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Sammanfattning 

 

Det sa bara klick! 

– en kvantitativ studie om varumärkeslojaliteten bland Canons och Nikons hobbyfotografer 

 

Petter Engelbertsson, Rani Karlsson och Lina Theander 

 

Bakgrund: Fotografering är på tapeten mer än någonsin. Försäljningen av systemkameror 

slår nya rekord för varje år och här Canon och Nikon de världsledande kameramärkena. 

Många av deras respektive kunder anses vara mycket lojala gentemot varumärket och kan inte 

tänka sig att byta till det konkurrerande kameramärket. Hängivenheten kan dock tyckas 

märklig då de två fotogiganterna inte skiljer sig nämnvärt från varandra i sina produktutbud. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva eventuella lojalitetsskillnader mellan Canons och 

Nikons hobbyfotografer i Sverige. Vi vill vidare reda ut varför dessa skillnader eller icke-

skillnader finns då kameramärkenas produkter knappt skiljer sig åt. 

 

Avgränsningar: Studien utförs främst utifrån ett konsumentperspektiv – producenternas 

perspektiv har således inte behandlats. Vidare är vi enbart intresserade av att kartlägga och 

analysera lojaliteten bland hobbyfotografer i Sverige som använder Canon eller Nikon. 

  

Genomförande: Utifrån de tre områdena individ, grupp och märkesprodukt skapade vi en 

enkät som skickades ut till drygt 850 studenter på distanskursen Digital bildbehandling på 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Därmed använde vi oss av en 

kvantitativ ansats i form av en respondentundersökning. Med undersökningen ämnade vi 

kartlägga lojaliteten bland Canons och Nikons hobby-fotografer, vilket senare låg till grund 

för analysen där vi utifrån nämnda teoriområden undersökte varför lojaliteten uppkommit. 

 

Resultat: Varumärkeslojaliteten bland Canons och Nikons fotografer visade sig vara 

likformad. Dock kunde tendensen att användare av Nikon generellt är mer extrema i sin 

lojalitet tydas; deras beteenden och attityder genererar högre såväl lojalitet som hyperlojalitet. 

Vidare kom vi fram till att de tre delarna individ, grupp och märkesprodukt tillsammans utgör 

grundstenar i varumärkeslojaliteten; denna process har vi sammanfattat i en modell. Vi menar 

vidare att nuvarande lojalitetsteorier borde fokusera mer på gruppen. 

 

 

Nyckelord: fotogan, grupp, hobbyfotograf, identitet, individ, lojalitet, varumärke,  

varumärkeskommunitet 
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Conclusion 

 

Brand loyalty among photograpers 

– a quantitative study of brand loyalty among Canon’s and Nikon’s non professional 

photograpers 

 

Petter Engelbertsson, Rani Karlsson och Lina Theander 

 

Background: Photography is more popular than ever. The number of sold single-lens reflex 

cameras increases every year. Canon and Nikon are the two leading brands when it comes to 

this type of camera. Many of their buyers are considered as being very loyal to their 

respective brand, and thus they cannot imagine switching to the competiting brand. The 

preference for a certain brand does seem somewhat strange as the products that the two giants 

offer do not differ a lot.  

 

Aim: The aim of the study is to describe possible differences concerning loyalty among 

Canon’s and Nikon’s non professional photographers in Sweden. Also, the purpose of the 

study is to investigate why these differences exist even though the products are so much alike. 

 

Demarcations: The study has been carried out first and foremost from a consumer 

perspective. Hence, the producers’ perspective has not been taken into consideration.   

 

Method: A questionnaire based on the three main variables individual, group and brand was 

formed and sent to more than 850 students that have taken the distance course Digital Image 

Editing at the School of Education and Communication in Jönköping. 

 

Result: Loyalty towards a specific brand turned out to be fairly similar among Canon’s and 

Nikon’s photographers. Yet the tendency that the loyalty of those who use Nikon is in general 

more extreme was discernible; their behaviour and their attitudes generate both stronger 

loyalty as well as stronger hyper loyalty. The study also shows that the three different 

variables individual, group and brand act jointly as foundation stones in the brand loyalty; this 

process has been summarized in a model. Furthermore, we suggest that present loyalty 

theories should focus more on one of the variables, namely the group. 

 

 

Key words: group, non professional photographer, identity, individual, loyalty, brand,  brand 

community 
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1. Inledning 
 

Aldrig tidigare har det sålts så många digitalkameror i Sverige som det görs i dag. De stora 

hemelektronikkedjorna svämmar över av kompaktkameror. Även (digitala) SLR-kameror, de 

som vi vanligen kallar för systemkameror, säljs i allt större mängd. Bara senaste året ökade 

försäljningen av denna produktkategori i Sverige med cirka 60 procent (GFK Marketing 

Service 2007) och i världen med knappt 40 procent (www.reuters.com/article/technology-

media-telco-SP/idUST23502820070403). Intresset är alltså oerhört stort. Vi bör förvisso 

komma ihåg att Sverige befinner sig i en högkonjunktur, vilket rimligtvis har skjutsat på 

försäljningen. Detta är dock inget som minskar på fotointresset ute bland Sveriges 

hobbyfotografer, snarare tvärtom: ju fler människor som fotar, desto större fotointresse – 

högkonjunktur eller inte. 

 

På systemkamerornas tron sitter två härskare: Canon respektive Nikon. Tidningen Ny Teknik 

skriver i en artikel (nr 46 2007) att dessa två varumärken tillsammans utgör 85 procent av 

marknaden. I en annan artikel på fototidningen Kamera & Bilds webbsida benämns de mest 

inbitna användarna av just Canons och Nikons systemkameror som fotoganer 

(www.kamerabild.se/ArticlePages/200709/25/20070925120608_ADF474/20070925120608_

ADF474.dbp.asp). Magnus Fröderberg drar i artikeln en liknelse mellan fotoganer och 

hängivna supportrar i sportens värld. De båda grupperna har nämligen en grundläggande 

gemensam nämnare: lojalitet. Precis som en lojal AIK-supporter ställer upp för sitt lag i vått 

och torrt, är en Canon- eller Nikonanhängare lika hängiven och lojal. Det är bara objektet 

(AIK respektive Canon/Nikon) som är den egentliga skillnaden. 

 

Det finns många definitioner på ordet lojalitet och hur människan är om den är lojal. 

Nationalencyklopedin definierar lojal med att man alltid står på någons sida och är beredd 

att hjälpa till, och ger även förslag på synonymer som pålitlig, solidarisk och trogen 

(www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O231419). Söderlund (2001) förklarar att det trots 

begreppets mångfacetterade karaktär finns några gemensamma inslag bland olika 

lojalitetsbegrepp: vilja, objekt och tid. Vad som är helt säkert är att en lojal kund till ett 

företag innebär en stor konkurrensfördel då det är fem gånger mer effektivt att bearbeta 

existerande – lojala – kunder jämfört med att försöka vinna nya kunder. (Kotler 1991) Men 

fördelarna stannar inte där. Lyckas ett företag knyta till sig extremt lojala kunder, så kallade 

hyperlojala kunder, kan deras beteenden och attityder generera närmast sektliknande 

gemenskaper – varumärkeskommuniteter – som gör allt för att ställa upp för sitt varumärke. 

Vilket i slutändan inte enbart skapar bättre lönsamhet utan även en mer trogen, tålig och 

positiv kundgrupp. (Goodwin & Ball 1999; Fill 2005) 

 

Canon och Nikon är två klassiska varumärken som med sina hängivet lojala kunder och 

användare har marknadsmässiga fördelar som deras konkurrenter saknar. Deras respektive 

varumärken är extremt starka och stabila, vilket fotoganerna har bidragit och bidrar än i dag i 

allra högsta grad till. Emellertid kan det tyckas en smula märkligt att två kameramärken med 

så pass lika produkter har närmast fanatiskt lojala kunder – hur kommer det sig? Och skiljer 

sig användarnas lojalitet åt varumärkena emellan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 är en övergripande inledning med disposition över uppsatsen. I kapitel 2 presenterar 

vi bakgrunden till syfte och frågeställningar, definierar begrepp och beskriver vår 

förförståelse. Kapitel 3 består av syfte och frågeställningar. I kapitel 4 behandlar vi de teorier 

vi lutar oss mot i vår empiriska undersökning. Vi presenterar teorier som berör individens och 
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gruppens identitetsskapande, varumärkeskommunikation och lojalitet. I kapitel 5 diskuterar vi 

den metod vi använt för att få fram vår empiri. Våra resultat presenteras i kapitel 6 där vi 

också besvarar en av våra frågeställningar. I kapitel 7 avhandlas de slutsatser vi kommit fram 

till i den empiriska undersökningen. Vi besvarar även vår andra frågeställning genom att 

diskutera kring varför resultatet ser ut som det gör. I kapitlet kommer vi att återkoppla till 

undersökningen, teorierna och frågeställningarna.  
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2. Problematisering 
I problematiseringen introducerar vi läsaren för problemområdet. Vi presenterar bakgrunden 

till syfte och frågeställningar, definierar begrepp och beskriver vår förförståelse. 

 

Kameramarknaden är precis som många andra konsumentelektronikmarknader högaktuell 

med nya produkter ute varje månad. Det går att dela in kameramarknaden i två huvudgrupper: 

kompaktkameror och systemkameror. Egentligen kan ännu en indelning göras där 

digitalkameror utgör den ena halvan och analoga kameror den andra. Men den digitala 

revolutionen i kameravärlden, som tog fart på allvar för ungefär tre-fyra år sidan har gjort att 

den analoga marknaden i dag är mager jämfört med den digitala sidan. (Karlsson 2007-11-23) 

 

Utbudet av digitala kompaktkameror är omfattande både när det gäller varumärken och 

modeller. Priserna för en kompaktkamera kan variera från femhundralappen till flera tusen 

kronor. Utbudet av digitala systemkameror är däremot inte lika omfattande. Prisnivåerna är 

dessutom högre, och de två ledande varumärkena betydligt enklare att urskilja; Canon och 

Nikon utgör tillsammans 85 procent av denna produktkategori (Ny Teknik nr 46 2007).  

 

Tittar vi på separata försäljningssiffror över systemkameramarknaden för år 2006 visar det sig 

att Canon är störst med knappt 50 procent av marknaden. Nikon kommer på en andraplats 

med knappt 35 procent. Därefter är det ett stort kliv ner till trean, Sony, som slutar på drygt 6 

procent. 

 

En analys av kameramarknaden i stort visar att Canon är störst med knappt 19 procent av hela 

marknaden. Nikon hamnar på efterkälken när också kompaktkamerorna räknas med – deras 8 

procent räcker till en femteplats. (www.reuters.com/article/technology-media-

telcoSP/idUST23502820070403)  

 

Canon och Nikon har vardera cirka fem huvudsakliga systemkameramodeller till försäljning. 

Prisskillnaden hos märkenas/fabrikatens modeller är relativt liten. Ofta säljs kamerorna 

tillsammans med ett objektiv vilket kan öka/sänka prisskillnaden. 

 

Objektivmarknaden är en historia för sig. Fattningen på själva kamerorna är utformade så att 

ett objektiv som passar Canon, inte passar Nikon – och vice versa. Detta skapar en typ av 

bytesbarriär som gör att kunderna ”låser sig fast” vid vissa märken genom sina köp av 

objektiv. Det finns även objektiv för Canons och Nikons kameror som tillverkas av en 

utomstående part, främst Tamron och Sigma. Objektiv från dessa tillverkare ligger i 

prisklassen under Canons och Nikons ”märkesobjektiv”. 

 

Inom marknadsföring är den ideala kunden ofta det samma som den som är lojal mot ett visst 

företag och varumärke. Anledningarna till detta är åtskilliga, och Goodwin och Ball (1999) 

belyser flera av dem när de redovisar en undersökning som avslöjar att en lojal kund bland 

annat stannar längre, köper mer, skapar immunitet mot konkurrenter och är mindre känslig 

mot prisändringar. Kort och gott är alltså lojala kunder mer lönsamma än icke-lojala kunder. 

Fill (2005) bygger vidare på detta resonemang och ser förbi kundens konkreta handlingar och 

pekar på de positiva attityder som lojala kunder har till ett varumärke/produkt. Dessa attityder 

kan i sin tur engagera och påverka den lojala kunden så till den grad att vederbörande till slut 

själv ”marknadsför” företagets produkter genom att prata gott om dem till sin omgivning. 

Söderlund med flera (2000) kallar dessa för varumärkesambassadörer. Han menar vidare 

(2001) att kundlojalitet dels finns i beteendevärlden, det vill säga våra synbara handlingar, och 
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dels i den mentala världen, våra intentioner och attityder. Om en kund, menar Söderlund 

(2000), uppvisar hög styrka i lojalitet i såväl beteendevärlden som den mentala världen är 

personen hyperlojal, vilket är en veritabelt ideal – och lönsam – kund. 

  

Vi kan alltså konstatera att lojala – i bästa fall hyperlojala – kunder till ett företag och 

varumärke utgör en trogen, hängiven och köpstark grupp, som ibland till och med själva 

(gratis) marknadsför varumärket. Att detta är en viktig konkurrensfördel visar Kotler (1991) 

när han förklarar att det är fem gånger effektivare att bearbeta existerande – lojala – kunder 

jämfört med att försöka vinna nya kunder. Canon och Nikon är två giganter med starka 

varumärken som attraherar mängder av lojala, och i många fall hyperlojala, 

varumärkesfanatiker – fotoganerna. Dessa fotoganer är oerhört viktiga för företagen Canon 

och Nikon. I den tidigare nämnda artikeln på Kamera & Bilds webbsida 

(www.kamerabild.se/ArticlePages/200709/25/20070925120608_ADF474/20070925120608_

ADF474.dbp.asp) förklarar såväl Canons som Nikons marknadschef att fotoganernas kärlek 

till sina respektive varumärken är extremt stark, och att de är utmärkta 

varumärkesambassadörer. Det är följaktligen inte helt otänkbart att fotoganerna är en vital 

pusselbit i Canons och Nikons dominans på systemkameramarknaden. 

 

Prestigen de två varumärkena emellan är enorm på gräsrotsnivå, vilket en så pass enkel 

Googlesökning som ”Nikon vs. Canon” med sina 66 000 träffar visar, att jämföra med till 

exempel sökningen ”Nikon vs. Pentax” som ger cirka 1000 träffar (www.google.com 2007-

12-06). På i princip varje fotoforum på internet pågår en entusiastisk kamp om vilket som 

verkligen är det bästa kameramärket – Canon eller Nikon. Till exempel har Fotosidan.se, en 

av Sveriges största fotosajter, på sitt forum en avdelning enbart för ”vs.-diskussioner” till 

vilken de har valt att exemplifiera med just ”Nikon vs. Canon” (i stället för ”Minolta vs. 

Pentax” et cetera). På den globala tillika gigantiska fotosajten Flickr.com ger en sökning på 

Canon över 3 000 000 träffar och en sökning på Nikon cirka 2 600 000 träffar 

(www.flickr.com/search 2007-12-06). Det har till och med gott så långt att lojala 

Canonanvändare fått smeknamnet Canonister och lojala Nikonanvändare namnet Nikonister. 

Med andra ord är det inte förvånande att en undersökning i konsumentelektroniktidningen 

TWICE (nr 17 2007) visar att produktkategorin digitala systemkameror, där Canon och Nikon 

dominerar, innehar överlägset flest lojala användare i jämförelse med kategorin 

kompaktkameror. 

 

Vad är det då för faktorer eller ”krafter” som varumärkena Canon och Nikon förfogar över? 

Varför har inte andra kameramärken, som Minolta exempelvis, lika passionerade och 

hyperlojala varumärkesfans? Förutom att kameraanvändarna investerar sig ”fast” i ett 

varumärke, det vill säga att de köper på sig tillbehör (exempelvis objektiv) som endast passar 

Canon eller Nikon, handlar det om andra, mer djuplodande attityder och beteenden. Govers & 

Schoormans (2005) skriver att produkter (varumärken) är symboler med vilka konsumenter 

förmedlar någonting om sig själva, till sig själv och andra i sin omgivning. Efter att ha tittat på 

lojalitetsteorier tror vi att förklaringarna till lojala kunder finns inom olika teorier rörande de 

tre områdena varumärke, individ och grupp samt att dessa tre kategorier tillsammans påverkar 

graden av lojalitet hos kunden. Det är således dessa tre områden som vi vilar vår studie på, 

och därmed även dem som vi kommer att undersöka närmare i teoridelen. 

  

Vidare anser vi att varumärkeskampen mellan Canon och Nikon är närmast unik i sitt slag. 

Visst finns det varumärken med lika lojala kunder, titta till exempel på datorföretaget Apple. 

Men i de flesta fallen är varumärkena då i princip ensamma om att ha hyperlojala kunder i 

sina produktkategorier (Apple har inte någon stark och tydlig antagonist med lika hängivna 
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användare). I fallet fotoganerna, de lojala kunderna till Canon och Nikon, är läget det 

omvända; två aktörer inom samma produktkategori med liknande produkter och lika lojala 

kunder. Hur kommer det sig att deras kunder envisas med denna ”varumärkesaktivism” när 

produkterna emellan knappt skiljer sig åt? Finns det över huvud taget någon skillnad i 

beteende och attityd, det vill säga lojalitet, mellan Canons och Nikons fotoganer? Och om 

skillnader eller icke-skillnader finns varumärkena emellan: varför? 

2.1 Definitioner 

Innan vi fortsätter definierar vi ett par för studien centrala begrepp. Detta för att avlägsna 

eventuella oklarheter. 

 

Hobbyfotografer 

I vår uppsats menar vi att hobbyfotografer är alla de fotointresserade människor som äger 

minst en (1) SLR-kamera, i folkmun kallad systemkamera. Vidare avgränsar vi oss till att 

hobbyfotograferna inte får en betydande del av sin inkomst från fotojobb. 

 

Fotoganer 

Fotoganer kallas de varumärkeslojala, ofta fanatiska, hobbyfotografer som använder något av 

de två kameramärkena Canon eller Nikon. 

2.2 Förförståelse 

Samtliga av oss tre författare till den här studien har i varierande grad personliga erfarenheter 

av Canon eller Nikon. Två av författarna äger en systemkamera, där den ena är av märket 

Canon och den andra av märket Nikon. 

 

På grund av detta har vi haft lättare att förstå kameramarknaden och dess vokabulär.  

Förförståelsen kan dock ha färgat studien eftersom vi på förhand haft en bild av Canon och 

Nikon. Vi har under studiens gång varit medvetna om vår förförståelse och haft denna i 

åtanke under arbetsprocessen. 
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3. Syfte 
Här presenterar vi vårt syfte med studien samt våra två frågeställningar. Frågorna besvaras 

senare i diskussionen. 

 

Fotointresset ökar och också försäljningen av systemkameror. Canon och Nikon är de 

kameratillverkare som säljer överlägset flest systemkameror i Sverige och också de som har 

mest lojala kunder. Kundlojalitet uppkommer dels i beteendevärlden, det vill säga våra 

synbara handlingar, och dels i den mentala världen, våra intentioner och attityder. Uppvisar en 

kund hög styrka i lojalitet i såväl beteendevärlden som den mentala världen är personen 

hyperlojal. Canons och Nikons lojala fans benämns ibland som fotoganer då de är extremt 

trogna respektive varumärke. En Canonanhängare föredrar så tydligt sitt märke före Nikon 

(eller tvärtom) att man kan likna honom eller henne med ett hängivet fotbollsfan. Men att en 

Canon- eller Nikonanhängare är trogen sitt märke i vått och torrt är något som kan tyckas vara 

märkligt. Kameraprodukterna skiljer sig ju inte nämnvärt åt. Är anhängarna av respektive 

varumärke lojala på samma vis? Och hur kommer det sig att kunden är trogen det ena eller det 

andra märket om det inte finns några egentliga skillnader mellan de två varumärkena? 

 

Vårt syfte med studien är att kartlägga lojaliteten hos Canons och Nikons hobbyfotografer, det 

vill säga användare av systemkameror som inte tjänar pengar på sitt fotograferande, i Sverige. 

Detta vill vi göra genom att beskriva eventuella lojalitetsskillnader mellan Canons och Nikons 

hobbyfotografer i Sverige. Vi vill också reda ut bakgrunden till att dessa skillnader eller icke-

skillnader finns då varumärkenas produkter knappt skiljer sig från varandra. Vi arbetar utifrån 

ett konsumentperspektiv. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

1. Finns det några skillnader i varumärkeslojalitet mellan Canons och Nikons 

hobbyfotografer i Sverige? 

 

 Finns det några skillnader i beteendevärlden? 

 

 Finns det några skillnader i den mentala världen? 

 

 

2. Varför finns dessa skillnader eller icke-skillnader? 
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4. Teorier 
I teorikapitlet går vi igenom teorier som behandlar hur individen skapar sig en identitet med 

hjälp av andra människor, symboler och produkter. I den senare delen av kapitlet går vi 

igenom teorier som berör förhållandet mellan konsument och varumärke. Huvudområden för 

teorierna är individ, grupp och varumärke. 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Enligt socialkonstruktivismen är verkligheten, eller delar av verkligheten, socialt 

konstruerade. Det vi kallar verklighet är alltså ett resultat av mänskligt samspel och 

gemensamt handlade. (www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=1264276&i) Burr (1995) 

förklarar vidare att den förståelse som människan har för omgivningen är subjektiv, men att 

det är i sociala processer som våra konstruktioner av verkligheten skapas.  

 

Symboler och språk är ytterst betydelsefullt i socialkonstruktivismens bild av hur vi skapar 

(och bearbetar och tar in) verkligheten. Inom den sociologiska traditionen finns läran om 

symbolisk interaktionism och också här menas det att människor påverkar varandra med hjälp 

av kommunikation. Människor existerar i en symbolisk miljö och således har språk och 

symboler betydelse även när det gäller att forma självet. (Solomon 2002) Den symboliska 

interaktionismen menar att det är genom samspelet med andra, genom språket och andra 

symboler, som människan skapar sin personliga identitet. En människas identitet är därmed av 

socialt ursprung. (www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=144163&i) 

 

Med ordet ”symbolisk” menas i sammanhanget att våra tankar, handlingar eller ting står för 

något utöver sig själva – de är symboler för något annat. Ljudkombinationer betyder till 

exempel ingenting i sig själva men när de sammanställs till ord symboliserar de det som vi 

människor har bestämt att ordet ska representera. Men ”interaktionism” menas här växelspel, 

att människor interagerar med varandra. Inom den symboliska interaktionismen ses alltså 

människan som en symbolförmedlare, vi kommunicerar med varandra med hjälp av symboler. 

Det är i kommunikationen och samspelet med det omgivande samhället som ett medvetande 

och en jaguppfattning skapas hos individen. (Angelöw & Johnsson 1990) 

 

Inom den kognitiva psykologin närmar sig forskarna till viss del samma område men från ett 

annat håll. Här studeras hur människor tar in och bearbetar informationen (språk och tecken) 

som registrerats med våra sinnen. Det är med hjälp av sinnena och kognitiva processer som vi 

uppfattar vår omgivning. Vad vi väljer att uppmärksamma är viktigt eftersom det är denna 

information vi bearbetar ytterliggare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id 

=227443&i_word=kognitiv%20psykologi) Här har alltså varseblivning, inom psykologin 

även kallat perception, en grundläggande uppgift eftersom det är genom denna vi håller oss 

informerade om vår omgivning och vår relation till denna. Det som inte passar in i våra 

föreställningar om hur saker och ting ska vara stängs ofta ute av hjärnan, så kallad selektiv 

perception. (www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=281722&i_word =perception) 

4.2 Individen, gruppen och identiteten 

Vi har nu sett att individens uppfattning om sig själv och andra formas tillsammans med 

människor i omgivningen, den formas i grupp. Individens tro om, och bedömning av, sina 

egenskaper kallas för självuppfattning. När vi pratar om självförtroende menar vi i själva 

verket hur positiv uppskattningen av våra egenskaper blir och alltså hur mycket positivt som 



 13 

ryms inom självuppfattningen. Såväl självuppfattningen som självförtroendet påverkas av att 

individen jämför sina egenskaper med andra människor i grupp. (Solomon 2002)  

 

Men vad är då en grupp? Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet grupp från italienskans 

gruppo som kan översättas med skara eller hop. Inom samhälls- och beteendevetenskap 

innebär ordet individer som har något gemensamt, människorna i gruppen samverkar eller har 

bestämda relationer till varandra. (www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=186553&i_word 

=grupp) 

 

Socialpsykologen David G. Myers (2005) definierar en grupp som två eller flera individer 

som, vid mer än ett fåtal tillfällen, interagerar och påverkar varandra. Individerna i gruppen 

uppfattar varandra som ”oss” i kontrast till ”dem”, en känsla av gemenskap som gör att 

medlemmarna lätt identifierar sig med varandra. Grundläggande behov, intressen och 

målsättningar gör att människan söker sig till gruppen. Att tillhöra en grupp tycks vara 

livsviktigt. Myers menar vidare att människor så gärna vill känna grupptillhörighet att vi tar 

varje tillfälle vi kan för att tillhöra en grupp. Det kan räcka med att vi har samma 

födelsedatum för att vi ska känna att vi hör ihop och har ett band till varandra. 

 

Medlemmarna i gruppen känner alltså samhörighet och skapar sig en kollektiv bild av vad 

gruppen är för något bland annat genom att jämföra sig med andra grupper. Med gruppkultur 

menas ett typiskt sätt för gruppen att vara och handla på. Kulturen i gruppen handlar om just 

medlemmarnas kollektiva bild av sig själva. Här finns gemensamma erfarenheter, 

gemensamma vanor och värderingar. I gruppen skapas också relationsmönster, alltså vilka 

relationer gruppmedlemmarna har till varandra, vem som pratar med vem och vilket klimat 

som råder i gruppen. (Nilsson, 1993) 

 

Myers (2005) menar också att vi upptäcker vår sociala identitet genom att kategorisera oss 

själva och varandra, vi identifierar och jämför oss med andra. Vi favoriserar de grupper vi 

själva tillhör. Det är enligt Myers bra för självförtroendet att vi tror att vi tillhör den bästa 

gruppen, vi bedömer ju oss själva och andra beroende på grupptillhörighet. Här finns också 

förklaringar till varför vi ofta ogillar grupperingar utanför vår egen grupp. 

 

Om en grupp känner sig i underläge kommer medlemmarna att fokusera på att hålla garden 

uppe mot dem som är i överläge. Grupperingen som har försprånget kan rida på 

framgångsvågen medan gruppen som är i underläge försöker hävda sig mot sin motståndare. 

Ibland försöker minoriteten att förstöra för gruppen som har övertaget i stället för att 

koncentrera sig på det som medlemmarna själva kan göra åt situationen. (Donelson 2006) 

4.2.1 Olika typer av grupper 

Det finns olika typer av grupper. Familj och nära vänner ingår i så kallade primärgrupper där 

relationerna är personliga och antalet medlemmar är få. Primärgrupperna utgör ett 

sammanhang som är viktigt för identitet och överlevnad. (www.ne.se/jsp/search/article 

.jsp?i_art_id=186553&i_word=grupp) Sekundärgrupper är större och inte lika personliga. I 

sekundärgrupperna har medlemmarna större distans till varandra. En likartad social position 

eller en gemensam målsättning bland individer kan göra att sekundärgrupper skapas. 

(Svedberg 2003) 

 

En referensgrupp, eller en referensperson, kan definieras som en verklig eller påhittad grupp 

eller individ med betydelsefull påverkan på en individs bedömningar, bemödanden eller 

beteende. (Solomon 2002) Vi värderar oss själva och människor i vår omgivning med hjälp av 
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referensgrupper. För att veta vad vi själva har för status och social position använder vi andra 

som måttstock. Referensgruppen fungerar alltså som en riktlinje för hur vi uppfattar oss 

själva. (Svedberg 2003) 

 

Svedberg (2003) menar att en referensgrupp ofta representerar mycket av det 

eftersträvansvärda i livet. Individen strävar efter de värderingar och den livsstil som 

referensgruppen har med hopp om att själv bli uppfattad likadant. Enligt Svedberg (2003) ser 

vi vilken grupp som en person önskar tillhöra med hjälp av till exempel umgänge, klädsel, 

fritidsvanor, val av varumärke eller livsstil. 

 

Solomon (2002) är inne på samma spår när han menar att vissa individer eller grupper 

påverkar oss mer än andra. När det gäller vad vi väljer för varumärke eller vilka aktiviteter vi 

deltar i handlar det till exempel om jämförande påverkan. Solomon menar att referensgrupper 

kan vara stora eller små. De mindre grupperna ingår ofta i vårt vardagliga liv och har en 

normativ påverkan, de påverkar våra värderingar. Enligt Svedberg (2003) är de mindre 

referensgrupperna ofta så kallade primärgrupper medan de större grupperna är 

sekundärgrupper. 

 

Vi kan se att referensgrupper påverkar oss och alltså besitter de en viss sorts makt – social 

makt. Social makt kan definieras som en förmåga att förändra andras handlingar. Den sociala 

makten kan vara en så kallad referensmakt, när en person imiterar de kvaliteter och 

egenskaper som referenspersonen besitter. Referensgrupper kan även ha expertmakt som är en 

annan typ av social makt. Det handlar då om experter på ett område som vet mer än oss andra 

och därför har inflytande. (Solomon 2002) 

4.2.2 Konformitet och konsumtion 

Med konformitet menas en förändring i övertygelse eller handling i linje med hur andra beter 

sig. Här handlar det inte bara om en referensgrupp att se upp till utan också om hur vi 

anpassar oss efter varandra i vårt vardagliga liv för att vardagen ska fungera. Vi rättar oss 

efter varandra varje dag, ofta utan att tänka på det. Oskrivna regler styr vårt sätt att bete oss 

och handla på och således också mycket av vår konsumtion. (Solomon 2002) 

 

Konformitet är inte en automatisk process utan många faktorer bidrar till att konsumenter 

anpassar sitt beteende efter andra. En av faktorerna är att vi är rädda för att avvika från 

gruppen då den kanske straffar ett avvikande beteende. Gruppens storlek har också betydelse. 

Ju större gruppering, ju fler som är överens och ju mer expertis – desto svårare blir det att stå 

emot gruppen.  En annan aspekt är det sociala inflytandet. Individen har behov av att 

identifiera sig själv med andra eller framhäva sig i närvaro av gruppen. (Solomon 2002) 

 

En gruppmedlem blir ofta i stor utsträckning konform med de andra medlemmarna, ser sig 

som en del av gruppen och övertar värderingar av denna. Via medlemskap i olika grupper 

söker människor en social identitet. Det är återigen utifrån de grupper individen tillhör, eller 

strävar efter att tillhöra, som denne uppfattar och definierar sig själv. (Nilsson 1993) 

 

Nilsson (1993) menar att gruppen behöver solidariska medlemmar och en stark 

sammanhållning för att klara av yttre påfrestningar. Det skapas därför ett tryck mot 

konformitet i gruppen. Nilsson förklarar att om någon i gruppen har en avvikande mening 

brukar det läggas mycket energi på att övertala gruppmedlemmen, samstämmighet måste råda 

i gruppen. Blir någon eller några i gruppen oense aktiveras utstötningsmekanismer för att 
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avlägsna hotet mot gemenskapen. Medlemmarnas rädsla för att bli uteslutnas vid avvikande 

beteende är alltså befogat. 

 

Fenomenet konformitet kan kopplas till gruppolarisation. Det handlar här om en tendens där 

människors beslut och åsikter blir mer extrema när de är i en grupp i jämförelse med när de är 

ensamma eller oberoende av andra. När gruppmedlemmarna hamnar i diskussioner utanför 

gruppen stärks deras åsikter. Också när medlemmarna diskuterar inom gruppen stärks den 

gemensamma åsikten. Fenomenet leder till mer extrema beslut efter diskussion än om 

individen ensam tagit ett beslut. (Myers 2005) 

 

Fenomenet beror på att vi tvingas tänka ett varv extra och stöttas av gruppen i en diskussion. 

Vi påverkas av informationen vi möter, tvingas slipa våra argument, hjälps av andras 

argument och får medhåll för våra åsikter. Ju mer gruppmedlemmarna upprepar varandras 

åsikter desto mer bekräftad och befäst blir åsikten. När individen tvingas tänka kring en fråga 

och formulera sina argument stärks oftast åsikten. Att jämföra sig med andra, så kallad social 

jämförelse, är direkt kopplat till referensgruppen. Vi blir lättast övertalade och påverkade av 

människor som ingår i vår referensgrupp. När vi vill att andra ska gilla oss och vet att vi delar 

deras åsikt uttrycker vi ofta vår åsikt starkare än vad vi annars skulle ha gjort. (Myers 2005) 

Det blir återigen tydligt att gruppen har en stark inverkan på individen. 

4.3 Varumärke 

Ett varumärke kan definieras på många sätt. Fill (2005) uttrycker sin definition enligt 

följande: ”Brands are a product of the work of managers who attempt to augment their 

products with values and associations that are recognised by and are meaningful to their 

customers.” (Fill 2005 s. 393) 

 

Han förklarar vidare att varumärken består av två huvudtyper av attribut: inre samt yttre. Inre 

attribut är funktionella delar av produkter, som till exempel form och prestanda, medan yttre 

attribut är icke-funktionella delar, som varumärkesnamn, förpackningsdesign och pris. Alla 

varumärken består av en blandning av inre och yttre attribut. Framställs blandningen 

välbalanserat blir varumärket starkare och attraherar konsumenter lättare. (Fill 2005) 

 

Ballantyne, Warren & Nobbs (2006) skriver att för dagens konsumenter är pengar inget 

problem, utan det är snarare tillgången till tid som saknas. Konsumenten orkar till slut inte 

engagera sig i sina val då det finns otaliga produkter och varumärken. Ännu svårare blir det 

för konsumenten om produkterna och varumärkena vederbörande väljer mellan påminner om 

varandra. Vid sådana lägen försvåras nämligen differentieringen mellan konkurrenter, vilket i 

grunden är en av fördelarna med varumärken. (Fill 2005) På kameramarknaden, där 

produkterna oftast inte sticker ut nämnvärt, är ett starkt varumärke essentiellt eftersom, som 

nämnt, en av fördelarna med varumärken är att hjälpa till att särskilja produkterna från 

konkurrenterna. (Söderlund 2000; Fill 2005) 

4.3.1 Varumärke eller produkt? 

Frans Melin är en av Nordens ledande forskare och konsulter i varumärkesstrategi. I en av 

sina böcker (1999) beskriver han kopplingen mellan produkt och varumärke: ”Jag hävdar att 

kunden köper varken en produkt eller ett märke utan en märkesprodukt.” (Melin 1999 s. 49) 

Det finns dock en fundamental skillnad mellan en produkt och ett varumärke, vilket Melin 

visar med ett citat från King (1984): ”A product is something that is made in a factory, a 

brand is something that is bought by a customer. A product can be copied by a competitor, a 
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brand is unique. A product can be quickly outdated, a successful brand is timeless.” (King 

1984 s. 3) 

 

Produkter byts alltså i större mängd ut mot nya, medan varumärket (oftast) består. Titta på 

Coca-Cola till exempel som är ett av världens mest kända varumärken; de har haft produkter 

som kommit och gått, men själva varumärket är beständigt. Melin (1999) förklarar hur 

varumärken har stor del i valet av produkter genom att exemplifiera med ett blindtest som 

gjordes mellan Cola och Pepsi: Vid blindtestet föredrog en klar majoritet Pepsi framför Coca-

Cola. Men när personerna kände till märket föredrog en lika klar majoritet Coca-Cola framför 

Pepsi. Testpersonerna föredrog alltså Pepsi som produkt men Coca-Cola som märkesprodukt. 

4.3.2 Varumärkets funktioner 

Uggla (2001) beskriver varumärkets funktioner utifrån såväl konsumentens som producentens 

perspektiv. I vår undersökning är dock primärt konsumentens perspektiv av intresse. Uggla 

menar att det för konsumenten finns funktionella, emotionella och direkt självuttryckande 

fördelar med varumärken, och han konkretiserar detta genom tre huvudfunktioner: 1) 

identifikation 2) status och prestige samt 3) kvalitetsgaranti: 

 

1) Identifikation är en kognitiv funktion hos konsumenten som hjälper vederbörande att 

identifiera produkten och därmed reducera tiden det tar att välja ”rätt” produkt. Den 

här funktionen bygger på en idé om enhetlighet och långsiktighet eftersom vi ej kan 

identifiera varumärket om till exempel logotypen ändras konstant. Det handlar ytterst 

om selektiv perception – konsumenter sparar tid och energi genom igenkännande. 

2) Status och prestige är två aspekter som kan påverka köparens självbild. Vi skiljer 

mellan den generaliserade yttre bilden av varumärket (Volvo är ”den säkra bilen”) och 

vår egen inre projektion, självbild (Volvo är ”den sportiga bilen”). Status och prestige 

är alltså olika för olika personer. 

3) Kvalitetsgaranti; det finns ett samband mellan pris och upplevd kvalitet. Ett starkt 

varumärke har ofta ett högre pris, vilket skapar en kvalitetssignal till konsumenterna. 

 

Melin (1999) menar att ett varumärke är av intresse för fyra olika aktörer: lagstiftaren, 

märkesinnehavaren, konsumenten samt konkurrenten. De funktioner som berör konsumenten 

kan sammanfattas med att varumärket innehar en roll som ska hjälpa kunden att underlätta ett 

flertal processer. Några av dessa handlar om tid och kostnad i valsituation mellan produkter. 

Andra handlar om att varumärket kan agera garant för jämn och konsistent kvalitet. 

Varumärkeskännedom reducerar risker av social och ekonomisk art som kan uppkomma vid 

köp av till exempel bilar och kläder. Detta genom att kunden väljer ett etablerat och välkänt 

varumärke. Ett varumärke har även en imageskapande funktion för konsumenten; varumärket 

har en symbolisk betydelse, särskilt bland dyrare produkter. Betydelsen är viktig för dels den 

egna självbilden, men även för den bild av sig själv som konsumenten vill förmedla till sin 

omgivning. Därigenom kan ett varumärke i vissa grupper vara vägen till social acceptans och 

självförverkligande. (Melin 1999) 

 

Vilka preferenser en konsument har till ett varumärke beror på vad varumärket ”betyder” för 

konsumenten. (Chang 1997) Men detta är inget som sker individuellt, utan konsumenten 

skapar betydelser och mening till varumärken i sociala grupper som växer samman kring 

varumärken, så kallade varumärkeskommuniteter. (Muñiz 1997) 
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4.3.3 Varumärkeskommuniteter 

En kommunitet är namnet på en strukturerad grupp där de sociala relationerna är viktiga. De 

uppkommer när medlemmarna har något gemensamt, till exempel grannskap eller 

fritidssysselsättning. Genom kommuniteter delar människor grundläggande tillgångar som 

kan vara kognitiva, känslomässiga eller materiella. Skapandet av mening och betydelse verkar 

emellertid gälla för samtliga kommuniteter. (McAlexander et al. 2002) 

 

Precis som Muñiz (1997) säger kan varumärken vara den centrala orsaken till att en 

kommunitet bildas. När så är fallet talar vi om varumärkeskommuniteter. Denna gemenskap 

som knyts kring ett varumärke är en icke geografiskt bunden samling människor baserad på 

en strukturerad grupp med sociala relationer, där alla beundrar ett specifikt varumärke. 

(Muñiz & O’Guinn, 2001) 

 

Varumärkeskommuniteter utmärks bland annat av att medlemmarna (konsumenterna) 

upplever någon form av förbund med varandra. Det skapas då en stark ”vi och dom”-känsla, 

vilket kan resultera i en nedvärderande syn på rivaliserande varumärken (och dess användare). 

Ännu ett utmärkande drag är att medlemmarna i varumärkeskommuniteten tar ansvar för 

varandra och hjälper varandra. (Söderlund 2001) 

 

Varumärkeskommuniteter kan uppstå kring vilka varumärken som helst. Troligast är det dock 

för varumärken som har en stark image (konsumenternas bild av varumärket), en lång och 

lyckad historia samt en hotande rival (konkurrent). Det finns tre gemensamma drag som 

speglar alla varumärkeskommuniteter: gemensamt medvetande, gemensamma ritualer och 

traditioner samt gemensam syn på moral. (Muñiz & O’Guinn 2001) 

 

Gemensamt medvetande 

Medlemmarna i en varumärkeskommunitet känner en stark och betydande personlig koppling 

till varumärket. Men det är inte varumärket som utgör den viktigaste delen i kommuniteten, 

samhörigheten till de andra medlemmarna är större. Vi-känslan är påtaglig, och det oavsett 

geografisk spridning (särskilt nu när internet med alla dess möjligheter spränger geografiska 

gränser). Denna sociala konstellation kan liknas vid en triangel – varumärke, konsument, 

konsument – där förbindelsen mellan delarna är viktigare än själva varumärket. (Muñiz & 

O’Guinn 2001) 

 

Det gemensamma medvetandet yttrar sig genom att medlemmarna gör skillnad mellan ”vi” 

och ”dom”, alltså mellan kommunitetens medlemmar och dem utanför gemenskapen. De 

anser sig speciella och annorlunda i jämförelse med användare av andra varumärken. Andra 

konkurrerande varumärken hjälper vidare gemenskapen att differentiera sig genom att få svar 

på frågorna vad varumärket inte är, och vad kommunitetens medlemmar inte är. Finns en 

tydlig antagonist växer därmed den egna varumärkeskommuniteten sig starkare eftersom 

avgränsningen blir tydligare. Exempelvis har den utmärkande rivaliteten mellan 

datorgiganterna Apple och Microsoft bidragit till Apples erkänt hängivna 

varumärkeskommunitet. I det här fallet är hotet från Microsoft väldigt påtagligt eftersom vissa 

delar av Apples datorsystem har införlivats i Microsofts, vilket ger möjligheten att lättare 

locka över Appleanvändare. Detta skapar starka åsikter hos Apples varumärkeskommunitet. 

Och det är när en kommunitet står under press och hot från konkurrenten som de starkaste 

banden skapas medlemmarna emellan. (Muñiz & O’Guinn 2001) 
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Gemensamma ritualer och traditioner 

Även ritualer och traditioner är utmärkande i varumärkeskommuniteter. Ritualer och 

traditioner reproducerar mening och betydelse inom kommuniteten. Vissa är vidspridda och 

förstådda av alla medlemmar i kommuniteten medan andra är mer begränsade i omfattning. 

Muñiz & O’Guinn (2001) nämner som exempel att Saabanvändarna blinkar åt varandra när de 

möter varandra på vägen och menar att denna ritual ger en form av samhörighet. 

Hälsningsritualerna pekar på ett igenkännande av varumärket. 

 

Vidare utvecklar medlemmarna ritualer och traditioner kring varumärket genom att till 

exempel sprida myter om förhållandet mellan användare och varumärket. Även att varmt 

berätta om och fira varumärkets historia är beteenden som skapar sammanhållning i 

kommuniteten. (Söderlund 2001; Muñiz & O’Guinn 2001) 

 

Gemensam syn på moral 

Varumärkeskommuniteten utmärks även av en gemensam syn på moral och värderingar. 

Medlemmarna i gruppen känner en pliktkänsla gentemot såväl kommuniteten i stort som de 

individuella medlemmarna i dito. Pliktkänslan skapar den kollektiva känslan i kommuniteten 

och påverkar medlemmarnas handlingar. Den gemensamma synen på moral och värderingar 

skapar samhörighet medlemmarna emellan. (Muñiz & O’Guinn 2001) 

4.3.4 Varumärkesvärde 

Såväl Melin (1999) som Aaker (1991) menar att varumärken skapar värde för både kunder 

och företag. Aaker har identifierat fem huvudsakliga delar som tillsammans bildar 

varumärkesvärde; varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkes-

associationer samt övriga ägda varumärkesfördelar. 

 

Varumärkeskännedom: Människor köper produkter från varumärken som de känner till. 

Anledningen kan till exempel vara att dessa varumärken känns pålitligare än varumärken de 

inte har kunskap om. Det allra mest gynnsamma för ett företag är om varumärket är ”top of 

mind” hos kunderna – varumärket är då det allra första som kunderna tänker på, en sorts 

tätposition. 

 

Upplevd kvalitet: Upplevd kvalitet skapar direkt påverkan på köpsbeslut, speciellt då en 

detaljerad analys av aktuell produkt inte är möjlig. Med upplevd kvalitet kan ett högre pris 

också tas ut, vilket ger högre vinstmarginaler till tillverkare och säljare. 

 

Varumärkesassociationer: Det underliggande värdet hos ett varumärke baseras ofta på 

specifika associationer som kopplas till varumärket. Om ett varumärke är välpositionerat med 

ett särskilt huvudattribut i en produktklass, får konkurrerande varumärken det svårt att bryta 

igenom och nå fram till konsumenterna. 

 

Övriga ägda varumärkesfördelar: Den här delen innefattar rättigheter som patent, logotyp 

och distributionskanal.  

 

Aaker (1991) säger vidare att de fyra ovannämnda delarna skapar och intensifierar den femte 

delen, varumärkeslojalitet. Men innan vi går in på vår studies kärnpunkt – varumärkeslojalitet 

– granskar vi Melins (1999) syn på hur den varumärkesuppbyggande processen i kundens 

medvetande skapas. Han utgår från sex centrala begrepp (flera av dem hittar vi även bland 

Aakers begrepp): 
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Engagemang: Graden av engagemang påverkar kundens mottaglighet för information. Vad 

som ger upphov till lågt eller högt engagemanget beror på fyra variabler: personligt intresse, 

upplevd risk, symbolvärde och njutningsvärde. 

 

Märkeskänslighet: Ett ökat engagemang leder i sin tur till ökad märkeskänslighet. En kund 

som är märkeskänslig är trogen och använder varumärket som den primära källan i valet av 

produkter. 

 

Märkeskännedom: Att hos kunder skapa ett medvetande om varumärkets existens handlar om 

att skapa märkeskännedom. Konkret innebär märkeskännedom att en potentiell kund känner 

igen ett varumärke i en speciell produktkategori. 

 

Märkesassociationer: Nära sammankopplat med märkeskännedom är märkesassociationer. 

Varumärket måste förknippas med värden som skapar starka och positiva associationer. En av 

de väsentligaste märkesassociationerna är upplevd kvalitet. Den upplevda kvaliteten skiljer 

sig från den faktiska eftersom den är av subjektiv art. Det är därför viktigt att marknadsförare 

försöker skapa kvalitetsassociationer till produktens yttre och inre egenskaper. Även mer 

emotionella associationer, som livsstil, är viktiga att frambringa. På det stora hela är målet att 

kundens samlade intryck av märkesprodukten ska resultera i en framtoning som är stark, 

positiv och konkurrenskraftig. 

 

Mervärde: Produkter som efterfrågas tillfredsställer alltid ett basbehov. För att fånga kundens 

intresse gäller det att då inte erbjuda en generisk produkt utan att i stället erbjuda en produkt 

med ett relevant mervärde – som kunden villigt betalar ett merpris för. Utgångspunkten för ett 

mervärde är märkesassociationer, som är knutna till märkesproduktens såväl form som 

innehåll. 

 
Precis som i Aakers (1991) fall är Melins (1999) fem ovanstående begrepp grunden till 

märkeslojalitet, det sista av Melins sex begrepp. Lojalitet är ett komplext fenomen – men 

också den övergripande målsättningen för en marknadsförare. 

4.5 Lojalitet 

Som det nämndes i inledningen av uppsatsen har Söderlund (2001) lokaliserat tre faktorer 

som finns med i alla lojalitetsdefinitioner; vilja, objekt och tid. Han sammanfattar dem enligt 

följande: 

 

Vilja: Lojalitet utgår från en aktör med någon form av vilja. Denna vilja måste ske på eget 

bevåg, vilja som framkallas av tvång utesluts. Även besatthet som beror på sjukdom räknas 

bort. 

 

Objekt: Lojalitet förutsätter någon sorts objekt till vilken aktörens vilja riktar sig. Objektet 

kan vara andra aktörer (människor), döda ting (ett varumärke) eller metafysiska fenomen 

(ideologier). Objektet måste även ligga utanför aktören själv (vi kan exempelvis inte vara 

lojala till våra egna behov). Människor kan även vara lojala till flera olika objekt. 

 

Tid: Lojalitet avser vidare ett förhållande över tiden. Detta förhållande kan spelas upp i två 

olika världar: den fysiska världen (individens observerbara beteende i förhållande till 

objektet) samt den mentala världen (individens attityder och intentioner till objektet).  
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Söderlund (2001) sammanfattar begreppet så här: ”Lojalitet handlar om individens 

viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen – till ett visst 

objekt.” (Söderlund 2001 s. 27) Men vad innebär kundens lojalitet – varumärkeslojalitet – på 

marknaden?  

 

Söderlund har tolkat Jacoby & Chestnut och menar att de definierat denna form av lojalitet 

enligt följande: ”Varumärkeslojalitet är en aktörs icke-slumpmässiga och beteendemässiga 

reaktion – över tiden – på ett eller flera varumärken, och den uppstår som ett resultat av 

psykologiska processer.” (Söderlund 2001 s. 29) Söderlund (2001) menar dock att en sådan 

definition saknar en viktig del; lojalitetens förhållande i den mentala världen. Han lyfter i 

stället fram Olivers (1999) definition som inkluderar båda – beteendevärlden samt mentala 

världen – dimensioner, och knyter sedan ihop säcken med sin egen definition: ”Kundlojalitet 

är kundens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen – till 

ett objekt på en marknad.” (Söderlund 2001 s. 30) 

 

I grova drag skiljer Söderlund (2001) alltså på två huvudtyper av världar i vilka en kund har 

ett förhållande till ett objekt över tiden; beteendevärlden (fysiska världen – kundens 

observerbara beteende) samt mentala världen (kundens attityder och intentioner). Härnäst 

tittar vi på hur vi kan mäta lojaliteten i de två världarna. 

4.5.1 Kundlojalitet i den observerbara beteendevärlden   

Att titta på hur länge en kund varit just kund hos ett företag är ett enkelt sätt att mäta lojalitet 

på. Denna metod kallar Söderlund (2001) för utsträckning. Ett annat sätt att mäta kundlojalitet 

är att titta på frekvensen, det vill säga hur ofta en kund handlar under en särskild period. 

Andelsmått är något som enligt Söderlund blivit vanligt för att mäta kundlojalitet i 

beteendedimensionen. Ett exempel på andelsmått är kundandel som avser hur stor andel av 

kundens totala beteende, inom ett område, som fördelas till ett visst varumärke. Söderlund 

nämner även icke-köprelaterade beteenden; vanligast är i vilken utsträckning kunden 

rekommenderar produkter till vänner och bekanta. Mer udda beteenden är exempelvis att 

tatuera in varumärkets logotyp. (Söderlund 2001) 

4.5.2 Kundlojalitet i den mentala världen 

Här har kundens intentioner dominerat lojalitetsmåtten. Tanken med intentioner är att mäta 

något som kunden kan tänka sig att utföra i framtiden, vilket inte alltid blir till realitet. 

Kundens återköpsintention är det mått som dominerat, vilket enkelt uttryckt innebär hur 

troligt det är att kunden gör ett återköp (eller fortsätter relationen et cetera) hos ett visst 

varumärke. (Söderlund 2001) Nedan tas ännu några exempel på Söderlunds förslag på 

kundlojalitetsmått upp.  

 

Preferenser: Kundens preferens till ett visst varumärke är ett mått på lojalitet. Föredrar jag 

varumärke X eller Y? 

 

Ansträngning: Ett sätt att närma sig kundens lojalitet är att undersöka hur mycken kunden är 

beredd att anstränga sig för att fortsätta vara kund. Kan kunden motstå de krafttag som 

konkurrerande varumärken gör? Är man trogen trots eventuellt uppkomna hinder? 

 

Identifiering: Identifiering avser i vilken utsträckning kunden känner sig som ”ett” med 

varumärket. Stämmer kundens värderingar med de värderingar som varumärket står för? 
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Engagemang: När man vill undersöka hur viktigt eller hur relevant ett varumärke är för en 

kund, är det vederbörandes engagemang som vanligtvis är av intresse. Engagemang är ett 

relaterat till motivation; ju mer engagemang, desto mer motiverad är kunden att 

uppmärksamma och ta till sig varumärket. Ibland talas det om graden av upplevd samhörighet 

med produkten som en indikator på personlig relevans. (Söderlund 2001) 

4.5.3 Kundnöjdhet – kundlojalitet 

Kundnöjdhet är den populäraste förklaringen till kundlojalitet. Med kundnöjdhet menas en 

attityd, ett tillstånd i kundens huvud där ett samlat omdöme och intryck av ett varumärke 

utgör själva nöjdheten. (Söderlund 2001) Eriksson och Åkerman (1999) menar att nöjda 

kunder är tillfredsställda kunder utifrån produkt, kvalitet, pris, service och bemötande. 

 

Söderlund (2001) pekar på en viktig studie inom nöjdhet som Geyskens & Steenkamp gjort. 

De menar att ekonomisk nöjdhet, kundens bedömning av olika ekonomiska fördelar 

förknippade med en leverantör, samt social nöjdhet, kundens bedömning av olika 

psykosociala fördelar med leverantören som exempelvis trevligt bemötande, tillsammans 

utgör två huvudsakliga typer av nöjdhet. 

 

När en konsument ska göra ett köp kan vi dela in köpprocessen i fem delar. I det första steget 

känner individen ett behov av produkten, i det andra steget börjar kunden söka information 

om produkten och i steg tre sker en utvärdering av alternativen. När kunden har kommit så 

långt som till steg fyra sker köpet. Blir kunden nöjd med sin produkt är chansen stor att det 

blir en vara av samma märke nästa gång. Det är jobbigt att söka alternativ en gång till och 

dessutom lära sig hur en produkt av annat märke ska användas. (Solomon 2001) 

 

Melin (1999) beskriver att den största utmaningen är att skapa en kundbas av tillfredsställda 

och nöjda kunder. Detta anser han bör göras genom att erbjuda en märkesprodukt som 

utmärks av ett unikt, attraktivt och beständigt mervärde. 

4.5.4 Olika nivåer av lojalitet 

Det är svårt att grovt placera in kunder i facken lojala eller icke-lojala. I stället kan nivåer – 

grader – av lojalitet användas. Aaker (1991) illustrerar detta med en lojalitetspyramid baserad 

på fem nivåer som beskriver hur pass lojal en kund är. I första nivån, bottennivån, hittar vi 

den likgiltiga konsumenten som är allt annat än lojal. Varumärket har ingen som helst 

betydelse för konsumenter som befinner sig på bottennivån. Ju närmare toppen av pyramiden 

vi kommer, desto lojalare blir konsumenterna. Allra högst upp, närmast pyramidens spets, 

befinner sig de som Aaker kallar för engagerade köpare. Dessa konsumenter anser att 

varumärket är extremt viktigt, antingen funktionellt eller som ett uttryck för vem de är. De är 

så lojala att de mer än gärna rekommenderar varumärket till sin omgivning. De har även svårt 

att se ett liv utan varumärket. 

 

Aaker (1991) förklarar att nivåerna i lojalitetspyramiden inte är beständiga, och att en 

konsument kan befinna sig på flera nivåer samtidigt – till exempel konsumenter som gillar ett 

varumärke men samtidigt hoppar mellan flera olika. 

 

Söderlund (2001) är inne på liknande spår som Aaker: ”Lojalitet avser alltså sällan en 

dikotomi (”antingen lojal eller icke-lojal”), utan en dimension med ytterligheterna ”låg grad 

av lojalitet” och ”hög grad av lojalitet””. Flertalet undersökningar visar även att det är 

ovanligt med kunder som har en 100-procentig lojalitet. Det krävs hög grad av lojalitet i såväl 

beteendedimensionen som den mentala dimensionen för att kundlojaliteten ska klassas som 
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hög. De kunder som befinner sig i detta fält kallas för hyperlojala kunder. I vår undersökning 

är dessa fotoganer av intresse, varför vi kommer att titta närmare på just den här gruppen. 

4.5.5 Hyperlojalitet 

Söderlund (2000) definierar hyperlojala kunder som: ”En relation mellan en kund och ett 

kommersiellt objekt (en butik, ett varumärke, en leverantör etc.) som har hög styrka i både 

beteendedimensionen och attityddimensionen.” (Söderlund 2000 s. 49) 

 

Konkret innebär det framför allt att kunden i beteendedimensionen anammar repetitivt 

beteende till det valda objektet, och i attityddimensionen att kunden upplever det svårt att vara 

utan objektet. 

 

   Modell 1 – Söderlunds lojalitetsmatris 

 

 
 

 

Kunder som befinner sig i området ”stark-svag” utmärker sig genom ett högrepetitivt 

beteende – men utan en stark attityd kopplad till detta. Kunderna köper en produkt därför att 

det inte finns några andra egentliga alternativ, eller därför att produkten har en bättre hyllplats 

et cetera. Söderlund (2000) exemplifierar detta med alla som dagligen färdas med tunnelbanan 

i Stockholm och kunden som har alla sina affärer hos samma bank – av bekvämlighetsskäl. 

 

Kunder som befinner sig i området ”svag-stark” kännetecknas av starka känslor och hög 

tillfredsställelse med det valda objektet, samtidigt som beteendet aldrig upprepas – ett köp 

räcker. Ett exempel på detta är ”min första bil” och smekmånadsvistelse på ett särskilt hotell. 

(Söderlund 2000) 

 

Som nämnt återfinns de hyperlojala kunderna i positionen ”stark-stark” på matrisen. De 

tydligaste exemplen på hyperlojala kunder hittar vi bland köpare av relativt komplexa, 

nyttobetonade och lustfyllda produkter som det kan ta lång tid att bli expert på.  Sådana 

produkter kan vara Macintoshdatorer, Fendergitarrer eller Canon- och Nikonkameror. Även 

bland mer vardagliga produkter hittar vi hyperlojala kunder, till exempel hos Coca-Cola och 

Gevalias kaffe. Hyperlojalitet uppstår i mötet mellan produkt- och individegenskaper, inte 

som ett resultat av enbart produktens eller individens egenskaper. (Söderlund 2000; Söderlund 

2001) 

4.5.6 Varför blir kunden hyperlojal? 

Söderlund (2000; 2001) behandlar fyra faktorer som har förmågan att vara orsaker till 

hyperlojalitet bland kunder: 
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Tillfredsställelse av högnivåbehov: 

Människor vill tillfredsställa sina behov. Ju mer tillfredsställande ett erbjudande upplevs vara, 

desto troligare är det att vederbörande skapar starka band som leder till hyperlojalitet. Som 

diskuterats tidigare: Kundnöjdhet är en del i skapandet av lojala kunder. Men nöjdheten – 

tillfredsställelsen – kan uppehålla sig på olika behovsnivåer, och tillfredsställelse av 

högnivåbehov har störst potential att skapa hyperlojala kunder. (Söderlund 2001) 

 

Det finns tre olika behovsnivåer: låg, mellan och hög. På lågnivån återfinns produktattribut, 

på mellannivån finns de önskvärda konsekvenserna av attributen och på högnivån hittar vi de 

bakomliggande ändamål som kunden vill uppnå. Om produkten är en gräsklippare, har den ett 

antal egenskaper som kan tituleras attribut (färg, storlek, ljudnivå etc.). Dessa attribut medför 

önskvärda konsekvenser – mellannivån – för kunden. Till exempel vill kunden kanske ha en 

till storleken stor gräsklippare för att hanteringen på så vis blir enklare. I så fall är det ”enkel 

hantering”, inte ”storlek”, som utgör det egentligen behovet som ska tillfredställas. Denna 

enkla hantering ger i sin tur kunden en känsla av att kunna behärska en komplicerad maskin 

och därigenom en känsla av kontroll, makt och kompetens – högnivåbehov. Harley-Davidson 

är ett annat exempel där tillfredsställelse av högnivåbehov uttrycks genom H-D-ägarnas 

känsla av frihet, maskulinitet och grupptillhörighet. (Söderlund 2001) 

 

Ansträngning: 

Denna drivkraft till hyperlojalitet baseras på en psykologisk mekanism: Ju mer vi måste 

anstränga oss för något, desto högre är våra psykologiska kostnader, och ju högre dessa 

kostnader är, desto mer värdefullt betraktar vi själva objektet i fråga. Och ju mer värdefullt 

objekt, desto troligare är det att vi fortsätter, fördjupar, vår relation till objektet. (Söderlund 

2001) 

 

Påverkan: 

Ju större möjlighet vi har att påverka tillvaron via ett erbjudande, desto troligare är det att vi 

skapar starka band till erbjudandet. Det är sedan länge känt att vi föredrar att kunna påverka 

vår situation. Men påverkan behöver inte enbart gälla aktiviteter i den fysiska världen. Det 

kan även avse mental simulering där den aktuella produkten är inblandad; en sorts kognitiv 

lek med produkten som utgångspunkt. Upplevelsen av att kunna påverka behöver inte heller 

sammanfalla med den verkliga möjligheten. Klart är att upplevelsen är viktig för individens 

välbefinnande. (Söderlund 2001) 

 

Kund-till-kund-relationer: 

Relationen kund-kund påverkar ibland kundens förhållande till leverantören/varumärket. Ett 

exempel är när man hamnar bredvid några berusade människor på restaurangen, vilket kan 

påverka uppfattningen om själva restaurangen. För att kund-till-kund-relationer ska driva fram 

hyperlojalitet, krävs det att individen upplever gemenskap, kommunitet med andra kunder. 

Ibland är konsumtion av vissa produkter nyckeln till gemenskap – varumärkeskommuniteter. 

Vi har tidigare i teoriavsnittet skrivit utförligare om detta fenomen (se 

Varumärkeskommuniteter 4.3.3) 

 

4.5.7 Bytesbarriärer 

Det finns faktorer som skapar begränsningar för kundens val av varumärke. Dessa faktorer 

kallas med ett gemensamt namn för bytesbarriärer. Kunder som innehar positionen låg 

nöjdhet men samtidigt hög lojalitet är ett resultat av just bytesbarriärer; lojaliteten är hög 

därför att kunden blivit mer eller mindre ”tvingad” att stanna hos ett varumärke på grund av 
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en eller flera orsaker. Day (1969) beskriver dessa kunders lojalitet som falsk. Söderlund 

(2001) redovisar två varianter av bytesbarriärer:  

 

Budgetbarriär 

Budgetbarriärer försvårar ett byte när kundens (ekonomiska) resurser sätter gräns för vilka 

alternativ som är möjliga att välja. Ibland får kunden välja det som är nummer två på sin lista 

för att denne inte har råd med sitt förstaval. Därmed skapas en bytesbarriär, eftersom kunden 

vill byta men inte har resurserna att göra det. 

 

Sociala barriärer 

Sociala barriärer innebär att kundens sociala sammanhang påverkar om kunden fortsätter köpa 

en produkt eller inte. Till den sociala barriären hör preferenser och vanor i den grupp som 

kunden vill tillhöra – och i den grupp kunden inte vill höra hemma. I de fallen kan 

tillhörigheten i sig vara en viktigare drivkraft till lojalitet än den egna nöjdheten, vilket 

resulterar i att kunden fortsätter vara kund trots missnöje. 

 

Klemperer (1995) beskriver ytterligare en – för oss – relevant bytesbarriär: 

 

Behov av kompatibilitet med rådande utrustning 

En bytesbarriär kan även uppdagas då en konsument önskar kompatibilitet mellan ett planerat 

köp och tidigare utrustning. Ett exempel på detta är de olika komponenterna i ett datorsystem 

som måste vara kompatibla. Två andra exempel är systemkameror som måste vara kompatibla 

med sina objektiv samt rakhyveln med sina blad. 

4.7 Varumärket, produkten och identiteten 

Enligt Szmigin (2003) har vi konsumenter aldrig tidigare identifierat oss med våra ägodelar så 

mycket som nu. Vi definierar vilka vi är som personer och sociala varelser i förhållande till 

varandra och till värden som är associerade till produkter. Också Solomon (2002) menar att 

produkterna talar om vilka vi är och hjälper oss att komma närmare vårt ideala själv, dem vi 

vill vara. 

 

Det har alltså skett en förändring i vad människor tycker att ägodelar är till för. I boken 

”Understanding the Consumer” (2003) hävdas det att konsumenter inte längre konsumerar 

produkter för deras materiella egenskaper utan att det är den symboliska meningen i dessa 

produkter som konsumeras. Meningen vi lägger i dessa produkter bidrar till att konstruera vår 

sociala värld och vår identitet. En person skapas alltså genom konsumtion och med hjälp av 

ägodelar. (Szmigin 2003) 

 

Solomon (2002) beskriver hur meningen vi lägger i en situation eller tillskriver en produkt är 

beroende av hur vi tolkar symbolerna i vår omgivning. Vilken mening vi tillskriver 

konsumenterna själva bestäms av social samstämmighet, precis som när det gäller andra 

sociala objekt. Solomon (2002) menar vidare att konsumenten tolkar sin egen identitet och 

detta fortgår hela tiden när han eller hon möter nya situationer och människor. Människan 

frågar sig ”vem tycker andra att jag är?”.  Vi tenderar att bete oss så som vi tror att andra vill 

att vi ska bete oss och skapar därmed vad som brukar kallas en självuppfyllande profetia.  

 

Människor ser alltså sig själva så som de tror att andra ser dem. Vad andra ser inkluderar till 

exempel kläder, inredning, bilmärke och tekniska prylar. Produkterna gör att individen lättare 

kan fastställa bilden som andra uppfattar och alltså lättare få en känsla av självet och 

identiteten. Människor i omgivningen använder i sin tur en persons konsumtionsvanor för att 
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lättare bestämma personens sociala identitet. Vilka produkter och märken vi handlar, vad vi 

äter eller hur vi ser ut, talar om vilka vi är. Både för oss själva och för andra. (Solomon 2002) 

 

Vilka grupper och sammanhang vi tillhör talar därmed om vilka vi är. Vi tillhör alla olika 

grupper, försöker tillfredsställa andra och letar efter ledtrådar om hur vi ska bete oss genom 

att observera människor i vår omgivning. Vi går ofta långt för att tillfredsställa medlemmarna 

i gruppen och bli accepterade. Vår önskan att passa in eller att identifiera oss med åtråvärda 

individer eller grupper är en betydande anledning till våra köp och aktiviteter. (Solomon 

2002) 
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5. Metod 
I metodavsnittet diskuterar vi den metod vi använt för att erhålla vår empiri. Vi argumenterar 

för vår valda metodansats och belyser undersökningens validitet och reliabilitet. Även 

uppsatsens population, urval och metodkritik redovisas. 

 

Det är problemformuleringen i en studie som ligger till grund för vilket vetenskapligt 

angreppssätt – vilken forskningsdesign – som ska användas. Krasst uttryckt handlar det om att 

göra ett strategiskt val utifrån forskningsfrågan, resurser och tidigare erfarenhet av forskning, 

för att därigenom få en bättre förståelse av studiens ämne – och det samhälle vi verkar och 

lever i. (Holme & Solvang 1997) 

 

Vetenskaplig forskning kan delas in i två huvudriktningar: positivism respektive hermeneutik. 

Den stora skillnaden mellan dessa två inriktningar är den att positivismen härstammar från 

naturvetenskapen och hermeneutiken ur humanismen. Om vi hårdrar skillnaden mellan 

inriktningarna anser forskare inom positivismen att vi endast kan lita på två källor; det vi kan 

iaktta med våra sinnen samt det vi kan räkna ut med vår logik. Hermeneutiken, däremot, 

bygger på forskares egna tolkningar av företeelser. (Thurén 1991) Positivismen utgår från 

absolut kunskap som ideal medan hermeneutiken relativiserar kunskapen. (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2001) I vår studie rör vi oss främst inom den vetenskapliga värld som 

präglas av positivism; vi vill mäta hobbyfotografers varumärkeslojalitet genom en bred 

kartläggning. 

5.1 Ansats 

Det går att undersöka verkligheten utifrån två olika metodansatser: kvalitativ metodansats 

respektive kvantitativ metodansats. I en kvalitativ ansats är det forskarens förförståelse och 

tolkning som står i centrum, medan det i en kvantitativ ansats är mängder och siffror som 

sedan statistiskt analyseras som är det viktiga. En kvalitativ ansats är i positivistisk mening 

mindre objektiv än den kvantitativa. (Holme & Solvang 1997) Är målet att säga något om 

stora grupper, om än utifrån en mindre grupp – så kallad generalisering – är en kvantitativ 

ansats att föredra. Metodvalet hänger även till viss del samman med teorivalet; vissa teorier 

lämpar sig bättre för kvalitativa metoder, och vice versa. (Eliasson 2006) 

 

När forskare ska ta ställning till vilken ansats som ska användas måste tankarna gå till själva 

syftet med studien; vill vi ha fullständig förståelse eller en helhetsbild? Djup eller bredd? 

(Holme & Solvang 1997) För vår del vill vi framför allt göra objektiva mätningar för att 

därigenom erhålla en helhetsbild genom generalisering. Vi vill med andra ord använda oss av 

en kvantitativ ansats. Den kvantitativa studien genomförs i vårt fall som en 

respondantundersökning i form av en enkätundersökning, vilket anses vara ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten. Metodvalet är passande för oss eftersom vi vill uttala oss om 

utbreddheten i olika beteenden och attityder bland våra respondenter. (Eliasson 2006) 

 

Vår enkätundersökning ägde rum på internet – ett alternativ som är både ekonomiskt och 

smidigt. Men självfallet har webbenkäter även sina nackdelar. En av dem är enligt 

metodlitteraturen risken att få bortfall på grund av att människor inte har tillgång till dator 

och/eller internet (Eliasson 2006; Trost 2007). Detta var dock något som inte påverkade oss 

över huvud taget tack vare urvalets livssituation och erfarenheter, som vi snart tittar närmare 

på. 
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Mer ingående om hur respondentundersökningen konkretiserades kan läsas under 

Insamlingsmetod i kapitel 5.3. 

5.2 Population och urval 

Population och urval är två nyckelbegrepp inom den kvantitativa forskningen. Den teoretiska 

populationen är alla vi är intresserade av. (Jacobsen 2000) I verkligheten är det relativt 

ovanligt att undersökningar om hela populationen kan göras; de kräver stora resurser såväl 

tidsmässigt som monetärt. (Trost 2007; Østbye et al. 2003) Och ju större grupp forskaren vill 

uttala sig om, desto besvärligare blir detta. (Eliasson 2006) När ingen totalundersökning, det 

vill säga undersökning av hela populationen, kan göras behövs således ett urval göras. Detta 

urval ska representera populationen, och förloppet fram dit går via antingen slumpmässiga 

eller icke-slumpmässiga urval (Trost 2007), även så kallade sannolikhetsurval samt icke-

sannolikhetsurval. (Jacobsen 2000; Eliasson 2006) Skillnaden mellan urvalsmetoderna är den 

att ett sannolikhetsurval är en krävande process, men med fördelen att urvalet blir mycket likt 

populationen. Därigenom undgås risken för ett systematiskt snett urval. Vid ett icke-

sannolikhetsurval kan ett systematiskt snett urval förekomma, vilket leder till att vi inte kan 

använda någon urvalsram och därigenom inte heller möjligheten att generalisera till 

populationen. (Jacobsen 2000; Eliasson 2006) 

 

Syftet med vår studie är att beskriva lojaliteten hos Canons och Nikons hobbyfotografer i 

Sverige. Vad vi exakt menar med hobbyfotografer har definierats tidigare (kapitel 2.1). Det är 

således Canon- och Nikonanvändare bland Sveriges hobbyfotografer som utgör vår 

population. Med population menas som tidigare nämnts den grupp av människor som vår 

undersökning vill uttala sig om. (Esaiasson et al. 2007) Men, som Trost (2007) påpekat: vi 

kan inte samla in data från hela vår population – det är i de flesta fall en praktisk omöjlighet. 

Däremot vill vi kunna uttala oss om hela populationen, och för att ha möjlighet till detta måste 

ett representativt urval formas. Urvalet ska fungera som en hanterbar miniatyr av 

populationen, det vill säga representera populationen på ett korrekt sätt. Utifrån ett 

representativt urval kan sedan generaliseringar göras. 

 

Att lokalisera ett representativt urval i vårt fall är i det närmaste en omöjlig uppgift; en 

förteckning – en så kallad urvalsram – över hobbyfotografer i Sverige som fotar med Canon 

eller Nikon är en för komplex och mångfacetterad grupp människor. I och med detta 

försvinner möjligheten att göra generaliseringar, eftersom vi inte kan skapa oss en klar och 

tydlig bild av vår önskade population med de resurser vi förfogar över. Som en följd av detta 

valde vi att använda oss av urvalsformen icke-sannolikhetsurval. Av de olika 

urvalsmöjligheterna inom denna kategori valde vi en blandad variant av bekvämlighetsurval 

och godtyckligt urval. Med detta menas att vi baserar vårt urval på dels de som är lättast att få 

tag på, dels de som vi tror är representativa för populationen. (Jacobsen 2000) Givetvis måste 

detta ske med försiktighet om vi ska kunna påvisa tendenser hos populationen utifrån vårt 

urval. Detta är något som vi är väl medvetna om. 

 

För att få kontakt med vårt urval har vi vänt oss till Mattias Karlsson, lärare på Högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping tillika ägare av företaget Pixondu som bland annat 

utbildar i bildbehandling. Han startade hösten 2007 en av Sveriges till antalet deltagande 

studenter största högskolekurser, Digital bildbehandling. Totalt 1200 studenter valde att på 

distans gå högskolekursen. Kursen har tre mål som de studerande förväntas uppnå 

(www.hlk.hj.se/doc/623&channelid=354&channelitemid=17811), vilka redovisas nedan:  

 

 ha kunskaper om, förståelse för och färdighet i att bildbehandla digitala fotografier 
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 vara förtrogna med att använda programvaror för bildbehandling 

 kunna bildbehandla utifrån begränsande etiska krav 

 

Fotografier – och därigenom själva utförandet som ligger till grund för ett fotografi: att 

fotografera – har följaktligen en central del i kursen. I ett samtal med Karlsson (2007-11-23) 

förklarade han att en majoritet av kursens deltagare äger en systemkamera, i många fall med 

märket/fabrikatet Canon eller Nikon, och att dessa fotograferar på regelbunden basis. 

Karlsson berättade vidare att kursdeltagarna kan beskrivas som ett slags utsnitt av Sveriges 

alla hobbyfotografer – de människor vi eftersökte, med andra ord. Därmed är kursens 

deltagare vårt delurval. Och mer precist är alla hobbyfotografer som fotar med en Canon- eller 

Nikonkamera bland kursens 1200 studenter vårt viktiga och intressanta urval. 

 

Det finns inget universellt svar på hur stort ett urval bör vara. Tumregeln ju större urval, desto 

större sannolikhet att det representerar populationen är dock något som gäller för alla. Nästan 

alltid är det kostnader och tid som begränsar urvalet. Frågor som vilken precisionsgrad som 

behövs med tanke på syftet, är andra överväganden som påverkar storleken på urvalet. (Trost 

2007) När sedan svarsfrekvensen ska beräknas berättar Jacobsen (2000) att följande siffror 

utgör en slags standard: 

 

Över 50 % = tillfredsställande 

Över 60 % = bra 

Över 70 % = mycket bra 

 

Østbye et al. (2003) menar att när det handlar om brevenkäter bör forskare vara nöjda om 

bortfallet håller sig under femtio procent. Jacobsen (2000) skriver att en svarsprocent på 60-

70 är att räkna med. Men ofta hamnar svarsfrekvensen betydligt lägre än så. Det ska dock 

läggas på minnet att vem (det vill säga valet av respondenter) är viktigare än hur många; det 

systematisk sneda är farligare än totala bortfallet. (Jacobsen 2000) 

 

Hur pass god generaliserbarhet en undersökning genererar beror på två faktorer: antalet 

enheter i urvalet samt den metod som används för att bestämma vilka som tillhör urvalet. 

(Østbye 2003) I vårt fall kan vi inte generalisera utifrån vårt urval eftersom vi använt oss av 

icke-sannolikhetsurval. (Jacobsen 2000) Däremot är vårt urval relativt omfångsrikt. Samtidigt 

gjorde vi urvalet efter intervjun med Karlsson som menade att kursen studenter kan jämföras 

med de svenska hobbyfotograferna. Så tack vare den stora mängden kursdeltagare, deras 

varierande åldrar, kön och geografiska spridning som de facto en distanskurs erbjuder i 

kombination med Karlssons uttalanden, anser vi att urvalet ger oss möjligheten att åtminstone 

urskönja tendenser som sedan i viss mån kan överföras på populationen. Vidare är risken 

minimal att majoriteten av urvalet använder andra kameramärken än Canon och Nikon då 

aktuell statistik säger att dessa två märken utgör uppemot 85 procent av 

systemkameramarknaden (Ny Teknik 2007; http://www.reuters.com/article/technologymedia-

telco-SP/idUST23502820070403). 
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5.3 Insamlingsmetod 

Här presenteras först bakgrunden till vår valda insamlingsmetod. Sedan går vi in på hur 

insamlingen av empirin gick till. 

5.3.1 Bakgrund 

Vår insamlingsmetod bestod av en respondentundersökning i form av en webbenkät. Trost 

(2007) beskriver hur ord som längre, fler eller mer signalerar en kvantitativ undersökning. 

Och det är just detta, att ta reda på skillnader/likheter mellan Canons och Nikons 

hobbyfotografer i Sverige genom att besvara frågor som berör typen fler och mer, som den 

kvantitativa respondentundersökning ska ge svar på. Mer konkret är syftet med webbenkäten 

att kartlägga urvalets varumärkeslojalitet i såväl beteende som attityd. Detta skapar i sin tur ett 

underlag för att med hjälp av teorier kunna svara på den andra frågeställningen – varför är det 

så här? Den stora styrkan med vår kvantitativa undersökning är att den direkt realiserar 

möjligheten att svara på vår andra frågeställning, vilket inte hade varit lika enkelt utifrån en 

kvalitativ undersökning. 

 

Som tidigare förklarats lämpar sig en kvantitativ ansats väl när forskaren vill mäta frekvenser. 

(Trost 2007) Vi vill se om det finns någon skillnad i lojalitet mellan Canons och Nikons 

användare. Detta görs genom att just se hur respondenterna svarat på enkätens frågor. Det är 

just frågorna som är det verktyg som mäter våra teoretiska begrepp (Jacobsen 2000). Ett 

polariserande extremfall vore om samtliga användare av Canon svarar mycket positivt på en 

fråga, medan samtliga användare av Nikon på samma fråga svarar mycket negativt. I sådant 

fall finns där ett intressant resultat som helt klart är värt att granska närmare för att om möjligt 

utifrån teorier kunna svara på frågan ”varför?”. På samma sätt är ett resultat där såväl Canon- 

som Nikonanvändarna påvisar liknande attityder och beteenden också intressant; vad har 

skapat lojaliteten – och känslan av rivalitet mot det konkurrerande kameramärket? 

 

Innan vi började utarbeta enkäten skapade vi en variabelkatalog som innehöll, utifrån 

teorierna, de frågeområden vi ville ha svar på. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) På så 

vis fick vi en överblick över enkätens kommande innehåll. 

5.3.2 Genomförande 

Vi skapade vår enkät i ett webbaserat enkätverktyg. Att använda webben som enkätverktyg 

och distributionskanal skapar fördelar som omöjligt uppnås med ”vanliga”, fysiska enkäter. 

Hultåker i Trost (2007) beskriver bland annat att med webbenkäter blir distributionen avsevärt 

mer kostnadseffektiv, enkäterna mer användarvänliga då svaret på en fråga kan styra vilken 

efterföljande fråga som ställs, datahanteringen smidigare med mera. Andra fördelar med en 

webbenkät är att det går att kontrollera så att samtliga svar är ikryssade innan respondenten 

skickar iväg enkäten, vilket motverkar så kallat internt bortfall. (Ejlertsson 2005) För 

respondenterna, såvida de behärskar en dator, är en webbenkät behändigare än en vanlig enkät 

eftersom de kan besvara och sända iväg enkäten när som helst på dygnet – från var som helst. 

 

Men det finns även nackdelar med webbenkäter. Avsaknaden av direkt mänsklig kontakt kan 

påverka svarsantalet negativt. (Eliasson 2006) Vidare måste personen som ska svara ha 

tillgång till en dator med internetuppkoppling – och kunskapen att använda utrustningen. Det 

som dock i vårt fall talar för att samtliga respondenter har detta – dator, tillgång till internet 

samt kunskapen att använda detta – är att de är inskrivna på en datorbaserad distanskurs. 

Även bara det faktum att kursen rör digital bildbehandling ökar sannolikheten att urvalet ur 

populationen har datorvana och att svarsfrekvensen därmed blir relativt hög. Även 
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kursdeltagarnas vilja att ”lyda” läraren genom att svara på enkäten som denne skickat ut, ökar 

chansen till en hög svarsfrekvens. 

 

Ett problem med webbenkäter är risken att en (1) respondent registreras flera gånger i 

undersökningen eftersom det går att fylla i enkäten flera gånger. Ett sätt att sätta stopp för 

detta är använda en så kallad cookie. Dock kan datoranvändare blockera cookies med hjälp av 

sin webbläsare (som en säkerhetsåtgärd), vilket kan ge externt bortfall i enkätdeltagande. 

(Ejlertsson 2005) Svarsfrekvensen blir i båda fallen snedvridet (Hultåker i Trost 2007). Vi 

valde att riskera snedvridet resultat i form av upprepat deltagande från samma respondent. 

Emellertid är vi övertygade om att risken för detta är lägre än normalt vid webbenkäter 

eftersom en länk som du måste klicka på för att komma till enkäten mejlades ut till 

kursdeltagarna från läraren Karlsson. Det är alltså ingen enkät som plötsligt dyker upp på en 

webbsida, utan respondenten har själv aktivt klickat på länken och därmed sökt upp enkäten. 

Något som han/hon troligtvis bara gör vid ett tillfälle. Men vi måste som sagt ändå ha i åtanke 

att risken finns för snedvriden svarsfrekvens när vi analyserar enkäten. 

 

Frågorna i enkäten skrevs med ett så enkelt språk som möjligt för att i största möjliga mån 

minska språkliga missförstånd. De inledande frågorna är av personligt relaterad karaktär, 

såsom ålder och kön. Detta gör att starten på enkäten blir ”mjuk” tack vare frågor som inte 

kräver särskilt stor tankeverksamhet. Resten av frågorna konstruerades utifrån 

variabelkatalogen med syftet, frågeställningarna och teorierna hela tiden i bakhuvudet. 

Ejlertsson (2005) kallar detta för att operationalisera sina problemområden. Frågorna måste 

vara begripliga för samtliga respondenter, varför vi bland annat tänkt på att undvika 

överdrivet komplicerade ämnen, svåra ord, vaga ord, långa frågor, ledande frågor, flera frågor 

i en fråga och negationer. (Esaiassons et al. 2007; Jacobsen 2000; Eriksson och Wiedersheim-

Paul 2001) Allt som allt kan frågorna klassificeras i tre olika grupper: beteendefrågor, 

attitydfrågor samt personfrågor. Emellertid ställdes inte frågorna till punkt och pricka 

tematiskt efter de tre frågegrupperna, utan vi eftersträvade att skapa en användarvänlig enkät. 

Det föll sig dock naturligt att välkomnande personfrågor fick inleda enkäten, för att efterföljas 

av beteendefrågor som är relativt lätta att ta ställning till i jämförelse med de mer 

tankekrävande och känsliga attitydfrågorna som därför placerades i slutet av enkäten. 

(Jacobsen 2000) Vi undvek i de allra flesta fall att ställa ja/nej-frågor, i synnerhet när det 

handlade om attityder. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) Även frågor som berör 

händelser många år bakåt i tiden förkastades då respondenter kan ha svårt att minnas sådant. 

(Jacobsen 2000) 

 

Det talas om fyra olika skaltyper inom statistiken: nominalskala, ordinalskala, intervallskala 

samt kvotskala. I vår enkät användes endast den kategoriska nominalskalan och den 

rangordnade ordinalskalan. (Jacobsen 2000) Nominalskalan klassificerar objekt och individer 

efter en skala; ingen egentlig mätning utförs. Variabeln kön är ett exempel på en 

nominalskala. Ordinalskalor är å andra sidan en skala där rangordningen mellan de tal som 

tilldelats de olika objekten eller individen utnyttjas vid mätningen. Bättre än och sämre än-

principen används vid mätning med ordinalskalor – däremot kan ingenting sägas om 

differensernas relativa storlek. (Löfgren 2005) 

 

Svarsalternativen har formats något varierande beroende på vilken frågetyp de tillhört; ibland 

har fyra svarsalternativ använts, ibland en femgradig skala och ibland fler än så. Frågan har 

fått styra valet av detta. De tillfällen då vi undvikit ett mittenalternativ eller ett ”vet ej”-

alternativ, bottnar i att vi velat ”tvinga” respondenterna att ta ställning. Risken finns annars att 

de slentrianmässigt kryssar i mittenalternativet. I vissa frågor är det dock möjligt att 
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respondenten verkligen inte har någon åsikt, och i de fallen har vi valt att använda ”vet ej” 

som ett alternativ. Det som varit gemensamt för hela enkäten är strävan efter såväl 

uttömmande som ömsesidigt uteslutande svarsalternativ, vilket betyder att det för 

respondenten måste finnas ett svar som passar, men inte fler än ett svar. (Esaiasson et al. 

2007) Vi har genom hela enkäten undvikit öppna frågor. Detta därför att vi med vår enkät 

ämnat objektivt och statistiskt kartlägga skillnader/icke-skillnader i varumärkeslojalitet, vilket 

i sin tur ger möjligheten att se tendenser. Inkluderas öppna frågor blir det statistiska arbetet 

svårare – och mångtydigare. (Jacobsen 2000) Öppna frågor ökar också risken för bortfall 

eftersom det krävs större ansträngning för att svara på en öppen än stängd fråga. Enda gången 

då respondenten har möjlighet att fylla i något med egen text (sin mejladress) är på sista 

frågan där vi undrar om det är möjligt att vi kontaktar vederbörande för ytterligare frågor om 

så är aktuellt. 

 

Totalt omfattar enkäten 28 frågor (plus den avslutande frågan om vidare kontakt). Antalet 

frågor som respondenterna måste svara på beror dock på hur de svarar då vissa frågor endast 

är tillgängliga om frågan innan besvarats på ett visst sätt. Till exempel möts respondenterna 

som svarat att de inte använder någon systemkamera av betydligt färre frågor än en användare 

av en Canon eller Nikon systemkamera. Längden på enkäten är motiverad då våra 

respondenter är mer mottagliga än den genomsnittlige internetanvändaren eftersom enkäten, i 

en kontext där läraren skickar ut den, kan tolkas som en del i kursen de går. Deras personliga 

intresse för det område som enkäten behandlar är också en faktor som motiverar längden på 

enkäten. 

 

Innan enkäten släpptes i ”skarpt läge” genomförde vi, som metodlitteraturen rekommenderar, 

pilottester på människor i vår omgivning. (Ejlertsson 2005; Jacobsen 2000) Ett tiotal personer 

med varierande personattribut, som ålder, kön, utbildning et cetera, deltog i pilottesten. Att 

testa sin enkät är viktigt i det avseendet att vi som enkätförfattare får reda på vilka frågor som 

ter sig irrelevanta eller svårbegripliga. Och det innan vi skickar ut enkäten. Ibland tolkas 

samma begrepp helt olika av olika personer (Jacobsen 2000), vilket kan upptäckas i ett 

pilottest. Det är lätt att bli hemmablind, vilket vi märkte efter ett antal tester. Responsen vi 

fick från pilottesten utnyttjades och bidrog i slutändan till att enkäten blev mer relevant för 

vårt syfte och begripligare för respondenterna. 

 

När det väl var dags att skicka ut enkäten gjordes detta från, som tidigare nämnts, 

distanskursens ansvarige lärare Karlssons mejl. Inkluderat i mejlet, förutom länken till den 

webbplats där enkäten var placerad, var ett kort följebrev där information om enkäten, bland 

annat att svaren behandlades anonymt, fanns med. Även kontaktuppgifter till oss bifogades så 

att respondenterna hade möjlighet att kontakta oss vid frågor eller synpunkter. 

5.4 Validitet 

Hur pass giltig en undersökning är i förhållande till den verklighet den vill beskriva beror på 

dess validitet. I en studie är det validiteten som bestämmer hur pass relevanta data och 

analyser är i förhållande till problemformuleringen. (Østbye et al. 2003) Ordet bygger, inte 

helt oväntat, på adjektivet ”valid” som betyder ”giltig”. (Eliasson 2006) Mer konkret handlar 

validitet om att empiriskt undersöka det vi teoretiskt påstår oss undersöka. Gör vi detta uppnår 

vi en god validitet. Resultatet från operationaliseringen, övergången, från teori till empiri 

kallas med ett distinktare ord för resultatvaliditet. (Esaiassons et al. 2007) 

 

När vi utformade enkäten kopplade vi samman frågorna med våra teorier. På så vis fick vi en 

överblick där teorierna fanns representerade i enkäten. Denna process kallas med ett mer 
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vetenskapligt språk för att få de operationella definitionerna att stämma överens med de 

teoretiska definitionerna. I slutändan stärker detta validiteten i undersökningen eftersom 

operationaliseringen bidrar till att vi verkligen mäter det vi vill mäta. Det är attityder och 

beteenden inom lojalitet som vi undersöker med vår enkät, inget annat. Med ett finare ord 

erhåller vi därmed god definitionsmässig validitet – vi tar till vara på våra teoretiska begrepp i 

vår insamling och analys av empirin. (Østbye et al. 2003) 

  

Undersökningens externa validitet, det vill säga möjligheten att generalisera utifrån det urval 

av analysenheter som undersökts till hela populationen (Østbye et al. 2003), är i vårt fall i 

begränsad eftersom vi grundade urvalet på ett icke-sannolikhetsurval. Vidare har endast 

hobbyfotografer som på något sätt är intresserade av digital bildbehandling inkluderas i 

urvalet. De som fortfarande än i dag endast är ”analoga” hobbyfotografer, och inte intresserar 

sig för digital bildbehandling, blir ett bortfall. Detta legitimerar inte generalisering. Emellertid 

är det allt fler för varje år som går över till den digitala sidan, och tillverkarna säljer nu för 

tiden i princip enbart digitalanpassade produkter (som redovisats i problematiseringen). Ska 

den analoga eller digitala sidan uteslutas i en sådan här studie är det alltså den förstnämnda 

som ska väljas bort. 

 

Antalet enheter i urvalet ökar vår möjlighet att generalisera. Tack vare kursdeltagarnas mängd 

kan vi i generaliserande anda tyda tendenser, som sedan kan tänkas stämma även på hela 

populationen. Dock kan ingen strikt generalisering alltså göras. Vi väljer ändå att ha med 

”hobbyfotografer i Sverige” i syfte och frågeställningar, då vi trots avsaknaden av extern 

validitet kan se tydliga tendenser hos populationen. Att antalet hobbyfotografer som använder 

Canon eller Nikon i vårt urval utgjorde cirka 80 procent av samtliga enkätsvarande 

hobbyfotografer påvisar att urvalet – i det avseendet – stämmer överens med populationen. 

(Ny Teknik nr 46 2007) 

5.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet. En annan definition på reliabilitet är frånvaro 

av slumpmässiga och osystematiska fel. (Esaiassons et al. 2007) Det väsentliga här är 

kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data. Begreppet reliabilitet är kopplat till det 

engelska verbet ”rely on” (”lita på”); en studie med god reliabilitet ger liknande resultat om 

den upprepas. Hög reliabilitet ger även bättre möjlighet för en hög validitet. (Eliasson 2006) 

Generellt har kvantitativa analyser sin styrka i en hög reliabilitet. (Østbye et al. 2003) 

 

Inmatningen av empirisk data från enkäten till statistikprogrammet skedde automatiskt genom 

SPSS webbenkätverktyg. Detta stärker reliabiliteten eftersom vi inte riskerar att förlora data 

på grund av osystematiska fel i form av slarv och trötthet under kodningen (drygt 500 

enkätsvar kan tära på koncentrationen). Vidare har vi försökt att mäta variabler som 

exempelvis respondenternas intention genom inte bara en (1) fråga, utan ett flertal där alla 

mer eller mindre berör intentionen. På så sätt ökas reliabiliteten eftersom vi ringar in ett 

område utifrån flera håll och synvinklar. 

 

Som vi tidigare skrev testade vi enkäten på ett tiotal människor innan vi skickade ut den till 

respondenterna i vårt urval. Pilottestet har ökat reliabiliteten eftersom de gav oss feedback 

som vi sedan använt i syfte att förbättra enkäten. Även vid skapandet av enkäten har vi 

samtliga tre författare av uppsatsen deltagit i diskussioner kring tillvägagångssättet. På så sätt 

ökas reliabiliteten då alla tre var överens om hur undersökningen skulle genomföras, vilket 

Eliasson (2006) uppmuntrar. 
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5.6 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss främst till ett konsumentperspektiv. Vad producenten har för attityder och 

inställning till varumärkeslojalitet är därmed något som inte behandlas i den här studien. 

Vidare är vi enbart intresserade av att kartlägga och analysera lojaliteten bland 

hobbyfotografer (som vi definierat i inledningen av studien) som använder Canon eller Nikon. 

Därför är såväl icke-användare av systemkamera som hobbyfotografer med ett annat 

kameramärke än Canon eller Nikon bortom denna studies intresse. Till slut har studien 

avgränsats till hobbyfotografer bofasta i Sverige. 

5.7 Metodkritik 

Mycket av svagheterna med vår metod, population, validitet, reliabilitet och vårt urval har 

genom hela metodkapitlet diskuterats. Därför kommer enbart den centrala och mest 

omfattande kritiken att tas upp under den här delen. 

 

Överlag är valet av population ett svårt sådant. Då vi inte har någon konkret fakta om vilka 

människor som ingår i populationen kan inte heller ett önskvärt urval göras. Därigenom 

försvinner den externa validiteten – och möjligheten att strikt generalisera, vilket är en av de 

största fördelarna med en kvantitativ studie. Därför blev vi tvungna att göra ett icke-

sannolikhetsurval, något som kan diskuteras. Ett alternativ till detta hade varit att ha 

bildbehandlingskursens deltagare som population och göra en totalundersökning. 

 

Metodansatsen och valet av empiriinsamlingsmetod kan också diskuteras. Hade resultatet 

blivit intressantare om en kvalitativ ansats med djupintervjuer som metod använts? Då hade 

djupare, i stället för som nu bredare, insikter och kunskaper om varumärkeslojaliteten hos 

fotograferna erhållits. 

 

Även utformningen av ett par frågor kan diskuteras då vi i efterhand insett att de eventuellt 

har varit för mångtydiga och oklara. Detta har vi dock haft i åtanke när vi analyserat vårt 

empiriska material. 
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6. Resultatredovisning 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa de resultat som vi har kommit fram till i den 

empiriska undersökningen. Vi redovisar här skillnader/icke-skillnader i varumärkeslojalitet 

mellan Canons och Nikons hobbyfotografer i Sverige. I inledningen ger vi en översikt av 

materialet. Vi kommer därefter att göra en indelning genom att beskriva skillnader i 

beteendevärlden samt i den mentala världen. Det följs av en slutsats från redovisningen. 

 

Resultaten avhandlas sedan i diskussionen där vi försöker hitta förklaringar till resultatet 

med hjälp av våra teorier.  

6.1 Analys av enkät 

Nedan ges först en översikt av materialet. Sedan redovisas enkätsvarens likheter och 

skillnader i beteendevärlden samt i den mentala världen. 

6.1.1 Översikt över materialet 

Enkäten mejlades ut till 902 personer. Distanskursen bestod av totalt 1 200 deltagare, men då 

enkäten distribuerades via deltagarnas mejladresser tillkom ett bortfall på knappt 300 på 

grund av ofullständiga kontaktuppgifter (det vill säga tillgång till mejladress). Vidare 

replikerades 45 mejl som autosvar av typen ”På semester, åter…”. Därmed nåddes 857 

respondenter (902 minus 45) av webbenkäten – vårt delurval. Svarsfrekvensen hamnade till 

slut på 497 respondenter, eller 58 procent av delurvalet. Enligt såväl Østbye et al. (2003) som 

Jacobsen (2000) är detta en bra svarsfrekvens. 

 

Männen är i något högre grad representerade än kvinnorna i vår undersökning. De utgör cirka 

60 procent av respondenterna. Även åldern på enkätdeltagarna, kvinnor som män, är jämnt 

fördelad, med en topp i kategorin 26-35 år där vi hittar 30 procent av respondenterna. Överlag 

är åldersspannet 26-64 år överrepresenterat. Bland ungdomarna, 17-25 år, hittas 18 procent av 

urvalet, och personer över 64 år utgörs av endast 2 procent. (Se Tabell 1 samt 2 i Bilaga 1 för 

mer precisa siffror.) 

 

Då vår studie endast behandlar hobbyfotografer, det vill säga användare av systemkamera(or), 

ställde vi frågan om respondenterna äger minst en digital/analog systemkamera. 

Svarsresultatet, precis som Karlsson (kursens ansvarige) siade, blev entydigt: knappt 90 

procent svarade att de äger minst en systemkamera. I vårt fall är enbart 

systemkameraanvändare av Canons eller Nikons kameror av intresse, eftersom det är 

lojaliteten bland dem vi vill kartlägga. Därför frågade vi även respondenterna som äger en 

systemkamera om märket/fabrikatet på deras kameror. Här svarade sammanlagt 350 av de 

kvarvarande 428 respondenterna (efter de 10 procent som försvann i och med inget innehav 

av en systemkamera) att kameran antingen är av märket Canon eller Nikon; en siffra på 82 

procent. (Se Tabell 3 i Bilaga 1 för mer precisa siffror.) 

 

Det bör även noteras att yrkesutövande fotografer, som vi inte inkluderade i vår definition av 

hobbyfotografer, var representerade i vårt urval. Totalt 9 personer – fem Canonanvändare, 

fyra Nikonanvändare – har fotograferande som huvudsyssla och största inkomstkälla. I och 

med deras bortfall slutar antalet hobbyfotografer som använder Canon eller Nikon på 341 

respondenter. Det är dessa 341 – vårt urval – som är intressanta, och således även dessa som 

kommer att stå i centrum och redovisas framåt i den här resultatredovisningen. 
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6.1.2 Skillnader i beteendevärlden 

Nedan kommer de frågor som är kopplade till lojalitet i beteendevärlden att redovisas. Vi 

kommer, när förklaringar krävs, att knyta an till de teorier vi redovisat i teoridelen. Dessa 

kopplingar kommer dock inte att vara utförliga. Vi kommer i stället att utreda våra resultat 

mer ingående i diskussionen. 

 

Mer precisa siffror för varje fråga hittas i Bilaga 1. 

 

(Figur 4 – stapeldiagram) 
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Fråga: Har du tidigare ägt en systemkamera av annat märke än det du uppgav? 

 

Här ser vi att frågan vi ställt har varit dubbeltydig. Av diagrammet kan vi utläsa att 40 procent 

av Canonanvändarna och 39 procent av Nikonanvändarna aldrig ägt en systemkamera av 

annat märke. Vi ser dock också att 17 procent av Canonanvändarna svarat att de tidigare ägt 

en annan kamera – en Canon. På samma sätt har 18 procent av Nikonanvändarna svarat att de 

tidigare ägt en annan kamera – en Nikonkamera. De har alltså tidigare ägt en systemkamera 

av annat märke än det de uppgav – som dock visar sig vara av samma märke. Det går inte 

ihop. 

 

Vi har här dragit slutsatsen att respondenterna blivit förvillade av vår fråga och endast svarat 

på delen ”Har du tidigare ägt en systemkamera …”. Den senare delen ”... av annat 

märke/fabrikat än det du uppgav?” har svarspersonerna missat. Frågan var för krångligt 

formulerad. 

 

Vi har valt att inte ta bort frågan trots att det minskar vår reliabilitet. Resultaten går nämligen 

att använda då vi av svarsalternativen ändå kan utläsa intressanta saker. Om vi lägger ihop de 

Canonanvändare som tidigare ägt en Canon med de Canonanvändare som inte ägt ett annat 

märke blir resultatet ungefär 57 procent. Nästan 57 procent har alltså alltid haft 

systemkameror av märket Canon. Gör vi samma sak med Nikonrespondenterna får vi fram att 

56 procent aldrig ägt en kamera av annat märke än det de använder i nuläget. 
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Resultaten visar också att 15 procent av respondenterna som använder Nikon tidigare använt 

en Canon medan det omvända förhållandet endast är 10 procent. Diagrammet visar även att 

hobbyfotografen ofta byter från annat märke till Canon eller Nikon. Det verkar vara svårare 

att byta Canon och Nikon emellan. 

 

 (Figur 5 – stapeldiagram) 
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Fråga: Hur många av de inköpta produkterna som du uppgav är tillverkade av 

kameramärket/kamerafabrikatet på din systemkamera? 

 

Även här är frågan ett exempel på varumärkeslojalitet i beteendevärlden. Diagrammet visar 

att de flesta av hobbyfotograferna, nära 90 procent för Canon och 91 procent för Nikon, köpt 

produkter som är av samma varumärke som kameran de äger – trots att det ofta finns billigare 

alternativ. 16 procent av Canonbrukarna har köpt alla sina tillbehör hos Canon. Nikon-

användarna verkar i detta avseende vara mer varumärkestrogna då 24 procent endast köpt 

Nikonprodukter. 

 

Diagrammet visar alltså att det är vanligt att köpa produkter från samma varumärke som 

kameran tillhör. Merparten av respondenterna har köpt de flesta av de kamerarelaterade 

produkterna av samma varumärke som systemkameran. 29 procent av Canonanvändarna har 

köpt merparten av sina produkter hos Canon, motsvarande siffra för Nikon är 30 procent. 
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(Figur 6 – stapeldiagram) 
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Fråga: Hur ofta rekommenderar du kameramärket/kamerafabrikatet på din systemkamera till 

människor i din omgivning? 

 

Närmare 9 av 10 av de tillfrågade har rekommenderat sitt kameramärke till omgivningen. 

Runt 10 procent av Canon- och Nikonanvändarna rekommenderar undantagsvis sitt 

kameramärke till andra. Canonanvändarna verkar inte lika benägna att göra detta då 8 procent, 

mot Nikons 3 procent, har svarat att de aldrig rekommenderar sitt kameramärke. 

 

En intressant aspekt i resultatet ovan är att 82 procent av Canonfotograferna och 88 procent av 

dem som fotar med Nikon rekommenderar sitt kameramärke till sin omgivning då och då eller 

oftare. Att rekommendera produkten till andra är ett icke-köprelaterat beteende som tyder på 

lojalitet i beteendevärlden. Resultatet tyder därmed på att de båda kameramärkenas användare 

är lojala. 

 

Värt att notera är också att 29 procent av Nikons användare rekommenderar kameramärket så 

fort de får chansen. Motsvarande siffra för Canon är 21 procent och det verkar i det här 

avseendet som att Nikons användare är mer lojala än Canonanvändarna. 
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 (Figur 7 – stapeldiagram) 
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Fråga: Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag tittar efter 

vilket kameramärke/kamerafabrikat andra fotografer använder.” 

 

Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet är det med hjälp av våra sinnen som vi uppfattar vår 

omgivning. Vad vi väljer att till exempel titta på eller lyssna efter är intressant eftersom det är 

den informationen vi bearbetar ytterliggare. Ovanstående fråga är ställd med det i åtanke. 

 

De flesta instämmer helt i påståendet att de tittar efter vilket kameramärke andra fotografer 

använder, 32 procent av Canonanvändarna och 43 procent av dem som använder Nikon. Vi 

ser att nästan 10 procent fler av Nikonfotograferna helt instämmer i påståendet. Vi kan ana att 

Nikonanvändarna tittar mer efter kameramärket än vad de som fotar med Canon gör.  

 

Lägger vi ihop ”instämmer helt” med dem som svarat en fyra, det näst starkaste alternativet, 

ser vi att nära 62 procent av Canonanvändarna och nära 71 procent av dem som fotar med 

Nikon ofta tittar efter vilket kameramärke andra fotografer använder. Adderar vi dessutom de 

som svarat en trea, och alltså också tittar, men inte lika frekvent, får vi siffror på 81 procent 

för Canon och ungefär 86 procent för Nikon. Det visar sig även att 94 procent av 

respondenterna undvikit alternativet ”instämmer inte alls”, vilket betyder att de allra flesta 

instämmer, dock i vissa fall till en mycket liten del. 
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 (Figur 8 – stapeldiagram) 
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Fråga: Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag har någon 

gång pratat nedlåtande om andra kameramärken/kamerafabrikat än det jag själv använder.” 

 

När man är nedlåtande visar man en överlägsen inställning mot någon. Nationalencyklopedin 

drar paralleller till ord som föraktfull, högdragen och högfärdig. (http://www.ne.se 

/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O256309&i_word=nedl%e5tande) Vi kan därför anta att ingen 

av respondenterna vill vara nedlåtande mot någon annan. Det tar på krafterna att se sina dåliga 

sidor eller dåliga handlingar och många erkänner säkert inte att de faktiskt pratat nedlåtande 

om andra kameramärken. Frågan är ställd med ett laddat ord i centrum. 

 

Det visade sig trots detta att många instämmer i påståendet och alltså erkänner att de handlat 

föraktfullt. Nästan 54 procent av Canon-användarna och nära 55 procent av Nikon-brukarna 

har inte kryssat i ”instämmer inte alls”. Det betyder att de flesta faktiskt instämmer – dock i 

väldigt varierande grad. ”Instämmer inte alls” är dock det påståendet som enskilt har flest 

respondenter, nära 47 procent för Canon och nästan 46 procent för Nikon. 
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 (Figur 9 – stapeldiagram) 
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Fråga: Vad eller vem hade störst inflytande på dig vid ditt köp av din systemkamera? 

 

Frågan som behandlas i diagrammet ovan har en koppling till både den mentala dimensionen 

och beteendedimensionen. Vi har dock valt att redovisa svaren inom beteendevärlden 

eftersom inflytandet faktisk ledde till ett köp – beteende. 

 

Diagrammet ovan visar vad som haft störst inflytande på respondenterna vid kameraköpet. 

Frågan är således kopplad till referensgrupper, tidigare erfarenheter och andra 

påverkansfaktorer. Vi ser att varken Canonanvändarna eller Nikonbrukarna i första hand 

påverkas av reklam, försäljare eller familjen. 

 

Respondenterna influeras i stället mest av tidningar/böcker/internet. Bakom dessa medier 

finns experterna som tydligt påverkar dem som vet mindre – kunskapen ger expertmakt. Det 

kan också vara så att respondenterna påverkas av vänner och bekanta via nätet via chatt eller 

olika forum men valt att kategorisera detta under tidningar/böcker/internet. 

 

Klart är alltså att de svarande påverkas av referensgrupper. Det är fler Nikon- än 

Canonanvändare, 42 respektive 38 procent, som svarat att tidningar/böcker/internet haft störst 

inflytande på kameravalet. Canonanvändarna uppvisar i stället en högre siffra (35 procent) än 

Nikonbrukarna (28 procent) när det gäller påverkan av tidigare erfarenheter av kameramärket. 

 

Det är alltså ungefär lika stor procent av Canonanvändarna som valt kategorin med 

”tidningar/böcker/internet” respektive som angett ”tidigare erfarenheter” som orsak. När det 

gäller Nikonfotograferna skiljer det istället 14 procentenheter mellan de två kategorierna. 

Experterna har tydligen störst inverkan på Nikonfotograferna. 
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Vänner och bekanta är den tredje största kategorin. Nära 15 procent av Canonbrukarna och 

någon decimal över 15 procent av Nikonanvändarna anger att vänner och bekanta hade störst 

inflytande vid kameraköpet. 

 

 

(Figur 10 – stapeldiagram)          (Figur 11 – stapeldiagram) 
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Fråga (figur 10): Har du vänner och/eller bekanta som fotar med systemkamera? 

 

Fråga (figur 11): Om du har vänner och/eller bekanta som fotar, vilket 

kameramärke/kamerafabrikat använder majoriteten av dessa? 

 

Figur 10 visar att hela 90 procent, alltså en klar majoritet, av både Canon- och 

Nikonanvändarna har vänner och/eller bekanta som fotar med systemkamera.  

 

Tittar vi vidare på figur 11 ser vi att majoriteten av dem som använder Nikon också har 

vänner som fotar med Nikon. Hälften (50 procent) av Nikonfotografernas vänner är 

Nikonanvändare, 37 procent är Canonanvändare och resterande använder annat märke. 

 

Hela 67 procent av Canonanvändarnas vänner och bekanta använder Canonkameror. 

Nikonanvändarna utgör 21 procent och 12 procent använder en kamera av annat märke. 

 

Diagrammen visar att nästan alla respondenter träffar eller umgås med människor som fotar 

med systemkameror. Det visar sig även att de som fotar med Nikon mest umgås med dem 

som fotar med Nikon och vice versa. Det räcker alltså inte med att ha fotograferandet som 

intresse – märket på systemkameran är med och styr vilka man fotar tillsammans med (och 

tvärtom).  
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6.1.3 Skillnader i den mentala världen 

Nedan kommer de frågor som är kopplade till lojalitet i den mentala världen att redovisas. Vi 

kommer, när förklaringar krävs, att knyta an till de teorier vi redovisat i teoridelen. Dessa 

kopplingar kommer dock inte att vara utförliga. Vi kommer i stället att utreda våra resultat 

mer ingående i diskussionen. 

 

(Figur 12 – stapeldiagram) 
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Fråga: Hur troligt är det att ditt nästa kameraköp blir av samma märke/fabrikat som din 

nuvarande systemkamera? 

 

Som vi kan se i diagrammet ovan tror 96 procent av Canonanvändarna och 99 procent av 

Nikonanvändarna att det är troligt att de kommer att hålla sig till det nuvarande kameramärket 

även i framtiden. Det betyder att nästan 100 procent av användarna håller det som sannolikt 

att de kommer att köpa samma märke igen. 

 

67 procent av Canonanvändarna håller det som mycket troligt att de kommer att köpa samma 

märke igen medan nära 73 procent av Nikonanvändarna tror att de kommer håll sig till samma 

varumärke som nu. Mer än två tredjedelar hos de båda grupperna håller det alltså som mycket 

troligt att de kommer att göra ett återköp. 

  

Resultatet visar inte hur många som kommer att köpa ett visst märke, bara hur många som i 

den mentala världen tror att de kommer att gör det. Måttet är kopplat till kundlojalitet. 

Resultatet visar således att både Nikon- och Canonanvändare är mycket kundlojala i det här 

avseendet. 
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 (Figur 13 – stapeldiagram) 
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Fråga: Vad främst skulle få dig att byta ditt nuvarande kameramärke/kamerafabrikat mot ett 

annat? 

 

Ovanstående diagram visar något mycket intressant – nämligen att mellan 30 och 40 procent 

av användarna inte skulle byta märke. Inte ens om ett annat märke hade bättre kameror, lägre 

priser eller fler rekommendationer skulle de varumärkestrogna fotograferna byta varumärke 

på sin kamera.  

 

I det här läget måste vi dock ha i åtanke att svarspersonerna kanske äger tillbehör som inte går 

att använda på något annat märke och därför väljer att stanna kvar. Det blir en process att sälja 

gammalt och köpa nytt. Men tillbehör eller inte – måttet tyder ändå på lojalitet.  

 

Diagrammet visar att 32 procent av Canonanvändarna inte kan tänka sig att byta märke. Det 

visar sig också att 36 procent av Canonbrukarna kan tänka sig att byta kameramärke om 

produkten visade sig vara bättre hos annat märke.  

 

Nikonanvändarna visar prov på en starkare varumärkeslojalitet då 40 procent av användarna 

inte kan tänka sig att byta kameramärke. 34 procent skulle kunna tänka sig att byta fabrikat 

om kamerorna var bättre hos annat varumärke. 

 

Vi ser också att support, utbud av tillbehör, priset eller rekommendationer från omgivningen 

inte är det mest väsentliga när det gäller att byta kameramärke. 
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 (Figur 14 – stapeldiagram) 
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Fråga: Hur nöjd är du med din systemkamera? (Välj utifrån den femgradiga skalan.) 

 

Inte en enda av respondenterna har här valt en etta eller tvåa (dessa redovisas därmed inte i 

diagrammet ovan), ingen av respondenterna är alltså missnöjd med sin kamera. Endast ett 

fåtal har kryssat i en trea medan resten har valt en fyra eller en femma. Vi kan konstatera att 

kameraägarna är nöjda med sina systemkameror. 

 

Bland Nikonfotograferna är det ungefär lika många, runt 46 procent, som kryssat i en femma 

för ”mycket nöjd” som kryssat i en fyra som det näst starkaste alternativet. Sammanlagt är det 

92 procent av Nikonanvändarna som känner sig mer än nöjda.  

 

Bland Canonfotograferna är det inte riktigt lika många, 38 procent, som känner sig mycket 

nöjda med sin kamera. Desto fler, 55 procent, har kryssat i det näst starkaste alternativet, en 

fyra. Det är alltså 92 procent av Canonfotograferna som är mer än nöjda. 

 

Diagrammet visar att Nikonfotograferna är något mer nöjda med sin kamera än vad 

Canonanvändarna är. Att respondenterna är så nöjda med sina kameror visar på kundnöjdhet 

som i sin tur är ett mått på lojalitet. Är en person nöjd med sin produkt är oddsen för återköp 

större då positiva känslor förknippas med produkten. 
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 (Figur 15 – stapeldiagram) 
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Fråga: När du kommer i kontakt med människor som använder samma 

kameramärke/kamerafabrikat som du, känner du då gemenskap med dem? 

 

Egentligen är det förvånande att så många har svarat ”alltid” eller ”aldrig” på ovanstående 

fråga. Att alltid (alltså varenda gång) eller aldrig (alltså inte en enda gång) känna gemenskap 

med människor som använder samma kameramärke är ett kraftfullt påstående. Värt att notera 

är att det är fler Nikonanvändare (10 procent) än Canonanvändare (6 procent) som svarat att 

de alltid känner gemenskap med dem som fotar med samma fabrikat. Användarna av Canon 

känner samtidigt i högre grad än Nikonfotograferna att de aldrig känner gemenskap med dem 

som använder samma kameramärke (10 respektive 8 procent).  

 

Bland båda kameragrupperna är det fler som ofta känner gemenskap med dem som använder 

samma kameramärke än de som inte gör det. Hälften av Canonanvändarna känner ofta 

gemenskap med andra brukare av Canonkameror. 52 procent av Nikonfotograferna får ofta 

känslan av gemenskap tillsammans med dem som använder samma märke på systemkameran. 

Nikonanvändarna känner alltså en något högre grad av gemenskap sinsemellan. 

 

Det är 35 procent av Canonanvändarna som sällan känner gemenskap mellan Canon-

konsumenter. Motsvarande siffra för Nikonfotografer hamnar på 31 procent. Intressant är att 

om respondenterna svarat ”alltid”, ”ofta” eller ”sällan” så har de fortfarande känt gemenskap 

med brukare av samma märke. Det betyder att hela 90 procent av Canonanvändarna och 92 

procent av Nikonanvändarna minst någon gång känt gemenskap med människor de kommit i 

kontakt med som använder samma kamerafabrikat.  
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(Figur 16 – stapeldiagram)            (Figur 17 – stapeldiagram)  
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Fråga (figur 16): Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag 

känner samhörighet med min kamera.” 

 

Fråga (figur 17): Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Min 

kamera är en viktig del av mitt liv.” 

 

I diagrammen ovan har vi ställt frågor som tyder på att kameran är mer än bara en produkt för 

de tillfrågade. Kryssar svarspersonerna i en hög siffra på dessa frågor skvallrar det om 

identifikation med produkten och en känsla av tillhörighet till kameran. 

 

Titta först på figur 16. Här ser vi att 4 procent av Canonanvändarna och 5 procent av 

Nikonfotograferna inte alls känner någon samhörighet med sin kamera. Det betyder att 96 

procent av Canonfotograferna och 95 procent av Nikonanvändarna minst till en viss del 

känner samhörighet med sin kamera. Räknar vi bort dem som endast känt samhörighet vid 

något enstaka tillfälle hamnar siffrorna på 91 för Canon och 90 för Nikon. De allra flesta 

känner alltså samhörighet med produkten. 

 

Merparten av respondenterna har kryssat i en fyra, alternativet som är det näst starkaste och 

alltså ligger närmast alternativet ”instämmer helt”. Över 48 procent av de båda grupperna 

valde det svarsalternativet. Nära hälften av de tillfrågade känner alltså en stark samhörighet 

med sin kamera. Om vi dessutom adderar de svaren med dem som svarat ”instämmer helt” får 

vi siffror som visar att över häften av de tillfrågade, 65 procent av Canonfotograferna och 69 

procent av Nikonbrukarna, känner en stark samhörighet med sin kamera. 

 

När vi nu förflyttar oss till figur 17, och tittar på hur många som anser att kameran är en viktig 

del av livet, ser vi ett liknande mönster. Även här är det många som instämmer i vårt 

påstående. Det visar sig dock att det är fler, 23 procent för Canon respektive 21 procent för 

Nikon, som instämmer helt; fler användare av Canon än Nikon visar därmed på en mer 

extrem lojalitet, vilket är ett av mycket få undantag i undersökningen. Samtidigt är det inte 

lika många av såväl Canon- som Nikonfotograferna som i den här frågan har kryssat i en fyra, 

alternativet som ligger närmast den starkaste åsikten – under 40 procent för båda 

kameramärkena. 

 

Summerar vi svaren som ligger mellan tre och fem, och alltså räknar bort dem som inte tycker 

att kameran är en speciellt viktig del av livet, får vi fram intressanta siffror. 85 procent av dem 
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som fotar med Canon och 87 procent av Nikonanvändarna tycker att kameran är en viktig del 

av deras liv. Nästan alla menar alltså att produkten har betydelse i sina liv. 

 

Figur 16 och 17 visar att det går att känna samhörighet med sin kamera utan att tycka att 

produkten är en viktig del av livet och tvärtom. De allra flesta verkar dock ha ett 

känslomässigt band till produkten och samtidigt tycka att kameran är en viktig del av livet. 

 

 

(Figur 18 – stapeldiagram)           (Figur 19 – stapeldiagram) 
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Fråga (figur 18): Vi skapar oss alla en bild av människor beroende på vad de äter, hur de 

klär sig, var de bor etc. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): 

”Jag bedömer fotografer efter vilken systemkamera de använder.” 

 

Fråga (figur 19): Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag 

har märkt att användare av systemkameror bedömt mig efter mitt 

kameramärke/kamerafabrikat.” 

 

I figur 8 behandlade vi en starkt laddad fråga där ordet nedlåtande minskade antalet personer 

som svarade ”instämmer helt”. I diagrammen ovan ställs vi inför en liknande situation, men 

den här gången inom den mentala dimensionen. 

 

Döma, granska, kritisera, recensera och utvärdera är synonymer till ordet bedöma. 

(Swedenborg 2001) Ordet har alltså en negativ klang som våra respondenter säkerligen inte 

vill förknippas med. Vår inledning till frågan har dessutom tydliga kopplingar till ord som 

stereotyper och fördomar. Tillsammans med inledningen blir frågan laddad. Det är därför 

förvånande att så många instämt med påståendet och alltså svarat att de bedömer människan 

efter kameran. 

 

Även figur 7 blir här relevant. När vi undrade om respondenterna tittade efter vilket 

kameramärke andra fotografer använder svarade de allra flesta (över 90 procent) att så var 

fallet (se figur 7). Kameraanvändarna väljer alltså att titta efter andra fotografers 

kameramärke vilket inte är en tillfällighet. Det vi tittar efter i vår omgivning är det vi är 

intresserade av och det vi sedan bearbetar och utvärderar. En person som inte fotar skulle 

säkerligen inte titta efter kameramärket.  
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Vi har alltså konstaterat att de allra flesta tittar efter vilket kameramärke andra använder och 

sedan kognitivt betarbetar och utvärderar informationen. Det blir då intressant att 40 procent 

av Canonanvändarna och 34 procent av dem som använder Nikon svarat att de inte alls 

bedömer fotografer (se figur 18 ovan) efter vilken kamera de använder. I den kognitiva 

processen (bearbetningen och utvärderingen) som sker när individen tittar efter något sker 

nämligen en bedömning. Det blir här tydligt att respondenterna inte vill förknippas med ordet 

bedömning. 

 

60 procent av Canonanvändarna och 66 procent av Nikonfotograferna har trots detta valt att 

inte kryssa i en etta för ”instämmer inte alls”. Det innebär att över hälften av respondenterna 

instämmer i vårt påstående, dock ibland till en mycket liten del. Intressant blir det även när 

det visar sig att 34 procent av Canonfotograferna och 47 procent av Nikonanvändarna har 

kryssat i alternativ som återfinns mellan tre och fem. Vi ser då en tendens till att de som fotar 

med Nikon bedömer andra kameraanvändare i större utsträckning än vad Canonanvändarna 

gör. 

 

Tittar vi på figur 19 ser vi att respondenterna är desto mer villiga att hålla med om att andra 

systemkameraanvändare bedömer människor efter kameramärket. Det verkar alltså som att få 

bedömer men att desto fler upplever att de faktiskt blir bedömda. Det är tydligen lättare att 

tillskriva en negativ handling till andra kameraanvändare. 

 

Här är det 72 procent av Canonbrukarna och 71 procent av Nikonanvändarna som i varierande 

grad instämmer med påståendet. Det är alltså färre som kryssat i ”instämmer inte alls” här än i 

tabell 18. Vi ser också att det är fler Canonanvändare än Nikonfotografer som känner sig 

bedömda. Kopplar vi detta till att det är fler Nikonanvändare som bedömer fotografen efter 

kameramärket kan vi ana en tendens – nämligen att det till viss del är Nikonanvändarna som 

får Canonfotograferna att känna sig bedömda. 

 

 (figur 20 – stapeldiagram) 
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Anser du att det finns en utbredd "vi" och "dom"-känsla mellan dessa två 
grupper?

 

 

Fråga: Nikons användare utgör en grupp och Canons användare utgör en annan grupp. 

Anser du att det finns en utbredd ”vi och dom”-känsla mellan dessa två grupper? 
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Majoriteten av respondenterna anser att det finns en ”vi och dom”–känsla mellan Canon och 

Nikon.  Fördelningen mellan de olika alternativen för Canonanvändarna är dock jämt fördelad 

och här handlar det endast om en liten majoritet. 36 procent anser att det finns en ”vi och 

dom”–känsla medan 33 procent anser att det inte gör det. 31 procent vet inte om ”vi och 

dom”-känslan existerar. 

 

Bland Nikonfotograferna är fördelningen inte lika jämn. Här är det fler, nära 44 procent, som 

tycker att ”vi och dom”–känslan existerar. 25 procent tycker inte att den gör det och 31 

procent vet inte vad de tycker. Det är alltså fler Nikon- än Canonfotografer som anser att det 

finns en utbredd ”vi och dom”-känsla. 

6.2 Slutsatser från resultatet 

Genomgående för den kvantitativa analysen är att båda kameragrupperna uppvisar ett lojalt 

beteende såväl i den mentala dimensionen som i beteendevärlden. Nikonanvändarna har dock 

genom analysen visat ett mer lojalt beteende än Canonanvändarna, vilket tabellerna här nedan 

bekräftar. 

 

Tabell 21 visar medelvärdet för respektive grupp där man kunnat fylla i alternativ från ett till 

fem. De fetstilta siffrorna visar det högsta medelvärdet bland de två grupperna på åtföljande 

fråga. Tabell 22 visar de frågor som endast haft fyra svarsalternativ. Här syftar alltså siffran 

fyra på att respondenter instämmer helt medan en etta betyder att svarspersonen inte 

instämmer. Något mittenalternativ har inte kunnat väljas. Återigen är det högsta medelvärdet 

utmärkt med fet stil. 

 

Endast frågor på ordinalskalenivå som har varit möjliga att ta fram ett medelvärde på 

redovisas nedan. Således finns inte de frågor som bygger på nominalskalor med i 

sammanställningen. 

 

            (Tabell 21) 

Medelvärde (samt standardavvikelse) hos respondenters beteenden och attityder, utifrån en femgradig skala.

4,30 (,6 04 ) 4,41 (,7 63 )

3,70 (,9 36 ) 3,72 (,9 95 )

3,65 (1,04 8) 3,56 (1,04 2)

3,69 (1,21 9) 3,93 (1,18 7)

2,14 (1,19 4) 2,42 (1,28 5)

2,51 (1,24 3) 2,46 (1,19 9)

2,10 (1,29 6) 2,31 (1,45 3)

3,24 (1,20 6) 3,46 (1,25 3)

Jag är n öjd med min  k amera

Jag kän ner samhörig het med  min kamera

Min kamera är en v iktig del av mitt  l iv

Jag tittar efter vad  an dra har fö r kameramärke

Jag bed ömer andra efter kameramärket

And ra b edö mer mig  efter k ameramärk et

Jag har pratat nedlåtan de om andra kameramärken

Mina k ameratillbeh ör kommer från samma tillv erkare som

min k amera

Cano nan vänd are Niko nan vänd are
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(Tabell 22) 

Medelvärde (samt standardavvikelse) hos respondenters beteenden och attityder, utifrån en f yragradig skala.

2,95 (,7 89 ) 3,14 (,6 86 )

3,63 (,5 77 ) 3,71 (,4 95 )

2,52 (,7 52 ) 2,63 (,7 63 )

Jag reko mmen derar mitt  kameramärke til l folk i  min

omgiv ning

Nästa kamerakö p blir av  samma märke so m min  n uv arande

kamera

Jag kän ner gemens kap med and ra so m anv änd er samma

kameramärke

Cano nanv änd are Niko nanv änd are

 
 

I Tabell 21 visar det sig att tre av frågorna har medelvärden på mellan två och tre. Det handlar 

om de frågor där det ingår laddade ord som ”bedömer” och ”nedlåtande”. Vi har tidigare i 

analysen konstaterat att det de negativa orden kan ha avskräckt respondenterna från att fylla i 

högre siffror.  Genomgående måste därför medelvärdena anses vara relativt höga då 

resterande frågor har medelvärden på över tre. I Tabell 22 är alla värden över två men där är 

det högsta valbara alternativet fyra. 

 

På nio av de elva frågorna som redovisas i tabell 21 och 22 är det Nikonanvändarna som har 

högst medelvärde. På endast två av frågorna har Canonanvändarna ett något högre snitt. De 

tycker i högre grad att kameran är en viktig del av livet och har en lite starkare känsla av att 

andra bedömer dem efter deras kameramärke. 

 

 

(Tabell 23)                 (Tabell 24) 

Antal respondenter som uppvisar hög lojalitet i

beteendevärlden - beteenden.

16 ,0  % 24 ,1  %

20 ,5  % 28 ,8  %

31 ,6  % 41 ,3  %

7,4 % 11 ,9  %

18 ,9  % 26 ,5  %

Fig ur 5

Fig ur 6

Fig ur 7

Fig ur 8

Med elvärde

Cano nanv änd are Niko nanv änd are

 

Antal respondenter som uppvisar hög lojalitet i

den mentala världen - attityder.

67 ,4  % 72 ,5  %

37 ,0  % 47 ,5  %

5,8 % 9,4 %

16 ,8  % 19 ,4  %

4,7 % 6,3 %

6,8 % 4,4 %

35 ,3  % 43 ,8  %

24 ,8  % 29 ,0  %

Fig ur 1 2

Fig ur 1 4

Fig ur 1 5

Fig ur 1 6

Fig ur 1 8

Fig ur 1 9

Fig ur 2 0

Med elvärde

Cano nanv änd are Niko nanv änd are

 
 

Vi har även valt att undersöka i vilken grad det finns hyperlojalt beteende bland 

hobbyfotograferna – vi ville se om det fanns några fotoganer bland våra respondenter. Tabell 

23 och 24 visar därför hur många procent som valt det alternativ som visar på hyperlojalitet. 

Det är endast frågor som kan visa grad av lojalt beteende som redovisas. Således finns inte 

frågor av kalibern ”vem hade stört inflytande på dig vid ditt köp av systemkamera” med. 

 

Tre av frågorna visar att antalet hyperlojala kameraanvändare är under tio procent. Det är 

återigen de värderande orden ”nedlåtande” och ”bedömning” från figur 8 respektive figur18 

som spökar. I frågan vi ställer i figur 15 finns de starka begreppen ”alltid” (varje gång) och 

”aldrig” (ingen gång) som mest extrema alternativ, vilket delvis förklarar den låga lojaliteten. 
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Det återstår nu åtta frågor (av elva) och dessa visar att det finns en hyperlojalitet hos både 

Canon- och Nikonanvändarna på över tio procent. Det verkar alltså som att det finns 

fotoganer bland respondenterna. Tabell 7, 14 och 17 är de frågor som visar högst frekvens av 

lojalitet; många tittar efter vilket kameramärke andra fotografer använder, är nöjda med sina 

systemkameror samt anser att kameran är en viktig del av deras liv. 

 

Intressant är att Nikonister nästan rakt igenom avslöjar ett mer hyperlojalt beteende än 

Canonanvändarna. Vi kan alltså konstatera att Nikonbrukare är mer lojala över lag och att det 

dessutom finns fler fotoganer bland dem som använder Nikon än Canon.
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera de slutsatser vi kommit fram till genom den 

empiriska undersökningen. Vi kommer också att ge svar på vår andra frågeställning och 

alltså diskutera varför resultatet ser ut som det gör. Detta med utgångspunkt i teorier kring 

varumärken och individens och gruppens identitetsskapande. 

 

Vi avslutar med en slutdiskussion där vi konkretiserar våra resultat i en modell. Här funderar 

vi kring vad modellen skulle kunna ha för betydelse för samhället och framtiden. 

7.1 Fanns det några skillnader? 

Våra enheter i empirin visar inte på några större skillnader i varumärkeslojalitet. Oftast 

överensstämmer lojaliteten i såväl beteendevärlden som den mentala världen mellan de två 

grupperna. Men med vår problematisering och teoridel i åtanke; är resultatet något som 

förvånar?  

 

I inledningen av studien skrev vi om en artikel i Kamera & Bild som tog upp fenomenet 

fotoganer – hyperlojala Canon- och Nikonbrukare. Där gjordes ingen distinkt skillnad mellan 

de två kameramärkenas respektive användare, utan den bild som målades upp beskrivs bäst 

som en rivalitet mellan två enormt älskade varumärken. När vi grävde ännu djupare i det här 

resonemanget, bland annat genom att besöka diverse välbesökta fotowebbsidor, fann vi 

signaler som intensifierade rivalitetsbeskrivningen. Vi anade en stor hängivenhet bland 

konsumenterna hos såväl Canon som Nikon, inte helt olikt den Appleanvändarna så omtalat 

uppvisar. 

 

I vårt – och fotoganernas – fall är det emellertid en väsentlig sak som till viss del förvirrar: 

Canon och Nikon är två varumärken som i produktkategorin systemkameror påminner väldigt 

mycket om varandra, till skillnad från kampen mellan de som använder Apples datorer och 

alla lojala i PC-världen. Kamerajättarnas produktlinjer är, och då särskilt för noviser, i mångt 

och mycket snarlika. 

 

Vi har tidigare i uppsatsen berört Aaker (1991) och Melin (1999). Enligt dem finns det vissa 

faktorer hos ett varumärke som skapar värde åt kunder (och även företag), vilka i sin tur – och 

i bästa fall – framalstrar lojalitet kontra varumärket. Upplevd kvalitet, varumärkeskännedom, 

varumärkesassociationer, engagemang, märkeskänslighet och övriga ägda 

varumärkesfördelar är sex av dessa faktorer som ligger till grund för lojaliteten. Hos Canon 

och Nikon är det ingen av ovanstående delar som sticker ut och särskiljer varumärkena från 

varandra. 

 

1) Upplevd kvalitet 

Upplevd kvalitet innebär att en kund är villig att betala extra slantar för sin utrustning 

eftersom kvaliteten upplevs som hög. Både Canon och Nikon är erkända varumärken som 

erbjuder hög kvalitet – och därmed dyrare systemkameror (och fotorelaterade tillbehör) i 

jämförelse med exempelvis Sony och Sigma. Respondenterna svarade även i enkäten att 

merparten av deras kameratillbehör kommer från deras kameramärke. Detta trots högre priser, 

vilket visar att såväl Canon som Nikon innehar en kvalitetskänsla. 

 

2) Varumärkeskännedom samt 3) Varumärkesassociationer 

Även varumärkeskännedom och varumärkesassociationer, som är nära sammankopplade till 

upplevd kvalitet, är faktorer som hittas hos såväl Canon som Nikon. Med kännedom menas att 

människor oftare köper produkter från varumärken som de känner till. Pålitlighet kan vara en 
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drivande del i detta. Med associationer avses hur positionerade företag är på marknaden – 

innehas en lyckad position har konkurrerande varumärken det svårt att bryta igenom och nå 

konsumenterna. ”Top of mind”, att varumärket är det första en kund tänker på i en viss 

produktkategori, är den mest eftertraktade positionen för ett varumärke i de här 

sammanhangen. Varken Canon eller Nikon sticker ut nämnvärt från varandra på den här 

fronten, utan deras position i produktkategorin systemkameror är snarlik. Utifrån vår empiri 

kan det även tydas att ”top of mind”-effekten är likartad i sin utsträckning hos Canon och 

Nikon. Detta bland annat eftersom användare av de båda kameramärkena i ungefär lika hög 

grad anser det mycket troligt att nästa kameraköp blir av samma märke. De rekommenderar 

även märket till människor i sin omgivning och köper oftast kamerarelaterade produkter från 

det egna kameramärket, vilket ger signalerna att kameramärket innehar en ”top of mind”-plats 

i kundernas medvetande. 

  

4) Engagemang 

Graden av engagemang, som även det skapar varumärkesvärde åt (och i slutändan lojalitet 

hos) kunden, medför påverkan på kundens mottaglighet för information. Personligt intresse 

och symbolvärde är två variabler inom engagemang. Personligt intresse kan indikeras med 

exempelvis aktiviteter på olika webbforum där diskussioner kring ett kameramärke sker. På 

fotowebbsidor är det helt tydligt att de så kallade Canonisterna och Nikonisterna är av starkast 

åsikter och syns mest. Därmed genererar båda kamerafabrikaten personligt intresse hos sina 

kunder. Att de allra flesta respondenters kamera är en viktig del i deras liv är en av många 

faktorer i empirin som tyder på högt personligt intresse. 

 

Symbolvärde innebär hur pass stort symboliskt värde ett varumärke har. Som vi tidigare varit 

inne på är produkter symboler som hjälper till att skapa vår identitet. Även andra människor 

bildar sig en uppfattning om oss utifrån vilka produkter och varumärken vi nyttjar. (Solomon 

2002) Vår undersökning visar på flera punkter att såväl Canon- som Nikonanvändare är av 

åsikten att kameran engagerar användaren – och att den har ett symbolvärde. Ett exempel på 

detta är att majoriteten av respondenterna ofta tittar efter vilket kameramärke andra fotografer 

använder. 

 

I och med ovannämnda aspekter kan det konstateras att engagemanget – det personliga 

intresset och symbolvärdet – är högt bland användare av både Canons och Nikons 

systemkameror. 

 

5) Märkeskänslighet 

Ett högt engagemang leder till märkeskänslighet, vilket konkret innebär att en kund använder 

varumärket som den primära källan i valet av andra produkter. I diagram 5 i kapitel 6.1.2 

framgår att majoriteten av både Canons och Nikons hobbyfotografer använder sitt varumärke 

som primär källa i valet av fotorelaterade produkter. Med andra ord påvisar båda 

konsumentgrupperna märkeskänslighet. 

 

6) Övriga ägda varumärkesfördelar 

Den sista faktorn, övriga ägda varumärkesfördelar, handlar om sådant som patent och 

distributionskanaler. Canon och Nikon är världens två överlägset största fabrikat inom 

produktkategorin systemkameror. Det finns få, om ens någon, återförsäljare inom foto som 

undviker att ta in Canon- och Nikonkameror för försäljning. Detta är en ”övrig” fördel för 

både Canon och Nikon, men som är relevant för att lojaliteten ska kunna upprätthållas (deras 

produkter måste finnas tillgängliga för många, på många platser). 
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Tillsammans kan alltså de här sex faktorerna skapa lojalitet bland konsumenter. Och lojalitet 

till varumärket finns det bland Canons och Nikons användare – det råder inget tvivel om den 

saken. Men enligt vår empiri är den överlag unison, de båda kameramärkenas användare 

emellan. Inget varumärke sticker ut radikalt. En bakomliggande orsak till detta är då att 

ovanstående sex faktorer innehas av både Canon och Nikon – i lika stor grad.  

 

Vi skulle även kunna vända på tankegången och säga att eftersom de sex faktorerna som 

ligger till grund för lojalitet är representerade i lika stor grad hos Canon och Nikon, skapas 

(teoretiskt sett) lika lojala kunder till varumärkena. Men verkligheten är mer komplex än så, 

och det är inte alltid som teorin sammanfaller med praktiken. Därför är det mer tillförlitligt att 

först titta på hur det ser ut i verkligheten (praktiken) och sedan koppla detta till vad teorierna 

säger om fenomenet. Som i vårt fall: Först en empiriundersökning som handlar om hur 

lojaliteten hos Canons och Nikons användare ser ut. Därefter sker kopplingar mellan 

empiriresultatet och relevanta teorier för att på så vis på bästa sätt säkerställa att så här är det 

eftersom det och det är så och så. Empirin stärker teorierna – och vice versa. 

 

Som vi kommit fram till är skillnaden i lojalitet mellan de två kameramärkenas användare 

relativt små. Emellertid har vi skönjt den tydliga tendensen att Nikonanvändarna är mer lojala 

än sina antagonister, Canonanvändarna. Det syns allra tydligast när vi lägger ihop vissa 

variabler från enkäten och tar ut ett medelvärde som vi gjort i tabell 21 samt 22 i kapitel 6.2. 

Nikonanvändarna är mer lojala i såväl beteendevärlden som den mentala världen. 

 

I studiens problematisering uppdagades det att Canon har större marknadsandelar i såväl 

fotomarknaden i stort som i produktkategorin systemkameror. Därför kan Canon ses som 

majoritet i duon Canon och Nikon. Nikon är efter samma princip minoritet. När vi belyser 

Nikonanvändarnas starkare lojalitet med detta i åtanke blir svaret på frågan ”varför?” klarare: 

en grupp som känner sig i underläge har förmågan att uppvisa ett mer offensivt beteende 

eftersom de vill hävda sig mot sin antagonist som står i överläge. Det kan alltså tänkas att 

Nikonanvändarna i större grad än sin motståndare känner sig manade att stå upp för sitt 

varumärke, vilket gör att de därmed uppvisar en starkare lojalitet. (Donelson 2006) 

 

I vilket fall är hobbyfotografer som fotar med Nikons systemkameror mer extrema i sin 

lojalitet än vad Canons användare än. 

7.2 Två olika världar – en samlad bild av lojaliteten 

Konstaterat är att hobbyfotografera är varumärkeslojala både i den mentala världen och 

beteendevärlden. Vi har hitta flera faktorer som kan peka på varför det är så och väljer att 

kategorisera dessa nedan. Vidare tittar vi alltså på varför lojalitet i de båda världarna kan 

uppstå kopplat till våra teorier. 

 

Kundnöjdhet: 

Vi har sett att Canon och Nikons kunder är mycket nöjda med sina kameror. Vi har också sett 

att de gärna fortsätter sin relation till valda märkesprodukt. Det syns tydligt när vi frågar 

respondenterna om varumärkestrogenheten vid köp av tillbehör till kameran. En majoritet har 

köpt sina tillbehör utifrån vilket kameramärke de har. Detta är ett mått på kundandel som på 

ett distinkt sätt mäter kundens lojalitet. En vanlig förklaring till hög kundandel är just nöjdhet. 

Klart är att dessa två hör ihop – är kunden nöjd med produkten är chansen för återköp större. 

Kunden förlitar sig då på tidigare erfarenheter. Vad som sker i den mentala världen behöver 

inte frambringa ett beteende. Vad som sker i tankevälden visar sig dock ofta i beteendevälden 

så chansen för att återköp kommer att ske är stor. Respondenterna är kognitivt förberedda. 
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Knappt hälften av Canons och Nikons hobbyfotografer kan inte tänka sig att byta sitt 

nuvarande kameramärke. Och detta trots om ett annat kameramärke till exempel skulle ha 

bättre priser eller till och med bättre kameror. I den här frågan visar många av 

hobbyfotograferna tecken på lojalitet i form av ansträngning. De är sitt kameramärke trogen 

trots konkurrerande märkens försök att bryta konsumtionsmönstret med bättre priser och 

utrustning. Denna ansträngning kan tänkas vara stor eftersom det krävs energi att inte ge vika 

för bättre priser och/eller utrustning. Och ju större ansträngning desto djupare relation till 

kameran, vilket kan hjälpa till att skapa hyperlojalitet. Andra faktorer som kan ligga till grund 

för denna ansträngning är referensgrupper och bytesbarriärer. Dessa kommer vi att beröra mer 

ingående längre fram i diskussionen. 

 

Ett återköp kan, förutom av tillfredsställelsen med själva märkesprodukten, ske av en rad 

anledningar. Några av dessa är kopplade till bytesbarriärer. Det är till exempel jobbigt att lära 

sig hantera en ny produkt vilket leder till att kunden inte gärna byter. Därmed är kunden lojal 

– eventuellt mot sin vilja. Ekonomi och kompabilitet är två andra bytesbarriärer som kan 

orsaka så kallad falsk lojalitet. Eftersom båda kameratillverkarna har tillbehör som endast 

passar för respektive varumärkes produkter skapas en budgetbarriär. Några av respondenterna 

har säkerligen inte råd att byta kameramärke, även om de skulle vilja, eftersom de då måste 

köpa nya kostsamma tillbehör till kameran. Det finns alltså ett behov av kompabilitet med 

rådande utrustning samtidigt som det är dyrt att byta tillbehör. 

 

Vidare kan lojalitet uppstå från sociala barriärer; konsumenten fortsätter att använda ett 

kameramärke trots missnöje eftersom den sociala tillhörigheten är viktigare än den egna 

nöjdheten. Vår undersökning visar att så gott som hundra procent av respondenterna umgås 

med andra hobbyfotografer. Nikonanvändarna umgås också helst med dem som fotar med 

Nikon och vice versa. Enligt teorierna och resultaten av vår undersökning påverkar kundens 

sociala sammanhang upplevelsen av varumärkesprodukten. Vi har tidigare påvisat att det är 

otroligt viktigt för människan att tillhöra en grupp. Vi människor vill så gärna känna 

tillhörighet att vi anpassar oss efter gruppen och anammar de åsikter som råder i 

grupperingen. Denna konformitet gör att individen övertar ett beteende den annars inte skulle 

ha uppvisat, åsikterna stärks nämligen i gruppen genom diskussion, så kallad 

gruppolarisation. Sådana fenomen kan vara grunden till sociala barriärer. 

 

Vi ser dock i vår empiri att de flesta kunder är lojala över hela spektrat och dessutom är 

synnerligen nöjda med sina kameror. Därför kan vi dra slutsatsen att de flesta inte är lojala på 

grund av bytesbarriärer. 

 

Samhörighet med produkten: 

Som vi precis konstaterade så har gruppen en stark inverkan på individen. Fenomenet med 

gruppolarisation blir aktuellt även då vi konstaterar att våra respondenter känner samhörighet 

med kameran. Medlemmar i en grupp enar sig kring gruppens gemensamma åsikter om 

varumärket. Detta skapar inte bara samhörighet sinsemellan utan också mellan individen och 

produkten. Vilket kameramärke vi valt talar om vilken grupp vi tillhör och således vilka 

personer och värden vi identifierar oss med. 

 

Vi skapar identiteten med hjälp av vår konsumtion. Ägodelarna bidrar också till att vi gärna 

stannar kvar vid de varumärken som vi redan skapat en relation till. Vi identifierar oss alltså 

inte bara med gruppens medlemmar utan också med värden som är associerade till produkten. 

I vilken grad som kunden känner sig som ett med kameran är ett direkt mått på lojalitet. 
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Respondenterna visar att de i hög grad känner samhörighet med kameran och att kameran är 

viktig i deras liv. Det är kamerans symboliska mening, vilka värden som kameran står för, 

som konsumeras och gör att kunden blir lojal. För kunden är märkesprodukten laddad med 

positiva värden som kunden inte vill vara utan. Kameran är en viktig del av respondenternas 

liv. 

 

Gemenskap med andra: 

Gruppen fortsätter att påverka våra respondenter. Det blir extra tydligt när vi ser att en klar 

majoritet av Canon- och Nikonanvändarna känner gemenskap med brukare av samma märke. 

Det kan precis som resultatet indikerar räcka med att två personer har samma kameramärke 

för att de ska känna att de hör ihop. Inom gruppen finns det också ofta mer eller mindre 

synliga ritualer och traditioner, t.ex. hälsningsfraser, som späder på känslan av samhörighet. 

Gruppkulturen, ett bestämt sätt för gruppmedlemmarna vara och handla på, blir på så vis 

synlig. Genom ritualerna visar fotograferna att de känner igen varumärket – de bekräftar 

varandra och grupptillhörigheten. 

 

Nästan samtliga av såväl Canons som Nikons hobbyfotografer har vänner eller bekanta som 

fotar. I vår undersökning visar det sig att respondenterna i den här frågan ger ett signifikant 

mönster: Canonfotografer umgås med andra Canonfotografer i mycket större utsträckning än 

med Nikonfotografer, och vice versa. Vidare visar empirin att respondenterna känner 

gemenskap till brukare som äger samma märke som de själva. Det finns kopplingar mellan 

samhörigheten och det faktum att både Canon- och Nikonanvändare har svarat att de anser att 

det finns en ”vi och dom”-känsla sinsemellan. I en grupp med ett varumärke som 

gemensamma nämnare är ”vi-känslan” oftast viktigare än själva varumärket. Samhörigheten 

är alltså a och o för att gruppen ska kunna existera. Gruppen favoriserar även sin egen grupp 

och vill framställa grupperingen som en eftersträvansvärd konstellation. Eftersom vi bedömer 

oss själva och varandra beroende på grupptillhörighet är det bra för medlemmarnas 

självförtroende. Detta resulterar i en nedvärderande syn på rivaliserande varumärke. 

 

Den nedvärderande synen på rivaliserande varumärke visar sig också genom att 60 procent av 

Canonanvändarna och 66 procent av Nikonbrukarna minst någon gång bedömt fotografen 

efter kameran. Det visar sig att Nikonanvändarna oftare bedömer än vad Canonanvändarna 

gör. De som fotar med Canon känner sig i sin tur oftare bedömda. Som vi nämnde i 

resultatredovisningen kan vi här ana att det till viss del är Nikonbrukarna som bedömer 

Canonanvändarna. Bedöma är ett negativt laddat ord som individen inte applicerar på sina 

egna medlemmar. 

 

Ett ännu mer negativt laddat beteende är att prata nedlåtande om någon/något. I vår 

undersökning framgick det att över femtio procent hos både Canon och Nikon någon gång har 

pratat nedlåtande om andra kameramärken. Det här är ett klart tecken på att varumärkena 

skapar starka attityder och beteenden gentemot en rivalitet på en marknad. Vi ogillar 

grupperingar utanför vår egen grupp och det påvisas nog inte på ett mer konkret sätt än detta. 

 

Även vänner och bekanta har stort inflytande vid ett köp av en produkt. De tillhör primär- och 

sekundärgrupper, och påverkar oss antingen normativt eller jämförande. Tillhör konsumenten 

en form av gemenskap knutet kring varumärket, om det än bara handlar om ett webbforum, är 

gruppens inflytande mycket stort. Inom en gruppkultur vill gruppens medlemmar inte handla 

eller vara på ett sätt som anses udda eller utmärker sig för mycket. Säger gruppen att du som 

medlem bör bete dig på ett visst sätt, sker också så eftersom du vill göra allt för att anpassa 

dig till de andra medlemmarna i gruppen. De utgör en referensgrupp som besitter 
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betydelsefull påverkan på beteende och attityder. Den förmågan kallas för social makt och 

innebär att de alltså kan förändra andras handlingar – som inför köpet av en produkt. Över just 

kameraköpet är det experterna som påverkar respondenterna. De besitter då så kallad 

expertmakt. 

  

Varumärkesambassadörer: 

I vår empiri framkommer det att de allra flesta av Canons och Nikons hobbyfotografer någon 

gång rekommenderat sitt kameramärke till människor i omgivningen. Detta kallas inom 

lojalitet för icke-köprelaterat beteende. Analyserar vi fenomenet ännu djupare uppdagas fler 

intressanta siffror: mer än en femtedel hos såväl Canon som Nikon rekommenderar sitt märke 

så fort tillfälle ges. Det här är ett klart och tydligt tecken på extremt hög lojalitet. De som 

kontinuerligt rekommenderar sitt varumärke till omgivningen kallas för 

varumärkesambassadörer, och placeras då som engagerade kunder högst upp, nivå fem, i 

lojalitetspyramiden. I Söderlunds lojalitetsmatris, som vi redovisat i teorikapitlet, hamnar 

ambassadörerna i fältet stark-stark. Det är här, i nivå fem och fältet stark-stark, som vi hittar 

de kunder som uppvisar ett hyperlojalt beteende. 

 

Samtidigt är det drygt femtio procent hos vardera kameramärke som aldrig tidigare ägt något 

annat fabrikat än det de har i dag. Men – om så vore fallet borde inte så pass många 

fortfarande rekommendera produkten eftersom denna process – att rekommendera – bygger 

på att kunden är engagerad och på egen vilja agerar ambassadör för företaget. Därmed kan vi 

med stor sannolikhet påstå att de allra flesta som rekommenderar sin kamera gör det av 

hängivenhet och nöjdhet. 

 

Önskan om att passa in i en särskild gemenskap har visat sig vara anledning nog för att börja 

rekommendera sitt kameramärke. Om du tillhör en grupp vill du oftast göra som resten av 

gruppen, så kallad konformitet. Annars finns risken att bli utstött. Gruppmedlemmen övertar 

helt enkelt värderingar som gruppen har – om vederbörande inte redan har samma 

värderingar, vill säga. Och därmed vill medlemmen rekommendera varumärket. 

 

En ytterligare anledning till att så pass många rekommenderar kameramärket är 

sammankopplat med engagemanget till varumärket. Ett högt engagemang är lika med att 

konsumenten tycker varumärket har en viktig och relevant plats i ens liv. 

7.3 Slutdiskussion 

I början av vår studie lokaliserade vi de tre områdena varumärke, individ och grupp eftersom 

vi anade att just dessa tre påverkade lojaliteten hos kunden. Och mycket riktigt, vi har nu 

konstaterat att de tre delarna är grundstenarna i varumärkeslojaliteten hos våra undersöknings-

objekt. Det verkar som att märkesprodukten, individen, och framförallt gruppen har stor 

inverkan på våra respondenter och deras varumärkeslojalitet. Hur hänger detta egentligen 

ihop? 

 

Här nedan förklarar vi hur de tre delarna hör ihop och således också vad det är som skapar 

varumärkeslojaliteten. Detta gör vi genom att konkretisera våra tankar i en lojalitetsmodell.  
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(Modell 2 – Lojalitesmodellen) 

 

 
 

De tre delarna i modellen är beroende av varandra. Tar vi bort märkesprodukten finns det 

inget objekt att vara lojal mot och utan individ finns där ingen som kan vara lojal.  Vi menar 

även att det är i gruppen som varumärkeslojaliteten fostras; medlemmarna sluter sig kring 

varumärket och blir ibland nästan fanatiskt tillgivna. 

 

Identitetsskapandet fortgår konstant i en process mellan dessa tre delar. Individen skapar sig 

en självuppfattning i förhållande till medlemmarna i gruppen samtidigt som gruppens 

kollektiva bild av sig själv påverkas av individen. Gruppen identifierar sig i sin tur med 

märkesprodukten och de värden som denna förknippas med. Märkesprodukten påverkar 

således gruppens identitet. Slutligen påverkar märkesprodukten individen då produktens 

värden hjälper individen att tala om vem han eller hon är – och vilka grupper individen tillhör. 

I mitten av modellen finns undersökningens kärna – lojaliteten. 

 

Då vår studie vilar på teorier om de tre delarna vi lokaliserat – märkesprodukten, individen, 

och gruppen – kan vi konstatera att vårt resultat stärker befintliga teorier inom var och ett av 

de tre områdena. 

 

Emellertid är det en väsentlig faktor vi kommit fram till som har fått – och fortfarande får – 

för lite utrymme i teorierna om varumärkeslojalitet: gruppens betydelse. Flertalet forskare 

fokuserar enligt oss och vår studie för mycket på individen och dennes koppling till ett 

varumärke. Gruppens roll har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. 

 

Gemenskapen i en grupp knuten till ett varumärke har, precis som beskrivits tidigare i 

diskussionen, återkommande haft en central roll i respondenternas lojalitet till respektive 

varumärke. Det är i gruppen snarare än i ensamheten som vi skapar de starkaste 

värderingarna, vilket verkar vara utmärkande för lojaliteten. 

 

Vår modell kan anknytas till socialkonstruktivismen och den symboliska interaktionismen då 

modellen är ett resultat av mänskligt samspel och gemensamma handlingar kopplade till 

produkten som symbol. Vi menar att det är i sociala processer som vår bild av 

varumärkesprodukten skapas. Individen och gruppen konsumerar och formar sedan de värden 
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som varumärket och produkten står för. För våra respondenter är kameran en symbol för 

något annat – samhörighet, identifikation och gemenskap. Canon- och Nikonanvändarna 

definierar vilka de är i förhållande till varandra och de värden som associeras med produkten. 

 

Varumärkeskommuniteter kallas de grupper (gemenskaper) som har varumärket som 

gemensam nämnare medlemmarna emellan. Dessa grupper uppstår kring varumärken som har 

en stark image, en lång historia och en tydligt hotande konkurrent – en beskrivning som 

passar in på både Canon och Nikon. I kommuniteter skapas och förstärks personliga 

beteenden och attityder utifrån hur resten av gemenskapen förhåller sig till sin omgivning. Det 

är högst upp i varumärkeskommuniteters hierarki, det fält som Söderlund benämner stark-

stark, som vi finner de mest lojala konsumenterna – de hyperlojala. Hyperlojalitet uppstår i 

varumärkeskommuniteten. Därför är det föga oväntat att de mest hängivna attityderna och 

beteendena gentemot ett varumärke hittas i den sociala gruppen. 

 

Canons och Nikons hobbyfotografer ger efter vår analys av empirin ett enstämmigt intryck av 

att värna om den gemenskap som de facto en varumärkeskommunitet innebär. Sökandet efter 

vad som låg till grund för deras påtagliga lojalitet ledde oss gång på gång in mot gruppen och 

dess betydelsefulla roll i samspelet med varumärket och individen. Dock är samtliga tre delar 

som vår modell visar beroende av varandra för att såväl lojalitet som en kommunitet ska 

kunna uppstå. 

7.3.1 Lojalitetsmodellen i framtiden 

Om vår modell (och således våra resultat) har någon betydelse för samhället och framtiden 

kan vi endast spekulera om. Låt oss ändå göra ett försök. 

 

I dagens konsumtionssamhälle identifierar sig människan mer med produkter än tidigare. Vi 

tror att människor, i takt med att världen förändras allt snabbare, kommer att bli än mer 

beroende av att kunna tolka symboler i omgivningen på ett snabbt och effektivt sätt. 

Människor blir mer beroende av att uttrycka sig själva med konsumtionsprylar när de snabbt 

ska bilda sig en uppfattning om varandra. Individen vill kommunicera vem han eller hon är 

med hjälp av produkter och värden som associeras till varumärket. 

 

Om ett företag i ett sådant sammanhang kan skapa lojala kunder har de funnit en guldgruva. 

Blir produkterna allt viktigare för oss människor och vårt identitetsskapande kommer fler 

varumärken laddas med associationer och fler varumärkeslojala kunder kan komma att bildas. 

Lyckas företagen dra till sig en varumärkeskommunitet har de fått sina egna kostnadsfria 

reklampelare – kunderna. 

 

I vår uppsats menar vi, till skillnad från tidigare forskning om lojalitet, att nyckeln till 

varumärkeslojaliteten måste gå genom gruppen. Vi menar att det inte finns någon lojalitet 

utan gruppen och ingen hyperlojalitet utan varumärkeskommuniteten.  

 

Vi har tidigare i studien redogjort för en jämförelse mellan fanatiska fotbollsfans och 

fotoganer. Så här i slutskedet av vår studie tror vi att jämförelsen är möjlig. Det är bara 

märkesprodukten i vår modell som är den egentliga skillnaden. Givetvis uttrycker sig 

fotbollsfansens kommuniteter annorlunda än kameravärldens, men det handlar ändå om 

samma princip.  

 

Vi anser att märkesprodukten i vår modell kan bytas ut mot ett annat objekt och att en annan 

typ av lojalitet – alltså inte varumärkeslojalitet – då skapas. För att lojaliteten ska uppstå 
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behövs de grundläggande delarna varumärke, individ och grupp. Modellen skulle därmed 

kunna användas på fler områden, exempelvis inom organisationskommunikation eller 

opinionsbildning. 
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Tabell 1. 

Könsf ördelning hos respondenterna.

30 8 62 ,0 62 ,0 62 ,0

18 9 38 ,0 38 ,0 10 0,0

49 7 10 0,0 10 0,0

Man

Kvin na

To talt

Antal P rocen t

Korrigerad

för b ortfall

(%)

Kumulativ

pro cent

 
Tabell 2. 

Åldersfördelning hos respondenterna.

90 18 ,1 18 ,1 18 ,1

14 7 29 ,6 29 ,6 47 ,7

11 5 23 ,1 23 ,1 70 ,8

13 3 26 ,8 26 ,8 97 ,6

12 2,4 2,4 10 0,0

49 7 10 0,0 10 0,0

17 -25 år

26 -35 år

36 -45 år

46 -64 år

Äldre än 64 år

To talt

Antal P rocen t

Korrigerad

för b ortfall

(%)

Kumulativ

pro cent

 
Tabell 3. 

Respondenternas kamera.

19 0 38 ,2 44 ,4 44 ,4

16 0 32 ,2 37 ,4 81 ,8

78 15 ,7 18 ,2 10 0,0

42 8 86 ,1 10 0,0

69 13 ,9

Cano n

Niko n

Ann at märke/fabrikat

To talt

Bortfall

Antal P rocen t

Korrigerad

för b ortfall

(%)

Kumulativ

pro cent

 
Tabell 4. 

Har du tidigare ägt e n systemk am era  av ann at märke /fabrik at än  det du  uppgav?

74 61 32 18 185

40,0% 33,0% 17,3% 9,7% 100,0%

60 44 24 28 156

38,5% 28,2% 15,4% 17,9% 100,0%

134 105 56 46 341

39,3% 30,8% 16,4% 13,5% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndenten s

kamera

Totalt

Nej Ja, an nat märke

Ja, en

Cano nkamera

Ja, en

Niko nkamera Totalt
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Tabell 5. 

Hu r mån ga av de in köpta produ k tern a som  du u ppgav är ti l lve rkade  av k am eramärke t/k am erafabrik ate t på din

systemk am era?

17 26 47 47 26 163

10,4% 16,0% 28,8% 28,8% 16,0% 100,0%

13 21 33 43 35 145

9,0% 14,5% 22,8% 29,7% 24,1% 100,0%

30 47 80 90 61 308

9,7% 15,3% 26,0% 29,2% 19,8% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

Ingen pro dukt

Få av

produkterna

Hälften av

produkterna

Merp arten av

produkterna Alla p rod ukter Totalt

 
 

Tabell 6. 

Hu r ofta rek om men de rar du  kameramärke t/fabrik atet på  din systemk am era ti l l  m än nisk or i  din

om givn ing?

14 20 112 39 185

7,6% 10,8% 60,5% 21,1% 100,0%

4 15 92 45 156

2,6% 9,6% 59,0% 28,8% 100,0%

18 35 204 84 341

5,3% 10,3% 59,8% 24,6% 100,0%

Co unt

Procent

Co unt

Procent

Co unt

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndenten s

kamera

Totalt

Aldrig Undantagsvis Då och då

Så fort

tillfälle ges Totalt

 
 

Tabell 7. 

Ta s täl lnin g ti l l  fö l jan de påståe nde (uti från de n fem gradiga  sk alan): "Jag ti ttar efte r vi lke t

k ame ram ärk e/kamerafabrikat andra fotografe r an vän de r."

11 24 36 54 60 185

5,9% 13,0% 19,5% 29,2% 32,4% 100,0%

9 12 25 45 65 156

5,8% 7,7% 16,0% 28,8% 41,7% 100,0%

20 36 61 99 125 341

5,9% 10,6% 17,9% 29,0% 36,7% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt

 
Tabell 8. 

Ta s täl lnin g ti l l  fö l jan de påståe nde (uti från de n fem gradiga  s kalan): "Jag h ar n ågon  gån g pratat ne dlåtande om an dra

k ame ram ärk en /k am erafabrik at än  de t jag själv an vän de r."

86 40 27 18 14 185

46,5% 21,6% 14,6% 9,7% 7,6% 100,0%

71 24 21 22 18 156

45,5% 15,4% 13,5% 14,1% 11,5% 100,0%

157 64 48 40 32 341

46,0% 18,8% 14,1% 11,7% 9,4% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt
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Tabell 9. 

Vad e l le r vem  h ade störst infly tan de på  dig vid di tt köp av din  syste mkamera?

7 27 1 6 70 64 10 185

3,8% 14,6% ,5 % 3,2% 37,8% 34,6% 5,4% 100,0%

8 24 2 1 66 44 11 156

5,1% 15,4% 1,3% ,6 % 42,3% 28,2% 7,1% 100,0%

15 51 3 7 136 108 21 341

4,4% 15,0% ,9 % 2,1% 39,9% 31,7% 6,2% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndenten s

kamera

Totalt

Familj

Vänn er och

bekanta Försäljare Reklam

Tidningar

/böcker/

internet

Tidigare erfaren heter

av kameramärk et/ 

kamerafabrikatet Annat Totalt

 
Tabell 10. 

Har du vän n er och /el ler be kanta  som fotar m ed sys temk ame ra?

2 16 167 185

1,1% 8,6% 90,3% 100,0%

2 14 140 156

1,3% 9,0% 89,7% 100,0%

4 30 307 341

1,2% 8,8% 90,0% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respon denternas

kamera

Totalt

Vet ej Nej Ja Totalt

 
Tabell 11. 

O m  du h ar vän n er och /el ler bek an ta  som fotar, vi lk et kameramärke /kamerafabrikat

an vänder majoriteten  av de ssa?

112 35 20 167

67,1% 21,0% 12,0% 100,0%

52 70 18 140

37,1% 50,0% 12,9% 100,0%

164 105 38 307

53,4% 34,2% 12,4% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndenternas

kamera

Totalt

Cano n Niko n Annat märke Totalt

 
Tabell 12. 

Hu r trol igt är de t a tt di tt n ästa  k am erak öp bl ir av sam ma märk e/fabrik at som  din n uvaran de  s ystem kamera?

1 6 54 124 185

,5 % 3,2% 29,2% 67,0% 100,0%

1 0 42 113 156

,6 % ,0 % 26,9% 72,4% 100,0%

2 6 96 237 341

,6 % 1,8% 28,2% 69,5% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

Inte alls troligt

Inte särsk ilt

tro ligt Ganska troligt Mycket troligt Totalt
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Tabell 13. 

Vad främst sk ul le få dig  a tt byta di tt nu varan de k ame ram ärk e/kamerafabrikat m ot ett ann at?

66 1 18 13 20 60 7 185

35,7% ,5 % 9,7% 7,0% 10,8% 32,4% 3,8% 100,0%

53 0 10 5 17 63 8 156

34,0% ,0 % 6,4% 3,2% 10,9% 40,4% 5,1% 100,0%

119 1 28 18 37 123 15 341

34,9% ,3 % 8,2% 5,3% 10,9% 36,1% 4,4% 100,0%

Co unt

Procent

Co unt

Procent

Co unt

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndenten s

kamera

Totalt

Bättre kameror

hos annat

märke/fabrikat

Bättre support

hos annat

märke/fabrikat

Bättre priser

hos annat

märke/fabrikat

Bättre utbud av

tillbehör ho s

annat

märke/fabrikat

Reko mmend a

tio ner från

omgiv ning en

Skulle inte

byta märke Annat Totalt

 
Tabell 14. 

Hu r nöjd är du  med din systemk am era? (Välj u ti från  den  femgradiga  sk alan.)

0 0 14 101 70 185

,0 % ,0 % 7,6% 54,6% 37,8% 100,0%

0 0 9 74 73 156

,0 % ,0 % 5,7% 46,8% 46,2% 100,0%

0 0 23 175 143 341

,0 % ,0 % 6,7% 51,0% 41,7% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - In te alls n öjd 2 3 4 5 - Mycket nöjd Totalt

 
Tabell 15. 

När du  komme r i  k on tak t m ed männ isk or som an vän de r s amm a kameramärke /k am erafabrik at som

du , k än n er du  då ge men sk ap m ed de m?

18 64 92 11 185

9,7% 34,6% 49,7% 5,9% 100,0%

12 48 81 15 156

7,7% 30,8% 51,9% 9,6% 100,0%

30 112 173 26 341

8,8% 32,8% 50,7% 7,6% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

Aldrig Sällan Ofta Alltid Totalt

 
Tabell 16. 

Ta s täl lnin g ti l l  fö l jan de påståe nde (uti från de n fem gradiga  sk alan): "Jag k än ne r samh örigh et med m in kame ra."

7 9 48 90 31 185

3,8% 4,9% 25,9% 48,6% 16,8% 100,0%

8 8 33 78 29 156

5,1% 5,1% 21,2% 50,0% 18,6% 100,0%

15 17 81 168 60 341

4,4% 5,0% 23,8% 49,3% 17,6% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt
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Tabell 17. 

Ta s täl lnin g ti l l  fö l jan de påståe nde (uti från de n fem gradiga  s kalan): "Min k ame ra är e n vik tig  del  av mitt l iv."

5 22 49 66 43 185

2,7% 11,9% 26,5% 35,7% 23,2% 100,0%

6 14 55 48 33 156

3,8% 9,0% 35,3% 30,8% 21,2% 100,0%

11 36 104 114 76 341

3,2% 10,6% 30,5% 33,4% 22,3% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt

 
Tabell 18. 

Vi s kapar oss al la en  bi ld av m än nisk or beroe nde på  vad de  äter, hu r de  k lär sig , var de bor e tc. Ta stäl ln ing  ti l l  föl jan de

påståe nde (uti från de n fem gradiga  sk alan): "Jag bedömer fotografer efte r vi lke n sys te mk ame ra de an vän de r."

74 48 35 19 9 185

40,0% 25,9% 18,9% 10,3% 4,9% 100,0%

53 30 37 26 10 156

34,0% 19,2% 23,7% 16,7% 6,4% 100,0%

127 78 72 45 19 341

37,2% 22,9% 21,1% 13,2% 5,6% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt

 
Tabell 19. 

Ta s täl lnin g ti l l  fö l jande påståe nde (uti från  de n femgradiga sk alan): "Jag h ar märkt att an vän dare av systemk am eror

be dömt m ig efter mitt k ame ramärk e/kamerafabrikat."

52 40 52 28 13 185

28,1% 21,6% 28,1% 15,1% 7,0% 100,0%

45 36 40 29 6 156

28,8% 23,1% 25,6% 18,6% 3,8% 100,0%

97 76 92 57 19 341

28,4% 22,3% 27,0% 16,7% 5,6% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

1 - in stämmer

inte alls 2 3 4

5 - in stämmer

helt Totalt

 
Tabell 20. 

Nikons  användare  u tgör e n grupp och  Can on s använ dare utgör en  ann an  gru pp. Ans er du  att det finn s en

u tbredd "vi" och  "dom "-k än sla mel lan de ssa två  gruppe r?

57 61 67 185

30,8% 33,0% 36,2% 100,0%

49 39 68 156

31,4% 25,0% 43,6% 100,0%

106 100 135 341

31,1% 29,3% 39,6% 100,0%

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Cano n

Niko n

Respo ndentens

kamera

Totalt

Vet ej Nej Ja Totalt
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1. Kön? 

Man 

Kvinna 

 

2. Ålder? 

17-25 år 

26-35 år 

36-45 år 

46-64 år 

Äldre än 64 år 

 

3. Äger du minst en digital/analog systemkamera?  

Ja 

Nej 

 

4. Vad är det för märke/fabrikat på din systemkamera? (Ifall du har flera 

systemkameror, svara utefter den du fotar mest med.) 

Canon 

Nikon 

Annat märke 

 

5. Hur länge har du haft systemkameran med märket/fabrikatet som du uppgav i 

föregående fråga? 

Mindre än 1 år 

1-3 år 

4-6 år 

7-10 år 

Mer än 10 år 

 

6. Har du tidigare ägt en systemkamera av annat märke/fabrikat än det du angav?  

Ja, en Nikonkamera 

Ja, en Canonkamera 

Ja, annat märke 

Nej 

 

7. Är du yrkesutövande fotograf, det vill säga att fotograferande utgör din 

huvudsyssla samt största inkomstkälla. 

Ja 

Nej 

 

8. Hur många kamerarelaterade produkter har du köpt de senaste två åren? (Med 

kamerarelaterade produkter menar vi endast: objektiv, blixt, laddningsbart 

batteri, batterigrepp.) 

Ingen produkt 

1 produkt 

2-4 produkter 

5-7 produkter 

Mer än 7 produkter 
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9. Hur många av produkterna som du uppgav i föregående fråga är tillverkade av 

kameramärket/kamerafabrikatet på din systemkamera?  (Observera att vissa av 

Nikons produkter kallas för Nikkor.) (Ifall du har flera systemkameror, svara 

utefter den du fotar mest med.) 

Ingen produkt 

1 produkt 

2-4 produkter 

5-7 produkter 

Mer än 7 produkter 

 

10. Hur ofta rekommenderar du kameramärket/fabrikatet på din systemkamera till 

människor i din omgivning? (Ifall du har flera systemkameror, svara utefter den 

du fotar mest med.) 

Så fort tillfälle ges 

Då och då 

Undantagsvis 

Aldrig 

 

11. Hur troligt är det att ditt nästa kameraköp blir av samma märke/fabrikat som 

din nuvarande systemkamera? 
Mycket troligt 

Ganska troligt 

Inte särskilt troligt 

Inte alls troligt 

 

12. Vad främst skulle få dig att byta ditt nuvarande kameramärke/kamerafabrikat 

mot ett annat? 

Bättre priser hos annat märke/fabrikat 

Bättre kameror hos annat märke/fabrikat 

Bättre support hos annat märke/fabrikat 

Bättre utbud av tillbehör hos annat märke/fabrikat 

Rekommendationer från omgivningen 

Skulle inte byta märke 

Annat 

 

13. Vad av följande är viktigast för dig när du köper en kamera? 

Design 

Ergonomi 

Rekommendationer 

Kameramärket 

Tekniska funktioner 

Bildkvalitet 

Pris 

Annat 
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14. Hur nöjd är du med din systemkamera? (Välj utifrån den femgradiga skalan.) 

(Ifall du har flera systemkameror, svara utefter den du fotar mest med.) 

5 – Mycket nöjd 

4 

3 

2 

1 – Inte alls nöjd 

 

15. Vad är du mest nöjd med när det gäller din kamera? Välj endast det alternativ 

som passar bäst. (Ifall du har flera systemkameror, svara utefter den du fotar 

mest med.) 

Ergonomi 

Design 

Tekniska funktioner 

Utbudet av tillbehör 

Bildkvalitet 

Pris 

Annat 

 

16. När du kommer i kontakt med människor som använder samma 

kameramärke/kamerafabrikat som du, känner du då gemenskap med dem? (Ifall 

du har flera systemkameror, svara utefter den du fotar mest med.) 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

 

 

17. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag känner 

samhörighet med min kamera.” 

 

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3 5 

 

 

18. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Min 

kamera är en viktig del av mitt liv.”   

   

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3 5 
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19. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag tittar 

efter vilket kameramärke/kamerafabrikat andra fotografer använder.” 

 

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3 5 

 

 

20. Vi skapar oss alla en bild av människor beroende på vad de äter, hur de klär sig, 

var de bor etc. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga 

skalan): ”Jag bedömer fotografer efter vilken systemkamera de använder.” 

 

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3 5 

 

21. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag har 

märkt att användare av systemkamera bedömt mig efter mitt 

kameramärke/kamerafabrikat.” 

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3   5 

 

22. Ta ställning till följande påstående (utifrån den femgradiga skalan): ”Jag har 

någon gång pratat nedlåtande om andra kameramärken/kamerafabrikat än det 

jag själv använder.” 

 

instämmer inte alls    instämmer helt 

  1 3   5 

 

23. Vad eller vem hade störst inflytande på dig vid ditt köp av din systemkamera? 

(Ifall du har flera systemkameror, svara utefter den du fotar mest med.) 

Familj 

Vänner och bekanta 

Försäljare 

Reklam 

Tidningar/böcker/internet 

Tidigare erfarenheter av kameramärket/kamerafabrikatet 

Annat 

 

24. Hur ofta fotar du i genomsnitt? Svara utifrån hur det ser ut i vanliga fall, när du 

inte som nu går en fotokurs. 

Varje dag 

Flera gånger i veckan 

Ett par gånger i månaden 

Några gånger per år 

Aldrig 
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25. Har du vänner och/eller bekanta som fotar med systemkamera? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

26. Vilket kameramärke/kamerafabrikat använder majoriteten av dessa? 

Canon 

Nikon 

Annat märke 

 

27. Hur länge har du haft vänner/bekanta som fotar med systemkamera? 

0-3 år 

4-7 år 

8-10 år 

Mer än 10 år 

 

28. Nikons användare utgör en grupp och Canons användare utgör en annan grupp. 

Anser du att det finns en utbredd ”vi” och ”dom”-känsla mellan dessa två 

grupper? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 

 

 


