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Förord 
Vi vill börja med ett stort varmt tack till våra två respondenter från SCA; Camilla Svensson 

på Edet och Margareta von Renteln på Libresse som helhjärtat bidragit med kunskap och 
värdefull information till vår kandidatuppsats. Utan er så hade denna uppsats inte gått att 
genomföra på detta sätt! V i vill även ge ett stort tack till övriga medarbetare på SCA för 

trevligt bemötande och hjälp. 
Stort tack till vår handledare Erik Borg vid Södertörns Högskola som hela tiden har haft 

tilltro till denna uppsats. 
Till sist vill vi tacka våra närmaste för allt stöd och hjälp med bland annat korrekturläsning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Sundqvist & Susanna Hillborg  
2012-06-13 Stockholm 
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Abstract 
 
In a competitive market as supermarkets, hundreds of the same products fight for attention in 
the shops. Every day thousands of targeted advertising messages is given to us. As a natural 
result of all this, power is transferred to consumers. You can no longer differentiate yourself 
by only price and function, thus companies must play on the emotional aspects and create a 
relationship with consumers. A key to success is to understand people's emotional needs and 
then satisfying them. 
In various journals and papers you can find highlighted success stories of strong brands such 
as Harley-Davidson, Apple and Virgin Airlines. They have all grown strong passionate 
relationships with their customers. It describes the type of emotional loyalty that all 
companies strive to achieve. But what about the marketers who face the same challenge, 
though they will sell toilet paper rather than a motorcycle? Where consumers think that the 
product in question is boring but necessary evil? Can these products even achieve an 
emotional relationship with their customers? 
 
Low-engagement products often have many loyal customers. Since you do not put so much 
thought behind the purchase, you choose the same brand on a regular basis again and again. It 
is thus a loyal customer, but customers often have not reflected on why they are that. The 
client therefore has no emotional connection to the product. This type of behavior is 
classified as "false loyalty" and is often based on the customer buying the product of habit 
and by means of short memory rules. The opposite of this false loyalty is "true loyalty" and 
may also be termed as "emotional loyalty" where the customer purchases the product on a 
regular basis because of the perceived value, how much the customer likes the product and 
what positive feelings and associations the customer has to the product. People strive to 
experience positive emotions and want to avoid negative ones. This means that if a consumer 
is experiencing a positive feeling, it is expected that he would endeavor to repeat it, and thus 
become a loyal customer. This shows that one can connect emotion and loyalty to each other, 
which we will do in this paper. 
 
We have in our study used a qualitative method and with a positivistic approach. We have 
conducted interviews with two respondents from the company SCA; Camilla Svensson on 
Edet and Margareta von Renteln on Libresse. 
 
We have, through our investigation concluded that it is possible for low-engagement products 
to achieve emotional and true loyalty to customers, but it is very difficult when compared 
with a high-engagement product. One must also consider that even low-engagement products 
have varying degree of commitment. A feminine hygiene product implies a higher risk when 
compared to a toilet paper. Therefore promotional activities must be adjusted by type of asset. 
 
 
Keywords: low-engagement, customer loyalty, emotion, emotional loyalty, customer value, 
marketing 
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Sammanfattning 
 
Inom en konkurrensutsatt marknad som livsmedelshandeln slåss hundratals homogena 
produkter om uppmärksamheten i butikshyllorna. Varje dag riktas tusentals olika 
reklambudskap mot oss. Som en naturlig effekt av allt detta har makten överförts till 
konsumenterna. Man kan inte längre differentiera sig genom endast pris och funktion, därmed 
måste företagen spela på de emotionella aspekterna och skapa en relation till konsumenterna. 
En nyckel till framgång är att förstå människors emotionella behov och sedan tillfredsställa 
dessa.  
I olika tidskrifter och uppsatser lyfts framgångshistorier om starka varumärken såsom Harley-
Davidson, Apple och Virgin Airlines fram, som alla har odlat starka passionerade band till 
sina kunder.  Det beskriver den typ av emotionell lojalitet som alla företag strävar efter att 
uppnå. Men hur går det för marknadsförare som ställs inför samma utmaning, fast de ska 
sälja toalettpapper snarare än en motorcykel? Där konsumenterna rent av tycker att produkten 
i fråga är tråkig men ett nödvändigt ont. Kan dessa produkter även uppnå en emotionell 
relation till sina kunder?  
 
Lågengagemangsprodukter har ofta många lojala kunder. Eftersom man inte lägger så mycket 
tankeverksamhet bakom köpet, så väljer man samma varumärke regelbundet om och om igen. 
Man är alltså en lojal kund, men kunden har ofta inte reflekterat över varför denne är det. 
Kunden har alltså ingen emotionell koppling till produkten. Denna typ av beteende 
klassificeras som ”falsk lojalitet” och bottnar ofta i att kunden köper produkten av gammal 
vana och med hjälp av korta minnesregler.  
Motsatsen till denna falska lojalitet kallas “sann lojalitet” och kan också benämnas som 
”emotionell lojalitet” där kunden köper produkten regelbundet på grund av det upplevda 
värdet, hur mycket kunden gillar produkten samt vilka positiva känslor och associationer som 
produkten väcker. Människor strävar efter att uppleva positiva känslor och vill undvika 
negativa sådana. Detta innebär att om en konsument upplever en positiv känsla, kan det 
förväntas att denne skulle sträva efter att upprepa detta och därmed bli en lojal kund. Därmed 
så kan man koppla ihop emotion och lojalitet med varandra, vilket vi kommer att göra i den 
här uppsatsen. 
 
Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ metod och med ett positivistiskt synsätt. 
Vi har fört djupintervjuer med två respondenter från företaget SCA; Camilla Svensson på 
Edet och Margareta von Renteln på Libresse. 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att det är möjligt för 
lågengagemangsprodukter att uppnå emotionell och "sann lojalitet" gentemot kunderna, men 
att det är mycket svårare om man jämför med en högengagemangsprodukt. Man måste även 
beakta att även lågengagemangsprodukter har varierande engagemangsgrad. Ett 
menstruationsskydd innebär en högre risk om man jämför med ett toalettpapper. Därför måste 
marknadsföringsaktiviteterna anpassas efter varutyp.  
 

 

Nyckelord: lågengagemang, kundlojalitet, emotion, emotionell lojalitet, kundvärde, 

marknadsföring
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1. Inledning 
Under detta inledande kapitel kommer en beskrivning av bakgrunden till vår undersökning 
samt problemdiskussion, problem formulering samt en avgränsning som därefter mynnar ut i 
vårt syfte med denna uppsats. 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Inom en konkurrensutsatt marknad som livsmedelshandeln slåss hundratals homogena 

produkter om uppmärksamheten i butikshyllorna. Varje dag riktas tusentals olika 

reklambudskap mot oss. Som en naturlig effekt av allt detta har makten överförts till 

konsumenterna1. Man kan inte längre differentiera sig genom endast pris och funktion, 

därmed måste företagen spela på de emotionella aspekterna och skapa en relation till 

konsumenterna. En nyckel till framgång är att förstå människors emotionella behov och 

sedan tillfredsställa dessa2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 

 

Genom att aktivt jobba med relationen till kunden så hoppas man kunna uppnå kundlojalitet i 

det långa loppet. Detta är mycket eftersträvningsvärt eftersom man kan se en tydlig koppling 

mellan lojala kunder och lönsamhet.4 

För att kunna skörda de förbättrade ekonomiska fördelar som kan bli följden av kundlojalitet 

så har marknadsförare världen över börjat jobba entusiastiskt med olika sätt för att få 

kunderna att komma tillbaka och sedan stanna. Man vill uppnå “glädje”, “gillande” och 

                                                
1 Relationsmarknadsföring   
2 Gobé, Mark 2009 
3 Bild från adpulp.com (Tim Fishburne) 
4 Söderlund, Magnus 2000 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“engagemang” som alla representerar varaktiga psykologiska känslor som kopplar en 

konsument till en specifik produkt.5  

I olika tidskrifter och uppsatser lyfts framgångshistorier om starka varumärken såsom Harley-

Davidson, Apple och Virgin Airlines fram, som alla har odlat starka passionerade band till 

sina kunder.  Det beskriver den typ av emotionell lojalitet som alla företag strävar efter att 

uppnå. Men hur går det för marknadsförare som ställs inför samma utmaning, fast som ska 

sälja toalettpapper snarare än en motorcykel? Där konsumenterna rent av tycker att produkten 

i fråga är tråkig men ett nödvändigt ont. Kan dessa produkter också uppnå en emotionell 

relation till sina kunder?6  

Lågengagemangsprodukter har ofta många lojala kunder. Eftersom man inte lägger så mycket 

tankeverksamhet bakom köpet, så väljer man samma varumärke regelbundet om och om igen. 

Man är alltså en lojal kund, men kunden har ofta inte reflekterat över varför man är det. 

Kunden har alltså ingen emotionell koppling till produkten. Denna typ av beteende 

klassificeras som ”falsk lojalitet” och bottnar ofta i att kunden köper produkten av gammal 

vana och med hjälp av korta minnesregler7.  

Motsatsen till denna falska lojalitet kallas “sann lojalitet” och kan också benämnas som 

”emotionell lojalitet” där kunden köper produkten regelbundet på grund av det upplevda 

värdet, hur mycket kunden gillar produkten samt vilka positiva känslor och associationer som 

produkten väcker8. Människor strävar efter att uppleva positiva känslor och vill undvika 

negativa sådana. Detta innebär att om en konsument upplever en positiv känsla, kan det 

förväntas att denne skulle sträva efter att upprepa detta och därmed bli en lojal kund9. 

Därmed så kan man koppla ihop emotion och lojalitet med varandra, vilket vi kommer att 

göra i den här uppsatsen. 

Det blir en stor utmaning för lågengagemangsprodukter att uppnå de emotionella fördelarna 

eftersom produkten i sig inte lockar eller är känslomässigt laddad utan endast fyller ett 

funktionellt behov av vad man behöver10. 

 
 
 

                                                
5 McEwen, William J, 2004 
6 McEwen, William J, 2004 
7 Blomqvist, Haeger, 2003 
8 Kaplan RM 
9 Clark, Isen, 1982 
10 Jacques, Martin, 2011 
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Detta beror på att vårt köpbeteende inte är särskilt rationellt, utan konsumenter utgår ifrån 

mycket enkla signaler som påverkar oss undermedvetet. Dahlén konstaterar i sin bok 

“Marknadsföring i kubik” att konsumenten förmodligen inte kommer ihåg alla produkter de 

köpt de senaste dagarna och att konsumenten oftast inte heller har planerat vad denne ska 

inköpa innan själva köptillfället. 

 

“Varje dag kommer hon i kontakt med 2000 produkter.  

80 procent av alla köp hon gör är lågengagerande. 

81 procent av alla köp hon gör är mer eller mindre oplanerade.  

Det genomsnittliga köpbeslutet tar tolv sekunder.”11 

 

Forskning visar att det är stora skillnader mellan låg- och högengagemangsprodukter. 

Konsumenten söker väldigt lite information och jämför oftast inte många olika alternativ. 

Konsumenten tycker inte att skillnaden mellan produkter i samma kategori är särskilt stor och 

man bryr sig inte om att leta efter eller ta ställning till några fördelar gentemot konkurrenter. 

"Reklam för lågengagemangsprodukter möter en passiv publik som inte har tid och inte är så 

intresserade av att veta mer om produkten"12 

Med detta i beaktande är det intressant att se om och hur lågengagemangsprodukter kan få en 

relation till kunderna och uppnå emotionella fördelar genom rätt marknadsföringsaktiviteter. 

1.2 Frågeställning/Problemformulering 

- Kan företag med lågengagemangsprodukter uppnå emotionell och sann lojalitet gentemot 

kunderna? 

- Är det svårare för företag med lågengagemangsprodukter att uppnå emotionell och sann 

lojalitet gentemot kunderna jämfört med högengagemangsprodukter? 

- Hur kan företag med lågengagemangsprodukter gå tillväga för att uppnå emotionell och 

sann lojalitet gentemot kunderna? 

 
 
 

                                                
11 Dahlén, 2002 
12 Dahlén, 2002 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1.3 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till att undersöka SCAs produkter Edet toalettpapper och Libresse 

dambindor, de är båda är typiska lågengagemangsprodukter som säljs inom 

livsmedelsbranschen men som gör en hel del marknadsaktiviteter. Det är ett multinationellt 

företag, men vi kommer att begränsa oss till deras verksamhet i Sverige. 

Det finns oändligt många sätt att uppnå lojalitet och bygga en relation på, eftersom människor 

är olika och reagerar på olika sätt. Därför har vi avgränsat oss till att titta närmare på olika 

sätt att göra lågengagemangsprodukter känslomässigt laddade via emotionella drivkrafter och 

associationer, vilket bidrar till att produkten kan uppnå sann lojalitet. Vi bortser alltså helt 

ifrån ekonomiska och strukturella drivkrafter som kan vara allt ifrån pris, plats, service, 

produktfunktioner m.m.14 Vi anser att dessa funktioner inte behöver skilja nämnvärt mellan 

låg och högengagemangsprodukter och är därmed inte intressant att undersöka i denna 

uppsats. 

 

 

                                                
13 Bild från adpulp.com (Tim  Fishburne) 
14 Inspiration Company 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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för hur företag med 

lågengagemangsprodukter kan uppnå sann och emotionell lojalitet hos kunderna och om det 

ens är möjligt. Detta är intressant då lågengagemangsprodukter vanligen endast uppnår ”falsk 

lojalitet” p.g.a. bristen på engagemang kring själva produkten15. Många undersökningar har 

gjorts kring hur man kan uppnå emotionella drivkrafter och lojalitet bland varumärken, men 

vi hittar dock lite forskning kring just lågengagemangsprodukter och dess möjligheter att 

uppnå detta. Därför vill vi fylla en lucka inom ämnet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
15 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger,T, 2003 
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2. Teori 
Under detta kapitel kommer vi först att definiera de olika begrepp som vi använder för att 
läsaren ska få en större förståelse för sammanhanget. Därefter presenterar vi de teorier som vi 
kommer att utgå ifrån och sedan koppla till vår empiri. I slutet av kapitlet beskriver vi två 
stycken företagscase med lågengagemangsprodukter 
 

2.1.1 Definition av produktengagemang  

Produktengagemang avser hur mycket eller lite människor är villiga att aktivera sig gentemot 

olika produkter.16 Hur mycket möda konsumenten lägger ner på informationssökningen och 

jämförelsen mellan olika liknande produkter innan köpet. Hur mycket pengar, tid och energi 

är konsumenten beredd att lägga ner på själva inköpet? Det är exempel på hur man kan mäta 

engagemangsgraden på olika produkter.  

För att kunna fastställa huruvida en produkt är av lågt eller högt engagemang, så är det viktigt 

att komma ihåg att konsumenter är olika. Engagemang och motivation varierar beroende på 

vem man är och vad man tycker om och anser vara viktigt. Men man kan göra generella 

indelningar och det är dessa vi kommer att utgå ifrån i denna undersökning. Dahlén menar att 

även då produktengagemang kan variera mellan individer, så har de flesta konsumenter 

likartade åsikter om de grundläggande attributen kring produkter och det är därför möjligt att 

göra en indelning i högengagemangs- och lågengagemangsprodukter17 

Det finns en rad olika sätt att bedöma graden av engagemang på en produkt, därför har vi 

varit noga med att avgränsa oss och vara tydliga med hur vi tänker förhålla oss till 

lågengagemangsprodukter i denna uppsats. 

Vid bedömningen av engagemangsgraden på en produkt tittar man ofta på risken förenat med 

köpet, både den psykologiska och den ekonomiska risken. Om konsumenten upplever att 

produkten är viktig för denne personligen och om den medför värde18. Det är också av vikt 

hur stor skillnad det är mellan varumärken i samma produktkategori. Är produkterna väldigt 

komplexa och differentierade medför det ett högre engagemang hos konsumenten19.  

Man kan vidare titta på motivationen bakom köpet och skilja på så kallade "tänk" - och 

"kännprodukter" när det kommer till lågengagemangsprodukter. "Tänkprodukter" är så 

kallade problemlösare som man köper för att det utgör ett praktiskt syfte, till exempel 

tandkräm, deodorant eller diskmedel. "Kännprodukter" tillfredsställer ett känslomässigt 

                                                
16 Dahlén, J, 2002 
17 Dahlén, J, 2002 
18 Fill, C, 2002 
19 Jobber D 2001 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behov som kan utlösas plötsligt och impulsivt genom exempelvis choklad eller ett 

läppglans20. 

 

2.1.2 Lågengagemangsprodukter ‐ Avgränsning 

I denna uppsats kommer vi att undersöka produkter som är förenade med en låg risk vilket 

innebär att produkten har ett lågt pris och inte kommer att påverka personens livsstil eller 

självbild på ett nämnvärt sätt. Lågengagemangsprodukter är ofta snabbrörliga, vilket innebär 

att produkten snabbt tar slut och att man köper den ofta. Produkterna vi undersöker kommer 

att vara homogena och därmed kommer det endast vara små skillnader mellan varumärken i 

produktkategorin. Vi kommer att begränsa vår forskning till "tänkprodukter" som är basala 

och endast fyller ett praktiskt syfte. Förutom det medför inte själva produkten ett särskilt stort 

värde för konsumenterna, bortsett från nyttan. 

Kontentan av detta är att konsumenterna inte lägger ner så mycket engagemang varken före, 

under eller efter köpet. Varken intresset eller risken är tillräckligt stor för att slösa tid på det.  

 

2.1.3 Högengagemangsprodukter 

Högengagemangsprodukter är produkter eller varor som kräver eftertanke och 

informationssökning från konsumenten. Detta på grund av två faktorer: 

1. Det är ofta dyra varor 

2. Det är ett val som konsumenten kommer att leva med under en längre tid 

Konsumenter har en större benägenhet att bli lojala till högengagemangsprodukter. Detta av 

den anledningen att man lever med produkten under en längre tid och därför hinner skapa en 

känslomässig relation till denna. Som konsument spenderar man mycket tid på efterforskning 

kring dessa typer av produkter, därför är konsumenten oftast inte benägen att göra detta igen 

när man har hittat en tillfredställande produkt. Är konsumenten nöjd med produkten så är det 

mer troligt att denne köper något från samma varumärke nästa gång ett inköp ska göras. 

Exempel på sådana märken med hög varumärkeslojalitet är Apple och Windows. Även 

lyxprodukter som smink och parfym hör till denna kategori.21 

Vid högengagemangsprodukter lägger konsumenter ner relativt mycket tid och tanke på att 

utvärdera och att köpa dem. I samband med en hög engagemangsnivå är konsumenterna 

motiverade att söka information för att minska sin osäkerhet inför ett köp.  
                                                
20 Dahlén, J, 2002 
21 Erichs Communications 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Det finns några kategorier där högengagemangsbeslut är vanligast. Det är när produkterna är 

av stor betydelse för konsumenten och produkten i sig förstärker och bidrar till den egna 

självbilden. Det kan även vara vid köp där produkttypen har ett fortlöpande intresse för 

konsumenten. En annan kategori är när köpet innebär en betydande risk för 

konsumenten, det kan vara i form av finansiella, teknologiska och sociala risker och även 

när produkten har en känslomässig dragningskraft22.   

En typiskt högengagemangsprodukt är en bil, konsumenten testkör bilen innan, läser på och 

jämför mellan olika bilmodeller. Konsumenten har troligen sparat pengar under en längre tid 

tills denne tillslut genomför det efterlängtade köpet. Konsumenten har även gått igenom en 

stor mängd information för att säkerhetsställa kvaliteten och säkerheten. Detta gör bilen till 

en högengagemangprodukt men även en högriskprodukt. 

 

2.2.1 Definition av Kundlojalitet  

Lojalitet avser en långsiktig relation, där konsumenten väljer att köpa produkten frekvent. 

“Kundlojalitet är individens tendens att över tiden fortsätta att uppvisa samma beteende som 

tidigare uppvisats i liknande situationer. Ett exempel på detta är att fortsätta köpa samma 

varumärke och produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller 

liknande varumärke eller produkt:”23  

 

2.2.2 Kundlojalitet i olika nivåer 

När det talas om lojalitet i termer av både beteende och attityd kan man dela in det i fyra 

olika kategorier: sann, falsk, latent och låg lojalitet. 

Sann lojalitet: Sann lojalitet innebär att konsumenten har en väldigt hög köpfrekvens och 

att denne har en mycket positiv attityd och starka associationer kopplat till ett företag och 

dess produkter. Det är denna typ av lojalitet som företag vill uppnå, med hjälp av 

relationsbyggande aktiviteter. 

                                                
22 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, 2003 
23 Reynolds, 1974 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Falsk lojalitet: Konsumenter som har falsk lojalitet till ett företag köper ofta produkten av 

gammal vana. Man köper produkten ofta, men det grundar sig inte i några speciella åsikter 

eller attityder, varken positiva eller negativa. 

Latent lojalitet: Denna typ av lojalitet innebär att konsumenten har en positiv attityd 

gentemot produkten och tycker om den, men ändå inte köper den särskilt ofta. Orsaker till 

detta kan vara att företaget inte inspirerar kunderna till att frekvent inköpa produkten eller 

påminner konsumenten om dess existens och användningsområden. Här måste man satsa mer 

på de funktionella bitarna. 

Låg lojalitet: Konsumenter med låg lojalitet har en allmänt negativ attityd till ett företag 

och har därmed en låg köpfrekvens av deras produkter. Här måste företaget gå till roten med 

problemet och ändra eventuella fel eller brister inom företaget som skapar ovilja. Handlar det 

om ren emotionell negativ attityd, så måste man jobba med relationsbyggande aktiviteter 

speciellt riktade mot den gruppen24.  

2.2.3 Förhållandet mellan olika kundlojalitetsbegrepp 

Ett sätt att betrakta förhållandet mellan olika lojalitetsbegrepp är att se dem som olika nivåer i 

en hierarki. Med det synsättet så är kundlojalitet något kumulativt - kunden passerar olika 

steg i en process allt eftersom lojaliteten fördjupas. Varje steg lägger grunden för det 

efterföljande steget, samtidigt som något nytt händer i kommande steg.  

Aaker beskriver en “lojalitetspyramid”. Den avser de olika steg kunden förväntas ta över 

tiden i relationen till varumärket. 

1.   I det första steget finns ingen speciell lojalitet till märket; konsumenten är likgiltig 

inför det och kan lika gärna köpa samma produkt från något annat märke. Här startar 

såväl hög- som lågengagemangsprodukter när de lanseras i livsmedelshandeln. Efter 

detta krävs många marknadsföringsaktiviteter för att skapa kännedom hos 

konsumenterna och främst få konsumenten att återupprepa sina inköp av just den 

produkten. 

 

2.   I nästa steg har konsumenten testat produkten ett par gånger och känner sig nöjd med 

märket. Relationen går in i ett slags vanemönster som innebär att märket köps vid 

upprepade tillfällen.  Det är ofta i detta skede lågengagemangsprodukter befinner sig. 

 

                                                
24 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, 2003 
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3.   Efter detta byggs så kallade “bytesbarriärer” upp som medför att kunden håller sig 

fast vid märket.  Ett byte av märke är förenat med risk och kostnader. 

Lågengagemangsprodukter är ofta inte är förknippade med några höga risker eller 

kostnader eftersom produkten har ett lågt pris och inte kommer att påverka personens 

livsstil eller självbild på ett nämnvärt sätt. Produkterna är även basala och fyller 

endast ett praktiskt syfte. Detta medför att dessa risk- och kostnadsbarriärer som man 

talar om ovan vid ett byte inte uppstår med samma kraft för en 

lågengagemangsprodukt. Därmed är det en större chans att konsumenterna byter 

produkt ofta, om till exempel en ny produkt lanseras eller ett billigare priserbjudande 

kommer. Detta faktum gör det ännu viktigare för företag med 

lågengagemangsprodukter att hitta andra sätt att få konsumenten att stanna kvar på, 

utöver den gamla vanan som håller kvar en del kunder. 

 

4.   I nästkommande steg fördjupas relationen mellan kunden och produkten ytterligare. 

Nu börjar kunden få starka känslor för produkten och dess varumärke. Kunden klarar 

sig inte utan produkten ifråga och är beredd att gå långt för att inköpa produkten, 

exempelvis åka till en annan butik och handla om den första butiken inte har 

produkten i sitt sortiment. Kunden är också villig att betala mer för varan. 

 

5.    Efter detta kan ytterligare steg tas i relationen, det innebär att kunden känner stolthet 

att använda märket eller att det spelar en viktig roll i tillvaron. Konsumenten har fått 

starka positiva associationer till varumärket som avspeglar personens livsstil. 

Förtroendet är nu så stort att kunden inte tvekar över att rekommendera produkten 

eller varumärket till andra. 25  

 

Det är dessa två sista steg som vi vill undersöka närmare och se om 

lågengagemangsprodukter faktiskt kan nå ända upp på "trappan" och därmed få sanna lojala 

kunder som känner en stark emotionell känsla för produkten. 

                                                
25 Söderlund, M, 2001 
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2.3.1 Definition av “Emotional Branding” 

”Emotional branding” är ett tämligen nytt begrepp inom marknadsföringsvärlden och syftar 

till att koppla produkter till konsumenterna den emotionella vägen och på så sätt uppnå 

lojalitet, engagemang och starka emotionella kopplingar till varumärket.  

Det grundläggande antagandet inom ”Emotionell Branding” är att konsumenten inte söker 

efter produktens attribut, funktioner, prestanda etc. utan snarare efter att erbjudas en 

upplevelse i sin helhet. Man kan bygga upp ett starkt varumärke genom att uppnå en 

emotionell relation med konsumenten, detta ter sig naturlig då människan är en emotionell 

varelse. När väl konsumenten känner något för produkten utöver dess funktionalitet, skapas 

ett unikt band av lojalitet och tillförlitlighet mellan konsumenten och produkten. Med denna 

strategi kan varumärket differentieras och vinna fördelar gentemot konkurrenter.26 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 McEwen W. J 2004 
27 Bild från adpulp.com (Tim Fishburne) 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Marc Globe beskriver i sin första bok, “Emotional Branding” på bilden nedan hur 

varumärken kan bli mer emotionellt engagerande och anpassa.28.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
28 Emotional Branding Alliance 
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2.3.2 Emotion och känsla 

Känslor har bevisats utgöra en källa till motivation och har även en betydande inverkan på 

konsumenternas informationsbehandling och sedan konsumenternas val. Men vad är en 

känsla och hur triggar man igång känslor? 

Engagemang speglar det inneboende intresse en konsument har i produkten. Det innebär att 

en produkt av högt engagemang har en förhöjd relevans för konsumenten. Tidigare forskning 

har visat att engagemang leder till högre motivation, ökad upphetsning och entusiastiskt 

intresse.29 Därför kan man hävda att höga halter av inblandning och engagemang stärker 

upplevelsen av positiva känslor. Forskaren menar alltså på att högengagemangsprodukter 

lättare kan ge upphov till känslor. 

Människor strävar efter att känna positiva känslor och vill undvika negativa sådana. Detta 

innebär att om en konsument upplever en positiv känsla, kan det förväntas att denne skulle 

sträva efter att upprepa detta och därmed bli en lojal kund30. Därmed kan vi vidare fastställa 

att känslor ger upphov till lojalitet, det vill säga emotionell lojalitet. 

Men det krävs engagemang och intresse för att skapa känslor och lojalitet. Om inte produkten 

i sig kan bidra till det, så kan man använda sig av behov, omvärldsfaktorer och trender runt 

omkring oss, som man sedan kopplar till produkten och dess varumärke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

 

 

                                                
29 Mano, H, Oliver RL, 1993 
30 Clark, M.S, Isen AM, 1982 
31 Bild från adpulp.com (Tim Fishburne) 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Abraham Maslow presenterade en teori inom psykologi år 1943 där man kan få större 

förståelse för människors underliggande behov. Teorin visar att man kan utgå ifrån 

människans behov för att framkalla positiva känslor.   

Teorin bygger på en motivationstrappa som fick namnet "behovstrappan". Den består av fem 

steg som börjar med att alla individer har ett antal grundläggande behov som värme, mat och 

sömn för att senare utvecklas vidare till individuella behov av självförverkligande. Maslows 

behovshierarki går ut på att behoven måste vara tillfredsställda på den lägre nivån innan 

behov på nästa nivå kan uppnås. Maslow påstår att samhället kan utvecklas om det rör sig 

uppåt i hierarkin medan Evans et al. menar att inte alla individer rör sig lika i hierarkin på 

grund av att människor förändras över tiden och idag styrs vi av fler fysiologiska behov än 

tidigare. Man kan alltså hoppa över vissa steg i trappan och gå direkt för att uppfylla andra 

behov. Människor kan röra sig uppåt eller nedåt i hierarkin beroende på vilka behov som är 

relevanta för just den individen.  

 
Man kan använda sig av människans olika behov och trigga dessa för att ge upphov till olika 

positiva känslor. Antingen kan ett företag trycka på vilka behov produkten kan uppfylla, 

såsom att en tvål kan ge hygien och en kudde bättre sömn. Men man kan också utgå utifrån 

människans andra behov som inte direkt uppfyller ett praktiskt och psykologisk syfte såsom 

kärlek, ömhet, självkänsla, vänskap eller kreativitet. Man kan alltså förknippa produkten med 

en känsla utanför själva produkten och spela på det. På så sätt kan konsumenten få ett stort 

intresse och positiva känslor även för en produkt som i sig är av lågt engagemang.32  

                                                
32 Evans, M., Jamal, A., Foxall, G, 2008 
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33 
 

2.4 Ihopkoppling av ovanstående begrepp ‐ Varför är emotionellt lojala kunder 
viktigt för företagen? 

Kevin Roberts, CEO på ”Saatchi&Saatchi” och grundaren av begreppet “love marks” 

resonerar kring varför känslor och emotionella drivkrafter är så viktiga för varumärket och 

säger “The essential difference between emotions and reason is that emotions leads to action, 

while reason leads to conclusion”. Vilket innebär att ju mer känslor ett varumärke förmedlar, 

så kommer det bidra till mer handling. Vidare menar författarinnan Maya Angelou att: 

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never 

forget how you made them feel" 

I dagens samhälle där varumärken och produkter slåss om att bli hörda bland allt "mediebrus" 

för att fånga konsumenternas uppmärksamhet, är detta högst relevant. 

Roberts skriver på sin hemsida att produkter och varumärken som blir emotionellt älskade 

skapar ”loyalty beyond reason”. Vilket innebär att när konsumenten har kommit till detta 

skede blir de väldigt förlåtande för exempelvis brister, högre pris eller att produkten är svår 

att hitta.   

 

Vi kommer inte gå så långt som att man måste älska ett varumärke av lågt engagemang, utan 

endast undersöka uppkomsten av starka positiva känslor. Men eftersom man är ute efter 

                                                
33 Boagworld 
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samma innebörd, om än lite starkare, kan vi använda oss av den definitionen i vår uppsats 

ändå. 

Detta innebär att när en kund får ett starkt känslomässigt band till produkten och dess 

varumärke uppstår en lojalitet där produkten inte längre behöver bevisa eller övertyga kunden 

mer genom funktionella attribut eller marknadsföring. Man köper exempelvis Coca Cola även 

då man tycker Pepsi smakar lika bra eller om en annan sort är billigare, eftersom man tycker 

om produkten och dess varumärke så mycket. 

 
Lågengagemangsprodukters syfte är ofta att tillfredsställa ett praktiskt och funktionellt behov 

i vardagen, det är ofta så kallade problemlösare. Men när de funktionella fördelarna är 

uppfyllda, flyttar kunden sinnet till andra behov som är emotionella och ofta irrationella. 

Detta har lyfts fram i varumärkespyramiden som man kan se nedan.34 Det är bara på toppen 

av pyramiden som varumärket uppnår den högsta nivån av emotionell lojalitet. Det är viktigt 

att poängtera att basen är gjord av funktionella attribut, vilket innebär att produkten först 

måste ha bra funktionella fördelar. Ett toalettpapper kan exempelvis vara mjukare, billigare 

eller innehålla extra mycket papper jämfört med konkurrenterna. Dessa funktionella övertag 

och fördelar är dock lätta att imitera och övertaget är inte bestående. Det är viktigt att 

konsumenten känner till dessa funktionella delar, men det är inte dessa som behöver 

kommuniceras utåt. 

Det är därför viktigt för företag med homogena lågengagemangsprodukter att differentiera sig 

på andra emotionella plan. Meningsfulla emotionella fördelar är mycket svåra att imitera och 

just därför också en viktig konkurrensfördel. Om företag misslyckas att differentiera sig på en 

nivå över funktionella fördelar, så kommer företaget inte kunna upprätthålla lojaliteten i det 

långa loppet. Konsumenterna kommer då att välja den produkt som just för stunden har det 

billigaste erbjudandet.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 The power of the Brand, Strategy and Leadership 
35 Brand Channel 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36 Brand Channel 
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En undersökning gjort av ”Binet&Field” år 2007 visar att reklam vars innehåll enbart syftar 

till att väcka känslor är dubbelt så lönsam jämfört med reklam med någon form av rationellt 

erbjudande.  Ju mer emotionell en reklam är och får råda över det rationella, desto mer 

lönsam verkar reklamen bli37.  

Därför är det viktigt även för lågengagemangsprodukter att försöka ge upphov till 

emotionella uttryck. 

 

38 
 
 

Vitsen med att uppnå ett känslomässigt band till konsumenten är att dessa blir mer lojala och 

får mer överseende för fel och brister. När väl en relation är upprättad har konsumenten större 

benägenhet att stanna, precis som inom vilket relation som helst, tillexempel mellan ett gift 

par. Man har slutat leta efter andra alternativ och nöjer sig med det man har, även om man 

ständigt måste jobba för att hålla relationen vid liv39. 

För att uppnå "sann lojalitet" måste man lyckas engagera kunderna på ett sätt så att man 

levererar minnesvärda positiva upplevelser och associationer. För att få ut så mycket som 

                                                
37 Binet, L. and Field, P, 2007 
38 micco.se 
39 Love marks 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möjligt av mötet med kunden så måste företagen medvetet designa engagerande upplevelser 

med hjälp av det som de producerar och erbjuder. De företag som dessutom kombinerar 

funktionella och emotionella fördelar är de som klarar sig bäst i konkurrensen eftersom de 

emotionella banden mellan företaget och dess kunder är svåra för konkurrenter att kopiera.40  

Lojala kunder lockar för att det ger en högre köpfrekvens och en lägre servicekostnad och 

detta gör kunderna mer lönsamma. Lojala kunder tenderar även att betala ett högre pris för 

produkter. När man väl har skapat en relation till kunderna och urskilt vilka de är, så sparar 

man in på marknadsföringskostnader eftersom man kan rikta in sig mot rätt grupp direkt att 

marknadsföra sig mot och sedan låta dessa bli företagets ambassadörer. Man kan alltså se en 

tydlig koppling mellan lojala kunder och lönsamhet41. 

Ett annat motiv till att det är lönsamt med lojala kunder är att det är dyrare att skaffa nya 

kunder än det är att behålla sina gamla. Kostnaden för att nå en ny kund kan bli uppåt fem 

gånger så dyr som att investera in att behålla sina befintliga kunder. En befintlig kund kan ses 

som en buffert lång tid framöver. 42  

Ett annat argument som är väsentligt inom livsmedelshandeln där priskonkurrensen är stor, är 

att lojala kunder som känner emotionellt för en produkt, ofta är förlåtande mot prishöjningar 

och andra brister som produkten kan ha. Emotionella fördelar skyddar alltså mot 

priskonkurrens.43  

 

2.5 Marknadsföring anpassad till lågengagemangsprodukter 

Från den enskilda människans perspektiv kan man sammanfatta en människas vardag ur ett 

marknadsföringsperspektiv med siffror: 

- Varje dag kommer han/hon i kontakt med 2000 produkter 

- 80 % av alla köp han/hon gör är lågengagerade 

- 81 % av alla köp han/hon gör är mer eller mindre oplanerade 

- Det genomsnittliga köpbeslutet tar tolv sekunder 44 

De allra flesta köp vi gör är alltså typiska lågengagemangsprodukter där vi inte lägger ner så 

mycket tid eller tankemöda på köpet. Konsumenterna är lata, de orkar inte engagera och 

anstränga sig i allt de gör. 

En konsekvens av att konsumenter inte vill anstränga sig så mycket är att de köp som de gör 
                                                
40 Oswald A. Mascarenhas, Kesavan, R, Bernacchi, M, 2006 
41 Verhoef, P, Langerak, F, 2002 
42 Norrman, R, 1992 
43 Sewell, C. and Brown, P, 2003 
44 Dahlèn, J. 2002 
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inte är så genomtänkta. Som sagt ovan tar det i genomsnitt tolv sekunder för en kund att välja 

en vara i en köpsituation. Konsumenten använder sig då av olika genvägar för att förenkla 

valet, till exempel att välja ett välkänt varumärke, eller att välja den produkt som syns först 

eller mest. Studier av köpbeteende visar att de faktorer som mest påverkar en kunds val är 

varumärke, exponering, vana (man köper det man brukar/på samma sätt som man brukar) och 

variationssökning (kunden vill prova något nytt och spännande). Ingen av dessa faktorer är 

särskilt rationell, alla utgör väldigt enkla signaler som påverkar oss människor mer eller 

mindre undermedvetet. 45 

 

För lågengagemangsprodukter är det lämpligt att använda sig av en exponeringsmodell. 

Målet för den här produktgruppen är inte att få in konsumenterna till butiken utan istället vill 

man göra konsumenten uppmärksam på produkten. Lågengagemangsprodukter drivs just 

vanligen av igenkänning. Det är sällan man planerar att man ska köpa exempelvis en 

deodorant. Som konsument kommer man på att man ska köpa produkten när man ser den. Det 

viktigaste för lågengagemangsprodukter är därför att synas. Företagen måste därför ständigt 

påminna användarna om deras produkt och sporra till igenkänning. Konsumenten är inte ute 

och letar efter produkten aktivt, istället är det företagen som måste påminna konsumenterna 

om att de behöver produkten. Man måste placera ut produkten där konsumenten finns och 

synas i relevanta miljöer som målgruppen uppmärksammar och intresserar sig för. För att 

uppnå det senare målet så gäller det att synas mycket och ofta. Därför är räckvidd och 

frekvens essentiellt. 

När man utformar kommunikationen måste man ta hänsyn till att informationssökningen är 

mer passiv än vid högengagemangsprodukter. Det beror på att produkten har liten personlig 

betydelse för konsumenten och att produkten är förenad med låg risk. Konsumenten vill 

varken lägga ner tid eller kraft på köpet och vill att det ska gå så enkelt som möjligt. Det 

beror också på det stora överflödet av information som konsumenterna matas med varje dag 

via det enorma "mediebruset". 

Detta innebär att marknadskommunikation kan skapa kännedom om produkten, men då 

konsumenten är passiv, måste budskapen vara kortare och innehålla så lite information som 

möjligt.46  

Produkter med ett lågt engagemang behöver inte använda sig av så informativa argument, då 

konsumenten ändå inte tar sig mödan att undersöka om det faktiskt stämmer. Ett starkt 

                                                
45 Dahlèn, J, 2002 
46 Dahlén, M, Lange, F, 2009 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informativt argument är direkt relaterat till produkten och måste vara trovärdigt och stämma 

överens med vad produkten erbjuder, detta är centralt för högengagemangsprodukter 

eftersom konsumenten vill minimera risken och försäkra sig att inköpet blir rätt.  

 
För lågengagemangsprodukter blir marknadsaktiviteternas uppgift snarare att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet och påminna om att produkten finns på ett smart sätt. Sen är 

det viktigt att inrikta sig på enkla och tydliga argument. Om reklamen får mycket 

uppmärksamhet fastnar argumenten av sig själva i minnet. Detta kallas "enkelinlärning" och 

kan till exempel innebära att man använder sig av en känd person, ett djur eller något annat 

visuellt utanför själva produkten för att få uppmärksamhet till sig, detta kallas klassisk 

betingning.  

 

2.6. Två företagscase med lågengagemangsprodukter 
 

2.6.1 ”VIA: hur man kan skapa intresse för en lågengagemangsprodukt som 
tvättmedel?” 

Peter Karaszi beskriver i sin bok ”Sveriges bästa PR- Framgångsrik marknads-PR i 

praktiken” en rad olika framgångsrika företagscase, däribland VIA vars mål var att skapa 

intresse kring sin lågengagemangsprodukt och lyckades. 

Karaszi skriver ”Tvättmedel är tvättmedel- en lågengagemangsprodukt utan något direkt 

nyhetsvärde. Men genom att djärvt vända upp och ner på sin traditionella reklam och istället 

våga sticka ut och komma med ett nytt och oväntat budskap lyckades Unilever göra en 

mycket framgångsrik kampanj för sitt tvättmedelsvarumärke VIA; traditionellt hade reklamen 

främst handlat om att tvätten skulle bli ren men nu sade Unilever att man faktiskt tycker om 

smuts och att smuts kan vara bra…”. 

Kampanjen hette ”Smuts är bra” och gjorde att de särskilde sig ifrån konkurrenterna och 

stack ut. Detta är viktigt för en lågengagemangsprodukt eftersom själva produkten är 

homogen och inte sticker ut bland konkurrenten med produkter inom samma 

användningsområde. Det är även en smart strategi att hitta något som intresserar 

konsumenterna utanför själva produkten, eftersom produkten i sig inte är särskilt intressant 

utan endast praktisk och problemlösande. Målet med kampanjen var att uppnå en 

differentierad varumärkesidentitet som bygger på känsla och tillhörighet. Man ville tilltala 

känslor och inte bara förnuft kring VIA. Målgruppen var familjer och man triggade känslan 
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genom att trycka på att barn ska få aktivera och röra på sig utomhus i ett allt mer stillasittande 

samhälle. Det är ok att smutsa ner sig för ”smuts är bra”. 

Unilever hade uppmärksammat färska undersökningar som visade på att nästan 30 % av alla 

15-åringar i landet spelar dataspel minst tre timmar om dagen. Detta tillsammans med ett par 

timmars TV tittade, bidrar det till väldigt mycket stillasittande inomhus. Detta är ett problem 

då stillasittande bidrar till övervikt och att barnet inte får tillräckligt med friskluft. 

Undersökningen visade även att 75 % av alla föräldrar vill att deras barn ska vara utomhus 

mer och hela tre fjärdedelar av alla föräldrar ansåg att ett nedsmutsat barn är ett bevis på att 

barnet har haft det roligt utomhus. 

Unilever har alltså hittat ett problem som kan lösas och något som intresserar deras målgrupp 

och därmed väcker känslor utanför själva produkten.  

Detta är en smart strategi för att framkalla känslor, eftersom ens eget barns välmående triggar 

igång känslor hos föräldrar. 

Den övergripande strategin var att bryta mot hävdvunna uppfattningar för hur VIA förväntas 

kommunicera genom att agera spektakulärt, oväntat och visuellt. 

Unilever gjorde sedan en undersökning för att se hur kampanjen togs emot ifrån 

konsumenterna och det visade sig att konsumenterna ansåg att ”smuts är bra” var ett 

välkomnande avbrott i en likartad tvättmedelsreklam. ”Smuts är bra”- kampanjen ökade 

försäljningen i butik och VIA nådde sitt mål som var 35 % i marknadsandelar, vilket var en 

rekordsiffra för produkten och gjorde VIA till marknadsledare. 

Bara för att man har en homogen produkt att marknadsföra innebär det inte att man kan ha en 

annorlunda reklam som sticker ut, det viktiga är att konsumenterna förknippar produkten med 

kampanjen, så att kampanjen inte börjar leva sitt egna liv utanför själva produkten.47 

 

2.6.2 Libresse: Involvera kunden i produkten‐ skapa engagemang och publicitet 

Peter Karaszi beskriver här hur Libresse som har en typisk vardagsprodukt som bindor 

lyckades skapa ett enormt intresse och engagemang bland målgruppen. 

Karaszi skriver ”(…)Konkurrensen är stentuff. Bindor är en lågintresseprodukt och väl i 

livsmedelsbutiken stannar kunderna inte länge vid hyllan utan tar ofta en och samma 

förpackning av gammal vana” 

För Libresse är relationen till målgruppen- unga tjejer en avgörande konkurrensfaktor. Karazi 

skriver att det som intresserar unga tjejer, intresserar även Libresse. Förståelsen för 
                                                
47 Karaszi P, 2009 



 

23 

målgruppens behov och vad som triggar dess känslor är en grundsten i byggandet av Libresse 

varumärke. 

Det handlar om att göra produkten mer personlig för att skapa en efterfrågan. Utgå även ifrån 

vilka behov just din produkt kan underlätta. Man kan även titta på aktuella omvärldsfaktorer 

eller stora trender och utgå ifrån dessa och sedan koppla det till produkten. Detta skapar ett 

intresse och ett eventuellt behov utanför själva produkten. 

Libresse trycker mycket på säkerhet och trygghet när man vill trigga känslorna, eftersom 

detta är viktigt vid valet av bindor. Man hade även noterat att designen på alla typer av 

vardagsprodukter hade blivit allt mer populär, man tog alltså fasta på en trend. Man såg även 

att unga tjejer allt mer intresserade sig för mode, design och kreativitet. 

SCA som äger Libresse ville göra en kampanj utifrån dessa förutsättningar ovan med målet 

att öka intresset och engagemanget kring Libresse bindor. Man valde därför att göra en 

tillfällig kollektion i begränsad upplaga i olika mönster av produkten ”Libresse Invisible” 

som ska vara säker och samtidigt bekväm utan att synas för mycket. Man kopplade även 

denna kampanj till en designtävling tillsammans med klädföretaget JC. Där tillvaratog man 

målgruppens stora intresse för mode, design och kreativitet och kopplade det till Libresse. 

Denna aktivitet skapade både engagemang och starka positiva associationer hos målgruppen.  

Kampanjen blev väldigt framgångsrik och hela 40 000 tjejer deltog i tävlingen och cirka 90 

000 designbidrag skickades in. Försäljningen ökade även avsevärt. Eftersom kampanjen höll 

på i flera olika faser, blev konsumenterna påminda om detta vid ett flertal tillfällen vilket ökar 

chansen till sant lojala kunder. 48 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
48 Karaszi P, 2009 
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3. Metod 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga angreppssätt samt vilken 
undersökningsdesign som har valts. Här behandlas även vilket metodval som har gjorts, 
studiens trovärdighet samt kritik av metoden.  
 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi vill skapa oss en 

djupare förståelse för hur lågengagemangsprodukter kan uppnå emotionell lojalitet till 

konsumenterna. Marknadsföring som bygger på känslor och lojalitet måste anpassas efter 

människor och därför är det en diskurs i ständig förändring. Detta medför en kvalitativ ansats 

där man ser på världen som subjektiv och tolkande som bäst lämpad för vår uppsats.  

Bryman & Bell beskriver kvalitativ forskning som en strategi där emfas vid insamling av 

analys ligger på ord och inte som i den kvantitativa metoden där siffror och statistik betonas. 

Syftet med den kvalitativa ansatsen är att ge undersökningar en djupare kunskap än det som 

kvantitativa metoder genererar.49 Patel & Davidsson menar att en kvalitativ undersökning 

strävar efter att ge en mer övergripande bild av något istället för att ge fragmentiserad data 

som den kvantitativa ansatsen resulterar i.50 

Forskare som ägnar sig åt kvalitativ forskning är enligt Bryman & Bell intresserade av 

människor och den sociala värld som människor skapar och lever i. Kvalitativ forskning har 

som mål att komma in under ytan, se och uppfatta saker om de involverade sociala aktörerna 

och med hjälp av dessa medaktörer skapa sig en djupare förståelse. 

 

En kvalitativ metod är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning där man 

till exempel inte alltid kan använda sig av så kallade hårddata som är ett vanligt arbetssätt 

inom den kvantitativa metoden 51. Den kvalitativa metoden ämnar mer till en förståelse av ett 

fenomen men utan att göra anspråk på någon absolut sanning eller slutsats.  

 

Vår uppsats kommer att utgå från en induktiv ansats där man härleder fakta utifrån 

erfarenheter, fakta och observationer.52 Denna ansats passar vår uppsats eftersom känslor 

bygger på erfarenhet. 

                                                
49 Bryman, Bell 2005 (Företagsekonomiska forskningsmetoder) 
50 Patel, Davidsson 2003 (Forskningsmetodikens grunder)  
51 Watt Boolsen 2007 
52 Bryman, Bell 2005 sid 22 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3.2 Forskningsinriktning 

Inom vetenskapen finns två olika förhållningssätt, hermeneutiken och positivismen. 

Hermeneutik är en form av tolkning som går ut på att skapa förståelse för den mening, 

innebörd och de värderingar som finns i en text, en handling eller ett beslut varvid man tar 

stor hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som det tolkade har sin förankring i. En 

hermeneutisk tolkning ger oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess 

mänskliga, historiska, sociala, ekonomiska eller konstnärliga sammanhang.53  

Inom positivismen tillämpas den naturvetenskapliga forskningsmodellen inom 

samhällsforskningen vid undersökningar av sociala fenomen i syfte att förklara den sociala 

världen. Inom positivismen inträffar inget slumpmässigt eller av ödet förutbestämt. 

Positivismen menar att den sociala världen bör beskrivas på samma sätt som naturens värld; 

att det finns ett orsakssamband mellan allt som sker. Det finns en objektiv verkligheten som 

existerar oavsett om samhällsforskaren upptäckt denna verklighet eller inte. Det sociala livets 

mönster och regelmässigheter skapas inte genom forskningen, det är inom forskningen som 

den upptäcks54. I vår undersökning använder vi ett positivistiskt förhållningssätt då vi syftar 

till att undersöka och belysa verkliga fenomen. Vi vill skapa en förståelse om hur företag 

jobbar med emotion och känsla eller om de ens gör det, och om det är värt att satsa på. Vår 

undersökning kommer att vara fri från egna tolkningar och värderingar då experter inom 

området kommer att redogöra för sina aktiviteter. Som positivister så får vi acceptera de svar 

som vi får och inte göra om det till något eget. Eftersom vi undersöker hur man kan använda 

emotion och känslor för att påverka människor i marknadsföringssyfte, så måste vi ta stor 

hänsyn till att känslor utvecklas på skilda sätt i olika kontexter och kommer att förändras över 

tid. Vi måste även ta hänsyn till att människor påverkas av emotionell marknadsföring på 

olika sätt, därmed är inget i vår undersökning skrivet i sten.  

 

Den typ av studie som vi kommer att genomföra kallas för en fallstudie där man främst 

fokuserar på en enda eller några få undersökningsenheter och gör en djupanalys i detta. I en 

fallstudie undersöker man ofta komplexa ämnen såsom sociala relationer och processer som 

pågår inom ramen för det fall man undersöker. Detta passar in på vår uppsats då vi ska 

undersöka huruvida lågengagemangsprodukter kan uppnå emotionell och sann lojalitet. Detta 

är tämligen ett komplext ämne som binder ihop olika processer.   

                                                
53 Psykologiguiden 
54 Denscombe, 2004 s 24-25 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3.3 Primär‐ och sekundärdata  

Man brukar skilja mellan två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är ny data 

som forskaren själv samlar in. Detta kan han/hon själv göra genom att använda sig av en eller 

flera datainsamlingsmetoder. Även fast primärdata är någon som forskaren själv samlar in så 

är det viktigt att relatera den egna forskningen till tidigare forskning på området samt att 

bedöma andras forskningsdesign, analyser, tolkningar och slutsatser i förhållande till egna 

resultat. 

Sekundärdata, även kallat andrahandsupplysningar, är data som samlats in av andra. Det är 

information som redan finns i en eller annan form och som är mer eller mindre tillgängliga. 

Det finns olika typer av sekundärdata. Dessa är så kallad processdata som uppstår i samband 

med löpande aktiviteter i samhället, till exempel tidningsartiklar och privata brev, 

bokföringsdata från till exempel företagsredovisningar, personalregister i företag, andra 

offentliga register och slutligen forskningsdata som är data insamlade av andra forskare 

genom till exempel intervjuer. I de flesta undersökningar använder man sig av både primär- 

och sekundärdata55. 

 

Då vår undersökningsfråga handlar om ”Emotional Branding”, lojalitet och 

relationsmarknadsföring som är tämligen nya begrepp och eftersom marknadsföring är en 

ständigt föränderlig diskurs, så har det varit svårt att hitta böcker och forskning som besvarar 

vår frågeställning exakt och som knyter ihop dessa begrepp på ett bra sätt. 

Det finns dock en uppsjö av forskning och sekundärdata som handlar om var och en av dessa 

begrepp åtskilda, som vi har haft stor hjälp av till vår teorigenerering. När vi har samlat ihop 

sekundärdata har vi läst olika böcker inom ämnet, sökt på uppsatser och forskning på nätet 

samt artiklar och hemsidor på internet. Artiklar och hemsidor på internet är väl uppdaterade 

och ger nygenererad information i ämnet. Vi har läst på om detta för att sedan kunna 

analysera och knyta ihop begreppen med varandra. Det har dock varit svårt att hitta forskning 

som knyter ihop lojalitet och relationsmarknadsföring med lågengagemangsprodukter. Vår 

uppfattning är att många marknadsförare inte har sett någon vinning i att lägga ner tid och 

pengar på emotionell marknadsföring, speciellt för lågengagemangsprodukter, eftersom 

konsumenterna inte har intresserat sig för produkten i sig. Man har istället satsat på funktion 

och prissättning som marknadsföringsverktyg. Av den anledningen menar vi att intervjuerna 

vi genomfört har genererat mycket bra underlag för oss, då vi behövde färsk och ny 

                                                
55 Halvorsen, K 
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information. För att kunna besvara vår frågeställning på ett bra sätt har vi därför lagt stor vikt 

vid primärdata, i form av två stycken djupintervjuer som vi sedan har analyserat och tolkat 

med stöd ifrån sekundärdata.  

 

3.4 Intervju 

3.4.1 Urval‐ intervjuer 

Insamlandet av empirin till denna uppsats bygger på en kvalitativ ansats där personliga 

djupintervjuer med två olika informanter från företaget SCA. 

Enligt det hermeneutiska synsättet var vi inte bundna till något slumpmässigt urval för att 

uppnå ett representativt urval.  Därmed kan vi fritt välja ut passande intervjupersoner. Vi 

valde intervjupersoner med stor omsorg, då det är viktigt att dessa är experter inom 

lågengagemangsprodukter och hur man marknadsför dessa för att uppnå emotionell lojalitet. 

Detta för att få professionella och tillförlitliga svar som vi sedan kan bygga vår slutsats på. 

Vi har således intervjuat två marknadschefer på SCA- Svenska Cellulosa Aktiebolaget, som 

är ett multinationellt företag som har specialiserat sig på att sälja och marknadsföra 

snabbrörliga lågengagemangsprodukter.  

Under arbetets gång stötte vi på ett väldigt intressant marknadsföringscase om Libresse och 

hur de gick tillväga för att engagera konsumenterna och nå dem på ett emotionellt plan. 

Därför valde vi att intervjua Margareta Von Renteln som är marknadschef för Libresse och 

som dessutom var involverad i kampanjen ”Libresse invisible” som caset handlade om. Detta 

innebär att Margareta är väldigt insatt i vår valda frågeställning och expert på området. 

Vi valde även att göra en intervju med Camilla Svensson som är marknadschef på Edet 

papper som är en typisk lågengagemangsprodukt, och som lyckats skapa intressanta 

kampanjer kring en tämligen tråkig produkt.  

 

3.4.2 Tillvägagångssätt‐ intervjuer 

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer då vi hade en uppsättning frågor som vi 

gjort i förväg som vi kunde använda som manus med en nyss ordningsföljd. Under intervjuns 

gång var vi flexibla för att kunna få igång ett djupt samtal och ställde därför följdfrågor och 

nya frågor anpassade efter respondentens svar. Vårt frågeschema medförde att vi kunde hitta 

tillbaka till den röda tråden under intervjun och få en viss struktur. Inom kvalitativ forskning 
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så kan intervjun avvika i ganska stor utsträckning från frågeschemat, man kan variera 

ordningsföljden och ställa följdfrågor. Detta gör att intervjun blir flexibel och styrs i den 

riktning som intervjupersonen vill och känner sig bekväm med. Detta genererar fylliga, djupa 

och detaljerade svar. Den intervjuade har stor möjlighet att utveckla sitt resonemang och 

komma in på intressanta sidospår. Detta bidrar också till att intervjun utgår utifrån 

intervjurespondentens världsbild och perspektiv.56 

Vi valde att göra djupintervjuer då det ger ett mer djuplodande personligt samtal om ämnet än 

gruppdiskussioner. Andra orsaker att välja den här metoden är att ämnet är olämpligt för en 

gruppdiskussion då vi utgår utifrån personens expertis kring ämnet och det är ingenting som 

går att diskutera fram och tillbaka i grupp. Djupintervjuer kan genomföras i respondenternas 

naturliga miljö, som i hemmet eller på arbetsplatsen. Vi valde att genomföra intervjun under 

arbetstid när intervjurespondenterna satt på sin kontorsplats57. En nackdel med urvalet av 

intervjupersoner var att båda respondenterna kommer från samma företag, samma stad, båda 

är kvinnor och har samma position som marknadschefer för respektive produkt. Resultatet 

från intervjuerna hade kunnat bli mer tillförlitligt och gett högre reliabilitet och vi hade valt 

intervjupersoner från helt olika företag och personer inom olika befattningar som därmed 

hade kunnat ha olika perspektiv på saken.  

 

Nackdelar med kvalitativa intervjumetoder är att man inte kan generalisera. Det är även 

svårare och mer tidskrävande att behandla data efteråt när man inte har färdiga svarsalternativ 

som är ikryssade. En annan nackdel är att människor inte alltid är sanningsenliga i sina svar i 

kvalitativa intervjuer; det är svårare att vara sanningsenlig när intervjuaren pratar direkt med 

dig än när du helt anonymt kryssar i ett svarsformulär. 

Den så kallade intervjueffekten, eller kontrolleffekten, är en av de mest uppenbara 

nackdelarna hos kvalitativa intervjuer. Med detta menas att intervjuaren själv kan påverka 

resultatet av intervjun, till exempel genom att styra intervjun eller ställa ledande frågor. Det 

kan vara så att respondenten helt enkelt svarar det som hon tror att intervjuaren vill höra, att 

hon svarar för att ge ett gott intryck, för att dölja brist på kunskap eller att hon svarar det som 

hon tror är allmänt accepterat. I sådana fall är den information man samlat in inte särskilt 

värdefull. 58 

                                                
56 Bryman, 2002 
57 GFK 
58 Bryman, Bell 2005 



 

29 

Vi lade stor vikt vid tydlighet och förståelse för frågorna, eftersom det är en komplex 

frågeställning vi vill ha information om och som kräver förståelse i ämnet. Därför skickade vi 

ut grundfrågorna innan intervjutillfället samt bakgrund och teori som vi redan genererat. Vi 

var även noga med att intervjupersonerna satt ner och inte kände sig stressade under 

intervjutillfället.  

Eftersom SCA har sitt huvudkontor i Göteborg, så fanns det inte möjlighet för oss att träffa 

respondenterna under intervjutillfället, därför valde vi att genomföra intervjuerna över 

telefon. 

Fördelen med en telefonintervju är att det är ett effektivt sätt att samla information, eftersom 

intervjuaren inte behöver resa men ändå kan förklara frågorna och motivera personerna att 

delta i undersökningen. En annan fördel med telefonintervju är att forskaren får in svaren 

snabbt. Om denne behöver dagsfärska uppgifter i sin undersökning kan telefonintervjuer vara 

det bästa sättet.59 

Bryman och Bell menar att en fördel med telefonintervjuer är att forskaren undkommer 

felkällor i resultaten. Med detta innebär det att om en intervju genomförs ansikte mot ansikte 

så finns det risk för att respondenten svarar det som denne tror att intervjuaren uppskattar 

utifrån dennes exempelvis etniska härkomst, ålder, kön eller klass. Enbart intervjuarens 

fysiska närvaro kan färga respondentens svar, ett problem som elimineras i och med en 

telefonintervju. Det gör att man kan genomföra intervjun avslappnat och känna sig trygg utan 

att behöva möta en främmande person.  

 En nackdel med telefonintervju är att forskaren går miste om den paralingvistik som 

respondenten använder i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan vara viktiga för 

förståelsen60.  

 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet handlar i första hand om sådant som rör kvaliteten i de mått som 

används för att ge information om begrepp som forskaren är intresserad av och i andra hand 

om vilken forskningsdesign som tillämpas. 

Reliabiliteten som är ett mått på tillförlitligheten i uppsatsen och rör frågan om resultatet kan 

bli detsamma om undersökningen skulle göras om på nytt. Det mäter även hur slumpmässigt 

resultatet på undersökningen är. Vi har fastställt genom denna undersökning att det är möjligt 
                                                
59 SCB 
60 Bryman, Bell 2005 



 

30 

för lågengagemangsprodukter att uppnå emotionell och sann lojalitet. Det resultatet anser vi 

vara väldigt pålitligt eftersom vi har gett ett flertal exempel ur verkligheten genom våra 

djupintervjuer och våra två företagscase. Vi har intervjuat två marknadschefer som har jobbat 

med marknadsföring av lågengagemangsprodukter under många år och är experter på sitt 

område, vilket vi anser höjer pålitligheten. 

Då emotion och lojalitet är subjektiva begrepp som snabbt kan förändras och som påverkas 

av ett flertal utomstående faktorer är det mycket svårt att avgöra hur mycket eller lite emotion 

och ”sann lojalitet” kan påverka produkten. Det exakta resultatet som de specifika företagen 

har fått genom emotionell marknadsföring kan alltså anses slumpartade. Därmed kan vi inte 

svara på om vårt resultat kommer att hålla över tiden men det är något vi har tagit hänsyn till 

när vi skrivit uppsatsen. Vi har aldrig haft som avsikt att endast mäta något resultat, utan 

istället att fånga upp hur trender, mönster och utvecklingen inom detta ämne ser ut just nu. 

Validiteten är ett mått som bedömer om slutsatserna hänger ihop med varandra eller inte. Vi 

har undersökt huruvida produkter med en låg engagemangsgrad kan påverkas av emotionell 

marknadsföring. Gällande den interna validiteten så anser vi att det finns ett flertal exempel i 

uppsatsen som bevisar att lågengagemangsprodukter har svårare att få konsumenter 

emotionellt lojala, men att det är möjligt med hårt arbete. Därför anser vi att det kausala 

sambandet är högt mellan våra olika begrepp genom uppsatsen. Vi tycker dock att det har 

varit en stor utmaning genom uppsatsen att tydligt visa på dessa samband och hur de påverkar 

varandra vid marknadsföring av lågengagemangsprodukter.  

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka lågengagemangsprodukterna toalettpapper och 

mensskydd. Vi kunde direkt se att det var skillnad mellan de två produkterna och att 

toalettpapper har det svårare att uppnå emotionell lojalitet än mensskydd som kan anses vara 

en högriskprodukt i vissa skeden i livet. Mensskydd har dessutom en mer specifik målgrupp 

av unga kvinnor vilket gör produkten mindre generell. Därmed så är den externa validiteten 

relativt låg eftersom det är så stor skillnad mellan olika produkter och vilken nivå av känslor 

man kan uppnå och hur man går tillväga för att uppnå den.   
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4. EMPIRI 
Under detta kapitel kommer en beskrivning av vårt samarbetsföretag och två av deras 
varumärken samt en sammanfattning av våra två intervjuer med Camilla Svensson på Edet 
och Margareta von Renteln på Libresse. 

 

4.1 Företag ‐ SCA Hygiene Products A 

Vi har genomfört två telefonintervjuer med Camilla Svensson som är marketing manager för 

SCA:s varumärke Edet samt Margareta Von Renteln som är marknadschef för Libresse.  

SCA Hygiene Products AB har sitt huvudkontor i Göteborg. 

SCA är ett globalt företag inom hygien och papper som producerar produkter inom personlig 

hygien, mjukpapper, paketering och skogs- och träprodukter. SCA finns i över 100 länder och 

är världens tredje största företag inom mjukpapper. 

SCA-koncernen bildades i Sverige den 27 november 1929. Företaget bestod först av sågverk, 

skogar, massafabriker och kraftföretag. Det var först 1975 som man gick mot ett 

hygienföretag då kan köpte upp hygienföretaget Mölnlycke i Sverige. Internationellt har SCA 

över 60 olika varumärken, men i Sverige finns Libero som gör barnblöjor, Liberesse som gör 

mensskydd, TENA för inkontinensskydd, Tork som gör pappersprodukter riktat mot business 

to business och till sist Edet som vi har riktat in oss på och som gör pappersprodukter riktade 

mot konsumentmarknaden. 

Sverige är SCA:s omsättningsmässigt sjätte största marknad. SCA har en stark andraplats på 

den svenska marknaden inom konsumentmjukpapper med varumärket Edet. Det finns två 

stycken mjukpappersanläggningar i Sverige61.  

 

4.2.1 Edet 

Edet toalettpapper är ett välkänt varumärke som har funnits i Sverige sedan 1881. Edet säljer 

toalettpapper, näsdukar och hushållspapper. Edets egen slogan är ”Edet – det rätta pappret för 

alla dina behov”. Nästan allt papper tillverkas i den lilla kommunen "Lilla Edet" norr om 

Göteborg. Edets produktlinjer är "Edet Soft", "Edet Maxi", "Edet family pack" och "Edet 

Extra". Sedan har Edet två undervarumärken som är "Edet Softis" som säljer 

pappersnäsdukar och "Edet Torky" som är ett hushållspapper. Till Edet Torky så kan man 

köpa till smarta och snygga hållare och väskor i olika mönster och färger. Dessa kan man 

                                                
61 SCA (företagets hemsida) 
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använda för att förvara hushållspappret på ett smart sätt och som en inredningsdetalj för att 

snygga till det tråkiga hushållspappret lite när man vill ställa det på bordet eller i köket. Man 

kan ta med sig väskorna och man kan exempelvis även hänga upp förvararen på väggen med 

hjälp av den medföljande vägghängaren. Allt för att göra vardagen lite enklare och 

snyggare62.  

 

4.2.2 Intervju med Camilla Svensson på Edet 

Toalettpapper är urtypen av en lågengagemangsprodukt och många uppfattar det som tråkigt. 

Därför ville vi intervjua en person som marknadsför toalettpapper och valet föll på Camilla 

Svensson som är marknadschef på Edet. På frågan om hur Camilla uppfattar 

lågengagemangsprodukter och vad det är för något så svarade hon det att det är produkter där 

valet görs omedvetet och köpet går mycket snabbt. Camilla menar att det är svårt att skapa 

någon relation till basprodukten toalettpapper, men nämner att man har tagit fram en produkt 

under varumärket som heter "Edet Torky" och som säljer hushållspapper. Man har tagit 

tillvara på trenden med design och utformning på vardagsprodukter. Till "Edet Torky" kan 

man köpa till smarta och snygga hållare och väskor i olika mönster och färger. Dessa kan 

man använda för att förvara hushållspappret på ett smart sätt och som en inredningsdetalj för 

att snygga till det tråkiga hushållspappret lite när man vill ställa det på bordet eller i köket. 

Man kan ta med sig väskorna och man kan exempelvis även hänga upp förvararen på väggen 

med hjälp av den medföljande vägghängaren. Allt för att göra vardagen lite enklare och 

snyggare. Edets målgrupp är familjer och vuxna män och kvinnor som har ett hushåll och där 

har man tagit till vara på inredningsintresset och förknippar det med produkten. Detta skapar 

ett nytt behov, där man även ser hushållspapper som en inredningsdetalj. Inredning är av 

högengagemang och därmed bli även "Edet Torky" det och designen gör även att man kan 

urskilja produkten från konkurrenterna och sticka ut.  

 

 
 
 
 

 

                                                
62 Edet papper (Hemsida med produktbeskrivning) 
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Det är viktigt att bli en del av en livsstil och därför har "Edet Torky" gjort en kampanj i 

samband med stjärnkocken Marcus Samuelsson som bland annat äger en känd restaurang i 

New York. Kampanjen syftar till att koppla ihop "Edet Torky" med en lyxigare vardag och 

engagera målgruppen. Man vill även att "Edet Torky" ska bli en naturlig del av målgruppens 

vardag. Som första pris i kampanjen kunde man vinna en resa till New York om man 

skickade in sitt bästa vardagstips. Som en andra del i kampanjen visar Torky upp massor av 

härliga grilltips som Marcus tagit fram på hemsidan samt ett antal tips om hur man kan 

använda "Edet Torky" för en smartare vardag för att öka antalet användningsområden för 

Torky i vardagen.   
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Sedan går vi tillbaka till att prata med om basprodukten Edet toalett papper. Camilla berättar 

att man just nu håller på att återlanserar ”pott- pojken” som förr alltid satt på Edets 

förpackningar. Man vill att ”pott- pojken” ska förknippas med varumärket och ta större plats i 

marknadsföringen än tidigare. Eftersom själva produkten inte intresserar och aldrig kommer 

att göra det är det smart att hitta något annat som kan agera som frontfigur för varumärket. 

När man förknippar en produkt med något levande väcker man känslor och det blir därmed 

lättare att känna kopplingar till varumärket. Eftersom primärmålgruppen är barnfamiljer, 

reagerar de extra mycket på ett barn i marknadsföringen. I ”mediebruset” väljer man att 

endast reagera på det som intresserar konsumenten personligen och det som ligger denne nära 

hjärtat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edets största konkurrent Lambi har verkligen lyckats med detta med sitt söta och mjuka 

lamm som syns på förpackningen och i alla reklamer för Lambi.  

Lambi gjorde nyligen kampanjen ”Vad vill du mjuka upp?” där Lambi- lammet frontar. 

Gustav Löfving som är kundansvarig på PS, som är Lambis reklambyrå säger:  

”– Vi har gjort en bred kampanj i flera medier för att väcka engagemang. Lambis varumärke 

hör ju till en lågintressekategori och då är det roligt att hitta nya grepp att få varumärket att 

vara spännande” 

Camilla säger att Lambi är deras största konkurrent och att de har lyckats engagera deras 

målgrupp bättre. Detta är något Edet jobbar med nu och vill förbättra. Camilla säger också att 
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hon sett att det är en stor trend bland lågengagemangsprodukter att jobba med emotionell 

marknadsföring och att hon tror att det kommer att komma mer och mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla förklarar hur inköpsstegen fungerar och hur man kan använda den i 

marknadsföringen. Först måste man få konsumenten att uppmärksamma och prova 

produkten. Här kan man jobba med bland annat design, priserbjudanden och nylanseringar. 

För att konsumenten ska testa produkten igen måste först och främst produktfunktionen vara 

bra, kvalitén måste uppfylla förväntningarna, annars kommer inte kunden tillbaka. När 

konsumenten väl har testat produkten och känner sig nöjd med den, då kan man börja jobba 

med emotionell marknadsföring för att få konsumenten att köpa produkten regelbundet av 

vana, tycka om produkten och förhoppningsvis bli lojal. Här handlar det om kännedom och 

en omedveten positiv känsla. Camilla säger att Edet jobbar mycket med det omedvetna och 

att målet är att bli en del av vanan, eftersom det ofta är så köpet går till. Man ska synas 

mycket genom exempelvis tv-reklam för att bli ”top-of-mind” samt använda sig av grafiskt 

material som exempelvis ”pott- pojken” som är en typisk igenkänningsfaktor i butikshyllan. 

Man känner sig trygg med att produkten fungerar, man känner igen varumärket och så har 

man omedvetet triggat igång en positiv känsla när man känner igen det söta barnet på 

förpackningen som i det här fallet är ”pott- pojken”. Camilla tror inte att toalettpapper 

någonsin kan uppnå sann lojalitet där konsumenten aktivt engagerar sig och gillar produkten. 

Men hon tror att man däremot kan uppnå en omedveten sann lojalitet, som bygger på 

omedvetna positiva associationer och igenkännedom.    
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4.3.1 Libresse 

Libresse var det första företaget i Sverige som tillverkade dambindor. På 1940-talet 

lanserades den första dambindan som var gjord av kräppapper och kallades för Mimosept. 

 Sedan dess har utvecklingen gått framåt då passform och funktion har förbättrats avsevärt. 

Kvinnors livsstil har alltid styrt Libresse produktutvecklingar. Libresse motto är att man som 

kvinna ska känna sig lika trygg och säker när man har mens som under resten av månaden. 

Idag hittar Libresse inspiration hos kvinnor och deras sätt att klä sig. De vill att produkterna 

ska kännas som något man har på sig, inte bara använder och de ska alla uppfylla samma krav 

på passform, komfort och kvalitet. Libresse har en offensiv marknadsföring och för att nå ut 

till sin målgrupp som främst är unga tjejer, så jobbar man aktivt med sociala medier och 

forum där man ständigt uppdaterar med bland annat tävlingar och event. Libresse förklarar 

sin marknadsföring såhär: “Vi vill bygga mer emotionella kopplingar till vårt varumärke. 

Libresse ska inte bara vara ett tråkigt mensskydd man köper, utan man ska verkligen gilla 

produkterna och tycka att vi står för ett mervärde.” 

 

4.3.2 Intervju med Margareta Von Renteln 

Vi kontaktade Margareta efter att ha läst ett mycket intressant marknadsföringscase i boken 

”Sveriges bästa PR- Framgångsrik marknads- PR i praktiken” som vi även har tagit med som 

ett företagscase i denna uppsats.  Målet med kampanjen som uppmärksammandes var just att 

öka intresset och engagemanget kring Libresse bindor, som är en typisk vardagsprodukt och 

som man inte brukar ägna så mycket uppmärksamhet åt. 

Vi börjar med att fråga Margareta om lågengagemangsprodukter och ber henne förklara vad 

hon anser att det är.  Kort sammanfattat handlar det om engagemanget konsumenterna har 

inför och under köpet. Margareta tycker att Libresse oftast kan kategoriseras som en 

lågengagemangsprodukt, men inte alltid, det beror på i vilket skede man är i livet. Det finns 

två tillfällen i livet då konsumenten lägger mycket engagemang bakom köpet av 

bindor/tamponger. Det första tillfället är tonåren, när man precis har fått sin första 

menstruation, då är mensskydd en högriskprodukt, eftersom menstruationen känns ny och 

läskig och man vill försäkra sig om att man har ett mensskydd som inte läcker eller syns 

genom kläderna. Man jämför olika mensskydd, samlar in information och ber familj och 

vänner om råd. När man väl har gjort sitt val och känner sig nöjd med det, mynnar dock 

intresset ut och det förvandlas snabbt till en typisk lågengagemangsprodukt som man köper 

på rutin. Det finns dock ett annat tillfälle i livet då man omvärderar sitt val och ser över 
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alternativ igen och det är efter att man har fått barn. Då har kroppen förändrats och man har 

nya behov. Därför marknadsför sig Libresse mycket med förstagångsanvändarna och 

nyblivna mammor på olika kreativa sätt. Detta ger Libresse två unika tillfällen i varje 

konsuments liv att fånga upp och påverka dem på ett sätt som annars är svårt för en typisk 

lågengagemangsprodukt.  

 

Det är Libresse och Always som är huvudkonkurrenter och har störst marknadsandelar på den 

svenska marknaden. Margareta säger att de hela mäter relationen till konsumenterna, i form 

av ”brand health”-mätningar.  Där kan man få information om kundernas kännedom, 

personliga egenskaper, deras utbytesbenägenhet m.m. Margareta säger att dessa visar att 

Libresse har lyckats väldigt bra att skapa en emotionell relation till sina kunder. Kunderna är 

engagerade och tycker om Libresse som varumärke. Konkurrenten Always förknippas mer 

med sin funktionalitet och marknadsför sig mest på det sättet, medan Libresse satsar stenhårt 

på de mjuka värdena. Detta har mynnat ut i att Always har större marknadsandel, men att 

Libressekunden är mer lojal och engagerad i varumärket. Enligt Libresse egna mätningar är 

cirka 20 % av deras kundbas lojala kunder, medan resten byter mellan varumärkena främst 

beroende på olika priserbjudanden. Margareta förklarar att det svåra med att sälja en 

lågengagemangsprodukt är priset, eftersom konsumenterna är så priskänsliga. 

Konsumenterna uppfattar vardagsprodukter med lågt engagemang som ett nödvändigt ont 

som man måste köpa och därför vill man betala så lite som möjligt för det. Det är därför en 

stor utmaning att lyckas skapa andra attribut som väger mer än priset. 

Kvalitén är såklart också viktig, blir konsumenten missnöjd med funktionaliteten och dess 

kvalitet, så kommer konsumenten inte att köpa produkten igen oavsett vilka 

marknadsföringsaktiviteter man för. Konsumenten vill känna sig trygg i sitt val av 

menstruationsskydd och det är den absolut viktigaste faktorn vid valet. Man kan bygga upp 

känslan av trygghet och den uppfattade kvalitén genom marknadsföring. Libresse jobbar 

mycket med emotionella fördelar för att komma nära hjärtat. Man jobbar extra mycket med 

emotionella fördelar när det kommer till deras tamponger, som är en ganska nylanserad 

produkt på marknaden. O.B. har en väldigt stark ställning på tampongmarknaden i Sverige 

och stor kännedom bland konsumenterna och då är emotionell marknadsföring ett sätt att ta 

sig in i konsumenternas medvetande och hjärtat menar Margareta. 

 
 

 



 

38 

 

 

 

 

 

Libresse har en "fan page" på Facebook som har fått hela 20 000 fans. Margareta var först 

skeptisk till en "fan page" då hon trodde att många skulle anse att mensskydd var för privat 

för att ha på Facebook, men fansen har gillat Libresse helt frivilligt, utan lovord om rabatter 

eller erbjudanden, vilket innebär att dessa 20 000 fans faktiskt gillar Libresse på riktigt och 

engagerar sig i produkten. För att skapa en emotionell relation med konsumenterna så jobbar 

Libresse mycket att stödja unga tjejer och dess självförtroende. Margareta menar att många 

unga tjejer mår dåligt och det är viktigt att man som företag tar sitt ansvar och finnas med 

under puberteten. Detta gör även att målgruppen känner sig trygg med varumärket och får 

emotionella kopplingar till det. I samband med att man får sin första menstruation så händer 

också massor av andra grejer som hör puberteten till, som känns nytt och läskigt. Därför har 

Libresse lanserat en hemsida som heter ”www.girls1st.se”. Hemsidan beskrivs såhär: 

”Girls1st är en satsning av Libresse för att få tjejer att testa massa nya spännande grejer! Ska 

du kyssa någon för första gången eller ge dig iväg på en världsomsegling… under havet? 

Girls1st stöttar dig i alla lägen. 4-ever, o.s.v.” ”På Girls1st.se kan man få hjälp, ”pepp” och 

stöd när man ska göra något mäktigt för första gången. Man kan lyssna på musik, spela spel, 

ladda upp bilder, peppa, kommentera och ställa frågor till experter. Både språket och 

utformningen på hemsidan är utformad för att passa unga tjejer. 

Eftersom det är en lågengagemangsprodukt så söker oftast inte konsumenterna upp dig aktivt, 

därför är det viktigt att synas i sammanhang där deras målgrupp befinner sig istället. Man 

måste anpassa sig och utforma sin marknadsföring så att de passar och intresserar 

målgruppen. ”Consumer insite” är a och o för att marknadsföringen ska bli framgångsrik 

förklarar Margareta. Man måste lära känna sig målgrupp och veta vad dem vill ha, vad de 

gillar och var de befinner sig.  

Libresse jobbar mycket mot bloggare, anordnar tävlingar och ger ut gratis varuprover till 

”goodiebags” på olika tillställningar. Margareta säger att eftersom själva produkten inte är av 

högintresse så måste man skapa saker runt omkring som intresserar målgruppen såsom roliga 

kampanjer och events. 
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Man måste hitta något som intresserar och engagerar målgruppen väldigt mycket och sedan 

förknippa produkten med det. Libresse har under många år varit med och sponsrat svensk 

ridsport, vilket är ett bra exempel på det. Man har tagit fram rosa ridprodukter med Libresse 

logga som man sedan lottar ut. Man anordnar även en tävling som heter ”årets häst” på 

hemsidan. Dels för att det intresserar målgruppen, ger positiva associationer, engagerar och 

ger trafik till hemsidan. Varje år deltar 100 000 tjejer och skickar in bilder på sin häst till 

Libresse.  

Eftersom lågengagemangsprodukter ofta är homogena och liknar varandra rent praktiskt är 

det även viktigt att särskilja sig genom design och utformning för att sticka ut och synas. 

Tjejer i målgruppen är intresserade av mode och det har man tagit vara på genom att utforma 

snygga designade förpackningar till mensskydden. Margareta tar upp kampanjen för 

”Libresse invisible” som togs upp i marknadsföringscaset, där tusentals tjejer skickade in 

bidrag till Libresse designtävling. Margareta har sett en trend bland vardagsprodukter som 

blivit mer medvetna om design och utseende på sina produkter. Man måste hela tiden följa 

nya trender och utvärdera vad målgruppen vill ha och intresserar sig för. Det gör att 

produkten uppmärksammas och främst så ger det positiva associationer kring varumärket och 

det är viktigt.  
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Avslutningsvis säger Margareta att det är lättare för högengagemangsprodukter att 

marknadsföra sig och nå konsumenterna emotionellt eftersom konsumenterna gör mycket av 

jobbet själva. De letar upp produktinformation, går in på hemsidan frivilligt och pratar om 

produkter med vänner. Det är dock inte omöjligt för lågengagemangsprodukter att uppnå 

samma relation, man måste bara jobba lite hårdare, anpassa sig till konsumenterna och finnas 

där de är. Det som krävs är expertis, kunskap om målgruppen och mycket jobb.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman vår teoridel med den empiriska data som vi har 
samlat in genom våra två intervjuer. V i kommer således att diskutera och analysera empirin 
utifrån våra teorier. 
 

5.1 Produktengagemang 

Våra två respondenter uppfattar en lågengagemangsprodukt på liknande sätt, att det är en 

produkt där köpvalet avgörs omedvetet och att köpet går mycket snabbt. De båda är överens 

om att denna typ av produkter är typiska vardagsprodukter. De båda respondenterna är 

däremot inte helt överens om att det alltid är en lågengagemangsprodukt ur kundens 

synvinkel. Margareta von Renteln anser att dambindor oftast kan kategoriseras som en 

lågengagemangsprodukt, men inte alltid. Det beror på vilket skede man är i livet. När man 

fått sin menstruation för första gången, anses mensskydd vara en högriskprodukt, eftersom 

det känns nytt och läskigt. När man har fått sitt första barn har kroppen förändrats så pass 

mycket att man kan behöva omvärdera sitt val av mensskydd. Utöver dessa tillfällen är 

mensskydd en typisk vardagsprodukt som man väljer på rutin. 

Som vi skriver i teoridelen så mäter man ofta engagemangsgraden på en produkt till om 

konsumenten upplever att produkten är viktig för denne personligen och om den medför 

värde. Vi skriver även att man vidare tittar på motivationen bakom köpet och skiljer på så 

kallade "tänk"- och "kännprodukter" när det kommer till lågengagemangsprodukter. "Tänk 

produkter" är så kallade problemlösare som man köper för att det utgör ett praktiskt syfte, till 

exempel tandkräm, deodorant eller diskmedel. "Kännprodukter" tillfredsställer ett 

känslomässigt behov som kan utlösas plötsligt och impulsivt som exempelvis choklad eller 

ett läppglans.  

Detta utnyttjar båda Libresse och Edet genom att koppla basprodukterna till något som 

intresserar målgruppen. Själva produkten är en "tänkprodukt" av praktisk karaktär, medan det 

mervärde som man adderar ofta är an känslomässig karaktär och som tillfredsställer 

konsumentens känslomässiga behov. 

Båda respondenterna är överens om att företag med lågengagemangsprodukter måste satsa på 

intresseväckande aktiviteter kring själva produkten. Libresse jobbar mycket mot bloggare, 

anordnar tävlingar och ger ut varuprover till ”goodiebags” på olika tillställningar. Libresse är 

under året med på flertalet events och de sponsrar flera organisationer bland annat svensk 

ridsport, eftersom många unga tjejer är intresserade av just hästar.  
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”Edet Torky” gjorde en kampanj i samband med stjärnkocken Marcus Samuelsson som bland 

annat äger en känd restaurang i New York. Kampanjen syftar till att koppla ihop Torky med 

lyxigare vardag och engagera målgruppen, man vill även att Torky ska bli en naturlig del av 

målgruppens vardag. Som första pris i kampanjen kunde man vinna en resa till New York om 

man skickade in sitt bästa vardagstips. Som en andra del i kampanjen visar Torky upp massor 

av härliga grilltips som Marcus tagit fram på hemsidan samt ett antal tips om hur man kan 

använda "Edet Torky" för en smartare vardag för att öka antalet användningsområden för 

Torky i vardagen. I och med detta menar Camilla att ”Edet Torky” blir mer en typ av livsstil 

istället för att endast vara ett papper. 

Vi tar vidare upp i teoridelen att det är av vikt hur stor skillnad det är mellan varumärken i 

samma produktkategori när man mäter engagemangsgraden. Om produkterna är väldigt 

komplexa och differentierade medför det ett högre engagemang hos konsumenten. Margareta 

Von Renteln på Libresse menar att eftersom lågengagemangsprodukter ofta är homogena och 

liknar varandra rent praktiskt är det även viktigt att särskilja sig genom design och 

utformning för att sticka ut och synas. Tjejer i målgruppen är intresserade av mode och det 

har man tagit vara på genom att utforma snygga designade förpackningar till mensskydden. 

Margareta tar upp kampanjen för ”Libresse invisible” som togs upp i marknadsföringscaset, 

där tusentals tjejer skickade in bidrag till Libresse designtävling. Margareta har sett en trend 

bland vardagsprodukter som blivit mer medvetna om design och utseende på sina produkter. 

Man måste hela tiden följa nya trender och utvärdera vad målgruppen vill ha och intresserar 

sig för. 

Camilla Svensson på Edet anser att en produkt så tråkigt som papper aldrig kan bli en 

högengagemangsprodukt i sig, men genom att addera något positivt till produkten så har 

papper en möjlighet att bli mer av en högengagemangsprodukt. Edet har hakat på 

designtrenden med sin produkt ”Edet Torky” som är ett hushållspapper. Till hushållspappret 

kan man köpa till snygga hållare och väskor i trendiga mönster och det blir då till en trendig 

inredningsdetalj. Inredning är ett högengagemang och därmed så blir även ”Edet Torky” det.  

I teoridelen skriver vi även att man ofta tittar på risken förenat med köpet, både den 

psykologiska och ekonomiska risken vid bedömning av engagemangsgraden. 

Det här kan vi känna igen ifrån intervjun med Margareta Renteln på Libresse. Hon menar att 

Libresse oftast kan kategoriseras som en lågengagemangsprodukt, men inte alltid, det beror 

på i vilket skede man är i livet. I tonåren, när man precis har fått sin första menstruation, då är 

mensskydd en högriskprodukt. Eftersom menstruationen känns ny och läskig och man vill 

försäkra sig om att man har ett mensskydd som inte läcker eller syns genom kläderna. Man 
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engagerar sig i produkten eftersom man känner att köpet är av hög risk, men efter ett tag när 

man har testat olika menstruationsskydd och känner sig nöjd och säker i sitt val mynnar det ut 

till en lågengagemangsprodukt där köpet går på rutin.  

 

5.2 Kundlojalitet 

Som Reynolds et al säger så kan kundlojalitet mätas i olika nivåer, från ”Låg lojalitet” till 

”Sann lojalitet”. I vår frågeställning ställer vi oss frågan om det är möjligt för en 

lågengagemangsprodukt att uppnå ”Sann lojalitet”. "Sann lojalitet" inträffar då kunden har en 

väldigt hög köpfrekvens och att denne har en mycket positiv attityd och starka associationer 

till varumärket och dess produkter. Camilla Svensson på Edet tror att deras basprodukt Edet 

toalettpapper aldrig någonsin kommer att uppnå sann lojalitet där konsumenten aktivt 

engagerar sig och gillar produkten medvetet. Men hon tror att man däremot kan uppnå en 

omedveten sann lojalitet som bygger på omedvetna positiva associationer och igenkännedom. 

För att lyckas förklarar Camilla ”inköpsstegens” väsentlighet i marknadsföringen. Först 

måste man få konsumenten uppmärksam på produkten så att denne sedan vill prova den. Här 

är det viktigt att varumärket jobbar med bland annat design, priserbjudanden och 

nylanseringar. För att konsumenten ska testa produkten igen så måste främst 

produktfunktionen vara bra och kvalitén måste uppfylla förväntningarna, annars kommer 

kunden att överge varumärket. Camilla menar att först när konsumenten känner sig nöjd med 

produkten och känner till dess varumärke, det är först då denne kan skapa en omedveten 

positiv känsla och det är då man får en lojal kund. Edet jobbar mycket med just detta, det 

omedvetna och att målet är att det ska bli en vana och en del av vardagen. Det är oftast så ett 

köp går till. Detta påminner om lojalitetsstegen som vi skriver om i teoridelen, där man först 

jobbar med kännedomen, sedan kundnöjdheten för att som sista steg gå vidare till relations- 

och lojalitetsbyggande aktiviteter. 

Det sista steget i lojalitetstrappan beskrivs såhär: ”Efter detta kan ytterligare steg tas i 

relationen, det innebär att kunden känner stolthet att använda märket eller att det spelar en 

viktig roll i tillvaron. Konsumenten har fått starka positiva associationer till varumärket som 

avspeglar personens livsstil. Förtroendet är nu så stort att kunder inte tvekar över att 

rekommendera produkten eller varumärket till andra”.  

Detta känner vi också igen ifrån intervjun med Camilla på Edet när hon beskriver 

marknadsföringsaktiviteterna de genomför för Edet Torky. Där säger hon att det är viktigt att 
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bli en del av en livsstil och det var därför som "Edet Torky" gjorde en kampanj i samband 

med stjärnkocken Marcus Samuelsson.  

Margareta von Renteln på Libresse förklarar att de kontinuerligt genomför 

kundundersökningar där man mäter relationen till kunderna. Detta är så kallade ”Brand-

Health-mätningar”. Här kan man få information om kundernas kännedom till varumärket, 

personliga egenskaper, kundernas utbytesbenägenhet m.m. 

Detta grundar sig i att det är viktigt att känna sin målgrupp väl för att kunna anpassa 

aktiviteter till dem och vad de intresserar sig för. Det är då man kan väcka engagemanget och 

uppnå lojalitet. Libresse säger att för att lyckas med sin marknadsföring så gäller det att synas 

i sammanhang där målgruppen befinner sig. Det gäller att anpassa sin marknadsföring så att 

den passar och intresserar målgruppen. Detta kallar Libresse för ”Consumer insite” och detta 

är a och o för att marknadsföringen ska bli framgångsrik.  

Margareta förklarar att Always är Libresse största konkurrent och att de innehar en större 

marknadsandel, men att Libressekunden är mer lojal och engagerad i varumärket. Enligt 

Libresse egna mätningar är ca 20 % av deras kundbas lojala kunder medan resten byter 

mellan varumärkena och där bytet främst beror på olika priserbjudanden. 

Libresse har en "fan page" på sajten Facebook som har fått hela 20 000 fans. Fansen har gillat 

Libresse helt frivilligt, utan lovord om rabatter eller andra erbjudanden vilket visar att dessa 

fans gillar Libresse på riktigt och är engagerade och lojala till produkten. Detta anser vi vara 

ett bevis på att det inte är omöjligt för en lågengagemangsprodukt att uppnå en sann relation 

eller en sann lojalitet. Företaget måste bara arbeta lite hårdare, anpassa sig till konsumenterna 

och finnas där de är. Det som krävs är expertis, kunskap om målgruppen och mycket jobb 

som Margareta säger i intervjun. 

 

5.3 ”Emotional Branding” 

McEwen beskriver ”Emotional Branding” som ett tämligen nytt begrepp inom 

marknadsföringsvärlden. ”Emotional Branding” eller emotionsmarknadsföring syftar till att 

koppla produkter till konsumenterna genom den emotionella vägen och på så sätt uppnå 

lojalitet, engagemang och starka kopplingar till varumärket.  

Våra båda respondenter är överens om att för att lyckas med marknadsföringen av 

lågengagemangsprodukter så är det emotionell marknadsföring som man bör satsa på. 

Camilla Svensson på Edet menar att det är en trend just nu bland företag med 
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lågengagemangsprodukter att jobba med emotionell marknadsföring och hon tror att det 

kommer att förekomma allt mer. 

I teoridelen tar vi upp delar ur avhandlingen "Toward Understanding the Relationship 

Between Feeling States and Social Behavior". Där står det att människor strävar efter att 

känna positiva känslor och vill undvika negativa sådana. Detta innebär att om en konsument 

upplever en positiv känsla, kan det förväntas att denne skulle sträva efter att upprepa detta 

och därmed bli en lojal kund. Men det krävs engagemang och intresse för att skapa känslor 

och lojalitet. Så om inte produkten i sig kan bidra till det, så kan man använda sig av behov, 

omvärldsfaktorer och trender runt omkring oss, som man sedan kopplar till produkten och 

dess varumärke. 

Detta tillvägagångssätt känner vi igen ifrån teoridelen från ett stycke taget ur boken Optimal 

marknadskommunikation. Det viktigt att inrikta sig på enkla och tydliga argument vid 

marknadsföring av lågengagemangsprodukter. Om reklamen får mycket uppmärksamhet så 

fastnar argumenten av sig själva i minnet. Detta kallas enkelinlärning och kan till exempel 

innebära att man använder sig av en känd person, ett djur eller något annat visuellt som 

tilltalar målgruppen utanför själva produkten för att få uppmärksamhet till sig, detta kallas 

klassisk betingning. Detta kan vi tydligt känna igen i både Libresse och Edets 

kommunikation. 

 

För att Edet ska lyckas bättre med sin marknadsföring berättar Camilla att de just nu håller på 

att återlansera ett gammalt koncept, nämligen den välkända ”Pott- pojken” som alltid fanns 

med på Edetförpackningarna runt 40 till 60-talet. Man vill att ”Pott- pojken” ska förknippas 

med varumärket och ta större plats i marknadsföringen än tidigare. Eftersom toalettpapper i 

sig inte intresserar konsumenten enligt Camilla, kan man använda sig av något annat som kan 

agera som frontfigur för varumärket och förknippas med det. När en konsument förknippar en 

produkt med något levande väcker man känslor och det blir därmed lättare att känna 

kopplingar till varumärket. Då primärmålgruppen för Edet är barnfamiljer så kommer dessa 

att reagera extra mycket på ett barn i marknadsföringen. Konsumenten kommer omedvetet att 

trigga igång en positiv känsla och igenkänning när denne ser det söta lilla barnet på 

förpackningen. 

I "mediebruset" som är så stort i dagsläget så väljer konsumenten att endast uppmärksamma 

det som intresserar denne personligen och på det som ligger nära hjärtat. Camilla förklarar att 

detta är något som deras huvudkonkurrent ”Lambi” har lyckats med, de har fått kunderna att 
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uppfatta Lambis papper som något extra mjukt tack vare det lilla lammet som de använder sig 

av i hela sin marknadsföring. 

Margareta på Libresse menar att de har lyckats väldigt bra med att skapa en emotionell 

relation till sina kunder då Libresse satsar på ”mjuka värden” som innebär just emotion och 

känslor kring produkten. Lågengagemangskunder är som vi nämnt tidigare väldigt 

priskänsliga och Margareta säger att det därför är en stor utmaning att skapa attribut till 

produkten som väger tyngre än priset. Genom Emotional Branding kan bygga upp en känsla 

av trygghet och upplevd kvalité genom rätt marknadsföring. Libresse jobbar mycket med 

emotionella fördelar för att komma ”nära hjärtat” på kunden. Man jobbar extra mycket med 

emotionella fördelar när det kommer till deras relativt nylanserade tamponger. O.B. har en 

väldigt stark ställning på tampongmarknaden idag och stor igenkännedom bland 

konsumenterna. Därför är emotionell marknadsföring ett sätt att ta sig in i konsumenternas 

medvetande och hjärtan menar Margareta. 

 För att skapa en emotionell relation med konsumenterna så jobbar även Libresse mycket med 

att stödja unga tjejer och deras självförtroende. Margareta menar att många unga tjejer mår 

dåligt och det är viktigt att man som företag tar sitt ansvar och är med och finns tillgängliga 

för dessa tjejer under puberteten. Även detta gör att målgruppen känner sig trygga med 

varumärket och får emotionella kopplingar till det. För att stödja den strategin har Libresse 

lanserat en hemsida som heter ”girls1st.se” för att hjälpa unga tjejer. Här kan man tydligt se 

en koppling till Maslows behovstrappa där Libresse vill nå kundernas behov av 

självförtroende och självsäkerhet som utgörs av det fjärde trappsteget. 

I en annan del av intervjun med Margareta på Libresse så säger hon att det är en stor 

utmaning att lyckas skapa andra attribut som väger mer än priset. Hon säger även att kvalitén 

är viktig, blir konsumenten missnöjd med funktionaliteten och dess kvalitet, så kommer 

konsumenten inte att köpa produkten igen oavsett vilka marknadsföringsaktiviteter man för. 

Konsumenten vill känna sig trygg i sitt val av menstruationsskydd och det är den absolut 

viktigaste faktorn vid valet. Man kan bygga upp känslan av trygghet och den uppfattade 

kvalitén genom marknadsföring. Här syftar Margareta till det andra steget i behovstrappan 

som handlar om säkerhet och trygghet. 

Man kan även se att Edet också jobbar med behovstrappan i sin marknadsföring. I kampanjen 

med kocken Marcus Samuelsson som ger handfasta tips till vardagen. Detta kan man koppla 

till det sjätte och sista steget som syftar till problemlösning och kreativitet.   

När Edet nu ska återlansera ”pott-pojken” vill man trycka på det tredje steget i behovstrappan 

som syftar till behovet av kärlek, tillhörighet och familjen.  
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5.4 Vad den emotionellt och sant lojala kunder ger 

I teoridelen beskriver vi att engagemangsgraden mäts via hur mycket eller lite människor är 

villiga att aktivera sig gentemot olika produkter. Hur mycket möda konsumenten lägger ner 

på informationssökningen och jämförelsen mellan olika liknande produkter innan köpet. Hur 

mycket pengar, tid och energi är konsumenten beredd att lägga ner på själva inköpet? Det står 

även i teoridelen att de allra flesta köp vi gör är alltså typiskt lågengagerade där vi inte lägger 

ner så mycket tid eller tankemöda på köpet. Vi kan konstatera att konsumenterna är lata, de 

orkar inte engagera och anstränga sig i allt de gör. 

Våra två respondenter uppfattar en lågengagemangsprodukt på liknande sätt. De båda är 

överens om att denna typ av produkter är typiska vardagsprodukter. Vidare håller båda 

respondenterna med om att man måste använda sig av emotionell marknadsföring för att råda 

bot på ovanstående problem och att det är något av en trend som förekommer allt mer för 

produkter av lågt engagemang. 

Vi skriver i teoridelen att produkten först måste ha bra funktionella fördelar som bas för att 

konsumenten ska välja att köpa produkten frekvent. Dessa funktionella övertag och fördelar 

är dock lätta att imitera och övertaget är inte bestående. Det är viktigt att konsumenten känner 

till dessa funktionella delar, men det är inte dessa som behöver kommuniceras utåt. 

 

I boken Event marketing- en alternativ väg till kundlojalitet kunde vi läsa att när man 

utformar marknadsföringsaktiviteter anpassade till lågengagemangsprodukter så man måste ta 

hänsyn till att konsumenterna är mer passiva vid informationssökningen. Det beror på att 

produkten har liten personlig betydelse för konsumenten och produkten är förenad med låg 

risk. Konsumenten vill varken lägga ner tid eller kraft på köpet och vill att det ska gå så 

enkelt som möjligt. Det beror också på det stora överflödet av information som 

konsumenterna matas med varje dag via det enorma "mediebruset". Detta innebär att 

marknadskommunikation kan skapa kännedom om produkten, men då konsumenten är 

passiv, måste budskapen vara kortare och innehålla så lite information som möjligt  

Det är därför av stor vikt för företag med homogena lågengagemangsprodukter att 

differentiera sig på emotionella plan istället för informella. Meningsfulla emotionella fördelar 

är mycket svåra att imitera och just därför också en viktig konkurrensfördel. Om företag 

misslyckas att differentiera sig på en nivå över funktionella fördelar, så kommer företaget inte 

kunna upprätthålla lojaliteten i det långa loppet. Konsumenterna kommer då att välja den 

produkt som just för stunden har det billigaste erbjudandet. 
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I ett annat stycke av teoridelen tar vi upp en text som kommer från boken Kund för livet där 

det står att det är väsentligt med lojala kunder som känner emotionellt för en produkt inom 

livsmedelsbranschen. Då lojala kunder är mindre benägna att välja en annan produkt bara för 

att priset pressats lite. Lojalitet och emotionella fördelar skyddar alltså mot priskonkurrens. 

Vi kan koppla detta till en del i intervjun med Margareta Von Renteln från Libresse som 

säger att konsumenterna uppfattar vardagsprodukter med lågengagemang som ett nödvändigt 

ont som man måste köpa och därför vill man betala så lite som möjligt för det. Det är därför 

en stor utmaning att lyckas skapa andra attribut som väger mer än priset. Vidare säger hon att 

kvalitén är såklart också viktig, blir konsumenten missnöjd med funktionaliteten och dess 

kvalitet, så kommer konsumenten inte att köpa produkten igen oavsett vilka 

marknadsföringsaktiviteter man gör. 

I en avhandling gjord av Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi skriver man att för att få ut så 

mycket som möjligt av mötet med kunden så måste företagen medvetet designa engagerande 

upplevelser med hjälp av det som de producerar och erbjuder. De företag som dessutom 

kombinerar funktionella och emotionella fördelar är de som klarar sig bäst i konkurrensen 

eftersom de emotionella banden mellan företaget och dess kunder är svåra för konkurrenter 

att kopiera.   

 

Man måste alltså ha en bra prisbild anpassad till konkurrenter och bra funktionella delar som 

en bas för att sedan kunna addera emotionella och positiva associationer, vilket vi anser att 

både Libresse och Edet aktivt gör i sin marknadsföring enligt intervjuerna med dem. 

 

Vidare står det i teoridelen att lojala kunder lockar för att det ger en högre köpfrekvens och 

en lägre servicekostnad och detta gör kunderna mer lönsamma. Lojala kunder tenderar även 

att betala ett högre pris för produkter. När man väl har skapat en relation till kunderna och 

urskilt vilka de är, så sparar man in på marknadsföringskostnader eftersom man kan rikta in 

sig mot rätt grupp direkt att marknadsföra sig mot och sedan låta dessa bli företagets 

ambassadörer. Man kan alltså se en tydlig koppling mellan lojala kunder och lönsamhet.  

Ett annat motiv till att det är lönsamt med lojala kunder är att det är dyrare att skaffa nya 

kunder än det är att behålla sina gamla. Kostnaden för att nå en ny kund kan bli uppåt fem 

gånger så dyr som att investera in att behålla sina befintliga kunder. En befintlig kund kan ses 

som en buffert lång tid framöver.  
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Man kan se i intervjun med Camilla på Edet att detta är något som man har insett på senare 

tid och att man nyligen har börjat satsa på mer emotionell marknadsföring. Den största 

konkurrenten Lambi har länge satsat på emotionell marknadsföring via sitt lamm ”Lambi-

lammet” som alltid förekommer i reklam samt frontar alla förpackningar. Det är Lambi som 

har störst marknadsandel i Sverige i dagsläget och flest lojala kunder, vilket kan påvisa att 

emotionell marknadsföring är framgångsrikt. 

Libresse satsar väldigt mycket på emotionell marknadsföring och har därmed hela 20 % 

lojala kunder enligt sina egna undersökningar. Dock så har ändå Always större 

marknadsandel i Sverige och satsar nästan uteslutande på att marknadsföra sina funktionella 

attribut. Detta är motsägelsefullt och kan visa på att man inte alltid säljer mer genom 

emotionell marknadsföring men däremot säkerligen får mer lojala kunder. Och enligt vår 

teoriinsamling så är de lojala kunderna de som är mest lönsamma.  
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6. SLUTSATS 
Under detta kapitel presenterar vi de slutsatser som framkommit genom vår undersökning och 
våra intervjuer. Här behandlar vi de inledande problemformuleringarna, vår frågeställning 
samt vårt syfte utifrån den insamlade empirin. 
 

6.1 Vår slutsats på vår frågeställning samt våra två underfrågeställningar 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att det är möjligt för 

lågengagemangsprodukter att uppnå emotionell och "sann lojalitet" gentemot kunderna. 

Företag med lågengagemangsprodukter har hakat på trenden med emotionell marknadsföring 

som verktyg för att få lojala kunder.  

Företagen har insett att konkurrensen är så stor bland homogena produkter att pris och andra 

funktionella attribut inte längre sticker ut tillräckligt mycket för att få återkommande lojala 

kunder.  Vi kom fram till att detta beror på att dessa funktionella övertag och fördelar är så 

lätta att imitera och övertaget inte är bestående, därför måste företagen med 

lågengagemangsprodukter försöka nå konsumenterna emotionellt. Som Maya Angelou sade: 

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never 

forget how you made them feel".  

För att lyckas måste företagen jobba hårdare och mer för att bli uppmärksammade och 

ihågkomna av de svårflörtade konsumenterna. Det gäller att använda sig av rätt tekniker. Det 

är alltså möjligt att uppnå emotionell lojalitet för lågengagemangsprodukter och det är 

nödvändigt i dagens köpklimat.  

 

Vi kom dock fram till att det är mycket svårare för lågengagemangsprodukter att uppnå 

emotionell och "sann lojalitet" om man jämför med högengagemangsprodukter. 

I boken Assessing the Dimensionality and Structure of Consumption Experience: Evaluation, 

Feeling and Satisfaction skriver författarna att engagemang speglar det inneboende intresse 

en konsument har i produkten. Det innebär att en produkt av högt engagemang har en förhöjd 

relevans för konsumenten. Tidigare forskning har visat att engagemang leder till högre 

motivation, ökad upphetsning och entusiastiskt intresse. Därför kan man hävda att höga halter 

av inblandning och engagemang stärker upplevelsen av positiva känslor. Forskaren menar 

alltså på att högengagemangsprodukter lättare kan ge upphov till högre känslomässig 

motivation och intresse.  

Margareta Von Renteln från Libresse sade i vår intervju med henne att det är lättare för 

högengagemangsprodukter att marknadsföra sig och nå konsumenterna emotionellt eftersom 
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konsumenterna gör mycket av jobbet själva. De letar upp produktinformation, går in på 

hemsidan frivilligt och pratar om produkter med vänner. Det är dock inte omöjligt för 

lågengagemangsprodukter att uppnå samma relation, man måste bara jobba lite hårdare. 

Vi kom fram till ett problem med lågengagemangsprodukter och det är just att konsumenten 

inte aktivt och självmant söker upp denna typ av vara, därför är det viktigt att istället synas i 

de sammanhang där målgruppen befinner sig.  

Ett annat problem är att konsumenterna till lågengagemangsprodukter är väldigt priskänsliga.  

De vill betala så lite som möjligt för dessa produkter, eftersom produkten ses som ett 

nödvändigt ont enligt Margareta på Libresse. Därmed måste produkter av lågt engagemang 

lägga till mervärden utöver basprodukter som ökar värdet. 

Konsumenter till lågengagemangsprodukter är passiva till information om 

lågengagemangsprodukter eftersom produkten har liten personlig betydelse för konsumenten 

och produkten är förenad med låg risk. Det beror också på det stora överflöde av information 

som konsumenterna matas med varje dag via det enorma "mediebruset". Konsumenterna är 

heller inte intresserade av några informativa argument. Man måste alltså använda sig av mer 

rolig och kreativ reklam som ger uppmärksamhet.  

 

Lågengagemangsprodukter måste satsa på marknadsföringsaktiviteter som fångar 

konsumentens uppmärksamhet på ett smart sätt. Om reklamen får mycket uppmärksamhet 

fastnar argumenten av sig själva i minnet. Detta kallas enkelinlärning och kan till exempel 

innebära att man använder sig av en känd person, ett djur eller något annat visuellt utanför 

själva produkten för att få uppmärksamhet till sig, detta kallas klassisk betingning. Därmed är 

emotionella och målgruppsanpassade marknadsaktiviteter som fångar konsumenternas 

intresse essentiellt. 

 

Man måste alltså finnas där målgruppen är och anpassa sig och utforma sin marknadsföring 

så att de passar och intresserar målgruppen extra mycket. ”Consumer insite” är a och o för att 

marknadsföringen ska bli framgångsrik. Man måste lära känna sig målgrupp och veta vad de 

vill ha, vad de gillar och var de befinner sig.  

Margareta på Libresse förklarar att de kontinuerligt genomför kundundersökningar där man 

mäter relationen till kunderna. Detta är så kallade ”Brand-Health-mätningar”. Här kan man få 

information om kundernas kännedom till varumärket, personliga egenskaper, kundernas 

utbytesbenägenhet m.m. Man lär alltså känna sin målgrupp bättre och får en förståelse om hur 

de tänker. 
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På hemsidan brandchannel.com tog man dock upp vikten av att först ha en bra bas av 

funktionella fördelar eftersom en lågengagemangsprodukts huvudsyfte ofta är att 

tillfredsställa ett praktiskt och funktionellt behov i vardagen och de är ofta så kallade 

problemlösare. Det är först när de funktionella fördelarna är uppfyllda, som konsumentens 

behovs flyttas till de mer emotionella delarna. Just detta togs upp i en avhandling gjord av 

Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi som skrev att de företag som kan kombinera funktionella 

och emotionella fördelar är de som klarar sig bäst i konkurrensen eftersom de emotionella 

banden mellan företaget och dess kunder är svåra för konkurrenter att kopiera.  

 

Hemligheten är alltså att skapa mervärden runt produkten som är av högt engagemang, 

eftersom produkten i sig är ointressant och av lågt engagemang. För att göra detta kan man 

använda sig av de olika behoven alla människor har enligt Maslows behovstrappa och koppla 

det till produkten. 

Man måste först ha en bra produkt med ett konkurrenskraftigt pris och bra funktionella delar 

för att sedan satsa på den emotionella marknadsföringen för att fånga konsumenternas 

intresse och få dem att bli emotionellt lojala till produkten.  

Man måste även anpassa sin marknadsföring till inköpsprocessen eller lojalitetstrappan som 

vi kallar det i vår teoridel enligt Camilla Svensson på Edet. Först måste man få konsumenten 

att uppmärksamma och prova produkten. Här kan man jobba med bland annat design, 

priserbjudanden och nylanseringar. För att konsumenten ska testa produkten igen måste först 

och främst produktfunktionen vara bra, kvalitén måste uppfylla förväntningarna, annars 

kommer inte kunden tillbaka. När konsumenten väl har testat produkten och känner sig nöjd 

med den, då kan man börja jobba med emotionell marknadsföring för att få konsumenten att 

köpa produkten regelbundet av vana, tycka om produkten och förhoppningsvis bli lojal. 

Förutsättningarna för att uppnå emotionell lojalitet ser dock mycket olika ut för Libresse och 

Edet. Detta bevisar att man inte kan generalisera några exakta tillvägagångssätt för att uppnå 

emotionell och "sann lojalitet" gentemot konsumenterna. Vi kan endast säga att det är möjligt 

och att det krävs hårt arbete, men sedan får man anpassa det arbetet till vilket produkt man 

har och hur målgruppen ser ut.  

 

 

 

 

 



 

53 

6.2 Rekommendation för vidare forskning 

Då det har genomförts relativt lite forskning inom området så vore det mycket intressant att 

genomföra undersökningen i större skala och göra en jämförelse mellan flera produkter på 

olika företag för att se om även de håller med i resonemanget och om det finns några 

allmängiltiga strategier eller om man alltid måste anpassa sig till sin produkt och målgrupp. 

Vår undersökning är gjord utifrån ett företagsperspektiv, det skulle även vara intressant med 

vidare forskning kring hur konsumenter ser på detta och hur öppna de är för den här typen av 

marknadsföring. Vi utgår dock ifrån att den största delen av emotionell marknadsföring 

påverkar undermedvetna känslor och begär. Därmed är det svårt att få en undersökning med 

hög trovärdighet utifrån ett konsumentperspektiv.  

De flesta produkter på konsumentmarknaden är av lågt engagemang och konkurrensen är 

väldigt hög. För att undvika priskrig på livsmedelsmarknaden är emotionsmarknadsföring ett 

viktigt verktyg som vi tror kommer att tillämpas allt mer i framtiden.  Därför tror vi att det 

kommer efterfrågas mer forskning inom ämnet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

54 

7. REFERENSER 

7.1. Elektroniska sidor 

 
(Adpulp, Marknadsföringsblogg. Källa till bilder, fotnot nr 3, 13, 27 och 31. Tillgänglig) 
http://www.adpulp.com/ 
 
(Boagworld, hemsida av webbdesigner som driver byrån ”Headscape”. Lånad bild fotnot nr 
33. 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://boagworld.com/design/emotional-design/ 
 
(Brandchannel, Emotional Branding, 1 skärmsida. Bild för fotnot nr 36 är härifrån. 
Tillgänglig) 
http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=1217 
 
(Edet papper, produktbeskrivning, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.edet.se/produkter/ 
 
(Emotionalbrandingalliance, emotional branding, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://emotionalbrandingalliance.com/2012/03/why-humanizing-brands-begins-with-a-state-
of-mind/ 
 
(Erichs Communications, PR-byrå som skriver om kommunikation, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.erichs.se/nyheter/2012/Februari/185 
 
(GFK. Djupintervjuer. 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.gfk.com/se/our_expertise/qualitative_research/metoder/index.se.html 
 
(Helsingfors Universitet. Epistemologi. 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/vetfil08/epistemologi.htm 
 
(Inspiration Company, företag som jobbar med lojalitetsprogram till företag, 1 skärmsida. 
Tillgänglig)  
http://www.inspirationcompany.se/doc.aspx?nodeid=44678&wmrid=392 
 
(Kaplan RM, reklam byrå som skriver om lojalitet, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.kaplan.se/2011/02/01/gar-det-att-mata-lojalitet/ 
 
(lovemarks, Emotional Brandning) 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.lovemarks.com/index.php?pageID=20020 
 
(The Brand-Man. Blogg om marknadsföring och varumärken. Lånad bild fotnot nr 38. 1 
skärmsida. Tillgänglig) 
http://micco.se/?s=Binet+and+field 
 
(Psykologiguiden. Hermeneutik. 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=hermeneutik    
 



 

55 

(relationsmarknadsföring, informations sida om relationsmarknadsföring, 1 skärmsida. 
Tillgänglig)  
http://www.relations-marknadsforing.se/) 
 
 
(SCA, företags- och marknadsbeskrivning, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.sca.com/sv/lander/de-storsta-marknaderna/sverige/ 

 
(Statistiska Centralbyrån, 1 skärmsida. Tillgänglig) 
http://www.scb.se/Pages/List____293663.aspx    
 

7.2. Böcker 

Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan, Haeger, Tomas. 2003. Relationsmarknadsföring. 3:e uppl. 
sid.124-125. IHM Göteborg 
Bryman, Alan, Bell, Emma. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a uppl. Liber 
AB Malmö 

Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a uppl. Liber förlag Stockholm 

Dahlén, Micael, Lange, Fredrik. 2009. Optimal marknadskommunikation. 2:a uppl. sid 295-
296. Liber AB Stockholm 

Dahlèn, Michael. 2002. Marknadsföring i nya media, marknadsföring i kubik. 1:a uppl. Liber 
Stockholm  
 
Davidson, Bo, Patel, Runa. 2003. Forskningsmetodikens grunder. 3:e uppl. Studentlitteratur 
AB   
 
Denscombe, Martyn. 2002/2004. Forskningens grundregler – Samhällsforskarens handbok I 
tio punkter. 1:a uppl. Studentlitteratur Lund 
 
Evans, M, Jamal, A., Foxall, G. 2008. Konsumentbeteende. 1:a uppl. Liber AB Stockholm.   
Gobé, Marc, Sergio Zyman. 2009. Emotional branding: the new paradigm for connecting 
brands to people. 1:a uppl. Allworth Press New York 

Halvorsen, Knut. 1992. Samhällsvetenskaplig Metod. 1:a uppl. Studentlitteratur AB Lund 
Sewell, Carl, Brown, Paul. 2003. Kund för livet. 2:a uppl. Svenska Dagbladets förlag 
Smedjebacken 
 
Karaszi, Peter. 2009. Sveriges bästa PR. Framgångsrik marknads-PR i praktiken. 1:a uppl. 
Alfa print, Solna. 
 
Larsen, Ann-Kristin. 2009. Metod helt enkelt. 1:a uppl. Gleerups Malmö 
 
Norrman, Richard. 1992. Service management-ledning och strategi i tjänsteproduktion. 1:a 
uppl. Liber Stockholm 



 

56 

Patel, Runa, Tebelius, Ulla. 1987. Grundbok i forskningsmetodik. 1:a uppl. Studentlitteratur 
AB Lund 
 
Söderlund, Magnus. 2000. I huvudet på kunden. 1:a uppl. Liber AB Stockholm 
 
Söderlund, Magnus. 2001. Den lojala kunden. 1:a uppl. Avser Modell: Aaker sid 51. Liber 
Malmö  

Thurén, Torsten. 2002. Vetenskapsteori för nybörjare. 1:a uppl. Liber förlag Stockholm 

Wallen, Göran. 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:a uppl. Studentlitteratur 
Lund 

Wallén, Göran. 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:a uppl. Studentlitteratur 
Lund  
 
Watt Bolsen, Merete. 2007. Kvalitativa analyser. 1:a uppl. Gleerups Malmö 
 
 

7.3. Vetenskapliga uppsatser och artiklar 
Babej, Marc Being rational on emotional benefits Brandweek Vol. 46 2005 
 
Binet, L. and Field, P. Marketing in the Era of Accountability. World Advertising Research 
Center, Henley-on-Thames, UK. 2007 
 
Clark, M.S. and Isen AM- Toward Understanding the Relationship Between Feeling States 
and Social Behavior". In: Cognitive Social Psychology. New York, 1982 
 
Fill, Chris Marketing Communications: contexts, contents and strategies. Third edition, 
2002 
 
Jacques, P and Martin, J- Can you foster customer loyalty in a low-engagement industry 
like insurance? Quirks marketing research media July 2011 
 
Jobber D, ref i Ahlqvist A, Palovaara K. Användbarhet i ett vidare perspektiv. 2001. 
 
Mano, H. and Oliver RL. "Assessing the Dimensionality and Structure of Consumption 
Experience: Evaluation, Feeling and Satisfaction", Journal of Consumer Research, Vol. 
20, I993 
 
McEwen, William J. - Getting Emotional About Brands.  2004.  
Gallup Management Journal 
 
Melin, F- Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om att bygga upp starka 
varumärken. Lund University Press.  Lunds Universitet. 1999 
 
Oswald A. Mascarenhas, Kesavan, R, Bernacchi, M - Lasting customer loyalty: a total 
customer experience. Journal of Consumer Marketing, Vol. 23. 2006 
 



 

57 

Scott M. Davis, (2000) "The power of the brand", Strategy & Leadership, Vol. 28 Iss: 4, pp.4 
- 9 
 
States and Social Behavior". In: Cognitive Social Psychology. New York, 1982 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

58 

8. Bilagor 

8.1. Intervjufrågor  
 
1. Kan du se någon skillnad mellan låg- och högengagemangsprodukter? 
 
2. Tycker du att Edet papper/Libresse dambindor och tamponger är en 
lågengagemangsprodukt? 
 
3. Hur skulle ni beskriva er relation till era kunder? 
 
4. Skulle du säga att Edets/Libresse kundbas främst består av illojala eller lojala 
kunder? 
 
5. Av vilken anledning tror du att Edet/Libresse lojala kunder köper era produkter 
frekvent? 
 
6. Känner ni igen er i en beskrivning på falsk lojalitet för era kunder, nedan: 
“Lågengagemangsprodukter har ofta många lojala kunder, eftersom man inte lägger så 
mycket tankeverksamhet bakom köpet, så väljer man samma varumärke regelbundet om och 
om igen. Man är alltså en lojal kund, men kunden har ofta inte reflekterat över varför denne 
är det. Denna typ av beteende klassificeras som ”falsk lojalitet” och bottnar ofta i att kunden 
köper produkten av gammal vana och med hjälp av korta minnesregler.” 
 
7. Vilken roll tycker du att emotionella aspekter spelar inom er industri generellt sett 
(toalettpapper, hushållsprodukter, hygienprodukter)? 
 
 
8. Tror du att Edet/Libresse kan bilda emotionella band till konsumenterna och bli 
omtyckt? 
 
9. Tycker du att emotionella aspekter är något man ser mer inom 
marknadsföringssammanhang inom din bransch, såsom en trend? 
 
10. Vilka marknadsföringsverktyg använder ni er av för att förknippa Edet/Libresse 
med känslor och skapa positiva associationer? 
 
11. Hur mycket “funktionella fördelar vs emotionella aspekter använder ni er av i era 
marknadsföringsaktiviteter? 
 
12. Har du några tips på hur man kan göra en produkt känslomässigt laddad, då själva 
produkten endast är funktionell och en problemlösare? 
 
13. Vilka lojalitetsbyggande verktyg/marknadsföringsaktiviteter använder ni er av till 
Edets/Libresse målgrupp? Exempelvis lojalitetsprogram? 

 
14. Anspelar ni på behovstrappan i er marknadsföring för att uppnå känslor såsom 
trygghet, renhet, sex? 
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15. Tror du att Edet/Libresse har potentialen att få sannlojalitet? 
”Sann lojalitet innebär att konsumenten har en väldigt hög köpfrekvens och att denne har en 
mycket positiv attityd och starka associationer kopplat till ett företag och dess produkter.” 
 
16. Är det ens möjligt och ekonomiskt försvarbart att skapa en känslomässig relation 
till konsumenter i denna konkurrensutsatta marknad bland passiva konsumenter, när 
inte själva produkten engagerar? 
 
 

 
 


