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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka er informanter som har deltagit i vår studie för den givande 

information som vi har fått ta del av och ert engagemang vid intervjutillfällena. Utan er 

hjälp hade vi inte kunnat utföra den här studien. Vi vill även tacka samtliga studenter som 

deltog i vår seminariegrupp under uppsatstiden för ert stöd och givande förslag och idéer 

till förbättringar. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Peter Gustavsson för det 

stöd du har varit under den här tiden samt ditt visade intresse för vårt valda ämne.  

 

Slutligen vill vi rikta ett sort tack till varandra. Det har varit en intressant och givande 

termin som vi har fått möjlighet att erfara tillsammans! 

 

 

Linköping, 29 maj 2017 
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Sammanfattning 

Titel: Vad är det som skapar värde? 

- En studie av den Schweiziska klockindustrin och dess värdeskapande faktorer 

Författare: Sofia Lundgren och Cecilia Starke 

Handledare: Peter Gustavsson 

Nyckelord: Värdeskapande, Premiumprodukter, Klockor, Socialt konstruerat värde, 

Hedonistiskt värde och Funktionellt värde 

Bakgrund: Tiden är en av de äldsta mänskliga konstruktionerna och ett fenomen som 

människor alltid velat mäta. Detta har människan gjort genom alla tider med hjälp av allt 

från solur, astronomiska ur till mekaniska ur. I dagens moderna samhälle där människor 

har en ständig tillgång till displayer som visar hur mycket klockan är, fortsätter den 

Schweiziska klockindustrin att exportera för miljontals Schweiziska franc och efterfrågan 

tycks inte påverkas av de elektroniska prylarna och ”smartphones”. När tiden inte är det 

relevanta längre eller det som konsumenter strävar efter vid köp av en klocka, ställer vi oss 

frågan om vad det är som driver folk till att vara villiga att lägga ner så mycket pengar på en 

sådan produkt? Vad är det för värde som huvudsakligen uppfattas och varierar de mellan 

konsumenterna beroende på klockans syfte? Genom att undersöka faktorer inom de olika 

värdekategorierna Socialt-, Hedonistiskt- och Funktionellt värde, och med hjälp av två olika 

konsumenttyper, har författarna som avsikt att slutligen klargöra vilka faktorer som är mer 

eller mindre värdeskapande. Studien bidrar till en kartläggning och en kunskapsspridning 

om vilka faktorer som är mest värdeskapande, inte bara gällande klockor, men även för hela 

premiumindustrin. 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som är av vikt och har 

betydelse för konsumenters uppfattning om värde när det gäller premiumprodukter. För att 

utreda detta har vi valt att fokusera på klockindustrin där vi avser undersöka och fastställa 

vilka faktorer som till högre eller lägre grad har betydelse för konsumentens uppfattning 

om vad som genererar ett värde. 

Genomförande: Studien har ett interpretativistiskt synsätt och är en deduktiv studie som 

karaktäriseras av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Empirin har samlats in genom ett 

bekvämlighetsurval med inslag av målstyrt urval. Sammanlagt har 9 intervjuer med 

privatpersoner genomförts. 

Slutsats: Studien visar på att de värdeskapande faktorerna varierar beroende på 

konsumenttyp samt deras syfte med köpet. Orsakerna till hur konsumenter uppfattar 

faktorer som värdeskapande beror på vad konsumenten strävar efter, hur insatt 

konsumenten är i ämnet samt dess bakgrund. De värdeskapande faktorerna går även att 

väva samman och utgör ofta ett ökat värde tillsammans. 

 

 



 

 

Abstract 
Title: What is value creation? A study of the Swiss watch industry and its value-creating 

factors 

Authors: Sofia Lundgren and Cecilia Starke 

Supervisor: Peter Gustavsson 

Keywords: Value creation, Premium products, Watches, Socially constructed value, 

Hedonistic value and Functional value. 

Background: Time is one of the oldest constructions created by humans and a 

phenomenon that humans always wanted to measure. This has been done by humans 

throughout all ages, using everything from sundials, astronomical watches to mechanical 

watches. In today's modern society, where people have constant access to displays showing 

the time, the Swiss watch industry continues to export for millions of Swiss francs and the 

demand does not seem to be affected. When time is neither the factor nor the reason why 

people are buying a watch, what is causing people to spend money on such a product? What 

types of values are essentially perceived and do they vary between consumers depending on 

their purpose of the watch? By examining factors within the different categories of value; 

the Social-, the Hedonistic- and Functional value, and by using two different types of 

consumers’, the authors have the intention to clarify which factors are of more or less value-

creating. The study contributes to a mapping and dissemination of knowledge about which 

factors are the most value creating ones, not only regarding watches, but for the entire 

premium industry. 

Purpose: The purpose of this study is to identify which factors are important and of 

significance to consumers' perception of value in terms of premium products. As a case for 

investigating this issue, the authors have chosen the watch industry where they intend to 

investigate and determine which factors are of higher or lower importance to the 

consumer's perception of what has generated value-creation. 

Completion: The study has an interpretative approach and is a deductible study 

characterized by a qualitative approach. The empirical data has been collected through a 

convenience sample with elements of a target sample. A total of 9 interviews with private 

individuals have been conducted. 

Conclusion: The study shows that the value-creating factors vary depending on the 

consumer type and their purpose of the purchase. The reasons for how consumers perceive 

factors as value creating depend on what the consumer strives for, how committed the 

consumer is to the subject and the consumer’s background. The value-creating factors can 

also be put together and often constitute an increased value.  
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1.#Inledning!
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till studien som innefattar klockans historia, 
ett förtydligande av premiumindustrin samt termen Haute Horlogerie. Därefter kommer 

problemformuleringen introduceras och mynna ut i studiens syfte. Vidare kommer det 
tänkta bidraget med den här studien presenteras och dess avgränsningar.  

 

Tiden är en av de äldsta mänskliga konstruktionerna och ett fenomen som människor alltid 

velat mäta. Det har funnits många sätt för människan att avgöra vad klockan är under 

historiens gång. Med hjälp av allt från vattendrivna klockor till astronomiska ur, från solur 

till mekaniskt drivna klockor har människor kunnat avläsa tiden. I en mer och mer 

digitaliserad era där tiden som visas på displayer är mer exakt än någonsin finns det 

anledning att tro att de mekaniska uren ansetts överflödiga och utdaterade för länge sedan. 

Trots detta fortsätter den schweiziska klockindustrin att exportera klockor till ett värde av 

miljontals schweiziska franc (se bilaga 4). Således finns det skäl till att anse att 

premiumklockor numera är symboler för något annat än dess funktion som tidmätare. För 

att studiens författare ska få en förståelse för varför kunder drivs till att köpa en 

premiumprodukt, och i den här studiens fall premiumklockor, kommer teorier kring värde 

att presenteras i kommande avsnitt. 

1.1(Bakgrund((

1.1.1#Värde#

Nationalencyklopedin definierar termen värde som "Något är ett värde eller att något har 

värde" och exemplifierar ett positivt värde med ordet trygghet (NE, 2017). Vidare beskrivs 

termen värdeteori vilken utmynnar från filosofin och innebär studier kring värderingar och 

deras grundval, samt ifall dessa går att få kunskap om (ibid). Bowman & Ambrosini (2000) 

presenterar två olika värden: Exchange value, "Bytesvärdet" samt Use value, 

"Användbarhetsvärdet". "Bytesvärdet" refererar till priset som kunden behöver betala för 

produkten och är den monetära uppoffringen för en produkt när köpet äger rum. 

"Användbarhetsvärdet" innebär att ett värde på en produkt kan uppfattas olika beroende på 

betraktaren. Det uppfattade värdet hos en produkt beror på konsumentens förväntningar, 

behov, unika upplevelse, vilja och önskan. Studiens författare kommer att definiera termen 

värde som något positivt, men att det däremot kan uppfattas till olika grad beroende på 

betraktare. Värdet bestäms däremot inte enbart utifrån betraktarens uppfattning, utan även 
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utifrån vad produkten i sig erbjuder och dess attribut (Wiedmann, Hennings & Siebels, 

2009). Gällande produkter av ett högre segment finns det sannolikt andra attribut hos dem 

som uppfattas som värdeskapande för kunden än gällande produkter från ett lägre segment 

där bland annat den monetära uppoffringen inte varit lika omfattande. Grant (2010) 

definierar lyxprodukter som produkter där efterfrågan styrs av kundens inkomstnivå, det 

signalerar att kunden har uppnått en viss position eller status inom samhället. Enligt 

Kapferer (2010) finns det en korrelation mellan lyx och BNP-tillväxt, vilket bland annat 

synliggörs inom den växande lyxindustrin. Lyxindustrin avser främst personliga lyxvaror, 

nöje och fritid, men är även symboliserad av varumärken (Doran, 2015). Lyxprodukterna 

kan också överensstämma med den personliga självbilden av glamour och prestige (ibid). 

Doran (2015) citerar Kapferer som beskriver lyx som ett mått på värde;    

Luxury is the measure of yourself. Luxury is also the measure of the moment. The 
measure of the emotional intensity of the moment. It’s like a ring, a diamond ring – 

it’s a measure of value. 

7KAPFERER!REFERERAD!I!DORAN!(2015)!
 

Business Dictionary (2016) definierar lyxvaror som produkter som inte är nödvändiga för 

konsumenter men att de tenderar att öka dess välbehag; 

Products which are not necessary but which tend to make life more pleasant for the 

consumer. In contrast with necessity goods, luxury goods are typically more costly 
and are often bought by individuals that have a higher disposable income or greater 

accumulated wealth than the average. 

7BUSINESS!DICTIONARY!(2016)!

1.1.2#Klockans#historia#

Den första mekaniska klockan dateras till 1510 och skapades av en tysk låssmed, Peter 

Henlein (History of watches, 2010). Klockan som Henlein skapade var ca 8 cm bred och var 

på grund av dess storlek lämpad till att hängas runt halsen. Förutom att den var otymplig 

att bära, avvek den med flera timmar per dag, vilket dessutom gjorde den till en opålitlig 

tidmätare. Trots sina bristande egenskaper kvarstod det faktum att den första klockan hade 

skapats (ibid) och idag är klockor en av de historiskt längsta tekniska innovationerna 

(Heinrich, 2004). 

 

Ursprungligen bars klockor av män i form av ett fickur och fram till början av 1900-talet var 

det enbart kvinnor som bar dem runt handleden eftersom armbandsur ansågs vara 
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feminina smycken. Trenden vände däremot då soldater under krigstider märkte att det var 

otympligt med fickur, vilket resulterade i att de började bära klockor runt handleden. När 

soldaterna återvände hem från kriget, med armbandsur på handleden, ökade därmed 

användandet av dem bland män (Brozek E. J., 2004). 

 

Klockans egenskaper och funktioner har på grund av flertalet händelser genom historien 

skapats och utvecklats. Under andra världskriget försåg exempelvis märkena International 

Watch Company och Lange & Söhne det tyska luftförsvaret med klockor som hade lättlästa 

svarta urtavlor med vita arabiska siffror, eftersom de ville göra det så enkelt som möjligt för 

piloten att läsa av den. Krig har bland annat bidragit till att armbandsur idag är en av de 

vanligaste klocktyperna att bära men har också utvecklat idéer kring urtavlorna (Lancaster, 

2015). Ytterligare en egenskap hos klockor som utvecklats på grund av händelser i historien 

är vattentäthet, vilket först kom år 1920 eftersom professionella dykare behövde ha kontroll 

över hur lång tid syrtuberna skulle räcka samt hur lång tid de var under ytan (Bredan, 

2014). Alltfler nyskapande funktioner hos klockor började att utvecklats med åren vilket 

gjorde att många klocktillverkare också började söka patent för deras verk och dess 

funktioner. År 1925 uppfanns det första armbandsuret med en evighetskalender av märket 

Patek Philippe, åtta år därefter sökte Breitling patent för den första kronografen med två 

tryckknappar och år 1955 uppfanns den första automatiska alarmklockan av Jaeger Le 

Coultre som fick namnet Memovox (Fondation de la haute Horlogerie, 2016). 

 

En av världens mest historiskt betydelsefulla klockor är modellen Speedmaster av märket 

Omega eftersom den år 1965 bars av Neil Armstrong i samband med hans första steg på 

månen. NASA hade i hemlighet köpt in flertalet kronografklockor från olika tillverkare inför 

färden till månen där Speedmastern var den enda som klarade testerna vilket möjliggjorde 

att den fick åka med till månen (Mazzardo, 2013). 

1.1.3.#Haute#Horlogerie#V#Avancerad#urmakarkonst#

Termen "Haute Horlogerie" förklaras som en avancerad urmakarkonst. Termen definieras 

som utövandet av formgivning och produktion av en prestigefylld klocka genom 

traditionella metoder såsom exempelvis dekorering och tillverkning för hand (Müller, 

2016). De klockor som överensstämmer med den avancerade urmakarkonsten, kan 

tillhandahålla en kvalitetsstämpel vid namnet "Haute Horlogerie" av klockkonciliumet 

Fondation de la Haute Horlogerie (FHH). Organisationen FHH grundades av lyxkoncernen 

Richemont Group (se bilaga 2). Initiativet togs av representanter från stora klockföretag 

som tillsammans lade grunden för gruppen. Dess syfte är att informera, träna upp och 

utveckla, både klockentusiaster och allmänheten i sin helhet, inom läran om klockor och 

urmakeri. Dessutom ska de erkänna varumärken som är Haute Horlogerie kvalificerade, 
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agera som en referensram inom yrket och till sist samordna genom att anordna evenemang 

och sammankomster inom branschen. Den huvudsakliga aktiviteten som de organiserar är 

mässan Salon International de la Haute Horlogerie - SIHH, som årligen hålls i Genève 

(FHH, 2016). 

 

Det finns 64 märken som har tilldelats kvalitetsstämpeln Haute Horlogerie, en lista 

fastställd av ett råd inom FHH, som kallas för “Cultural Council” och består av 46 

fristående internationella experter. Rådet utvärderar klockföretagen vartannat till vart 

tredje år i syfte att hålla listan uppdaterad och de har tillsammans sammanställt kraven och 

värderingarna i en bok som kallas för “Le Livre Blanc” Den vita boken (Se bilaga 2). De sju 

expertisområden som anses vara värdeskapande för klockmärken, utvärderas noga av rådet 

och innefattar: 

 

o Forskning & Utveckling 

o Stil & Design 

o Historia & märkets DNA 

o Träning av urmakare 

o Samfund för samlare & entusiaster 

o Brand Image & Kommunikation 

o Distribution & After-sales service 

 

Genom dessa sju områden specificeras 28 mål och mätbara kriterier och med utgångspunkt 

från dessa rankas märkena och delas upp i fyra underkategorier: “Historic Maisons”, 

“Contemporary brands”, “Luxury brands” samt “Artisan creators”, som tillsammans 

representerar mångfalden i högre urmakarkonst (FHH, 2016). De fyra kategorierna 

åskådliggörs nedan i figur 1, se även bilaga 3 med en lista över vilka märken som ingår i de 

olika kategorierna. 

 

“Historic Maisons”, som kommer att utgöra den valda avgränsningen i den här studien, 

består av 26 märken. Märkena kan dateras till 1735 och är idag de största aktörerna på 

marknaden inom sitt segment. Underkategorin och avgränsningen beskrivs av FHH som 

“Watchmaking companies that perpetuate a tradition and a heritage” (FHH, 2016). De 

andra tre kategorierna och märkena som ingår under kvalitetsstämpeln kommer inte att 

behandlas vidare av författarna eftersom de inte ingår i den valda avgränsningen. 

Författarna vill även klargöra att “Luxury Brands”, som är en av de tre underkategorierna, 

inte kommer att räknas till vad som i den här studien beskrivs som "lyx" och är därmed inte 

inom den valda avgränsningen. Anledningen till författarnas valda avgränsning förklaras 

närmare under avsnittet 1.5 Avgränsning. 



5 

 

 

 

FIGUR!1.!FONDATION!DE!LA!HAUTE!HORLOGERIE.!

FINE!WATCHMAKING!PERIMETER!
 

Som nämndes ovan finns det olika segment inom klockindustrin. Det finns klockor som 

produceras i enorma volymer och representeras av nyetablerade klockföretag som säljer 

klockor till jämförelsevis lägre priser. Högre upp i segmenten finns det klockor som 

produceras i mycket små volymer och som representeras huvudsakligen av 

klockproducenter med långa anor (Struk, 2014). Inom premiumsegmentet "Historic 

Maisons" har klockorna högt pris, höga marginaler och hög kvalité som förväntas hålla en 

livstid, ifall den underhålls korrekt och ägaren utför en kontinuerlig service (FHH, 2016). 

1.1.4#Prissättning#av#klockor#

Det finns flertalet väsentliga faktorer till prissättning av klockor, bland annat skall olika 

modeller och moduler på datorer skapas för att i sin tur kunna ta fram nya typer av urverk. 

Processen är mycket tidskrävande då det kan ta flera år innan de nya modellerna kan 

prövas och sedan tillverkas. Andra faktorer som kan vara bakomliggande till priset är valet 

av exklusiva material, olika avancerade dekorationstillvägagångssätt, dyr och tidskrävande 

teknik, samt att slutprodukten ofta monteras ihop för hand (Adams, 2010). 

 

Klockorna inom “Historic Maisons” har ett väldigt brett prisspann. Vissa av märkena 

erbjuder några enstaka batteridrivna modeller där utgångspriset börjar på omkring 20 000 

SEK, vilket motsvarar omkring 2200 CHF. Ett exempel på en sådan klocka är Tag Heuer 

Aquaracer (Tag Heuer, 2017). Däremot kan andra klockor inom samma segment kosta upp 

till 23,2 miljoner SEK, vilket motsvarar 2,59 miljoner CHF och är priset på Lange & Söhne’s 

Grand Complication (Hodinkee, 2013). Eftersom klockorna i det här segmentet kan vara 

otroligt komplicerade att tillverka och utveckla, varierar därför priset enormt beroende på 
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klocktillverkare och vilken modell de skapar samt vilka prissegment de väljer att lägga sig i. 

Priset beror också på stordriftsfördelar eftersom exempelvis lågprisklockor produceras i 

större kvantiteter jämfört med märkena ur författarnas valda segment, vilket gör att deras 

kostnader för utveckling och utformning minskar. De klocktillverkare som tillverkar färre 

än 1000 exemplar per år får därmed andra kostnader vilka kompenseras med högre pris 

per klocka (Adams, 2010). 

1.2(Problemformulering(

Enligt Zeithaml (1988) kan värde definieras som lågt pris och menar att priset är den 

värdedrivande faktorn i kundens beslutsfattande. Värdet kan även vara funktionen som 

produkten ger konsumenten, vilket gör at denne kan vara beredd att betala ett högre pris 

utifrån att produkten antas ha en bra funktion, vilket exempelvis kan vara en klocka som 

visar en korrekt tid. Priset kan även vara relaterat till kvalité vilket bidrar till att kunden är 

beredd att betala ett högre pris utifrån att producenten ger garantier för produktens 

hållbarhet. Kundens vetskap om att klockan är av god kvalité och håller en hel livstid om 

den underhålls korrekt, skulle kunna förklara ett kvalitetsdrivet värde (ibid). 

 

På grund av att vi idag lever i ett samhälle som digitaliseras (Svenskt Näringsliv, 2017) 

behöver vi inte en klocka runt handleden för att ta reda på tiden. Precision slutade för länge 

sedan vara det viktigaste attributet hos en klocka, det är till och med givet och rentav 

förväntat att en mekanisk klocka i ett högt prissegment går mindre korrekt än en 

lågprisklocka ur ett lägre segment (Lundgren, 2017, privat kommunikation). Således ställer 

sig författarna frågan hur en kund bedömer värdet av klockan? Zeithaml (1988) menar att 

kunders uppfattningar om värdet av en produkt dels beror på föreställningar av varor, 

kundens behov, upplevelse, vilja, önskemål samt förväntningar. Kunder bedömer därmed 

det totala värdet av en produkt utifrån deras uppfattningar och i sin tur hur produkten 

uppfattas av omgivningen (ibid). När den här teorin appliceras på premiumklockor kan det 

därmed antas att konsumentens förväntningar kommer att vara höga, bland annat på 

grund av segmentet som klocktillverkarna befinner sig i samt det höga priset av klockan. 

 

Författarna har båda ett stort intresse för premiumprodukter och lyxindustrin, varav en av 

dem har många års erfarenhet av premiumklockor då hon har jobbat inom klockindustrin 

under flera års tid. Författarna finner det valda området samt klockindustrins 

premiumsegment av intresse eftersom de anser att anledningen till att en premiumprodukt 

införskaffas, och i det här fallet klockor, till större delen beror på andra faktorer än det 

funktionella. Efter insamling av information om klockbranschen, tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv kan studiens författare konstatera att mycket forskning har 
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genomförts inom området ”värde” samt inom lyxkonsumtion, bland annat av Tynan, 

McKechnie & Chhuon (2009), Wiedmann et al. (2009) och Chan & Chester (2015). 

Studierna har däremot fokuserat på lyxprodukter generellt, eller uppbyggnaden av 

klockmärken, men inte specifikt om värdeskapande inom klockbranschen. En 

värdeskapande studie inom författarnas valda avgränsning av premiumklockor har således 

inte utförts tidigare.  

1.3(Tänkt(bidrag(

Den här studien avser att bidra till en djupare förståelse kring konsumenters uppfattning av 

värdeskapande faktorer inom den valda avgränsningen av premiumsegmentet inom 

klockindustrin. Vidare har författarna som vilja att reda ut vad det är som driver kunder till 

att köpa premiumklockor samt vilka faktorer som konsumenter finner vara av störst 

betydelse och mest värdeskapande. Därtill kommer en diskussion att föras om resultatet av 

premiumklockornas värdeskapande faktorer skulle kunna vara applicerbart på hela 

premiumindustrin i sin helhet. Det tänkta bidraget kan slutligen utgöra en möjlighet för ett 

brett spektrum av företag inom premiumsegmentet inom olika branscher att erbjuda en 

högre grad av värde för deras kunder tack vare ökad förståelse. Detta kan ge företag en 

djupare förståelse för strategier, marknadsföring samt hur produkten på bästa möjliga sätt 

ska presenteras för kunden. 

1.4(Syfte(

Syftet med den här studien är att identifiera vilka faktorer som är av vikt och har betydelse 

för konsumenters uppfattning om värde när det gäller premiumprodukter med fokus på 

klockindustrin. 

 

Med syftet som utgångspunkt kommer följande forskningsfrågor besvaras: 

 

o Vilka värdeskapande faktorer har störst betydelse för konsumenters val när det 

gäller premiumklockor? 

o Vilka orsaker finns till att konsumenter uppfattar faktorer som värdeskapande? 

o Varierar orsakerna och faktorerna beroende på vilket syfte konsumenten har med 

köpet och på vilket sätt? 

o Kan de värdeskapande faktorerna vävas samman och tolkas till ett gemensamt 

värde eller verkar faktorerna var för sig? 
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1.5(Avgränsning(

Författarnas valda avgränsning innefattar klockmärken som ingår i kategorin “Historic 

Maison” som i sin tur är en underkategori till FHH:s klassificering “Haute Horlogerie”. Av 

de totalt 64 märkena som ingår under den nämnda beteckningen, ingår sammantaget 26 av 

dessa i kategorin Historic Maison. Dessa märken är de största aktörerna inom sitt segment, 

de har alla långa anor och erbjuder både autenticitet och tradition (FHH, 2016). 

 

Den schweiziska klockindustrin och författarnas valda avgränsning beskrivs ofta i folkmun 

som “Lyxprodukter”. Däremot kommer författarna istället att använda sig av ordet 

“Premiumprodukt” eftersom definitionen av "Lyx" inte stämmer överens med deras valda 

avgränsning. Lyxprodukter riktar sig vanligtvis till en liten andel av en population och 

använder sig av selektiv kommunikation samt har en oerhört begränsad årlig tillverkning 

enligt Baicoianu (2013), vilket gör att ordet lyxprodukt inte passar in på författarnas valda 

avgränsning. Då industrier kan bli så pass exklusiva att en tillverkare enbart tillverkar ett 

fåtal klockor per år, bör detta toppsegment därmed benämnas som “Lyxföretag”. Denna 

benämning gällande klockindustrin stämmer väl överens med Microfirmor, som 

visualiseras högst upp i pyramiden över klocksegment i figur 2. Då segmentet inte är med i 

författarnas valda avgränsning, hade ordvalet “lyx” kunnat skapa förvirring hos läsaren. 

Premiumprodukter riktar sig däremot till en bredare publik, producerar stora volymer samt 

har höga marginaler. De använder sig även av masskommunikation med hjälp av många 

kanaler och distribuerar produkterna på många olika sätt (FHH, 2016), egenskaper som 

stämmer väl överens med klocktillverkarna inom författarnas valda avgränsning. För att 

ytterligare förtydliga för läsaren, vill författarnas klargöra att ordet premium däremot 

kommer användas som en synonym till ordet lyx då ordet lyx används i olika sammanhang 

för att referera till samma slags produkt. Detta på grund av att vid insamling av teorier till 

referensramen fann författarna att många av skaparna av teorierna använde sig av ordet lyx 

för att förklara ett produktsegment och vill därmed inte förvränga deras ord för att undvika 

syftningsfel. 

 

I figur 2 nedan visualiseras en indelning som författarna med hjälp av inspiration från Tan 

(2008) har sammanställt för att klargöra segmenten i den Schweiziska klockindustrin. 

Vissa märken som går att återfinna i Haute Horlogerie segmentet och underkategorin 

Historic Maison, som förklarades under avsnittet "Prissättning" har ett väldigt brett utbud 

av klockor som skiljer sig i både teknik och pris. Med detta menar författarna att vissa 

märken erbjuder ett startsegment med klockor av ett lägre pris, för att nå ut till en bredare 

kundkrets, som går att återfinna längre ner i pyramiden eftersom de är enklare utförda och 

ibland även batteridrivna. För att klargöra är pyramiden en segmentering av 
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klockföretagen. Klockorna som företagen tillverkar kan ingå i olika indelningar på grund av 

deras varierande exklusivitet, komplexitet och åtkomst. Dessutom erbjuder många 

tillverkare ett brett segment för olika målgrupper. Märken som är inom Historic Maison 

kategorin har även i vissa fall toppsegment av klockor som går att klassificera som lyx, men 

för att göra det enkelt för läsaren benämns samtliga klockor inom underkategorin med 

samlingsordet “Premium” då det är den sortens företag som de tillhör (FHH, 2016). 

 

 

FIGUR!2.!FÖRTYDLIGANDE!AV!SEGMENTERING!AV!KLOCKOR,!BASERAT!AV!TAN!(2008)!
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2.#Metod#!
I det här avsnittet kommer författarna att redogöra vilka metoder som har valts 

avseende insamling av primärdata för det empiriska underlaget. Inledningsvis 
introducerar författarna valet av ansats, vilket följs av intervjuer, datainsamling samt 

forskningsetik.  

2.1(Ansats(

Vad som kan uppfattas som kunskap inom ett specifikt område benämns som epistemologi 

eller kunskapsteori och fokuserar på hur en frågeställning kan eller bör studeras (Bryman, 

2011:29). Ett kunskapsteoretiskt perspektiv är Positivismen som menar att studier av den 

sociala verkligheten ska och kan vara objektiva (Bryman, 2011:30). Ett annat perspektiv är 

Interpretativismen, som utgår från att den sociala verkligheten tolkas och därmed finns det 

olika typer av förståelser. Det här synsättet är synonymt med Hermeneutik, som utgår från 

att den sociala verkligheten är subjektiv och bör studeras genom hur människor tolkar den 

(ibid:32). Genomgående i den här studien har författarna utgått från ett interpretativistiskt 

synsätt i överensstämmelse med studiens tolkande karaktär för att öka förståelsen av vilka 

faktorer som är värdeskapande för konsumenter. 

 

Oftast delas forskningsstudier in i två olika metodologiska kategorier; kvalitativa- och 

kvantitativa. En kvalitativ studie lägger vikten vid hur individer uppfattar sin verklighet, 

vilket därefter tolkas och analyseras. En kvantitativ studie baseras på att kvantifiera 

insamling av data och lägger mer vikt vid de här mätningarna, vilket kan göra dem mer 

strukturerade och överskådliga än kvalitativa studier (Bryman, 2011:40). Studier som har 

en kvantitativ utgångspunkt kan i högre utsträckning fokusera på validering och reliabilitet, 

och har möjligheter att generalisera resultaten till andra sammanhang (ibid:168). Utifrån 

studiens syfte valde författarna ett kvalitativt angreppssätt, för att kunna få en mer 

djupgående förståelse kring informanternas reflektioner. Det stämmer väl överens med 

Bryman (2011:363) som beskriver att kvalitativa forskare är med benägna att fördjupa och 

gå djupare in på detaljer. Lekvall, Wahlbin & Frankelius (2001) beskriver även att det 

kvalitativa angreppsättet är mer väsentligt vid studier där konsumenters bakomliggande 

attityder och tankesätt ska undersökas (ibid:212).   
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En kvalitativ ansats har vanligtvis ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011:40). 

Författarna valde däremot att använda sig av ett deduktivt angreppssätt eftersom de utgick 

från deras tidigare kunskap inom ämnet samt tidigare teorier. Utifrån detta sökte de sitt 

empiriska underlag. Författarna ansåg att det deduktiva angreppssättet passade bättre 

eftersom studiens design krävde en mer detaljerad uppfattning av bakomliggande faktorer 

till värdeskapande faktorer. 

2.2(Intervjuer((

Författarna använde sig av intervjuer i studien vilket Bryman (2011) förespråkar. Intervjuer 

är en lämplig metod för att få fram djupare information och förståelse om värderingar och 

resonemang (ibid:203). Bryman (2011) beskriver att det finns fler sätt att genomföra 

intervjuer på än den vanliga intervjun där respondenten svarar på intervjuarens medhavda 

frågor (ibid:207). Det finns bland annat gruppintervjuer och fokusgrupper, där 

respondenterna får diskutera frågeställningar med varandra, samt telefonintervjuer, där 

intervjuaren kan ringa respondenterna för att dels spara tid och pengar (ibid:207, 208). I 

enlighet med Bryman (2011) förklarar Lekvall et al., (2001) olika sätt att genomföra 

intervjuer på och tar även upp vikten av att noga tänka igenom syftet med undersökningen 

innan valet av tillvägagångssätt (ibid:261, 262). 

 

Bryman (2011) beskriver även att det finns olika typer av intervjuformer (ibid:206). 

Intervjuarna kan exempelvis välja en Strukturerad intervju där frågeformuläret följs strikt 

med avsikt att kunna sammanställa och jämföra respondenters svar (ibid:203). Vidare kan 

en Ostrukturerad intervju utföras där frågorna är mer informella och formuleras på olika 

sätt vid intervjutillfällena (ibid:206). 

 

En tredje intervjuform som beskrivs av Bryman (2011) är den semistrukturerade 

intervjuformen, vilket författarna valde att använda för att samla in empirin (ibid:206). 

Orsakerna till valet var att syftet med en semistrukturerad intervju är att söka upp det 

allmänna perspektivet hos den som intervjuas samtidigt som denne tillåter sig själv att 

bekräfta sina insikter och kunskaper inom ämnet, vilket beskrivs av Bryman (2011:206). 

Den största fördelen med en semistrukturerad intervju är förmågan att förstärka 

information och detaljer på djupet (ibid, 2005:248). Enligt Thomas (2004:167) kan 

intervjufrågorna vara lika för alla som ska intervjuas, men det bör hållas i beaktning att de 

kan behöva omformuleras beroende på vem frågan ställs till, så att frågorna får samma 

innebörd för den svarande. Semistrukturerade intervjuer används med fördel om det finns 

ett enda intervjutillfälle med personen eftersom mer information kan erhållas (ibid:167). 

Frågornas ordningsföljd i en semistrukturerad intervju kan variera och de är såväl 



12 

 

strukturerade, med eller utan givna svarsalternativ, samt öppna, vilket tillåter den 

intervjuade att tala mer fritt inom området. De öppna frågorna innebär att intervjuaren kan 

ställa följdfrågor och därmed få djupare förståelse inom det aktuella ämnet (Bryman, 

2011:206).  

 

Utifrån referensramens teorier (se t.ex. Leibenstein, 1950, Vigneron et al., 1999, Wiedmann 

et al., 2009), studiens syfte samt frågeställningar, sammanställde studiens författare ett 

intervjuformulär (se bilaga 7 och 8). Detta gav en övergripande struktur för att undersöka 

hur informanterna ställer sig till de teoretiska perspektiven författarna sammanställt och 

kunskap om vilka faktorer som skulle vara värdeskapande eller ej. 

 

Enligt Bryman (2011) är det önskvärt att genomföra pilotstudier för att kunna undersöka 

ifall intervjuarens intervjufrågor får fram de önskade svaren. En pilotstudie kan också bidra 

till att öka intervjuarens vana och dess säkerhet i att hålla intervjuer (2011:258). 

Författarna valde därför att testa deras intervjuformulär på tre studenter vid Linköping 

universitet, som hade någorlunda förståelse inom studiens ämne. Genom pilotstudien 

kunde författarna revidera intervjufrågorna samt bli mer förberedda inför de kommande 

intervjuerna.  

2.2.1#Urval#

Urvalet i den här uppsatsen grundar sig i ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194) som 

betyder att personerna som ska intervjuas finns tillgängliga för forskaren (ibid). Eftersom 

en av författarna varit verksam inom branschen av premiumklockor, kunde personer inom 

den här branschen kontaktas. Författarna har utöver bekvämlighetsurvalet, använt sig av 

ett målinriktat urval (Bryman, 2011:392) vilket innebär att strategiskt välja personer som 

kan utgöra ett tillförlitligt stickprov till det kommande resultatet. Personerna som 

författarna valde att kontakta för intervjuer var därmed noga utvalda och ansågs kunna 

bidra med information från olika infallsvinklar. En form av det målinriktade urvalet är det 

teoretiska urvalet vilket innebär att intervjuerna genomförs tills författarna upplever att de 

fått in tillräcklig information för studien (ibid:394), vilket vidare visat sig på längden av 

intervjuerna (se bilaga 10).  

2.2.1.2 Informanterna 

Valet av de intervjuade grundade sig till större delen på deras roll inom den svenska 

klockindustrin, deras nivå av entusiasm och intresse för ämnet samt deras expertis (se 

bilaga 6 för vidare information). Lekvall et al., (2001) beskriver att valet av uppgiftslämnare 

är otroligt viktigt och att resonemangen kring dem bör skiljas åt beroende vad som ska 

undersökas (ibid:259). 
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Författarna fick tag på sex personer som de fick träffa och intervjua samt tre personer som 

kunde ställa upp på att fylla i ett intervjuformulär som de fick mejlat till sig. De nio 

informanterna var mellan åldrarna 24-60 år och sju av dem var män och två var kvinnor. 

Författarna kommer inte att dra annorlunda analyser i studien på grund av att 

informanternas svar skulle kunna skilja sig åt på grund av att de är en man eller kvinna. 

Personerna i urvalet hade relativt delade egenskaper, kännetecken och bakgrunder, men är 

alla mer eller mindre engagerade inom klockbranschen. Sju av informanterna har varit 

verksamma inom olika butiker, företag och auktionsverk samt haft olika befattningar 

genom deras verksamma år inom branschen. Detta innebär att informanterna bidrar till 

olika perspektiv på klockbranschen i Sverige. Två av informanterna har aldrig varit 

verksamma inom branschen men har varit engagerade och har ett omfattande intresse för 

klockor.  Sammantaget ansågs informanterna bidra med olika infallsvinklar och förklara 

fenomenet kring vad som skapar värde för konsumenten gällande premiumklockor. 

2.2.2.#Genomförande#och#bearbetning#av#intervjuer#

Bryman (2011) poängterar vikten av att intervjuaren är påläst om det valda ämnesområdet 

och intervjufrågorna (ibid:211). Detta tog författarna i beaktning och förberedde sig 

noggrant inför varje intervju genom att göra sig ordentligt bekanta med intervjuunderlaget. 

Samtliga intervjuer spelades in för att säkra att intervjupersonernas uttalanden och 

resonemang togs tillvara på, vilket stämmer väl överens med vad Thomson (2002:148) 

förespråkar. Transkriberingarna skrevs ut ord för ord, men de utsagor kring klockor som 

författarna inte ansåg var av relevans valdes att inte skrivas ned. Författarna valde i 

enlighet med Bryman (2011:212) att skicka ut information om studien samt syfte för att ge 

de eventuella informanterna en tydligare bild över varför de blivit utvalda, samt vad som 

kommer att vara fokus på under intervjun. Författarna kontaktade nio informanter för 

intervju, varav det var sex informanter som ställde upp. Av de andra tre var det en som inte 

svarade, en som tackade nej och en som inte dök upp på intervjutillfället. Således fick 

författarna träffa och intervjua sex informanter. Därefter lyckades författarna även få tag på 

tre personer som kunde ställda upp på att fylla i ett intervjuformulär som de fick mejlat till 

sig. 

 

Författarna fick möjlighet att utföra intervjuerna på de intervjuades arbetsplatser där de 

antingen satt på deras egna kontor eller mötesrum i byggnaden. De bestämde i förväg vem 

av dem som skulle utföra intervjun och vem som skulle anteckna under samtalets 

gång.  Syftet med anteckningar var att detta skulle fungera som komplement till 

ljudinspelningen (Thomson, 2002:148). Vid semistrukturerade intervjuer är det av stor vikt 

att spela in intervjun för att underlätta arbetet för intervjuarna, då bland annat följdfrågor 
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kan förekomma (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007:312). I samband med att författarna 

träffade informanterna lämnades det en samtyckesblankett (se bilaga 9). 

Samtyckesblanketten innefattade bland annat medgivande till ljudinspelning samt 

användning av informanternas namn i studien. Samtliga informanter skrev under 

blanketten. Intervjuerna varade mellan en till en och en halv timme och gav författarna en 

bra grund och inblick till deras valda ämne (se bilaga 10). 

2.2.3#Transkribering#

I enlighet med vad Thomsson (2002:148) förespråkar, valde författarna att spela in 

intervjuerna med hjälp av ljudinspelning som sedan transkriberades. Detta för att kunna 

genomföra en så djupgående analys som möjligt och för att säkra att analysen gjordes 

utifrån den intervjuades uppfattning. Ljudinspelningarna möjliggjorde även att citat kunde 

inkluderas i presentationen av data, vilket innebär att läsaren ges möjlighet att ”höra” de 

intervjuades egna röster. 

 

Thomsson (2002) förespråkar vidare att ljudinspelningarna bör lyssnas igenom innan 

transkriberingar sker, eftersom nya uttalanden och detaljer kan dyka upp (ibid:148). 

Författarna valde därför att bearbeta intervjuerna genom att först lyssna igenom 

ljudinspelningarna innan transkriberingarna påbörjades. Författarna hade sex intervjuer à 

1-1,5 h som transkriberades på ungefär 6-7 h var. Att författarna enbart hade sex intervjuer 

som behövde transkriberas var positivt med avseende till tidsåtgången. Vidare beskriver 

Alvesson (2011) att ett fåtal intervjuer som är noga utskrivna och analyserade är av större 

vikt än ett flertal som analyserats med hjälp av enbart anteckningar vid intervjutillfället 

(ibid:67). Författarna utformade även en sammanställning av transkriberingarna för att få 

en överblick över dem (se bilaga 11). 

2.3(Datainsamling(

2.3.1#Primär#och#sekundärdata#

Enligt Saunders et al. (2007) är primärdata ansluten till studiens syfte. Primärdata är till 

exempel kvalitativa studier där empirin samlas in genom intervjuer (ibid:260), vilket 

stämmer väl överens med studiens valda tillvägagångssätt eftersom intervjuerna i den här 

studien utgör de primära källorna. 

 

I de fall där primära källor inte varit möjliga har författarna använt sig av sekundära källor. 

Bryman (2011) beskriver sekundära källor som ett alternativ till att samla in data på egen 

hand och anser att det ska ses som ett effektivt redskap och en möjlighet (ibid:300-301). 
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Författarna har däremot haft i åtanke att de sekundära källorna ska vara av största 

trovärdighet och har även försökt finna information som ytterligare kan stödja de 

sekundära källorna. Bryman (2011:304) tillägger däremot att det kan ta tid att bekanta sig 

med det insamlade materialet, vilket författarna fick ha i beaktning då det tog lång tid att 

läsa igenom och förstå sig på de sekundära källorna. 

2.4(Forskningsetik(

Som grunden för insamlingen av primärdata för den här studien valde författarna att utgå 

ifrån de fyra huvudkraven; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

samt Nyttjandekravet, inom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Informationskravet innebär att informanten innan intervjun ska informeras av författarna 

om syftet med forskningen. Författarna informerade därför inför varje intervju om studiens 

syfte och genomförande för varje informant som hade valt att delta i insamlingen av empiri. 

Informationskravet uppfylldes eftersom empiriinsamlingen bestod av ett aktivt deltagande 

hos informanterna som frivilligt hade ställt upp på att bli intervjuade (ibid).  

 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv har möjlighet att bestämma över sin 

medverkan och har därmed rätt att när som helst avbryta intervjun. Detta var inget 

problem då samtliga informanter ställde upp frivilligt på att bli intervjuade.  Med 

samtyckeskravet i åtanke lät författarna även samtliga informanter att skriva under en 

samtyckesblankett till att delta i studien samt huruvida personens namn fick nämnas i 

uppsatsen eller ej (ibid). 

 

Konfidentialitetskravet innebär lagring av personuppgifter. De som ingår i forskningen ska 

ha möjlighet till största möjliga konfidentialitet och information angående personen ska 

behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig ska kunna få tag på den. Som tidigare 

nämnts i avsnitt 2.2.2 Genomförande och bearbetning av intervjuerna, valde författarna att 

spela in intervjuerna. De använde sig av en ljudinspelningsfunktion på lösenordskyddade 

mobiltelefoner, vilket gjorde att enbart författarna hade tillgång till dem. Filerna var även 

namngivna så att ingen utomstående skulle kunna urskilja dem eller koppla dem till en 

enskild person (ibid).  

 

Nyttjandekravet syftar till att information som insamlats från enskilda personer enbart får 

nyttjas till forskningsändamålet. Nyttjandekravet följdes noggrant som nämnts under 

konfidentialitetskravet, då de hanterade materialet ytterst ansvarsfullt och delgav inte 
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någon information till utomstående personer. Vidare har samtliga informanter erbjudits att 

ta del av forskningsresultatet om så önskas och författarna har uttryckligen informerat dem 

att de kan nås via de kontaktuppgifter som uppgetts om någon form av tvivel skulle uppstå 

eller om personerna skulle ha några frågor (ibid).  

2.5(Studiens(kvalitet(

Bryman (2011) menar att det finns ett antal kriterier som bör tas i beaktning vid utförandet 

av en forskningsstudie och tre av dem är reliabilitet, replikation och validitet (ibid:49). De 

här kriterierna kommer att fungera som kvalitetsindikatorer på författarnas resonemang 

gällande kvalitén på studien. I enlighet med Bryman (2011) diskuterar även Thomsson 

(2002) de här kvalitetskriterierna och menar även på att god kvalitet på en studie innebär 

goda tolkningar (ibid:35).  

2.5.1#Reliabilitet#

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, det vill säga huruvida en studies resultat kunde ha fått ett 

annat resultat om den hade genomförts på nytt. Reliabilitet som begrepp används oftast 

som kvalitetsindikator i kvantitativa forskningsstudier för att säkra hur pålitliga mätningar 

i den sortens studier är (Bryman, 2011:49). Bryman (2011:160) menar att betydelsen av 

reliabilitet diskuteras utifrån faktorerna stabilitet, intern reliabilitet samt 

internbedömarreliabilitet, vilka kan verifiera studiens precision och noggrannhet. Däremot 

bygger den här studien på ett kvalitativt angreppssätt vilket gör det svårt att mäta 

reliabiliteten, men en diskussion kring tillförlitlighet kan fortfarande utföras. Enligt 

Thomson (2002) kan resultaten från en studie aldrig vara fullständigt objektiva och sanna 

(ibid:30), vilket innebär att författarna enbart kan sträva efter ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt, men aldrig hävda att resultaten är helt korrekta. 

2.5.2#Replikation#

Replikation handlar om andra forskares möjlighet till att replikera eller upprepa en studies 

resultat. Ifall resultaten från den tidigare studien har påverkats av olika faktorer eller har 

brustit i sin objektivitet, kan resultatens pålitlighet ifrågasättas (Bryman, 2011:169). 

Författarna bygger däremot studien på ett interpretativistiskt synsätt och de strävar därför 

inte efter en fullständigt objektiv sanning. Enligt Thomsson (2002) bör pålitligheten av 

studien i sådana fall bedömas utifrån dess rimlighet istället för dess korrekthet (ibid:34).  

2.5.3#Validitet##

Thomsson (2002) beskriver validitet som en kunskap som är giltig, hållbar och välgrundad 

(ibid:31). Vidare menar Bryman (2011) att validitet berör en bedömning av studiens resultat 
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och nämner att det inom kvalitativa studier finns två olika validitetsbegrepp; intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet innebär att forskarens observationer samt dess 

teoretiska idéer skall stämma väl överens för att styrka giltigheten för studien. Extern 

validitet innebär att studiens resultat kan generaliseras till andra typer av situationer 

(ibid:50, 352). I den här studien har både intern- samt extern validitet tagits hänsyn till vid 

analys och slutsats. Generaliserbarheten har varit särskilt väsentlig i den här studien 

eftersom en del av syftet handlade om att ta reda på värdeskapande faktorer hos 

premiumprodukter men med premiumklockor som utgångspunkt.  

2.5.4#Källkritik#

Thurén (2013) beskriver fyra principer som bör följas för att en studie skall vara källkritisk; 

äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (ibid:7-8). Författarna har under 

uppsatsarbetet haft dessa principer i åtanke och har bara använt sig av källor som de funnit 

vara äkta, trovärdiga samt aktuella. Författarna har till exempel enbart använt sig av 

hemsidor och artiklar som organisationer står bakom. Vid andrahandskällor har de tagit i 

beaktning att uttalandena är refererade och därmed skulle kunna vara snedvridna. 

 

På grund av att författarna har tidigare kunskaper inom klockbranschen har de haft i 

beaktning att deras tolkningar kan ha varit vinklade och har därför strävat efter ett 

objektivt förhållningssätt. Det här kan kopplas till förståelsegrundad undersökning vilket 

Thomsson (2002) förklarar som en ökad förståelse inom ett specifikt område som det 

redan finns viss insikt inom (ibid:30). Konsekvenserna som kan uppstå är att författarna 

påverkar informanterna genom att styra dem till de svar som författarna själva anser vara 

de “rätta”. Vidare menar Thomsson (ibid) att den här typen av en förståelsegrundad 

undersökning inte kommer att ge ett objektivt resultat, men bidra till ett mer ett utförligare 

underlag till det fenomen som studerats.  
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3.#Referensram!
I det här avsnittet kommer författarna att presentera den teoretiska bakgrunden med 

utvalda teorier som de finner relevanta för studien. Inledningsvis introduceras olika 
definitioner av värde, därefter följer en egenskapad modell som åskådliggör 

referensramen, vilket följs av en djupare förklaring av teorierna.  

3.1(Definitioner(av(värde(samt(förklaring(av(egenkonstruerad(

modell(

I tidigare avsnitt har studiens författare tagit upp frågeställningarna varför kunder köper 

premiumklockor och vilka de bakomliggande värdeskapande faktorerna är. För att reda ut 

detta kommer studiens författare först och främst att definiera termen värde, vilket flertalet 

författare har sina egna definitioner och kategoriseringar av. Studiens författare har utifrån 

bland annat författarna Wiedmann et al.:s (2009) och Choo, Moon, Kim och Yoons’ (2012) 

olika kartläggningar (se bilaga 5) av värde inom lyxindustrin, skapat en egenkonstruerad 

kartläggning av värdefaktorer som dem finner relevanta för studien. Modellen har 

namngetts till "Solfjädern" och presenteras mer ingående nedan. 

 

Vigneron & Johnson (1999)  "Luxury value perception", vilket studiens författare har valt 

att kalla för "Uppfattat värde av en premiumprodukt" samt använda vid skapandet av 

värdekategorierna som ingår i "Solfjädern". I Vigneron et al.:s (1999) definition beskrivs två 

huvudsakliga dimensioner som personal perception och non-personal perception. 

Bourdieu (1984) och Wiedmann et al. (2009), refererad i Shukla & Purani (2011), vidgar i 

sin tur dessa definitioners ramverk genom att använda sig av fyra dimensioner; Socialt 

konstruerat värde, Funktionellt värde, Individuellt värde samt Finansiellt värde. Dessa fyra 

har författarna emellertid valt att tolka som tre värdekategorier: Socialt konstruerat värde, 

Hedonistiskt värde samt Funktionellt värde. Nedan tydliggörs respektive värdekategori och 

teorierna som de utgått från vid skapandet av dem samt deras faktorer. 

 

I det Socialt konstruerade värdet beskrivs tre olika konsumenttyper som enligt 

Leibenstein (1950) påverkas av omgivningen på olika sätt. Huvudfaktorerna som 

konsumenter främst påverkas av är huruvida priset är högt eller ej, hur åtkomsten av 

produkten ser ut samt hur omgivningen ser på produkten. Studiens författare anser att 

Leibensteins (1950) forskning, trots att den utfördes på 1950-talet, fortfarande är relevant. 



19 

 

Leibenstein (ibid) utförde ett väldigt detaljerat experiment där han studerade utbud och 

efterfråga samt olika konsumenttyper, vilket flertalet författare har återgett i deras mer 

moderna forskning, exempelvis Vigneron et al. (1999), Choo et al. (2012) samt Tynan et al. 

(2009). Detta finner författarna som ett argument till varför hans teorier ännu idag är 

trovärdiga och högst relevanta. Däremot bedömde studiens författare att vissa faktorer från 

Leibenstein's (1950) forskning behövde utvecklas med andra mer uppdaterade teorier för 

att anpassas bättre till dagens moderna samhälle som blir mer och mer påverkade av media 

(O'Guinn & Shrum, 1997). När Leibenstein (1950) genomförde sin forskning för ungefär 70 

år sedan togs exempelvis inte medias roll och funktion i beaktning, något som har 

förändrats och har stor påverkan på individers konsumtion. Av denna anledning har 

studiens författare valt att utöka Leibenstein's (1950) tidigare nämnda faktorer i det Socialt 

konstruerade värdet med faktorn ”Marknadsföring”. Ytterligare en faktor som författarna 

valde att lägga till för att utöka kategorin var ”Konsumentbehov”. Den här faktorn har 

däremot inte Leibenstein (1950) tagit upp som en huvudfaktor, men författaren beskriver 

genomgående att de värdeskapande faktorerna varierar mycket beroende på vad 

konsumenten eftersträvar. "Konsumentbehov" ansåg därför studiens författare skulle vara 

ytterligare en faktor till den Socialt konstruerade värdekategorin. 

 

Det Hedonistiska värdet, som enligt Bourdieu (1984) och Wiedmann et al. (2009) 

klassificeras inom det Individuella värdet, menar studiens författare att den istället kan 

klassificeras som en egen värdekategori, vilket Choo et al. (2012) beskriver i deras 

kartläggning. Termen hedonism innefattar många olika känsloaspekter hos en konsument 

och handlar om dess individuella känslor. Detta är ett argument för att författarna ansåg att 

det var mer relevant att ha Hedonism som en egen värdekategori och utgå ifrån Choo et al. 

(2012) kartläggning. Vidare beskriver Vigneron et al. (1999) två värden inom Hedonism 

som ”Uppfattat estetiskt värde” och ”Uppfattat emotionellt värde”. 

 

För att utöka den Hedonistiska värdekategorin ansåg studiens författare, tack vare deras 

tidigare kunskap inom ämnet, att ytterligare värdefaktorer behövdes. Studiens författare 

valde att lägga till faktorn "Historiskt värde" då de anser att premiumprodukterna som är 

centrala i denna studie, premiumklockor, har långa anor och i många fall historisk 

innebörd. Kunder väljer ofta att vissa typer av premiumprodukter, och i det här fallet 

klockor, som samlarobjekt. Dessutom är andrahandsmarknaden stor och ett väldigt 

populärt ställe för kunder att införskaffa klockor på som har en historia att berätta 

(Lundgren, 2017, privat kommunikation). Ytterligare en faktor som studiens författare 

valde att utöka den Hedonistiska värdekategorin med är "Självförverkligande" då bland 

annat Amatulli & Guido (2010) beskriver att det är en faktor som konsumenter strävar efter 

gällande premiumprodukter. Amatulli et al. (2010) förklarar att vid köp av 
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premiumprodukter finns en intern motivation till ett självstyrt nöje, antingen för att unna 

sig själv eller för att få sitt yttre att kongruera med sitt inre jag.  

 

I det Funktionella värdet har studiens författare valt att använda sig av Smith & 

Colgates’ (2007) grundläggande egenskaper hos en produkt; Användbarhet, Originalitet, 

Pålitlighet och Kvalité, vilka författarna beskriver är de som driver en kund till att fatta ett 

köpbeslut. Vidare beskriver Wiedmann et al. (2009) tre värdekategorier inom det 

funktionella värdet; Användbarhetsvärdet, Unikhetsvärdet och Kvalitétsvärdet. Med dessa 

två definitioner av egenskaper hos en produkt som utgångspunkt, har studiens författare 

sammanställt de faktorer som de anser ska ingå under den Funktionella värdekategorin. En 

anledning till att studiens författare valt dessa faktorer är för att de två definitionerna av 

värden stämmer överens med varandra. Faktorn "Pålitlighet" var den enda faktorn som 

urskilde sig från de andra då den enbart nämndes av Smith et al. (2007). Trots detta faktum 

valde studiens författare att den skulle utgöra en faktor på grund av att de uppfattar den 

som relevant då den överensstämmer med mekaniska produkter, det vill säga i det här 

fallet klockor, som konsumenten ska kunna lita på visar en korrekt tid. 

 

Utöver dessa har författarna valt att utöka den Funktionella värdekategorin med 

”Funktionellt behov”, av samma anledning som i den Socialt konstruerade värdekategorin, 

där det utgör en bakomliggande faktor som varierar beroende på behov och vad kunden 

eftersträvar med sitt köp. Ett Finansiellt värde, eller Investeringsvärde som studiens 

författare har valt att kalla det för, fick också ingå i den Funktionella värdekategorin med 

bas i Leibensteins (1950:188) spekulativa behov av att köpa en vara som har 

avkastningsmöjligheter i framtiden. Argument för detta är att studiens författare har valt 

att tolka det spekulativa behovet av funktionell karaktär på basis av dess monetära 

egenskap. Den ger alltså ingen känsla av att uppnå något emotionellt som går att applicera i 

de Sociala- eller Hedonistiska värdekategorierna, och bedömdes därmed passa bättre in 

under den Funktionella värdekategorin. Både Bourdieu (1984) samt Wiedmann et al., 

(2009) nämner däremot att det Finansiella värdet utgör en egen kategori, men eftersom 

studiens författare anser att faktorn har ovannämnda funktionella attribut valde dem, trots 

detta, att låta den ingå under den Funktionella värdekategorin.  

 

De tre värdekategorierna: Socialt konstruerat värde, Hedonistiskt värde samt Funktionellt 

värde, som nu har beskrivits är alltså en kartläggning av vad studiens författare funnit från 

referensramen. Som också nämnts ovan skapade författarna en modell, den så kallade 

"Solfjädern", för att ytterligare tydliggöra de olika värdekategorierna med dess faktorer (se 

figur 5). Cirklarna som ingår i Solfjäderns lodräta uppdelningar har tre olika storlekar och 
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för att uppnå så stor tydlighet som möjligt vill studiens författare poängtera att 

storleksskillnaden inte har någonting att göra med värdenas betydelse. 

 

 

 

FIGUR!3.!!INZOOMNING!AV!SOLFJÄDERN!OCH!"UPPFATTAT!VÄRDE!AV!EN!PREMIUMPRODUKT"!
 

Den största storleken på cirkeln med namnet "Uppfattat värde av en premiumprodukt" 

(figur 3 ovan) är utgångsvärdet som de tre värdekategorierna är ihopkopplade till, och detta 

vill studiens författare visualisera med hjälp av dess större storlek. 

 

 

 

FIGUR!4.!INZOOMNING!AV!SOLFJÄDERN!OCH!"UPPFATTAT!VÄRDE!AV!EN!PREMIUMPRODUKT"!MED!

TILLHÖRANDE!UNDERKATEGORIER!

!
Cirklarna för de tre värdekategorierna av olika karaktär är av en mellanstorlek (figur 4 

ovan) för att visualisera för läsaren att de är underkategorier till utgångspunkten, men 



22 

 

fortfarande större än faktorerna som ingår i dessa. Studiens författare har valt att skapa 

cirklarna för faktorerna med samma färg och form eftersom faktorerna i referensramen inte 

har förklarats som att de skulle vara värdeskapande till olika grad. Studiens författare har 

som avsikt att modifiera modellen i slutsatsen med utgångspunkt från vad som 

framkommit i analysen, och cirklarna med dess faktorer kommer då att erhålla en färg 

utifrån en färgskala i förhållande till deras betydelse. De olika faktorerna har, utifrån 

tolkningen som studiens författare har gjort av referensramen, för tillfället ingen koppling 

eller interaktion till varandra. Utifrån referensramen ger faktorerna intryck av att påverka 

konsumenten var för sig och inte gemensamt med andra faktorer, och därför står 

faktorerna för sig själva. Som presenterats tidigare är syftet med “Solfjädern” alltså att 

läsaren ska få möjlighet att få en tydligare överblick av de värden som utformas och 

diskuteras inom referensramen. Modellens bakomliggande teorier kommer att beskrivas 

vidare i detalj i de tre kommande avsnitten; Socialt konstruerat-, Hedonistiskt- samt 

Funktionellt värde, där studiens författare kommer att gå djupare in på vardera värde samt 

deras faktorer och hur de tillkommit. 

 

FIGUR!5.!FÖRFATTARNAS!EGENKONSTRUERADE!"SOLFJÄDER"!
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3.3(Socialt(konstruerat(värde(

För att ge en större förståelse för teorierna som författarna använt sig av i den här studien 

har detta visualiserat genom en kartläggning. Syftet med kartläggningen är att underlätta 

för läsaren och ge en möjlighet för en djupare förståelse för hur de olika teorierna hänger 

ihop. Den första kartläggningen kommer att avse det Socialt konstruerade värdet, där 

studiens författare tar hjälp av Leibenstein’s (1950) teorier och kategorisering av kunders 

anskaffning av varor efter behov i följande två delar; Funktionellt samt Icke-funktionellt 

behov. Med funktionellt behov syftar han på ett behov som uppstår på grund av 

egenskaperna hos en specifik produkt och på grund av att konsumenten finner 

egenskaperna hos produkten nödvändiga. Ett icke-funktionellt behov kommer inte från 

behovet av den specifika produkten eller dess kvalitéer och användbarhet, utan snarare från 

kringliggande faktorer. Det icke-funktionella behovet kan i sin tur delas upp i ytterligare tre 

underkategorier; Externa effekter på användbarhet, Spekulativt behov och Irrationellt 

behov (ibid). Den kategori som är mest väsentlig enligt Leibenstein (1950) är Externa 

effekter på användbarhet. De andra två innebär att kunden vill investera i en produkt vars 

värde de tror kommer öka i framtiden eller att kunden köper något utan närmare eftertanke 

och agerar enbart efter spontanitet (ibid). Vidare delas Externa effekter på användbarhet 

upp i tre underkategorier: Perceived conspicuous value, Perceived social value och 

Perceived unique value. De här kategorierna har tilldelats de mer vardagliga namnen 

Veblen-, Snobb- samt Efterföljare-effekten (ibid) och kommer att förklaras vidare nedan. 

 

FIGUR!6.!KARTLÄGGNING!ÖVER!TEORIER!INOM!DET!ICKE7FUNKTIONELLA!VÄRDET!

!
Enligt Baudrillard (1970) konsumerar individer ursprungligen lyxprodukter eftersom de 

har ett behov av att differentiera sig själva gentemot andra. De vill antingen bli relaterade 

till en typ av grupp eller så vill de särskilja sig själva från en viss typ av grupp, vilket de 
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hoppas kan leda till att de blir en del av en högre social klass. Bourdieu (1979) förklarar 

vidare att den högre samhällsklassen distanserar sig från arbetarklassen genom att 

konsumera lyxprodukter.  

 

Hur individer påverkas av andra människors åsikter och hur dessa konsumerar i deras 

omgivning kommer presenteras och beskrivas i följande avsnitt och det första värdet som 

introduceras är Perceived conspicuous value: Veblen-effekten. 

3.3.1#Perceived(conspicuous(value:#VeblenVeffekten#

När det kommer till Veblen-effekten, som är den första effekten under det Socialt 

konstruerade värdet, presenteras ett “Uppfattat iögonfallande värde” (Vigneron et al., 

1999). 

 

Vigneron et al. (1999), menar att om en persons konsumtion av en produkt är känslig 

gentemot gruppers inflytande och påverkan, är det sannolikt en så kallad iögonfallande 

produkt. Genom det här påståendet menar Vigneron et al. (1999) vidare att offentligt 

konsumerade lyxprodukter har en tendens att vara iögonfallande produkter, vilket privat 

konsumerade produkter inte är. 

 

Forskning om iögonfallande konsumtion härrör från 1800-talet då nationalekonomen 

Johan Rae gav ut boken New Principles of Political Economy år 1834 (Page, 1992). På den 

tiden hade behovet av praktisk funktionalitet av en vara gått över till ett begär för prestige 

och att visa upp sin sociala status med hjälp av konsumtion och detta i takt med att 

levnadsstandarden förbättrades. Under den här tiden ville människan visa upp sin sociala 

status med hjälp av saker de haft råd att köpa på grund av ren lättja, exempel på det var 

vackra tyger, peruker och huvudbonader (ibid). Teorin gjordes senare känd av Thorstein 

Veblen som fortsatt inom John Raes ämne och skrev “The theory of the leisure class” år 

1899 där termen Veblen-effekten även myntades (Baumann, 2003). Idag är iögonfallande 

konsumtion något som fler tar del av än under 1800-talet, speciellt i den västerländska 

delen av världen. Som tidigare nämnt, konsumerar människor gärna dyra ting för att visa 

vad deras sociala klass är (Bourdieu, 1979) och klockor kan vara är ett bra exempel på det.  

Enligt Veblen (1899) refererad i Vigneron et al. (1999) används iögonfallande konsumtion 

för att signalera rikedom, makt samt status vilket leder till att konsumenter som besitter ett 

starkt behov av att associeras till de här signalementen gärna köper produkter som 

uppfattas som prestigefyllda. 

 

Vigneron et al. (1999) beskriver att uppfattningen av kvalité på en produkt är kopplat till 

priset av produkten. Det observerades att konsumenter vanligtvis använder priset som en 
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indikator på kvalitet, ju högre priset var desto större behov hade konsumenten av just den 

produkten. Skillnaden på Veblen-effekten och Snobb-effekten, som kommer beskrivas mer 

ingående i referensramen, bör betonas då det som skiljer dem åt är att den förstnämnda är 

driven av enbart det uppfattade priset på en produkt och i den andra påverkas inte 

konsumenten bara av priset men även av hur andra konsumerar produkten (Leibenstein 

1950). 

 

Vidare, ur en ekonomisk synvinkel, menar Leibenstein (1950) att nyttan av en produkt 

uppstår av det höga priset på produkten, vilket är anledningen till varför den konsumeras. 

Därav är kunden mer villig att spendera pengar på produkter med iögonfallande karaktär 

och högt pris än på produktens funktioner i sig. Således är det iögonfallande behovet större 

hos konsumenten än behovet för vad produkten faktiskt är till för (ibid). Ett bra exempel på 

det här inom klockbranschen är kraftigt marknadsförda dykarklockor från märken såsom 

Breitling, Rolex och Omega. Klockorna har heliumventiler och andra funktioner som gör att 

de klarar av djup på upp till flera tusen meter, men det är inte varför de köps och inte heller 

varför de används (Buchanan, 2017). Klockorna köps på grund av att de är så skickligt 

marknadsförda att personer i kundens omgivning vet exakt vad det är för modell och även 

vad den kostar (ibid). 

 

Vidare kan pris delas upp i två kategorier enligt Leibenstein (1950): Det faktiska pris som 

betalades för produkten, det objektiva priset, och det pris som andra tror att konsumenten 

betalat för produkten, det uppfattade priset. Priset på en produkt kan variera på grund av 

olika omständigheter, exempelvis vid utförsäljning eller att köpslag ägde rum. Enligt 

Leibenstein (1950) är det pris som är viktigast för konsumenten, det pris som andra 

uppfattar. På de flesta marknader är priset på en produkt ett allmänt kunnande, och det här 

är något som efterföljs på de flesta välstrukturerade marknader. Klockbranschen är dock ett 

fenomen i sig där det förekommer mycket köpslag på grund av välinformerade kunder och 

närliggande butiker med liknande utbud av varor. Inom klockbranschen är många 

medvetna om listpriset, men inte om vad kunden i fråga gav för klockan (Gharakhanian, 

2014). Efterfrågan på en iögonfallande produkt ökar med samma takt som det uppfattade 

priset ökar, och motsatt effekt sker när priset sjunker. Det här innebär att Veblen-effekten 

anses som ett undantag i de övergripande reglerna om utbud och efterfråga, som annars 

säger att när priset sjunker stiger efterfrågan, men med Veblen-effekten inblandad sker det 

motsatta. Exempel på marknader där den här effekten är en vanlig företeelse är 

premiumindustrin och särskilt för klockor då de kan beskrivas som en Veblen-vara (Joyce, 

2014). 
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3.3.2#Perceived(unique(value:#SnobbVeffekten#

Den andra effekten som går under det Socialt konstruerade värdet är den så kallade Snobb-

effekten där Leibenstein (1950) åskådliggör det “Unika uppfattade värdet”. Vigneron et al. 

(1999) uttrycker att den här effekten uppstår vid tidpunkten då en ny produkt lanseras. 

Kunden som är på plats för att införskaffa produkten kan därefter dra nytta av att vara den 

första personen som lyckats få tag på produkten. I den här effekten beror det därmed både 

på hur konsumenten själv värderar värdet av produkten, men även hur folk runtomkring 

värderar den då kunden värdesätter att produkten denne köper ska vara eftertraktad men 

fortfarande svåråtkomlig för allmänheten. Den här konsumenten påverkas därför till viss 

mån av andra konsumenters påverkan men även av sitt eget tycke (Vigneron et al, 1999). 

 

Kunden avvisar produkten ifall det är många andra som har den i sin ägo. Produkten 

kommer att anses vara för vanlig och då kan konsumenten komma att tycka att produkten 

inte längre är lika attraktiv och menar att den sjunker i värde (Festinger, 1954). Enligt 

Festinger (1954) har konsumenten ett driv att uppfattas som annorlunda gentemot andra 

personer, ett behov att differentiera sig, vilket också stödjer teorin att det begränsade 

utbudet och exklusiviteten av en lyxprodukt skulle kunna tillfredsställa konsumentens 

behov av att känna sig unik. 

 

Den här exklusiva och unika uppfattning som kunden har av en vara beror också till viss del 

på priset. Den unika uppfattningen av ett märke är starkt relaterat till kostnaden av 

produkten menar Groth & McDaniel (1993). De anser att priset på en produkt borde ligga 

lite högre än liknande produkter för att skapa exklusivitet och därmed öka den unika 

uppfattningen hos kunden (ibid). 

 

Citatet nedan visar på att både "Efterföljare" och "Snobbar" eftersträvar exklusivitet samt 

att kunna öka sin självkänsla genom konsumtion; 

Even though snobs and followers buy luxury products for apparently opposite 

reasons, their basic motivation is really the same; whether through differentiation 

or group affiliation, they want to enhance their self concept. 

7DUBOIS!&!DUQUESNE!(1993)!REFERERAD!I!VIGNERON!&!JOHNSON!(1999:6)!
 

Däremot har det olika värderingar kring vad de finner vara exklusivt. Trots att en kund som 

eftersträvar unikhet även går efter ett högt pris, så är det största och mest betydande 

drivkraften för den här typen av kund när den köper en produkt att den är exklusiv och 

relativt unik. Ett bra exempel på konsumtion med eftersträvan mot att vara unik när det 
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kommer till köp av klockor är klockkonnässörer som köper en nylanserad och väldigt 

limiterad klocka med vetskapen att den bara tillverkades i hundra exemplar och kommer 

aldrig tillverkas i samma utförande igen. Den limiterade upplagan säkerställer ett högre 

värde för konsumenten även när han en dag vill sälja den vidare för att köpa en ny till sin 

samling (Broer, 2014). 

 

Vidare förklarar Leibenstein (1950) Snobb-effekten genom efterfrågad kvantitet av en 

produkt som en funktion av pris och av den totala marknadsefterfrågan. Om vi däremot ser 

till de konsumenter som eftersträvar det unika uppfattade värdet hos en produkt är den 

individuella konsumentens efterfrågan negativ gentemot den totala marknadsefterfrågan. 

Ifall marknadspriset på en produkt minskar, kommer fler av den här typen av konsument 

att lämna marknaden, och motsatt effekt sker om marknadspriset på en produkt ökar. 

Däremot så är det inte bara den begränsade mängden människor som har möjlighet att 

skaffa produkten i fråga som påverkar konsumenten, men även den allmänna efterfrågan. 

Ifall en lyxprodukt inte är tillräckligt eftertraktad av den totala marknaden kan 

konsumenterna som eftersträvar unikhet lämna den (Leibenstein, 1950). 

3.3.3(Perceived(social(value:(EfterföljareVeffekten#

Den tredje effekten som går under det Socialt konstruerade värdet är den så kallade 

Efterföljare-effekten, även kallad The Bandwagon effect, där ett “Socialt uppfattat värde” 

beskrivs (Leibenstein, 1950). Den här effekten är en symbolisk markering för konsumenten 

att få vara delaktig i en viss grupp som denne önskar tillhöra eller en känsla av medlemskap 

och tillhörighet. Enligt Festinger (1954) är det här en viss typ av konsument som även ofta 

anpassar sig utifrån vilka han umgås med. Exempelvis kan personen under veckodagarna 

använda den dyra, fina klockan för att passa in bland sina arbetskamrater, men under 

helgen kanske personen byter klocka till en mer blygsam för att passa in hos grannar och 

familjevänner. De här typerna av konsumenter påverkas mer av media än vad andra 

konsumenter gör och de försöker följa trender om vad som anses vara modernt just nu till 

större utsträckning (O'Guinn et al.). Det här tyder på att den här typen av konsument 

tenderar att försöka öka deras egen självbild genom att konsumera de lyxmärken som de i 

sin tur uppfattar kan uppfylla det syftet (ibid). 

 

Enligt Vigneron et al. (1999) innefattar materialism en viktig del av beslutsfattandet av ett 

köp hos kunder som påverkas av efterföljare-effekten. De här konsumenterna utvärderar 

även andra personer efter deras ägodelar och bryr sig dessutom också mer om hur andra 

ska uppfatta dem genom deras materiella ägodelar. Materialismen är en av faktorerna som 

ligger bakom valet av produkt hos konsumenterna och förklaringen till varför de uppfattar 

produkten som de gör. Detta habegär gör att kunder lägger mindre vikt på priset vid köp av 
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en premiumprodukt och anser att påverkan på andra i dess omgivning, hur de tycker och 

tänker om personen i fråga, är av större betydelse (Vigneron et al., 1999). 

 

Även Richins (1994), refererad i Chan et al. (2015), anser att en kunds behov av inköp av 

exklusiva varor är nära relaterat till materialism. Drivkraften hos materialistiska kunder är 

att, via konsumtion, ständigt få bekräftelse och uppmärksamhet för att tillfredsställa deras 

känsla av en högre social status, vilket är samma behov som en konsument som strävar 

efter social tillhörighet har. 

Materialism is the importance a consumer attaches to worldly possessions. 

7!BELK!(1985),!REFERERAD!I!CHAN!&!CHESTER!(2015:3)!
!

Richins (1994) menar vidare att materialism visar på en kunds personlighetsdrag såsom 

avundsjuka, habegär samt girighet. Den materialistiska kunden tror att konsumtion 

kommer att ge dem lycka och framgång och de ser på förvärv av nya ägodelar som en typ av 

tillfredsställelse. Produkter som är iögonfallande är viktiga för den materialistiska kunden 

eftersom de kommer att kunna signalera dess sociala status bland andra (Richins, 1994). 

En materialistiskt driven kund, som drivs av vad andra konsumerar i dess omgivning, köper 

därmed gärna produkter som sannolikt kommer att uppskattas av folk i dess närhet. En 

sådan kund drivs därmed inte enbart av sin egen smak utan även av vad andra runtom 

uppskattar. Ett exempel på materialistisk konsumtion inom klockbranschen är klockan 

Rolex Submariner. Den känns igen av inte bara konnässörer och entusiaster men även av 

noviser inom ämnet, vilket gör att ägaren av klockan kan nå ut till ett brett spektrum av 

människor. Tack vare bland annat Rolex goda marknadsföring har de lyckats åstadkomma 

igenkänning hos den breda massan av kunder (Green, 2016). 

3.3.4#Den#socialt#konstruerade#värdekategorin#

!
!

FIGUR!7.!DEN!SOCIALT!KONSTRUERADE!VÄRDEKATEGORIN!
!
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I figur 7 ovan visualiseras värdekategorin för det Socialt konstruerade värdet. Modellen 

utgör en tredjedel av “Solfjädern” och är en sammansatt tolkning av författarna utifrån 

referensramen. Den består av de faktorer som författarna anser ha störst påverkan på det 

Socialt konstruerade värdet. Som åskådliggjorts i det ovanstående avsnitt har de olika 

sorters konsumenterna olika behov och olika värderingar om vad det maximala värdet i en 

premiumprodukt utgör. Trots detta strävar de efter samma sak vilket är social bekräftelse 

och acceptans. 

3.4(Hedonistiskt(värde(

Som tidigare nämnts anser författarna att det Hedonistiska värdet bör kategoriseras 

under det icke-funktionella värdet, likt det Socialt konstruerade värdet. Författarna valde 

att använda sig av Vigneron et al., (1999) definering av det Hedonistiska värdet vilket de 

kategoriserar vidare i "Uppfattat Emotionellt värde" och "Uppfattat Estetiskt värde". 

Kartläggningen nedan är det andra steget inom det Icke-funktionella värdet, där författarna 

har inkluderat teorierna inom det Hedonismen som en utökning av det Icke-funktionella 

värdet. 

 

!

!

!

!

!

!

!

!

FIGUR!8.!KARTLÄGGNING!ÖVER!TEORIER!INOM!DET!!

ICKE7FUNKTIONELLA!VÄRDET,!UTÖKAT!MED!HEDONISM!
!

Som författarna nämnt delas det Hedonistiska värdet upp i två underkategorier; Perceived 

emotional value, "Uppfattat Emotionellt värde" samt Perceived aesthetic value, "Uppfattat 

Estetiskt värde" (Vigneron et al., 1999). 

Hedonic consumption designates those facets of consumer behavior that relate to 
the multisensory, fantasy and emotive aspects of one's experience with products. 

7HIRSCHMANN!&!HOLBROOK!(1982:92)!
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!
Med ovanstående citat beskriver författarna hedonistisk konsumtion som upplevelser av en 

produkt som stimulerar sinnena hos en konsument på många olika sätt (ibid). Många 

produkter bär på ett värde som är större än bara det funktionella värdet och dess 

användbarhet vilket bland annat diskuteras av flertalet författare, bland annat Hirschman 

et al., (1982), Sheth, Newman & Gross (1991) och Westbrook et al. (1991), i Wiedmann et al. 

(2009). Premiumprodukter är ett exempel på detta eftersom de ofta kategoriseras som 

hedonistiska produkter på grund av att de till den större delen tillför estetiska värderingar 

och ett emotionellt värde (Bilge, 2015). 

3.4.1#Perceived(emotional(value:#Uppfattat#emotionellt#värde#

Uppfattat emotionellt värde beskrivs som “The utility derived from the feeling or affective 

states that a product generates” av Sweeney & Soutar (2001) vilket är vad författarna 

kommer syfta till gällande det här värdet. 

 

Enligt Maslow's behovspyramid (Burton, 2012) kan människans behov delas in i fem olika 

nivåer efter ordningen som de bör uppfyllas. I botten av pyramiden återfinns Fysiologiska 

behov, där en människas grundläggande behov finns; såsom hunger, törst och sömn. Ett 

steg upp finner man Trygghetsbehov där behoven att skydda sig mot bland annat fysiskt 

och psykiskt våld ingår. Det tredje steget är behov av Gemenskap som innefattar en 

människas behov av kärlek och närhet vilket uppnås med hjälp av familj och vänner. Längst 

upp i pyramiden på det fjärde och femte steget kommer till slut självkänsla och 

självförverkligande. När alla grundläggande behoven på de tre första stegen är 

tillfredsställda tenderar människor att eftersträva produkter som kan tillfredsställa andra 

slags behov (Burton, 2012). Dessa behov kan vara att uppnå njutning genom att kunden 

köper en produkt som denne anser kan tillföra ett emotionellt värde utöver det funktionella 

värdet (Wiedmann et al. 2009). Enligt Dubois & Laurent (1994) kan just 

premiumprodukter frammana välmående känslor hos kunden och därav skapas det ett 

emotionellt värde vid den här typen av konsumtion. 

 

Hedonism-effekten är något som studiens författare refererar till när en konsument 

värdesätter det uppfattade användbarhetsvärdet i en premiumprodukt att väcka känslor av 

njutning och tillfredsställelse (Vigneron et al, 1999). Enligt Dubois & Laurent (1994) är det 

emotionella värdet det mest essentiella när det kommer till att bedöma den uppfattade 

användbarheten hos en lyxprodukt. Känslor som identifierades i samband med konsumtion 

av lyxprodukter är bland annat spänning, sensoriskt nöje och estetisk skönhet enligt 

forskning som utförts inom semiotik av lyx av bland annat Roux et al. (1996) och Fauchois 

et al. (1991) refererad i Vigneron et al (1999). De kunder som konsumerar lyxprodukter 
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anser att produkten ibland har en historia att berätta och ett emotionellt band kan därmed 

uppstå i samband med köpet. Vidare anser dessa kunder att vid köp av en lyxprodukt är det 

även produktens historia som de köper vilket gör att de är villiga att lägga ner mer pengar 

för att få möjlighet att äga just den produkten. Detta kan vara på grund av att en klocka är 

av historisk betydelse och har spelat en stor roll vid en viktig händelse enligt Ghanei (2013) 

refererad i Bilge (2015). Klockan vid namn Speedmaster som en gång satt på Neil 

Armstrongs handled när han tog sitt första steg på månen, vilket bland annat är 

studiens exempel på en historisk klocka, och som även kommit att klassas som en 

“kultklocka” (Buettner, 2015). Trots att alla mekaniska och automatiskt drivna klockor i det 

valda segmentet anses vara små mikrounderverk av ingenjörskonst och urmakarexpertis, är 

det vissa klockor genom tiderna som lockat uppmärksamhet av samlare, konnässörer och 

investerare mer än andra (Adams, 2013), och dessa kallas för kultklockor (se bilaga 2). 

3.4.2#Perceived(aesthetic(value:#Uppfattat#estetiskt#värde#

Det andra värdet som går under Hedonism är det Perceived aesthetic value, "Uppfattade 

estetiska värdet". Enligt Dubois, Laurent & Czellar (2001) finns det faktorer som 

karakteriserar innebörden av lyx varav de bland annat identifierar högt pris, unikhet, 

utmärkt kvalité samt estetik. Gällande estetik menar Dubois et al. (2001) att konsumenter 

anser att lyxprodukter ska vara starkt estetiskt tilltalande. Konsumenten önskar att en 

produkt ska åskådliggöra en typ av skönhet och förtjusning, vilket vidare kan skapa 

fantasier och andra visioner hos konsumenten. Vidare menar Dubois et al. (2001) att 

kunden beskriver anskaffningen av lyxprodukter som en hedonistisk upplevelse. Vigneron 

et al. (1999) redogör att den typiska hedonistiska kunden representerar en kund som 

konsumerar utifrån deras egen personliga åsikt och influeras därmed inte av vad andra 

tycker. De här kunderna kopplar alltså anskaffningen av en lyxvara till deras egna sinnen, 

vilket innebär att lyxvaror inte bara skall vara vackra att se på men att de även ska vara 

behagliga att lukta på, att smaka på eller att beröra (Dubois et al., 2001). Lyx är en källa till 

sensuell njutning för de här kunderna och författarna förklarar vidare att kundens självbild 

också förbättras vid anskaffning av de här typerna av lyxprodukter, som de själva anser är 

estetiskt eller sinnligt tilltalande (ibid). 
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3.4.3#Den#hedonistiska#värdekategorin#

!

!
!

FIGUR!9.!HEDONISTISKA!VÄRDEKATEGORIN!
 

I figur 9 ovan visualiseras den Hedonistiska värdekategorin och är den modell som utgör en 

tredjedel av “Solfjädern” som presenterades i början av referensramen. Modellen består av 

de faktorer som författarna anser är av störst betydelse inom det Hedonistiska värdet, 

baserat på nämnda författare som nämnts ovan. Som åskådliggjorts i det Hedonistiska 

värdeavsnittet har kunder ett behov av att konsumera för att uppnå en form av njutning, 

vare sig detta är estetiskt eller emotionellt. 

3.5(Funktionellt(värde(

Författarna har slutligen konstruerat en tredje och slutgiltig kartläggning av samtliga 

teorier. Som tidigare nämndes under det Socialt konstruerade värdet, kategoriserade 

Leibenstein (1950) det Icke-funktionella värdet in i Externa effekter på användbarhet, 

Spekulativt behov samt Irrationellt behov. Det Spekulativa behovet innebär det faktum att 

personer ofta är villiga att investera i en vara som de tror har avkastningsmöjligheter (ibid). 

Författarna har valt att tolka det Spekulativa behovet och värdet av det på ett annat sätt än 

Leibenstein (1950) eftersom de anser att det finansiella värdet, eller investeringsvärdet, i en 

produkt utgör ett funktionellt sådant snarare än ett icke-funktionellt. Detta på grund av 

funktionen som klockan ska fylla för konsumenten är av funktionell karaktär och förser 

konsumenten med ett hopp om att tjäna pengar i framtiden (ibid). 
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FIGUR!10:!KARTLÄGGNING!ÖVER!TEORIER!INKLUSIVE!FUNKTIONELLA!VÄRDET!&!DEN!

SLUTGILTIGA!KARTLÄGGNINGEN!ÖVER!VALDA!TEORIER!FÖR!STUDIEN!
 

Det funktionella värdet förknippas med grundläggande egenskaper hos en produkt som 

användbarhet, originalitet, pålitlighet och kvalité. Det här värdet är ett av fem värden som 

Smith et al. (2007) beskriver som det som driver en kund till att göra ett val. Funktionellt 

värde syftar på det uppfattade användbara värdet hos en produkt med anspelan på dess 

attribut och förmågor att utföra dess funktionella syften (Sheth et al., 1991). Detta värde 

uppfylls om en vara är användbar, har önskade egenskaper och/eller utför funktionerna 

som önskades av kunden vid köpet (Smith et al., 2007). Enligt Wiedmann et al. (2009) 

påverkar det Funktionella värdet det uppfattade värdet hos premiumprodukter, vilket kan 

delas in i tre underkategorier; "Användbarhetsvärdet", "Kvalitétsvärdet" och 

"Unikhetsvärdet". 

3.5.1#Perceived(utility(value:#Användbarhetsvärdet#

Perceived utility value, "Användbarhetsvärdet", är det första värdet som ingår det 

Funktionella värdet. Ursprungligen anses ett funktionellt värde vara den primära 

drivkraften när en kund köper en vara. Det här antagandet härstammar från de ekonomiska 

nyttoteorierna som framförts av Marschall (1890) & Stigler (1950), och är kanske mer känt 

som “den rationella människan” (Sheth et al., 1991). Vidare menar Sheth et al. (ibid) att det 

funktionella värdet kan härledas från bland annat produktens egenskaper och attribut. 

 

Med det användbara värdet menas användarvänligheten hos en produkt och kan definieras 

med dess fysiska och tekniska egenskaper. Användbarheten hos en produkt bedöms efter 

dess egenskaper samt kundens behov vilket gör att det är viktigt att bedöma en produkt 
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både objektivt och subjektivt eftersom dess användbarhet varierar utifrån konsumenten 

(Wiedmann, 2009). Kunder kan sträva efter att införskaffa en klocka som håller tiden 

utmärkt och andra konsumenter vill istället att den ska vara tunn nog för att få plats under 

en skjortärm. Wiedmann et al. (2009) menar att utöver en konsuments sociala och 

personliga värderingar, förväntar sig konsumenten att en lyxprodukt faktiskt också skall 

vara användbar. Enligt Fennel (1978) så förväntar sig kunden att en produkt ska hålla 

länge, se bra ut och fungera på det förväntade och utlovade sättet och förväntningarna ökar 

när det gäller produkter ur ett premiumsegment. Enligt Hirschman och Holbrook (1982) 

ökar värdet av en produkts funktioner tack vare dess nyttovärde. Detta förklaras som att 

när en kund köper en produkt på grund av en eftersträvad nytta så använder kunden ett 

mer logiskt tänkande vid beslutsfattandet.       !

3.5.2#Perceived(quality(value:#Kvalitétsvärdet#

Det andra värdet som ingår i det Funktionella värdet är "Kvalitetsvärdet", Perceived quality 
value. Enligt Zeithaml (1988) definieras kvalité som en typ av övermakt eller förträfflighet 

och är därmed värdet som en konsument uppfattar av en produkts kvalité, konsumentens 

egen bedömning av just produktens övergripande perfektion. 

Excellent quality is a sine qua non, and it is important that the premium marketer 

maintains and develops leadership in quality. 

7!QUELCH,!MARKETING!THE!PREMIUM!PRODUCT!(1987:39)!
 

Det latinska uttrycket “sine qua non” innebär att en omständighet är nödvändig och även 

en förutsättning, utan den hade angelägenheten i fråga inte varit möjligt (NE, 2017). Med 

detta menar Quelch (1987) att utan kvalité är premiumprodukter och marknadsföring av 

dessa omöjlig eftersom kvalitén utgör en stor del av hela premiumbilden av märket. Quelch 

(1987) profilerar premiumsegmentet och dess produkter som av utomordentlig kvalité att 

vara av höga priser och vara selektivt distribuerade. Premiumsegment är en av 

segmenteringarna som Quelch (ibid) i sin forskning valt att använda sig av. Ett absolut 

villkor hos premiumprodukter som Quelch (ibid) betonar extra är kvalitén vilket även är 

den andra underkategorin som Wiedmann et al. (2009) identifierar bland de funktionella 

värdena. Kvalitén är enligt Gentry, Putrevu, Shultz och Commuri (2001) även den största 

anledningen till att kunder köper lyxprodukter eftersom den förväntade kvalitén är högre 

än hos produkter i lägre segment. Enligt Aaker (1991) så är lyxprodukter ett sätt för 

konsumenter att försäkra sig om kvalitén och att de kommer även uppfatta att produkten 

har ett högre värde. Försäkran om kvalitén kan uppfattas av kunden om varan de köper är 

tillverkat av ett premiummärke som kan erbjuda en autenticitet och en tradition. Den 

uppfattade nyttan som kunder värdesätter vid anskaffandet av en premiumprodukt, 
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förväntas vara högre och det gäller även prestandan. Det är det här fenomenet som kallas 

för nyttoeffekten och kunder som strävar efter premium- eller prestigevaror på grund av 

dess kvalité kallas för perfektionister (Vigneron et al. 1999). 

3.5.3#Perceived(unique(value(as(a(functionality:#Unikhetsvärdet#

Perceived unique value, "Unikhetsvärdet", är det tredje värdet under det Funktionella 

värdet. Enligt Lynn (1991) ökar en kunds behov av en produkt om den uppfattas som unik 

och exklusiv och desto mer om varan säljs för ett högt pris jämfört med andra liknande 

produkter. Efterfrågan av unika produkter grundar sig i behovet att differentiera sig och 

detta kan endast uppnås om varan anses exklusiv och enbart erbjuds till ett visst klientel 

(Leibenstein, 1950). Unikhetsvärdet är ett värde som även går under det socialt 

konstruerade värde, vilket innebär att den både kan utgöra ett funktionellt- och icke-

funktionellt värde. Sheth et al. (1991) samt Smith et al. (2007) tar vidare upp att den 

specifika funktionella dimensionen av uppfattningen av unikitet samt samverkan mellan 

pris-kvalité är bland de mest väsentliga anledningarna bakom en kunds konsumtion. 

 

Enligt Tian, Bearden & Hunter (2001) är det viktigt för en konsument att en produkt ska 

vara unik när det gäller lyxprodukter. En produkts uppfattade unikhet ökar värdet av 

produkten, vilket i sin tur ökar konsumentens känsla av ökad status. Det finns däremot en 

kontradiktion av kunders beteende vid anskaffning av lyxvaror eftersom denne har ett 

behov av att dels känna samhörighet, men dels ett behov av unikhet och att kunna 

differentiera sig gentemot andra (ibid). Lyxindustrin har alltid fokuserat på att skapa unika 

produkter för deras kunder, vilket Tian et al. (2001) förklarar vidare med exempelvis den 

unika väskmodellen "Birkin" av märket Hermès samt den unika designen på skor av 

Christian Louboutin. 

3.5.4#Investering##

Den ekonomiska dimensionen av värdet på en lyxvara hänvisar till monetära aspekter 

såsom pris, investeringar och rabatter och refererar till värdet av den i en viss valuta, 

samtidigt som det hänvisar till vilka monetära uppoffringar som behövs för att få den 

(Wiedmann et al. 2009). 

 

Enligt Lichtenstein, Ridgway och Netemeyer (1993), som refereras i Vigneron et al (2004), 

anser konsumenter som uppfattar pris som ett mått på kvalité och att ett högt pris är en 

lyxindikator. Det är något som också nämns i stycket om Veblen-effekten i det Socialt 

konstruerade värdet där det framkommer att priset kan vara en indikator för konsumenter 

angående produktens kvalité. Det här gör att de statuskänsliga konsumenterna gärna 

använder priset som en prestigeindikator (Berkowitz, Kerin & Hartley, 1992) och detta är 
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en vetskap som även tillverkare använder sig av för att få produkterna de säljer att bli mer 

eftertraktade (McCarthy & Perrault, 1987). 

 

Gällande klockor som en investering så är det något som har blivit mer och mer populärt de 

senaste fem åren (Wolff-mann, 2015). En klocka är en form av alternativ investering 

tillsammans med konst, antikviteter och vintagebilar (Ong, 2016). En av anledningarna till 

att de kan vara attraktiva för vissa är för att de är materiella och därmed känns mer verkliga 

än exempelvis en aktie (ibid). Det är också en form av investering som inte påverkas av 

omvärlden på samma sätt som aktier gör. Det är ett vanligt antagande och även en vanlig 

förhoppning att en klocka ökar i värde enligt Ong (ibid), men eftersom det även är viktigt 

att rätt klocka väljs ut. Utöver att varumärket ska vara starkt bör klockan även vara en 

vintagemodell eftersom det är de som tenderar att öka mest i värde (Wolff-mann, 2015). 

Framgångsnyckeln till ett ökat värde hos en vintageklocka är det begränsade utbudet vilket 

ofta är ett rådande faktum bland dessa eftersom produktionen upphört sen lång tid tillbaka. 

Det som huvudsakligen brukar generera någon form av avkastning är starka varumärken 

vilket är applicerbart i hela lyxindustrin (ibid). 

3.5.5#Den#Funktionella#värdekategorin#

!
!
FIGUR!11:!DEN!FUNKTIONELLA!VÄRDEKATEGORIN!

 

I figur 11 visualiseras den Funktionella värdekategorin och är en modell som utgör en 

tredjedel av “Solfjädern” och som presenterades i början av referensramen. Modellen består 

av de faktorer som författarna anser vara av störst relevans inom det Funktionella värdet 

efter insamling av teorier. Som åskådliggjorts i ovanstående avsnitt Funktionellt värde har 

kunder olika behov när de anskaffar lyxprodukter samt olika värderingar kring vad det är i 

en lyxprodukt som utgör ett maximalt värde. Den här typen av kund strävar däremot efter 

samma sak vilket är den funktionella nyttan av produkten. 
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4.#Empiri!
Författarna kommer i empirin att utgå från värdekategorierna som presenterats i 
referensramen. Utifrån de tre presenterade värdena samt de innefattande faktorerna 

kommer insamlingen av data som utgör empirin att läggas fram. 

4.1(Den(socialt(konstruerade(värdekategorin(

Inom det socialt konstruerade värdet nämns följande värdeskapande faktorer som 

författarna har bestämt ska utgöra värdekategorin: “Pris”, “Marknadsföring”, 

“Omgivningens uppfattning”, “Konsumentbehov” samt “Åtkomst”. 

4.1.1#Pris#

Det första värdet i den socialt konstruerade värdekategorin är “Pris” vilket majoriteten av 

informanterna ansåg var en värdedrivande faktor. Näst intill samtliga av informanterna 

menade att värdet på en klocka stiger vid en ökning av priset som vidare påverkar den 

uppfattade prestigen hos konsumenterna. Mikael Wallhagen (9/3-2017) beskriver pris som 

en värdeskapande faktor eftersom det ger en högre status till konsumenten; “...de flesta 

köper ju en dyr klocka för att det är någon typ av status signal...”,vilket även bland annat 

intygas av Johanna Dahlin (25/3-2017) som beskriver att värdet ökar ifall andra känner till 

att klockan är dyr. Linus Axén (23/4-2017) diskuterar kring prisfaktorn; “Min uppfattning 
är att det är olika priselasticitet på olika typer av klockor” och tillägger att klockor ur ett 

lägre segment med sämre kvalité påverkas mer av en prisökning och troligtvis förlorar 

kunder vid en ökning av priset. 

 

Något som diskuterades under intervjuerna var fenomenet med en markant prisökning hos 

ett märke på grund av förbättring av exempelvis ett urverk eller material som används vid 

framställning av klockan, eller där ett märke tar bort ett av deras lägre segment för att öka 

ingångspriset. Ett bra exempel på detta som Tony Frank (10/3-2017) förklarar är när 

märket Omega tog bort de standardiserade ETA-verket och utvecklade sitt eget “in-house” 

verk, det så kallade Co-axial verket. Fenomenet beskriver han som riskabelt och menar på 

att en grupp människor utesluts som en gång hade råd med klockan, men når desto fler 

tack vare den ökade prestigen och det ökade uppfattade värdet; 

Man “gamblar” ju rätt hårt när man som sagt väljer bort väldigt många människor 

som inte har råd med den här modellen idag. Men samtidigt höjer man på ett sätt 
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värdet på varumärket och det blir mer prestige och då fångar man upp nästa steg 

istället. 

7!FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!
 

Rajesh Lakhwani (10/3-2017) menar däremot på att en prisökning inte berör kunden 

särskilt mycket och hävdar att kunder kommer att köpa klockan ändå. Han förklarar vidare 

att om en kund redan är inställd på att köpa en klocka av ett högre segment, kommer inte 

en prisökning att påverka deras beslutsfattande. Dahlin (25/3-2017) menar däremot att en 

prissänkning hos ett märke av en högre prisklass kan ha en positiv inverkan eftersom 

personer som inte tidigare hade råd med en viss typ av klocka nu kunde köpa en sådan för 

ett lägre pris; “...ett lägre pris på en klocka från ett relativt dyrt märke leder också till 
större efterfrågan”. Med detta påstående menar hon på att även en prissänkning kan vara 

ett incitament för att köpa en produkt. 

4.1.2#Marknadsföring#

Informanterna diskuterar därefter den andra faktorn, “Marknadsföring”, som en 

värdeskapande faktor och majoriteten ansåg att den var av stor betydelse. Dahlin (25/3-

2017) menar att marknadsföring är det enda som är av betydelse och förklarar vidare; 

Det är sånt här som skapar värdet på klockan. Utan kändisskap är en klocka inget 

att ha, då köpet enligt mig, i 95-100 procent av fallen, handlar om image. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
 

Hon tar även upp märket Piaget, som exempel på märken som inte marknadsförs i Sverige 

och därmed inte har någon närvaro bland kunderna; “Nästan ingen svensk känner till det 
vilket gör att det inte är attraktivt att köpa en sådan klocka i Sverige där ingen ändå 

förstår hur dyr och cool den är vilket gör att vi säljer bara ett fåtal sådana klockor om 
året” (ibid). 

 

Isabel Norlin (Intervju 9/3-2017) förklarar vidare att marknadsföring är det som gör att en 

klocka är efterfrågad från första början och menar på att det är viktigare än kretsen som 

konsumenten vistas i. Detta är någonting som även Tony Axelsson instämmer med under 

en diskussion kring märket Rolex och varför de har kommit dit de är idag; “Ja de har ju 
varit väldigt tuffa när det gäller reklam alltså. Och de sponsrar stora sportevenemang, 

segling, ridsporten” (Axelsson T., Intervju 7/3-2017). Vidare berättar Wallhagen (9/3-

2017) om fenomenet kring Rolex framgångshistoria och diskuterar huruvida det beror på 

det faktum att det är en stiftelse som har gjort att de har haft konstant framgång genom alla 
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år eller om det är deras närvaro när det kommer till marknadsföring. Han påstår till 

skillnad från Axelsson (7/3-2017) att Rolex marknadsföringsstrategi är mer diskret men att 

de finns på rätt ställen; “Det är liksom ändå inte det bolaget som har marknadsfört sig 
mest. De är ganska diskreta i sin marknadsföring, men de är med på rätt ställen”. De tar 

upp Omega som ett exempel på ett märke med intensiv närvaro vid olika arrangemang, 

eftersom de bland annat är “Official timekeeper” vid de Olympiska Spelen och släpper alltid 

en “special edition” när det är aktuellt, ett exempel som Wallhagen (9/3-2017) nämner 

under intervjun. På samma sätt är Omega den officiella James Bond klockan och lanserar 

även där en nyutgåva av en redan existerande modell när en ny film släpps. Wallhagen 

(ibid) pratar även om produktplacering där klockorna burits av kända människor i filmer, 

såsom Rolex modell Daytona som blev en framgångshistoria efter av den bars av Paul 

Newman, eller när Rolex Submariner blev den officiella Bond klockan. Detta intygar även 

Frank; 

...man blir påverkad av produktplacering. Det tror jag. Sen tror jag att det är 
viktigt att man sköter det lite snyggt också. Det får ju inte bli fel. Och det får ju 

absolut inte bli så att man hänger på fel klocka på fel person. 

                                                                 7!FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!

4.1.3#Omgivningens#uppfattning#

Den tredje faktorn som diskuteras är “Omgivningens uppfattning” och huruvida det är 

värdeskapande eller inte.  Frank (10/3-2017) förklarar faktorn; “Tänk på en arbetsplats 

sådär, och finns ju många nördar som är tok-intresserade och vet vad det är för 
kalibernummer och allt, och man hänger väl med på det, ser att polarna köper en Omega, 

Rolex och lite så”. Wallhagen (9/3-2017) tar upp att kunden beter sig annorlunda kring det 

här fenomenet beroende på om det är deras första köp eller inte och beskriver det som att 

kunder påverkas i en stor utsträckning av sin omgivning och sociala medier om de inte äger 

någon klocka innan. Han utvecklar detta genom att förklara att konsumenten påverkas 

desto mer av personer i sin omgivning som verkar vara mer insatta i ämnet och har stor 

förståelse för det; 

...polarna liksom, ”ja men det är klart man ska ha en Chronomat från Breitling 

liksom”. På något sätt så sätter det sig, man tittar på den där och ”ja men han som 
har lite klockor han tycker att den är lite häftig, det kanske är det man ska ha” 

liksom. 

7WALLHAGEN!M.,!INTERVJU!9/372017!
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Att omgivningen påverkar konsumenten stärks även vidare av Lakhwani (10/3-2017) som 

menar på att "Word of mouth" har en stor påverkan på hur kunder konsumerar och 

tillägger att även sociala medier påverkar konsumenter i en stor utsträckning.  

4.1.4#Konsumentbehov#

Den fjärde faktorn i den socialt konstruerade värdekategorin är “Konsumentbehov”. Ett 

uppfyllt behov hos en kund vid köp av en klocka är ytterligare en faktor som undersöks ifall 

den skapar värde hos en konsument. De flesta av informanterna har liknande åsikter när 

det kommer till status eftersom det var ett återkommande ämne och är en viktig del av 

konsumentens behov enligt dem. 

 

Wallhagen (9/3-2017) beskriver det här fenomenet som en faktor många inte gärna vill 

medge; “Ja det är ju ändå en statussymbol, det tycker jag, man köper ju för sig själv säger 

nog de flesta, men någonstans innerst inne är det väl kul när någon annan ser det”. 
Vidare menar Wallhagen (ibid) att konsumentens behov ofta ligger i att upprätthålla en typ 

av fasad och att klockan i sig är en av komponenterna till att lyckas med det. Han tillägger 

att han tror att det är många som anser att just en klocka är extra viktigt för konsumenter 

eftersom den går att bära med sig överallt, och jämför det med ett par märkessolglasögon 

eller en designerväska. Dahlin (25/3-2017) intygar vidare att majoriteten av kunder som 

köper klockor också använder en klocka för att de har behov av status; “Jag skulle gissa på 

att ca 5 procent av alla klockanvändare bär en klocka för att se tiden. Resten använder den 

som en accessoar och statussymbol”, vilket även Norlin (9/3-2017) håller med om och 

beskriver det som en längtan efter att förfina sig själv och visa upp en viss säkerhet utåt. 

 

Axelsson (7/3-2017) diskuterar kring hans egna tankar vid köp av en ny klocka och 

fastställer att det är mekaniken som fascinerar honom mest men menar samtidigt att det 

beror på vad folk är intresserade av. Han tillägger även att de flesta inte bryr sig och köper 

en märkesklocka bara för att visa upp den. Vidare förklarar han att det finns olika sorters 

kategorier av människor som värdesätter olika saker och att den kategori som han beskrev 

var de som oftast strävar efter status. Han menar även att han själv lägger ner pengar på en 

stålklocka med mer "finesserier" inuti, och tillägger att anledningen till detta är för att han 

har ett stort intresse för vad som finns inuti snarare än hur den ser ut på utsidan och 

beskriver samtidigt sig själv som en mekaniskt lagd person med ett stort klockintresse 

(ibid). 

 

Frank (2017-9/3) tar upp att behov kan variera mellan kön. Behoven hos en manlig kund 

tenderar att få uppfylla ett tekniskt intresse och många bryr sig om vad som finns inuti 
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klockan. Mekaniska urverk är därför av stor vikt för dem men hos kvinnliga kunder är det 

de estetiska aspekterna som är av större betydelse; 

...det är lite känsligt kanske med genusperspektivet, men det är ju så att män är ju 
väldigt mycket mer intresserade av det tekniska. Och urverket. Och många damer, 

ja de vill ha en vacker klocka, kanske med diamanter, pärlemor, det väger verkligen 
mycket mer för dem än ett mekaniskt urverk. 

7!FRANK!T.,!INTERVJU!9/372017!

4.1.5#Åtkomst#

“Åtkomst” är den femte faktorn i det socialt konstruerade värdet vilket majoriteten av 

informanterna anser vara värdeskapande. Frank menar att med hjälp av en begränsad 

åtkomst växer en efterfråga fram; 

...det bygger liksom lite sug. Och det håller ju också priserna uppe. För man är ju 
också jätteglad om man får tag på en, då betalar man gladeligen fullt pris /…/ 

många gånger får man ju vänta på deras klockor, leveranstiden, och det är ju lite 
prestige. 

7!FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!
 

Frank (ibid) förklarar vidare att kombinationen av bristande åtkomst, lång väntetid, 

kösystem och specialbehandling av VIP-kunder, men även att produktionen av en klocka 

har upphört, kan leda till ökat värde och en ökad känsla av unikhet samt prestige för en 

kund. Ett exempel som tas upp av ett flertal informanter är fenomenet med vintageklockor. 

Det kan exempelvis vara en klocka som det skett något misstag med vid 

produktionstillfället vilket gör att produktionen upphört och att det därmed tillverkats en 

liten mängd av den. Det här fenomenet tar bland annat Axelsson (7/3-2017) upp; 

“Efterfrågan av en viss klocka kan påverkas av att ingen vill köpa den först. Sen går den 

ur produktion, och helt plötsligt så vill man ha den”. 

 

Dahlin (25/3-2017) förklarar att begränsad åtkomst och lång väntetid är ett fenomen som 

går att se rent generellt inom premiumindustrin; “Ja, som med andra lyxvaror så blir det 
ju en ”statusgrej” att ha något som alla vill ha men som är omöjligt att få tag på" och 

exemplifierar genom att nämna produkter så som "Birkin"- eller "Kelly"-väskmodellerna 

från märket Hermès. 
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Wallhagen (9/3-2017) anser att det finns två olika typer av konsumenter där den ena 

gruppen drivs av att äga en premiumvara som är limiterad; 

...men jag tror att det är väldigt många som är attraherade av att ha något som är 
väldigt unikt, eller något som är väldigt svårt att få tag på. Man har liksom, ja en 

unik klocka det är ju alltid någonting som är häftigt. 

7!WALLHAGEN!M.,!INTERVJU!9/372017!

!
Frank (10/3-2017) beskriver samma slags konsument; 

....en väldigt liten klick. Jag tror att det finns den här typen av konsument men då 
tror jag att man ska ha extremt mycket pengar och då tycker man att det är lite 

häftigt att ha någonting eget. 

7!FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!

!
Wallhagen (9/3-2017) förklarar dessutom att den andra typen av kund drivs till att köpa 

varor av ett högre segment där de har påverkats av personer i deras omgivning. Den här 

kundtypen presenterar den stora massan och när en sådan kund ska köpa sin första klocka 

påverkas den mycket av vad andra tycker och vad andra konsumerar i deras omgivning 

(ibid). 

4.2(Den(Hedonistiska(Värdekategorin(

Den andra värdekategorin är det Hedonistiska värdet som innefattar de värdeskapande 

faktorerna “Självförverkligande”, “Historiskt värde”, “Estetiskt värde” och “Emotionellt 

värde”. 

4.2.1#Självförverkligande#

Den första faktorn i den Hedonistiska värdekategorin är “Självförverkligande”. Enligt 

Giorgios Batselas (9/3-2017) är målet att uppnå en form av självförverkligande en drivande 

värdefaktor; “...man ska uppnå en dröm som man alltid har haft”. Wallhagen (9/3-2017) 

drar referenser till barndomsdrömmar som konsumenten vill förverkliga. Han anser att om 

konsumenten som ung idoliserat astronauter och fascinerats av rymdfärder och sedan 

kommit i kontakt med exempelvis en Omega Speedmaster som marknadsförs som 

“månklockan”, kan detta vara en bidragande faktor till varför just den klockan tilltalar dem. 

“Och det är ju många som säkert liksom vuxit upp med att ja, det är en drömklocka liksom 
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att, ”den ska jag äga någon gång” i tiden, att man liksom har sett astronauterna ha den 

liksom när man är liten“ (ibid). 

 

Norlin (9/3-2017) anser att köp av en klocka kan bero på kundens behov av att öka sitt eget 

självförtroende. Ifall andra i ens umgängeskrets konsumerar en viss sorts produkt handlar 

det sannolikt om grupptillhörighet och en form av självförverkligande; “Man kanske har 

hamnat i en sådan krets, att det är viktigt, eller så vill man förfina sig själv, kanske ge en 
viss typ av säkerhet utåt”. Vidare förklarar hon även att flera kunder tycker att det är av så 

stor vikt för dem att få den här säkerheten utåt att de tar lån för att kunna köpa en klocka. 

De lever alltså över sin egen levnadsstandard. Att öka sitt självförtroende med hjälp av en 

statussymbol skulle kunna vara en form av självförverkligande. Detta är någonting som 

även Axén (23/4-2017) diskuterar kring och beskriver självförverkligande som en 

bakomliggande faktor för vissa individer och liknar det med att köpa exempelvis en dyr bil 

eller båt. Wallhagen (9/3-2017) tillägger att konsumenter dessutom kan bli påverkad av 

olika sociala nätverk; 

Man kan ju bli väldigt påverkad av sin grupp på jobbet, eller kompisgrupp eller 
sådär. Och idag tror jag man kan bli påverkad av sociala medier också. Lite, det 

kan vara att du följer någon bloggare eller någon artist som du har sett ha en 

speciell klocka, och då vill du ha en likadan. Men då tror jag kanske inte riktigt att 
det är lika genomtänkt. 

7WALLHAGEN!M.,!INTERVJU!9/372017!
 

Dahlin (25/3-2017) anser att köp av en klocka ur ett premiumsegment fungerar som en 

statuspryl som införskaffas med syftet att symbolisera rikedom och framgång; 

Klockan är för de allra flesta en symbol för hur mycket pengar man har (på samma 

sätt som med kläder och annat materialistiskt). För många, framför allt män /…/ 
verkar klockan betyda mycket då samhället vill “inprinta” en bild i oss om att en är 

lyckad om en är rik, och därmed är en lyckad person om en äger dyra klockor. 

7DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
 

Att ett klockköp handlar om att symbolisera rikedom är även något som Axelsson (7/3-

2017) refererar till. Han nämner att han själv fått en dröm om att få äga en viss klocka, och 

att det kändes just som en dröm på grund av att den kostade så mycket som den gjorde; “Så 

då blev det liksom att varje år gick man dit och drömmen började liksom, “...jag ska ha en 
Glashütte någon gång”. Och redan då kostade de ju massvis tyckte man. Men man ”jag 
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ska ha en sådan där”. Han tillägger att det ofta handlar om ett köp som en kund vill kämpa 

för; “För vissa är det kanske en dröm om att någon gång få köpa en riktigt fin klocka. I 

början är det ouppnåeligt, men att man vill liksom kämpa för det här” (ibid). 

4.2.2#Historiskt#värde#

Den andra faktorn i den Hedonistiska värdekategorin, “Historiskt värde”, var ett värde som 

bland annat Wallhagen (9/3-2017), Frank (10/3-2017) och Norlin (9/3-2017) ansåg vara 

ytterst värdeskapande. Wallhagen (ibid) anser att det historiska värdeskapandet handlar 

om att du haft en typ av dröm att äga en viss klocka, men att det är klockans roll i det 

historiska sammanhanget som skapar värdet. Han förklarar att det är ett slags mål för 

konsumenter att äga en viss klocka som har ett historiskt värde eftersom det ger dem en 

känsla av att äga en del av historien. Vidare menar han att historiken hos en klocka är något 

som fascinerar många konsumenter eftersom det är ett mekaniskt hantverk som bär på 

hundratals år av historia. Han tillägger att det finns många modeller hos märken som på 

grund av deras roll i historien fyller ett historiskt värde hos kunder; “Daytonan till exempel, 

som egentligen inte var så het från början utan den blev ju det i slutet på 80-talet, och jag 

menar då är det ju Paul Newman som har burit den här filmer och privat" och syftar då 

till det faktum att modellen bars av Paul Newman som skapade ett ytterligare värde för 

konsumenter, inte bara ett samlarvärde men även ett stort ökat finansiellt värde. 

 

Frank (10/3-2017) instämmer att historien kan skapa ett ökat värde för konsumenten och 

tar återigen upp Omegas "månklocka" som ett bra exempel; “...även klockans historia är 

väldigt viktig, företaget eller, ja Speedmastern det är ju förknippat med månklocka och 

den historien är väldigt viktig”. Han tillägger; “...väldigt ofta gör man sådana där 
“Homage modeller”, alltså man hedrar sin historia och tar fram en “re-edition” på en 

gammal modell” (ibid) där han visar på att det är viktigt för starka varumärken att hedra 

gamla klassiker. Ett bra exempel på detta är ännu en gång Omega med deras 

Globemastermodell som de nyligen tog fram för att efterlikna den första 

Constellationmodellen från 1952. Det här är något varumärkena ofta gör genom att 

exempelvis tillverka en limiterad version av en redan existerande modell, göra en liten 

förändring på urtavlan eller erbjuda ett nytt inslag av färger i klockan (ibid). 

 

Norlin (9/3-2017) tar upp historien hos en klocka som en av de huvudsakliga faktorer till 

att de är villiga att lägga ner så mycket pengar på dem; “Du lägger ju inte ner så mycket 

pengar för att klockan ska visa tiden, utan det är ju antingen, att du är väldigt 
intresserad, du gillar historien bakom märket och klockan, du kanske gillar urverket” och 

drar även paralleller till att förstå sig på en klockas historiska betydelse som en möjlighet 

för klockbärare att symbolisera kunskap och status. 
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Dahlin (25/3-2017) höll inte med tidigare nämnda informanter som ansåg att den 

historiska faktorn var ytterst värdeskapande, och tyckte själv att det var väldigt få av hennes 

kunder som tyckte att det var av någon vikt och att det inte var något som hon själv ansåg 

vara särskilt värdeskapande. 

Jag skulle gissa att endast ca 1-3 procent av de som provar och kollar på våra 

klockor bryr sig om detta i någon större mån. Sen är det alltid positivt att kunna 
berätta någon ”fun-fact” om klockan, det brukar oftast leda till att kunden frågar 

mer eller stannar kvar längre vid klockan. Detta gäller för de flesta modeller med 

undantag för typ Omegas ”moon watch”. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!

4.2.3#Estetiskt#värde#

Den tredje faktorn i den Hedonistiska värdekategorin, “Estetiskt värde”, var också ett värde 

där informanterna hade delade åsikter och olika anledningar till varför det är mer eller 

mindre värdeskapande. 

En ”oinsatt” kund bryr sig allra mest om utseendet och möjligtvis igenkänning av 

märke medan klocknördar skulle bry sig 50/50 om utseende och funktion. Men även 
hos nördarna skulle jag säga att det är estetiken som påverkar mest, även om de 

gärna vill få det att låta som att de bryr sig mer om funktionerna. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
 

Frank (10/3-2017) anser att det är fler kvinnor än män som bryr sig om själva utseendet på 

klockan, på samma sätt som nämndes under "konsumentbehov" i det Socialt konstruerade 

värdet. Där beskrev han hur damer ofta vill ha en vacker klocka och hellre lägger ner pengar 

på ädelstenar medan män värdesätter mekaniken mer, vilket även Stefan Isaksson (18/4-

2017) instämmer med. 

 

Många funktioner som är populära hos konsumenter efterfrågas av just den estetiska 

aspekten på grund av att de ger klockan vissa karaktärsdrag som kunden strävar efter och 

här nämns ännu en gång kronografklockan som ett bra exempel på en klocka som 

efterfrågas för den sportiga ”looken” och inte själva tidtagarfunktionen. Wallhagen (9/3-

2017) förklarar att kronografklockan är en klocka med en kronograffunktion som 

automatiskt blir tjockare och ger mer komplexitet till urtavlan och att exempelvis en 
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månfas gör den elegant och lite mer intressant samt vattentätheten gör den tjockare och 

mer robust.  

 

Axelsson (7/3-2017) anser att utseendet inte har så stor betydelse, men att de som faktiskt 

köper en klocka på grund av dess utseende kan ha påverkats av marknadsföringen; “...sen 
kan det ju vara så att man faktiskt tycker att den är snygg. Men sen att man också blir 

påverkad av all reklam och sådär”. Han tillägger därefter; “Vissa köper ju bara en 
märkesklocka bara för att, och skiter liksom i hur den fungerar” (ibid) och menar på att 

det som påverkar majoriteten av kunderna är det estetiska hos en klocka och designen som 

ett märke erbjuder. 

 

Frank (10/3-2017) förklarar även fenomenet med den schweiziska klockbranschen och vad 

som gör dem så speciella i jämförelse med andra liknande industrier; “Det är intressant, 

för hela Schweiziska klockindustrin, det är väldigt konservativt, det, om man jämför till 
exempel med modebranschen, det är shower hit och shower dit, det är vårmode och 

höstmode och allt det där”. Han berättar vidare att det estetiska värdet hos kunder när det 

kommer till klockor av ett högre segment är av så pass stor betydelse och att därmed stora 

eller drastiska förändringar skulle påverka efterfrågan avsevärt. Att behålla utseende på en 

modell, eller till och med återuppliva en gammal klassiker är ett koncept som är ytterst 

förekommande när det kommer till premiumklockor. Detta togs även upp under det 

historiska värdet där Frank (ibid) berättar om “Homage modeller”, när märken tillverkar 

“re-edition’s” för att hedra en gammal modell eller då en klassiker återlanseras. 

4.2.4#Emotionellt#värde#

Den fjärde faktorn i den Hedonistiska värdekategorin, “Emotionellt värde”, var till viss mån 

värdeskapande för informanterna. Vissa fann den mer betydelsefull än andra och många 

konstaterade att det ofta till stor del handlade om att äga en statussymbol. Enligt Dahlin 

(25/3-2017) så var det av stor betydelse för kunderna som köpt klockor av ett högt segment; 

Många har en bild av varumärkenas olika “images” och vilken typ av person som de 

associerar med dessa. Det är viktigt att varumärket de väljer passar in på kundens 

egen “image” och självbild. Har kunden mindre vetskap om ett klockmärke så går 
hen mer på estetik och första intryck av märket. 

7DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
 

Hon utvecklade detta med att förklara att många klockmärken erbjuder en historia till sina 

kunder med hjälp av deras traditioner och autenticitet. Frank (10/3-2017) förklarar att det 

är väldigt vanligt inom just klockvärlden att kunder utvecklar en lång relation till märkena, 



47 

 

eftersom det första och främst handlar om starka varumärken som marknadsfört sig väl 

med rätt kändisar eller som har närvarat vid historiska händelser. 

Axelsson (7/3-2017) förklarar det emotionella värdet hos en klocka eller ett märke som en 

av de mest värdedrivande faktorerna, och att det är den största bidragande faktorn till att 

han började samla på klockor från märket Glashütte Original; 

Och i början då så for man ju omkring bland annat utställare då och Glashütte var 

nog den vi fastnade för, på grund av deras klockor såklart, men också deras 
vänlighet. De var liksom ”kom in, sitt ner, ni kan titta runt och ni behöver inte köpa 

något”. Så då blev det liksom att varje år gick man dit och drömmen började liksom, 

”Fan jag ska ha en Glashütte någon gång". 

7!AXELSSON!T.,!INTERVJU!7/372017!
 

Axelsson (ibid) berättar vidare om relationen han har skapat med märket, att de årligen 

bjuder in honom till världens största klockmässa i Basel och till deras fabrik i Tyskland, 

samt att de även låtit honom vara med i en marknadsföringskampanj för märket. Allt detta 

har resulterat i ett ömsesidigt engagemang som lett vidare till att hans intresse har fortsatt 

växa och att han även skapat ett emotionellt band till märket (ibid). 

 

Frank (10/3-2017) tar upp att starka varumärken samt deras historia är viktigare än att 

klockan är estetiskt tilltalande. Han håller även med om att ett emotionellt band till en 

klocka stärker det uppfattade värdet hos en kund, exempelvis att en familjemedlem ägt en 

sådan klocka eller en klocka av samma märke. 

 

Wallhagen (9/3-2017) hade en helt annorlunda uppfattning och syn på huruvida det 

emotionella värdet är av innebörd; “Nej men jag tror att de flesta köper väl ändå för att 

det ska vara en accessoar liksom” vilket är ett spår som även Isaksson (18/4-2017) är inne 

på; ”Det är nog mer ett smycke idag och något som visar tiden än något emotionellt”. 

Wallhagen (9/3-2017) anser att det till större delen handlar om att klockan är en 

statussymbol och att ett emotionellt band därmed inte är av någon betydelse; 

Det är ju ändå en statussymbol, det tycker jag, man köper ju för sig själv säger nog 

de flesta, men någonstans innerst inne är det väl kul när någon annan ser det… om 
man ska vara helt ärlig mot sig själv, de flesta köper ju en dyr klocka för att det är 

någon typ av status signal, absolut. Sen kan det ju vara mer eller mindre grundat i 
ett intresse för mekanik och sådär, men jag menar det är ju ändå lyxvaror. 

7!WALLHAGEN!M.,!INTERVJU!9/372017!
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4.3(Den(funktionella(värdekategorin(

Den tredje värdekategorin är det funktionella värdet i vilket följande faktorer ingår: 

“Funktionellt behov”, “Användbarhet”, “Pålitlighet”, “Originalitet”, “Kvalité” samt 

“Investering”. 

4.3.1#Funktionellt#behov#

Det “funktionella behovet” som en värdeskapande faktor är den första faktorn i den 

funktionella värdekategorin. Faktorn utgör syftet som kunden har som målsättning att 

uppfylla med hjälp av köp av en klocka och varierade mycket beroende på informant. 

Majoriteten anser inte att funktionen som en klocka uppfyller är ett funktionellt behov hos 

kunden, som ett behov av att se tiden eller kunna ta tid med hjälp av en kronograf. Dahlin 

(25/3-2017) förklarar på samma sätt som under konsumentens behov i den socialt 

konstruerade värdekategorin att det är en ytterst liten andel av alla klockanvändare som 

bär en klocka för att veta vad tiden är och att majoriteten använder den som en 

statussymbol. Hon menar på att det generellt sett är en väldigt liten grupp av konsumenter 

som faktiskt bryr sig om funktionerna hos klockan. Batselas (9/3-2017) diskuterar kring 

ämnet och nämner att en klocka är ingenting som egentligen behövs, och att behovet 

grundar sig i andra bakomliggande faktorer. Vidare förklarade han att de flesta 

konsumenter har, vare sig de vill erkänna det eller ej, ett behov av att äga en statussymbol 

och att bli förknippad med en viss livsstil (ibid). 

 

Axelsson (7/3-2017) beskriver faktumet att alla individer har olika intressen och att dessa 

även påverkar det funktionella behovet vid köp av en klocka. Beroende på vad kunderer har 

för intressen varierar prioriteringar. Detta resulterar i att kunder drivs av faktorer av olika 

slag vid val av klocka samt värdesätter funktioner olika mycket beroende på vad man är 

intresserad av. 

 

Resterande informanter förklarar däremot att behovet av funktionen oftast inte är 

nyttjandet av funktionen i sig, men snarare för att funktionen uppfyller en estetisk funktion 

och gör klockans utseende mer tilltalande. Funktionen hos en klocka påverkar utseendet 

avsevärt, allt från tjocklek och robusthet till tavlans utseende. Wallhagen (9/3-2017) 

beskriver att det finns funktioner som är mer eller mindre efterfrågade, men att funktionen 

ofta efterfrågas på grund av utseende; ”...många vill ha kronograf funktionen, men det är 

inte för att använda kronografen utan det är bara för att det är, det ser tufft ut“. Vidare 

tar Wallhagen (ibid) upp att när en viss funktion efterfrågas är det ofta i ett lägre segment, 

där kunden behöver en viss typ av klocka för ett speciellt ändamål, men förklarar även att 
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det ofta handlar om klockor ur lägre segment när en viss funktion efterfrågas som faktiskt 

ska brukas. 

 

Både Frank (10/3-2017) och Isaksson (18/4-2017) diskuterar att när det finns fler 

funktioner på en klocka, skapar det ett mer unikt objekt vilket i sig är värdeskapande, men 

funktionerna är fortfarande inte något som konsumenten faktiskt kommer att använda; 

Så fort man ska lägga till en funktion, eller komplikation /…/ blir det mer avancerat 
och det sticker ut lite mer. Och är lite häftigare. Så jag tror egentligen inte att man 

använder sig utav de här komplikationerna, utan det är mer att det blir lite, ett mer 

unikt objekt helt enkelt. 

7FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!

4.3.2#Användbarhet#

Majoriteten av informanterna anser att “Användbarheten”, vilket är den andra faktorn i den 

funktionella värdekategorin, inte är en värdeskapande faktor när det kommer till klockor i 

det här segmentet. Av liknande anledningar som i det funktionella behovet, är 

användbarheten till större del en faktor som enbart är viktig på grund av att den kan 

komma att påverka klockans utseende. 

 

Frank (10/3-2017) förklarar däremot att en klocka fyller en värdeskapande funktion om 

den är användbar i alla lägen och att konsumenter ibland drivs av att klockan ska vara 

praktisk. Vattentäthet, safirglas och kronograf är egenskaper hos en klocka som går under 

den benämningen som många kunder ser som nödvändiga för att de ens ska överväga att 

köpa en klocka, vilket även tas upp under det “Funktionella behovet”. Många konsumenter 

tycker att det är bekvämt att inte behöva tänka på att ta av sig klockan, förklarar Frank 

(10/3-2017) och beskriver specifikt svenskar som ett praktiskt lagt folk. Wallhagen (9/3-

2017) förklarar att vissa klockor till och med väljs bort av kunder om de inte tål vatten och 

instämmer med Frank (10/3-2017) att svenskar är ett praktiskt lagt folk eftersom många 

strävar efter bekvämligheten i att kunna bära en klocka dygnet runt. Han menar emellertid 

även att vissa funktioner eftersträvas av konsumenter men inte för att den ska användas 

utan snarare för "looken" den skänker klockan. 

 

Att en klocka ska vara praktisk är något som är återkommande hos samtliga informanter, 

men tas inte upp som en av de viktigaste när det kommer till faktorer som kunder utgår 

efter vid köp av en klocka. Axelsson (Intervju, 7/3-2017) svarade exempelvis nekande på 

frågan ifall han någonsin använde sig av månfas-funktionen, vilket är en roterande disk 
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under urtavlan som visar hur månen står på sin klocka, men att han fortfarande anser att 

det är "häftigt" att klockan har den funktionen (ibid). 

 

Dahlin (25/3-2017) diskuterar kring ämnet användbarhet och säger att många 

konsumenter är intresserade av funktionerna, men på grund av att de fyller ett estetiskt 

värde för dem; 

Även hos ”nördarna” skulle jag säga att det är estetiken som påverkar mest, även 
om de gärna vill få det att låta som att de bryr sig mer om funktionerna” och 

tillägger sedan att “de flesta oftast inte använder eller märker av klockans 

funktioner så mycket och att den snarare utgör en accessoar. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!

4.3.3#Pålitlighet#

Den tredje faktorn i den funktionella värdekategorin är “Pålitlighet”. Majoriteten av 

informanterna beskriver däremot att den här faktorn är något som, i det valda segmentet, 

tas för givet hos konsumenten. De menar att faktorn pålitlighet alltså är så pass 

underförstådd att den inte ger särskilt mycket värde. “Som kund så förväntar man ju sig en 

viss kvalité när man köper ett varumärke. Och får man då en lite lägre kvalité än sin egen 
förväntning så blir man ju besviken” förklarar Frank (10/3-2017) och tillägger att det är en 

av anledningarna till att starka varumärken ofta efterfrågas eftersom de redan är 

väletablerade på marknaden och konsumenter litar därmed på märket, vilket även Axén 

(23/4-2017) diskuterar. Wallhagen (9/3-2017) förklarar vidare att kunden troligtvis 

kommer att köpa samma märke ifall de en gång ägt det märket och varit nöjd med den; 

“Om man är nöjd med klockan så stiger kundens kundnöjdhet”.   
 

Märkena som ingår i Historic Maison segmentet har alla en lång historia, autenticitet samt 

tradition och har funnits på marknaden så pass länge att de har skapat ett rykte som 

behöver bevaras (FHH, 2016). Dahlin (25/3-2017) förklarar detta vidare; 

Många tror att märket är pålitligt då det “obviously” hållit sig kvar på marknaden 
under en längre tid. Hade det varit ett ”dåligt” märke där klockorna gått sönder 

eller där populariteten minskat så skulle det inte överlevt på marknaden. Därför 
gillar kunder märken med historia. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
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4.3.4#Originalitet#

“Originalitet” är den fjärde faktorn i den funktionella värdekategorin. Med “Originalitet” 

menar författarna på ett “savoir-faire” där det handlar om en kunskap och skicklighet som 

tillverkaren besitter, i det här fallet en viss teknik, som inte kan utföras av någon annan än 

tillverkaren själv. Det kan handla om en viss urmakarkonst som tar lång tid att efterlikna av 

andra i branschen på grund av komplexitet eller patentskydd. Majoriteten av 

informanterna diskuterar kring ämnet att ett märke besitter en viss kunskap när det 

kommer till skapandet av nya urverk med nya och mer avancerade funktioner är en faktor 

som kan påverka kunder att införskaffa den specifika klockan. Originalitet handlar även om 

en autenticitet och tradition som ett märke besitter eller att märken utför sina egna 

kvalitetskontroller som gör att de kan försäkra kunden om en viss kvalité och pålitlighet, 

eller att de tar fram sina egna “in-house” verk. Frank (10/3-2017) förklarar vidare 

konceptet med traditioner och vikten att bevara dem; “Man är också väldigt noga med att 
behålla modellen ganska intakt, som den alltid har sett ut”, och drar en parallell mellan 

“Originalitet” och värdet i att känna igen en klocka. Även Dahlin (25/3-2017) diskuterar 

kring frågan autenticitet och traditioner; “...bara för att de [märket] funnits länge så tror 
många att deras design därmed är tidlös och att de gör fantastiska urverk som aldrig går 

sönder” och tydliggör genom att förklara att ett märkes närvaro på marknaden bidrar till en 

trygghet hos kunden. 

 

Originalitet gör även att många kunder som ska köpa en klocka av ett högre segment redan 

har en idé om vad de vill ha. De är ofta inställda på vilken klocka de kommer att köpa redan 

innan köpet äger rum. En förkärlek till märken när det kommer till klockor är någonting 

som alla informanter instämmer är ett återkommande fenomen. Faktorer som bidrar till 

det här fenomenet skulle kunna vara märkets historia, vilket förklarats i avsnittet om den 

Hedonistiska värdeskapande kategorin, men som även går under faktorn Originalitet; 

“...det är så med starka varumärken, det är ju viktigare än att ha en modell som man 
tycker är snygg /…/ även klockans historia är väldigt viktig, företaget eller, ja 

Speedmastern det är ju förknippat med månklocka och den historien är väldigt viktig” 

säger Frank (10/3-2017) och berättar om sin egen förkärlek till märket Omega och 

modellen Speedmaster. 

 

Originalitet kan även handla om att det finns ett begränsat antal av just den klockan, vilket 

är ett attribut som är värdeskapande hos vissa märken och en drivande faktor till att kunder 

vill ha den. “Jag tror att det är väldigt attraktivt att ha någonting som man inte kan få 

tag på” säger Wallhagen (9/3-2017) och förklarar att faktorer som väntelistor kan skapa ett 

värde för kunder. 
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4.3.5#Kvalité#

Den femte faktorn som författarna tar upp är “Kvalité”, vilket är lik som “Pålitlighet” en 

faktor som beskrivs av informanterna som underförstådd men är likväl en betydande 

faktor. När det kommer till författarnas valda segment, Historic Maison, som rör så pass 

höga summor, skulle konsumenterna kunna finna det som en självklarhet att klockan ska 

vara av hög kvalité. Frank (10/3-2017) tar upp att det inte alltid räcker med ett starkt 

varumärke för att klockan ska efterfrågas och att det trots allt måste finnas en typ av kvalité 

hos klockan; “...jag tror att det får inte bara vara ett namn, utan det måste ändå vara 

kvalité bakom”. Han berättar även om fenomenet kring “parfymmärken” där modemärken 

har satt sitt märke på klockor, men på grund av bristande kvalité och kunskap inom att 

producera klockor har de oftast inte varit framgångsrika; “...på klocksidan så finns det 
många sådana parfymmärken kallar vi dem för, och det kan ju vara allt från rent skräp 

till riktigt bra, och då är det ju liksom, varumärkena är kända” (ibid). Han tillägger även 

att det här inte bara gäller klockor utan även för produkter rent generellt som vill ha ett bra 

rykte och värnar om sitt varumärke. 

Är man rädd om sitt varumärke, så är det ju viktigt att oavsett för vilken produkt 
som man släpper ut på marknaden så bör den ju hålla en förväntad kvalité tycker 

jag. Som kund så förväntar man ju sig en viss kvalité när man köper ett varumärke. 
Och får man då en lite lägre kvalité än sin egen förväntning så blir man ju besviken. 

7!FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!
 

Axén (23/4-2017) exemplifierar ett fall med bristande kvalité för att poängtera vikten av att 

ett premiummärke ska tillgodose sina kunder en god kvalité. Vid en förödande händelse, så 

som att en premiumklocka släpper in vatten eller inte håller tiden, är besvikelsen stor på 

grund av de höga förväntningarna. Sannolikheten att kunden kommer att vilja köpa det 

märket igen är väldigt liten (ibid). 

 

Wallhagen (9/3-2017) beskriver att många kunder gärna väljer ett välkänt märke som är 

väletablerat på marknaden och helst ett som utvecklar sina egna urverk. Han förklarar att 

det skapar en form av trygghet hos kunden och tar även upp Rolex som exempel; “Ja, 
många är ju väldigt nöjda med Rolex /…/ den behåller värdet på ett bra sätt och så. Det 

är en otroligt stark och bra produkt”. Han förklarar vidare att en god kvalité hos en klocka 

är en form av garanti för kunden i investeringssynpunkt om denne skulle vilja sälja den i 

framtiden och att kvalité indikerar på en säkerhet att klockan kommer behålla värdet till 

viss del (ibid). 
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4.3.6#Investeringsvärde#

Den sjätte faktorn i den Funktionella värdekategorin är “investeringsvärdet”. Beroende på 

informant varierade svaren avsevärt gällande ifall en klocka skulle ge ett ökat värde för 

kunden om den genererade en vinst och ifall det var en anledning till att den köptes. De 

flesta ansåg däremot att det inte ska vara den största anledningen till varför en klocka köps, 

men att det självklart är positivt ifall det är så det utvecklar sig. Isaksson (18/4-2017) liknar 

en investering av en klocka med bilar och förklarar att de ofta förlorar värde på samma sätt 

men nämner att undantag finns; “Det finns dock vissa undantag av märken och limiterade 

serier”. Vissa av informanterna ansåg att en klocka ska fylla ett emotionellt värde för 

kunden och att köpa en klocka av bara investeringssyfte är en tråkig inställning; “Det stör 

mig att vissa har fått ett intryck att om de köper en klocka så kommer dess värde stiga. 
Kan du inte bara gilla den först?” säger Batselas (9/3-2017) och har en konträr inställning 

till klockor som en investering. Det här instämmer även Dahlin (25/3-2017) med och menar 

att inom klockbranschen är det svårt att veta vad som kommer att ske i framtiden; “Men 

framtiden är alltid oviss så jag skulle aldrig se ett klock-köp som en investering om det 

handlade om mig själv” men tillägger även att det finns de kunder som investerar för 

kortvariga innehav; 

...många resonerar ju att de kan köpa en klocka som de gillar men kan tänka sig att 
sälja om 2-3 år, och då kanske inte klockan tappat så mycket i värde och kunden 

kan njuta av nyheten i några år och sen sälja och införskaffa ny [klockan] kortvarig 
lycka. 

7!DAHLIN!J.,!INTERVJU!25/372017!
 

Batselas (9/3-2017) förklarar att det finns två olika konsumenttyper som kan urskiljas; “Det 

finns jägare och samlare. Vissa vill aldrig ge upp en klocka i sin samling” och utvecklar 

vidare att vissa kunder ständigt är på jakt efter nyhetens behag när det gäller klockor 

medan andra får ett visst emotionellt band till deras klockor vilket gör att klocksamlingen 

aldrig rörs. Frank (10/3-2017), som går under typen samlare, har en samling på 40 stycken 

Omega Speedmasters vilka alla har en innebörd för honom och som med största 

sannolikhet förblir en obruten samling, utöver nytillskott. Trots hans samlarattityd och 

ovilja att sälja klockorna ur hans samling ser han positivt på att köpa en klocka som en 

investering, men att det däremot är viktigt att veta bakgrunden till klockan, och jämför det 

med en vin- eller konstsamling; 

Man kan till exempel ha vin, en vinsamling, man kan ha konstsamling, och till och 

med vissa klockor. Så jag tror absolut att man kan ha klockor som en investering, 
men då är det ju viktigt att man hamnar rätt, det går inte bara att köpa ett antal 
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klockor och lägga i bankfacket och hoppas att de ska dubblas i värdet. Där behöver 

man vara lite mer påläst på varumärke och modell. 

7FRANK!T.,!INTERVJU!10/372017!
 

Han fortsätter att förklara vikten i att vara någorlunda insatt gällande klockor eftersom 

klockan i sig bör uppfylla vissa krav och berättar att det är viktigt med ett bra märke, en 

känd familj men även att underfamiljen är välkänd; “...viktigt med ett bra märke, en känd 

familj, och att även underfamiljen är välkänd” och tar återigen upp Omegas underfamilj 

Speedmastern som ett exempel (ibid). 

 

Wallhagen (9/3-2017) diskuterar även kring det här ämnet och anser att när klockor ska 

kunna ses som en investering ska de behålla en viss kvalité och därmed kunna öka i värde; 

“...när jag köper klockor så ska det ju vara generellt sett, en investering, att den ska ha 
potential att hålla eller öka i värde”. 
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5.#Analys!

I analysen kommer författarna att diskutera referensramen samt empirin för att 

analysera till vilken grad de olika faktorerna är värdeskapande eller ej. Därefter kommer 
nya värden presenteras som författarna har funnit under insamling av data. 

Inledningsvis kommer författarna att introducera två olika typer av konsumenter som 
genomgående kommer att tas upp i analysen. 

5.1(Två(konsumenttyper(

Under insamlingen av teori har författarna funnit att det existerar två olika typer av 

konsumenter inom premiumindustrin, vilket även styrktes av olika informanter under 

insamlingen av empirin. De menar att de här två konsumenttyperna har olika syn på de 

faktorer som är värdeskapande, och att det grundar sig i hur insatta konsumenterna är 

inom det valda ämnet. Författarna har valt att namnge de här konsumenterna till 

Konsumenttyp 1, vilken besitter stor kunskap och förståelse inom området, samt 

Konsumenttyp 2 som beskrivs som mindre insatt av författarna, och kommer genomgående 

att ta upp dem i analysen. 

 

I slutet av varje avsnitt åskådliggörs en tabell över de två konsumenttyperna som beskriver 

deras värderingar kring vardera faktorn inom varje värdekategori. 

5.2(Den(socialt(konstruerade(värdekategorin(

Utöver de nämnda faktorerna som presenteras i empirin fann författarna ytterligare en 

faktor; “Kunskap”. Faktorn fick utöka den socialt konstruerade värdekategorin och kommer 

analyseras vidare i det här avsnittet. 

5.2.1#Pris#

Pris är den första faktorn som tas upp i den Socialt konstruerade värdekategorin. I 

referensramen berör Leibenstein (1950) det iögonfallande behovet hos en konsument, 

vilket grundar sig i den uppfattade nyttan av en vara som uppstår i det höga priset, snarare 

än produktens funktioner i sig. Majoriteten av informanterna stämmer även in med 

ovanstående resonemang, eftersom de exempelvis menar att det är attraktivt att köpa en 

vara som andra i dess omgivning har kännedom kring varans exklusivitet. Många ansåg att 

kunder generellt köper en klocka som känns igen av dess omgivning och närmsta krets 

vilket stämmer väl överens med karaktärsdragen hos konsumenttyp 2, konsumenten som 
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har mindre god förståelse inom området. Konsumenttyp 1, den så kallade 

klockkonnässören, har inte det här behovet och äger hellre något som är så pass exklusivt 

att den bara kan kännas igen av ett fåtal personer per år, alltså likasinnade med de flesta av 

informanterna vilka utgör en liten klick av alla klockkonsumenter. Det är därmed inte 

priset i sig som skulle vara värdeskapande för konsumenttyp 1. 

 

I referensramen förklaras Veblen-effekten som en positiv förändring i efterfrågan vid en 

prisökning, vilket vidare diskuteras av informanterna. Det visade sig att informanterna 

hade delade åsikter gällande förändrad efterfrågan vid prisökning. En del ansåg att en 

prisökning inte påverkar kunden eftersom denne redan var inställd på att köpa en klocka av 

ett högre segment, och förmodligen kan det här bero på att förändringen oftast är marginell 

när det redan handlar om höga priser. Däremot diskuterade många av informanterna 

fenomenet kring Omegas prishöjning, och därmed omplacering av segment. När Omega 

valde att ta bort de batteridrivna klockorna samt uppdatera ETA-verken till egentillverkade 

Co-Axial verk, vilket slutligen ökade priset på klockorna markant, trodde flertalet att 

förändringen skulle resultera i en minskad efterfråga på klockorna. Att Omega därefter 

både lyckades öka sin omsättning samt antal sålda klockor visar på att vad som hände med 

Omega överensstämmer med Veblen-effekten och klargör påståendet att en klocka kan vara 

en typisk Veblen-vara. 

 

Det finns även påstående hos informanter som talar emot Veblen-effekten där de menar att 

en prissänkning av en redan dyr produkt, alternativt en lansering av en billigare vara av ett 

högre segment, kan resultera i en ökad efterfråga. Det här påståendet talar emot vad de 

flesta av informanterna sa angående kvalitén som de tyckte var en faktor som är 

underförstådd och tas för givet i ett så pass högt segment av klockor. Enligt bland annat 

Vigneron et al. (1999) så är ett högt pris en indikator på kvalitén och eftersträvas därmed. 

Däremot tar den här informanten upp att kvalitén är en anledning till att kunder är villiga 

att lägga ner mycket pengar på en klocka, och säger därmed emot sig själv. 

5.2.2#Marknadsföring#

Huvuddelen av de svar författarna erhållit instämmer i att marknadsföring av en klocka är 

en värdeskapande faktor eftersom den skapar en känsla av att “känna igen” hos 

allmänheten. Flertalet diskussioner förs kring produktplacering samt hur konsumenten 

påverkas av att klockan har burits av kända personer som de gärna vill identifiera sig med 

eftersom de ser dem som framgångsrika förebilder. Detta stämmer väl överens med 

O'Guinn et al. (1997) som beskriver att det finns en viss typ av konsumenter som påverkas 

av media, gärna följer trender och som köper det som anses vara trendigt just nu. Den här 

kundgruppen som beskrivs av O'Guinn et al. (ibid) är en grupp som ständigt strävar efter 



57 

 

att öka sin egen självbild med hjälp av att konsumera “lyxmärken” som de anser kan fylla 

det syftet. Konsumtion på det här sättet beskrivs närmare under Efterföljare-avsnittet i 

referensramen, där det kopplas till materialism och överensstämmer väl med författarnas 

konsumenttyp 2. Detta eftersom konsumenttyp 2 ökar sin egen självbild genom 

premiumprodukter samt ifall andra i dess omgivning även noterar premiumprodukten. 

Materialism kan även förklaras vidare genom omgivningens uppfattning som även den tas 

upp i efterföljare-effekten där kunder drivs av att köpa varor som ger dem bekräftelse, en 

högre social status och uppmärksamhet, något som passar väl in på konsumenttyp 2. 

Konsumenter som drivs av materialism tror att konsumtion ger dem lycka och framgång 

och det här är något som alla informanterna instämmer med är en viktig 

faktor.  Konsumenttyp 1 påverkas däremot inte av vad som för tillfället är trendigt eftersom 

denne besitter egen kunskap inom ämnet och bryr sig mer om vad den själv uppfattar som 

snyggt. Det här skulle innebära att den här konsumenten inte skulle påverkas till lika stor 

del av nya produktplaceringar eller marknadsföringskampanjer. Däremot kan den här 

typen av kund säkerligen känna en typ av lycka när den införskaffat en klocka som enligt 

dem själva är en speciell sådan, vilket i sin tur skulle kunna ge dem en förbättrad självbild. 

Materialism skulle därmed kunna passa in, på olika sätt, både på konsumenttyp 1 och 2, 

men till olika hög grad. 

5.2.3#Omgivningens#uppfattning#

Omgivningens uppfattning är den tredje faktorn i den Socialt konstruerade värdekategorin. 

Huvudparten av informanterna höll med om att omgivningen påverkade en kund vid val av 

klocka, bland annat på en arbetsplats där kollegorna har en viss typ av klocka och uttrycker 

sig positivt angående den. De diskuterade även att det skiljer sig mellan en väldigt insatt 

person, konsumenttyp 1, och en som är ny när det kommer till klockor, konsumenttyp 2, 

huruvida man blir påverkad eller ej av folk i ens omgivning. En insatt konsument går 

exempelvis mycket efter eget tycke och egen smak. De här två olika typerna av konsumenter 

kan tolkas med hjälp av referensramen med Efterföljare- och Snobb-effekten. 

Konsumenttyp 2 vill enligt Leibenstein (1950) gärna konsumera varor som sannolikt känns 

igen och uppskattas av andra i dess omgivning medan konsumenttyp 1 bryr sig mer om sin 

egen smak och den begränsade åtkomsten, ju mer unik och svåråtkomlig desto bättre. Det 

här är även någonting som tas upp i andra delar inom de olika värdekategorierna, bland 

annat unikitet, åtkomst samt i det funktionella behovet. Detta tas upp i empirin av 

Wallhagen (9/3-2017) där han själv beskriver de här två grupperna av konsumenter. 

Konsumenttyp 1 som strävar efter unikitet och konsumenttyp 2 som i större utsträckning 

bryr sig om vad omgivningen tycker. Däremot tillägger Wallhagen (ibid) att det även beror 

på hur många klockor som personen i fråga äger. I början av en samling vill konsumenten 

bli identifierad med den enstaka klockan, men ifall konsumenten äger flera klockor vill 
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denne istället bli identifierad av samlingen i sin helhet. Festinger (1954) tar upp att vissa 

konsumenter har ett behov av att differentiera sig, vilket också stärker vad informanterna 

säger angående att produkter som är unika skapar ett ökat värde hos konsumenttyp 1. 

5.2.4#Konsumentbehov#

Den fjärde faktorn i den Socialt konstruerade värdekategorin är Konsumentbehov. Vad 

författarna fick fram efter insamling av empiri gällande kundens behov var att ett klockköp 

i väldigt hög grad tenderade i att mynna ut i ett statusbehov som de ville uppfylla. Status är 

någonting som inte bara togs upp i faktorn behov men även i de värdeskapande faktorerna 

“Pris”, “Åtkomst”, “Självförverkligande” samt i det “Emotionella värdet”, alltså i samtliga 

värdekategorier. Att status är en återkommande värdeskapande faktor skulle kunna tyda på 

att det är en av de största drivkrafterna till att kunder lägger ner mycket pengar på klockor 

av ett premiumsegment. Detta var något som samtliga informanter enades om. Det här går 

att koppla till Efterföljare-effekten i referensramen där bland annat Chan et al. (2015) 

förklarar drivkraften bakom materialistiskt eftersträvande konsumenter som ständigt drivs 

av att uppnå en högre social status genom ägande av påtagliga saker. Ett behov som läggs 

till utöver status är behovet av att bära en accessoar vilket några av de mindre tekniskt 

lagda informanterna tog upp som värdeskapande. Vidare kan en diskussion föras kring 

skillnaderna i vilket typ av behov som konsumenttyp 1 och 2 har. Konsumenttyp 1 drivs 

främst av att mätta sitt intresse, vilket bland annat skulle kunna ha att göra med sitt 

intresse för klockans historia eller dess mekaniska funktioner. Däremot mättas inte 

intresset för konsumenttyp 1 ifall denne inte får dela med sig av det till likasinnade, vilket 

majoriteten av informanterna också menar på. Därmed mynnar intresset alltså ut i ett 

behov av att få dela med sig till dess omgivning och likasinnade, vilket i sin tur innebär att 

klockan blir en typ av statussymbol. Behovet hos konsumenttyp 2 skiljer sig däremot 

eftersom denne först och främst har ett behov av att uppfylla en högre status. 

5.2.5#Åtkomst#

Åtkomst är den faktor som tas upp i den Socialt konstruerade värdekategori som den femte 

faktorn. Åtkomst diskuterades vidare som en värdeskapande faktor och som direkt går att 

koppla till Snobb-effekten. De två olika konsumenttyperna som författarna introducerat 

kan återigen nämnas, där konsumenttyp 1 finner begränsad åtkomst som värdeskapande 

eftersom de strävar efter unikhet och exklusivitet. De vill öka deras självuppfattning genom 

differentiering vilket leder till att limiterade produkter skulle kunna anses som mer 

värdeskapande för den här typen av konsument. Enligt Broer (2014) så säkerställer en 

limiterad upplaga ett högre värde hos en konsument, vilket stämmer väl överens med vad 

informanterna diskuterat under intervjuerna. Att det finns en viss typ av konsumenter som 

drivs av att äga något som är unikt och som är svårt att få tag på, styrks ytterligare av Frank 
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(10/3-2017). Kombinationen av en lång väntetid och begränsade upplagor skapar ett “sug” 

hos konsumenten och är ytterligare ett incitament för dem att få äga klockan. Detta 

diskuteras även av Dahlin (25/3-2017) som drar liknelser till det väsktillverkaren Hermès 

väntetider som kan gå upp till flera år för deras kunder att få möjlighet att få en av deras 

kända väskmodell Birkin, vilket även styrks av Tian et al. (2001). 

 

En ytterligare företeelse gällande åtkomst som en värdeskapande faktor, vilket dels 

diskuterades av ett antal informanter och dels i referensramen, är Rolex väntetider på deras 

Daytona-modell. Väntetiden har blivit en form av marknadsföringsstrategi för att förstärka 

exklusiviteten och allmänhetens efterfråga. Rolex är ett märke som kan liknas både med 

eftersträvan att få möjlighet att äga något som är unikt och av begränsat antal (beroende på 

vilken modell som köps) samt att uppfylla en materialistisk längtan med vetskapen av att 

äga något som alla känner till och vet vad det är. Av den här anledningen tas Rolex upp som 

exempel av författarna i referensramen under både “Efterföljare-effekten” och “Snobb-

effekten”. Några av informanterna berättade om kunder som är VIP-kunder hos en 

återförsäljare och får därmed möjlighet att ställa sig i kö för att flera år senare erhålla 

klockan. Klockan kan de sedan sälja vidare för ett högre pris tack vare den stora efterfrågan 

och det begränsade utbudet. Batselas (9/3-2017) förklarade att det fungerar på samma sätt 

i många olika branscher inom premiumsegment, bland annat bilhandlare, som enbart låter 

sina allra viktigaste VIP-kunder få möjlighet att köpa en extremt limiterad utgåva av en bil 

och därmed skapar tillverkarna själva en högre efterfråga. 

5.2.6#Kunskap#

En nyfunnen värdeskapande faktor som författarna påträffade under insamlingen av empiri 

var vikten att få symbolisera kunskap. Kunskap kommer därmed att utgöra den sjätte 

faktorn i den Socialt konstruerade värdekategorin. Majoriteten av informanterna förklarade 

att vid köp av en klocka från ett högre segment med mekaniska funktioner, vill kunden 

gärna förmedla att denne besitter en viss kunskap och att det är på grund av kunskapen 

som de valt att köpa den specifika klockan. De vill uttrycka med hjälp av klockan att de har 

ett dyrt intresse som de har förståelse för. Många instämde med att kunskap är en viktig 

värdeskapande faktor och som starkt driver kundens köpbeteende. Frank (10/3-2017) 

förklarade att det är en relativt liten krets konsumenter som drivs av och värdesätter att få 

visa upp sin kunskap genom klockan de bär. Det är alltså bara de här konsumenterna som 

kommer att känna igen vad det är för typ av klocka en konsument bär, men att det trots allt 

är tillräckligt eftersom de värdesätter deras erkännande och likvärdiga kunskap mer än vad 

allmänheten tycker om ens klocka. Kunskapen skulle kunna skapa en känsla hos 

konsumenten att de besitter en viss kunskap inom ett dyrt, begränsat område och därmed 

får en ökad självbild. Det skapar även en form av grupptillhörighet och ett gemensamt 
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intresse som för främlingar samman. Klockkonnässörer, likväl “klocknördar”, identifierar 

sig gärna med hjälp av en klocka och vill med hjälp av den skapa en fasad gentemot 

likasinnade som också har samma intresse och är de som beskrivs av författarna som 

konsumenttyp 1 som besitter stor kunskap inom området. 

 

Informanterna tar även upp att ökad kunskap är som en förstärkare av ett redan 

existerande värde, om konsumenten har större förståelse för arbetet bakom en mekanisk 

klocka kommer denne värdesätta klockan desto mer. Vidare diskuteras det att ju mer 

kunskap en konsument besitter, desto mindre bryr sig denne om vad andra tycker om 

klockan och behovet av erkännande från andra minskar. Det viktigaste är att du själv 

förstår värdet och uppskattar det. Intresset utvecklas från att ha det som är allmänt 

populärt till att ha det som är svåruppnåeligt. Besitter konsumenten mindre kunskap 

påverkas denne mer av sin omgivning men är konsumenten mer påläst har denne större 

förståelse för mekaniken och klockans värde, vilket kan resultera i att den vill ha det som 

ingen annan har. Det uppfyllda behovet och medförda värdet som konsumenten uppnår 

genom en känsla av exklusivitet och unikhet kopplas åter till Leibensteins (1950) “Snobb-

effekten” och det uppfattade unika värdet. 

 

Socialt konstruerat 
värde 

Konsumenttyp 1 
(Stor kunskap inom området) 

Konsumenttyp 2 
(Mindre insatt inom området) 

Pris · Inte nödvändigtvis en 

betydelsefull faktor 

· Pris är en kvalitetsindikator och 

även ett sätt att förmedla status 

Marknadsföring · Påverkar inte konsumenten, 

drivs av sitt eget kunnande 

· Påverkas mycket av 

marknadsföring 

Omgivningens 
uppfattning 

· Påverkas inte av den stora 

massan 

· Går gärna efter egen smak 

· Påverkas i stor utsträckning av 

hur andra konsumerar och vad 

de tycker 

Konsumentbehov · Drivs av att mätta intressen 

såsom historia, teknik, 

symbolisera kunskap 

· Materialistiskt eftersträvande 

· Drivs av att uppnå hög status 
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Åtkomst · Begränsad åtkomst eftersträvas, 

unikhet är ett stort behov 

· Strävar efter differentiering 

· Inte stor betydelse. 

· Om en limiterad modell medför 

mer status kan det värdesättas 

Kunskap · Stor kunskap inom området 

· Stort behov av att visa upp sin 

kunskap, dock för en liten skara 

likasinnade 

· Liten kunskap/insatt inom 

området 

· På grund av bristande kunskap 

drivs de mer av status 

!

TABELL!1:!TABELL!ÖVER!DET!SOCIALT!KONSTRUERADE!VÄRDET,!KONSUMENTTYP!1!OCH!2!

5.3(Den(Hedonistiska(värdeskapande(kategorin(

Utöver de nämnda faktorerna som presenteras i Empirin fann författarna under 

insamlingen av data ytterligare en faktor, “Igenkänning”. Faktorn fick utöka den 

Hedonistiska värdekategorin och kommer att analyseras vidare i detta stycke. 

5.3.1#Självförverkligande#

Den första faktorn i den Hedonistiska värdeskapandekategorin är “Självförverkligande” 

som visade sig vara av vikt för samtliga informanter. Däremot varierade betydelsen och 

dess innebörd beroende på vem av dem som blev tillfrågad. En dröm eller ett mål som 

önskades uppfyllas eller uppnås var ett återkommande tema hos de flesta informanter. 

Wallhagen (9/3-2017) beskrev, likt andra informanter, en barndomsdröm som en form av 

självförverkligande och exemplifierade fenomenet genom att nämna Omegas Speedmaster 

och ett barns önskan att en gång få bli astronaut och få färdas i rymden. Då sannolikheten 

att dessa barn en gång skulle bli astronauter var väldigt liten eftersom ytterst få får 

möjlighet att åka upp till rymden, kunde "månklockan" fortfarande utgöra en form av 

förverkligande av drömmen. Då klockan marknadsfördes på Neil Armstrong, som 

porträtterades som en internationell hjälte, blev klockan en mer verklighetsanpassad dröm 

till barnen att en dag få äga klockan som bars av hjälten och därmed få uppfylla en del av 

drömmen. 

 

På samma sätt som barndomsdrömmar så har andra konsumenter andra behov de önskar 

uppfylla. Dessa behov kan uppkomma beroende på vilka kretsar personen i fråga vistas i. 

Om många i dess omgivning konsumerar produkter ur ett premiumsegment kan en önskan 

att ha detsamma växa fram för att känna en form av tillhörighet och social acceptans. 

Självförverkligande kan alltså i det här fallet handla om att äga en premiumvara, som 
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Dubois et al. (1994) beskriver i referensramen som frammanande av njutning hos 

konsumenten. Detta beskrivs även av Norlin (9/3-2017) då hon förklarade 

självförverkligande genom ägande av en premiumprodukt som kunde vara ett sätt att 

förfina sig själv och skapa en form av säkerhet utåt. Vidare beskriver Wallhagen (9/3-2017) 

att på samma sätt som kunder påverkas av vad människor i dess omgivning konsumerar, så 

påverkas de även av vad de ser i sociala medier eller vad en kändis konsumerar som utgör 

en förebild för kunden. Förmodligen kan en längtan hos en kund växa fram eftersom de ser 

någon de beundrar bära en viss accessoar. Detta är någonting som klocktillverkare är 

medvetna om och kan även vara anledningen till att de använder sig av kända och 

högaktningsfulla personer som märkesambassadörer. Eftersom kunder ser dessa kända 

människor som har en otroligt speciell livsstil, en hög levnadsstandard och som uppnått en 

viss status, kan kunden vid köp av samma klocka skapa en känsla av framgång samt 

förhoppning att bli associerad till en mer framgångsrik person. 

 

Enligt Maslow's behovspyramid (Burton, 2012) antas det att alla steg ska ha uppfyllts innan 

Självförverkligande kan uppnås. Därför anser författarna att det är intressant med de 

kunder som konsumerar över deras egen levnadsstandard genom att betala med hjälp av 

lån, vilket betyder att behovet att visa upp en fasad utåt kan vara större än att betala av mer 

väsentliga lån som exempelvis ett huslån. Drömmen att få äga en statussymbol kan alltså 

tolkas vara av så pass stor vikt för vissa kunder att de hoppar över vissa av Maslows (ibid) 

steg i behovspyramiden. Detta skulle kunna innebära att drivkraften av att uppnå en känsla 

av självförverkligande är så pass stor att fasaden är viktigare än hur livet egentligen ser ut 

för somliga, vilket i sin tur skulle kunna innebära att faktorn “Självförverkligande” är 

värdeskapande för de båda konsumenttyperna, men på olika sätt. För konsumenttyp 1 kan 

det handla om att mätta sitt tekniska intresse eller att få visa upp sitt kunnande för andra 

och för konsumenttyp 2 handlar det om att få en ökad självbild och status. 

5.3.2#Historiskt#värde#

Den andra faktorn i den Hedonistiska värdeskapandekategorin är Historiskt värde. 

Kontentan av intervjuerna var att klockans historia är av stort värde för konsumenter, men 

att det fortfarande krävs en möjlighet att kunna dela med sig av den till andra, vilket i sin 

tur skulle kunna vara värdeskapande. 

 

Även här dras en parallell till att uppfylla en dröm på samma sätt som den 

självförverkligande värdeskapande faktorn. Somliga kan ha en dröm att få äga något som 

har ett historiskt värde eftersom personen på det sätt äger en del av historien, som 

Wallhagen (9/3-2017) beskriver under intervjun. Även här kan Omega Speedmaster 

nämnas som ett exempel då den blev en del av den historiska händelsen när människan tog 
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sitt första steg på månen. Detta tas även upp av Ghanei (2013) som refereras i Bilge (2015) 

där författaren förklarar anledningen till att man är villig att lägga ner mycket pengar på en 

produkt är det faktum att den utgjorde en roll i en historisk händelse. 

 

Det som gör att märkena inom författarnas valda avgränsning, Historic Maison, är speciella 

och utmärker sig, är att de alla har en lång och bevarad historia. De har många långa anor 

med intresseväckande historier, exempelvis att företaget gick i arv i flera generationer med 

fäder vars söner blev urmakare och tog över verksamheten. De kan även tillgodose sina 

kunder med långa och utförliga tidslinjer med vilket år en viss teknik uppfanns och när ett 

specifikt verk togs fram som visualiseras för kunderna både på företagens hemsidor samt 

broschyrer som ges ut i butiker. “Fun facts” som en tidslinje i det här fallet är väldigt vanligt 

hos företag som de som ingår i Historic Maison och skulle kunna bidra till ett ökat värde 

hos kunden. Information utöver det praktiska, så som historia, kan bidra till en ökad 

fascination hos konsumenten eftersom de får en större förståelse för företaget och 

hantverket de erbjuder. Det här beror däremot på vilken typ av konsument som det handlar 

om. Att klockföretag som dessa har långa och intressanta historier är något som 

konsumenttyp 1 antagligen redan har förståelse för och utgör därmed inget ytterligare 

värde. För konsumenttyp 2 så skulle kuriosa som detta kunna bidra till en ökad förståelse 

och därmed ett ökat värde. Detta stämmer dock endast om kunden i fråga är villig att ta till 

sig till synes “oviktig” information eller om denne enbart är intresserad av sin nyförvärvade 

statussymbol.  

 

Att sitta på information som historien bakom en klocka eller ett märke kan även här utgöra 

en möjlighet för konsumenten att visa upp kunskap för människor i dennes omgivning. Det 

kan enligt Norlin (9/3-2017) även här handla om ett sätt för en klockbärare att symbolisera 

status vilket kan vara något som konsumenttyp 2 skulle kunna värdesätta. Däremot skulle 

det kunna bero på ifall konsumenten i fråga får möjlighet till att dela med sig av sin 

nyfunna information till personer i hans omgivning som i sin tur kan ha skiftande nivåer av 

förståelse för området. Ifall historien för konsumenttyp 2 är av värde beror därmed 

antagligen på vilken typ av umgängeskrets denne har och om möjlighet finns att dela med 

sig av historien. 

 

Att konsumenter generellt är intresserade av det historiska hos en klocka är allmänt känt 

hos klocktillverkare som gärna marknadsför klockor med hjälp av det och återskapar gamla 

modeller. Som Frank (10/3-2017) beskrev under intervjun är det väldigt vanligt att 

klocktillverkare tillverkar så kallade “Homage modeller” som ska hylla och hedra det 

historiska hos en klocka. Detta exemplifierar Frank genom att återigen nämna Omega som 

har en hel serie med limiterade klockor som heter “Museum Watches”, vilket är 
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avbildningar av äldre modeller som Omega en gång tillverkade. Det här är ytterligare ett 

sätt för tillverkarna att bevara sin historia och leverera en vara av historisk betydelse åt 

konsumenterna som därmed möjligtvis upplever ett ökat värde. 

5.3.3#Estetiskt#värde#

Den tredje faktorn i den Hedonistiska värdeskapandekategorin är Estetiskt värde. Dubois et 

al. (2001) menar på att konsumenter finner ett större värde i premiumprodukter som är 

estetiskt tilltalande, vilket stämmer väl överens med informanternas uttalanden. Vidare 

förklarar informanterna att funktioner efterfrågas till mestadels på grund av vad de ger 

klockan på det estetiska planet. En kronograf är exempelvis väldigt efterfrågad av 

konsumenter, vilket styrktes av samtliga informanter som hävdade att kronograf samt 

vattentäthet är det som önskas mest frekvent bland kunder. Emellertid är det väldigt sällan 

en kronograf faktiskt efterfrågas på grund av dess tidtagarfunktion i sig, men snarare 

komplexiteten funktionen ger tavlan och resten av klockan samt att den bidrar till en mer 

sportig “touch”. Estetiken ska avspegla en konsuments personlighet och även förmedla 

dennes sociala tillhörighet vilket i sin tur också skulle kunna skapa en bättre självbild hos 

konsumenten. Detta är något som Dubois et al. (2001) också poängterar. Många av 

informanterna förklarade även att en hel del kunder redan är inställda på vad de ska ha 

innan de har hunnit konsultera med en säljare. Det kan bero på att kunderna har sett en 

klocka som tilltalat dem på grund av dess design eller dess estetiska attribut, vilket är det 

första intrycket en klocka ger konsumenterna och människorna i deras omgivning. Estetik 

skulle därmed kunna vara den första värdeskapande faktorn som tillkallar en konsuments 

uppmärksamhet för att denne sedan låter det initierade intresset leda till insamling av mer 

information om klockan i fråga. 

 

Enligt Frank (10/3-2017) så spelar estetiken en större roll för konsumenten beroende på 

vilket kön det handlar om. Enligt honom så är ett tekniskt intresse mycket vanligare hos 

män än kvinnor vilket gör att det som kvinnor främst tittar på när de köper en klocka är hur 

den ser ut. Det kan vara så att de hellre lägger ner pengarna på ädelmetaller och ädelstenar 

snarare än dyra och komplicerade urverk som medför en högre prislapp till klockan. 

 

Intresset för estetiken anser författarna variera även när det kommer till konsumenttyp 1, 

vilken besitter stor kunskap inom området, samt konsumenttyp 2 som har mindre sådan. 

Typ 1 värdesätter insidan av en klocka mer och kan därmed uppskatta en mer blygsam 

klocka som inte ser ut att vara avancerad, men som har en riktigt värdefull insida. Ett 

exempel på det kan vara när en kund lägger ner mycket pengar på en platinumklocka med 

ett handgjort urverk inuti. Ingen som inte är kunnig kommer varken förstå att klockans 

boett är gjord av en värdefull metall eller att den huserar ett komplext och påkostat urverk. 
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Vetskapen i sig räcker för denne kund och att kunna dela med sig till en utvald liten skara, 

medan typ 2 hellre lägger ner samma summa pengar på något andra förstår är påkostat och 

exklusivt och har en mer iögonfallande karaktär. De här två typerna av konsumenter kan 

tolkas med hjälp av vad Leibenstein (1950) närmare beskriver i referensramen, den 

förstnämnda som konsumerar i enlighet med Snobb-effekten och den andra med Veblen-

effekten men även i Efterföljare-effekten. 

 

Att konsumenter kopplar premiumvaror till deras egna sinnen, såsom bland annat känsel 

och lukt, menar Dubois et al. (2001) vara en källa till konsumentens sensuella njutning. När 

det kommer till premiumklockor kan konsumenter genom att hålla klockan, känna att den 

är av väldigt god kvalité. Detta genom klockans tyngd eller genom att känna på de små 

välarbetade detaljerna på klockan, och därmed kan konsumenten erhålla extra "njutning". 

Konsumentens sensuella njutning styrks av Isaksson (18/4-2017) som förklarar att värdet 

ökar för kunden om denne får möjlighet att ta på en klocka och prova den. 

5.3.4#Emotionellt#värde#

När det kommer till det Emotionella värdet, vilket är den fjärde faktorn i den Hedonistiska 

värdeskapandekategorin, menar vissa av informanterna att det är en betydelsefull faktor 

medan andra ansåg att det till mestadels handlar om en statussymbol. 

 

Enligt Ghanei (2013) refererad i Bilge (2015) är det många som skapar ett emotionellt band 

till en premiumprodukt vilket även är något som Axelsson (7/3-2017) instämmer med då 

han beskriver att han skapat en väldigt nära relation med märket Glashütte Original. Med 

hjälp av deras vänlighet och service gentemot kunder utvecklade han en djupare relation till 

dem, något som även kan tänkas ha utvecklats på grund av Axelssons ökade kunskap om 

märket, dess bakgrund samt historia. Efter alla interaktioner i märket som resulterade i att 

han skaffade sig en samling av det specifika märket har fått honom att bli en “kunnig” kund 

och finner därför ett större värde i den här typen av klocka. 

 

Dahlin (25/3-2017) menar på att autenticitet och tradition bidrar till det emotionella värdet 

hos en kund och att det är vanligt att denne värdesätter klockan mer ifall ett märkes 

värderingar går i linje med ens egna. Det kan vara en anledning till att många märken 

använder sig av emotionell marknadsföring, exempelvis Patek Philippes reklamkampanj (se 

bilaga 12) där en far och son åskådliggörs, där de understryker att klockan går i arv i 

generationer (Patek Philippe, 2017). Dahlin (25/3-2017) tar även upp vilka personer som 

varumärket har valt att marknadsföra sig med och att även de kan påverka konsumenten 

eftersom de gärna vill bli associerade med en person de ser upp till eller en förebild. Detta 

beskrivs närmare under värdet “Marknadsföring” som går i linje med vad Festinger (1954) 
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beskriver om hur konsumenter gärna följer trender och ständigt strävar efter att öka deras 

egen självbild. 

 

Det emotionella värdet hos en klocka går att likna med det historiska värdet som beskrivs i 

analysen där författarna bland annat beskriver barndomsdrömmar. Det nostalgiska värdet 

av vad barnet i fråga en gång drömde om är något som kan bäras med resten av livet, vilket 

kan uppfattas som ett emotionellt värde som vuxen. Det kan handla om en släkting som 

alltid bar en viss klocka, vilket skapar ett emotionellt band för konsumenten till just det 

märket då den skulle kunna associera den till barndom, melankoli och trygghet. Att känslor 

som dessa kan skapas vid köp av en premiumprodukt stämmer väl överens med vad 

Vigneron et al. (1999) förklarar angående vad en kund värdesätter vid köp av en 

premiumprodukt, där de tar upp tillfredsställelse och njutning som exempel. 

 

Vad Wallhagen (9/3-2017) förklarar under intervjun, vilket skiljde sig en del från vad de 

andra informanterna antydde, var att det slutligen handlar om att äga en statusprodukt. 

Han menade att även fast många gärna tror att de köper en klocka för sin egen njutning och 

för ens eget bruk så handlar det i slutändan om att få uppskattning från personer i dess 

omgivning. Det kan liknas med exempelvis det “Funktionella värdet” som kunderna utåt 

har som förklaring till att de köper en klocka ur ett premiumsegment, men att det 

egentligen handlar om att få symbolisera sin sociala status. Generellt sett så kan det vara så 

att det emotionella värdet inte är en värdeskapande faktor för den konsumenttyp 2 

eftersom den oftast köper en klocka på grund av att få en ökad status i sin umgängeskrets. 

Däremot kan detta vara av stort värde för den som besitter en stor kunskap, alltså för 

konsumenttyp 1. 

5.3.5#Nyfunnen#faktor:#Igenkänningsvärde#

Under insamling av empirin stötte författarna på ett nytt värde som handlade om behovet 

av igenkänning från personer i konsumentens omgivning. Den nya faktorn fick namnet 

“Igenkänningsvärde” och fick utgöra den femte faktorn av den Hedonistiska 

värdekategorin. Flertalet informanter hävdade att kunder vid köp av en premiumprodukt 

som med stor sannolikhet kommer att kännas igen av personer i dess omgivning kommer 

att erhålla en typ av njutning. 

 

Även vid den här faktorn handlar det återigen huruvida konsumenten besitter kunskap 

eller är oinsatt, vilket har stor påverkan på just “Igenkänningsvärdet”. Wallhagen (9/3-

2017) beskriver “Igenkänningsvärdet” som en funktion av kunskap; Ju mer kunskap du 

besitter, desto mindre viktigt är det att andra ska känna igen vilken klocka du har. Han 

utvecklade det här genom att tillägga att ju mer kunskap en kund har inom området, desto 
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mer blir han intresserad av mer unika klockor som inte är så vanliga bland “gemene man”. 

Igenkänningsfaktorn blir mycket lägre eftersom färre förstår vad det är för klocka, men de 

få i denna utvalda “klick” som besitter samma kunskap som kommer känna igen den utgör 

desto större värde för den här sortens konsument. När det handlar om den konsumenttyp 2 

som har mindre förståelse för ämnet så är igenkänningsfaktorn av ytterst stort värde för 

denne eftersom det är en av de grundläggande faktorerna till varför han utvecklade ett 

behov för klockan. Behovet hos konsumenttyp 2 handlar som nämnts tidigare av 

författarna att få möjlighet att få symbolisera status med hjälp av en “lyxpryl” och fördelen 

med en klocka är att den alltid kan bäras och fyller därmed det eftersträvade statusbehovet. 

Det finns många andra statusprodukter som köps av samma anledning, att förmedla status, 

men som inte kan visas upp lika frekvent, exempelvis en dyr designersoffa vilket är en form 

av iögonfallande konsumtion men som bara sker i hemmet. Att en klocka alltid kan visas 

upp gör den till en optimal Veblen-vara som ger konsumenten möjlighet att symbolisera 

rikedom, makt och status vilket nämns av Vigneron et al. (1999). Att klockan är 

iögonfallande kan utgöra en anledning till att kunder är villiga att lägga ner mycket pengar 

på något som anses vara en onödig produkt. Enligt Leibenstein (1950) är det iögonfallande 

behovet större för konsumenten än vad produkten faktiskt är till för, vilket tydligt 

överensstämmer med ovan nämnda diskussion. 

 

Isaksson (18/4-2017) beskriver också vikten av rätt sorts igenkänning eftersom personer i 

ens omgivning kan ha förutfattade meningar om personen i fråga, om dennes liv samt 

inkomst, beroende på vilken klocka denne har. Många kunder vill ha en fin premiumklocka, 

men den får inte sticka ut för mycket eftersom den kan sända ut fel signaler. I 

jobbsammanhang kan det exempelvis vara väldigt viktigt med vilken typ av klocka som du 

har och hur den känns igen av din omgivning. 

 

Hedonistiskt värde Konsumenttyp 1 

(Stor kunskap inom området) 

Konsumenttyp 2 

(Mindre insatt inom området) 

Självförverkligande · Uppnå dröm 

· Mätta tekniskt intresse 

· Visa upp för andra insatta 

inom ämnet 

·  Behov av fasad 

·  Visa upp status 

·  Unna sig statussymbol på grund 

av uppnått mål. 

·  Visa upp en säkerhet utåt. 

Påverkas av media 
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Historiskt ·  Värdeskapande för den 

kunniga 

· Inte stor betydelse och därmed 

inte särskilt värdeskapande 

Estetiskt ·  Värdesätter innanmätet mer 

än utsidan 

· Stor betydelse för den mindre 

insatta konsumenten 

· Eftersträvar iögonfallande 

klockor 

Emotionellt ·  Stor betydelse för den kunniga 

·  Uppfylla en dröm 

·  Inte stor betydelse 

·  Får emotionellt värde av att få 

ökad status 

Igenkänningsvärde ·  Värdesätter att klockan ska 

kännas igen av andra kunniga 

·  Värdesätter att kännas igen av 

den stora massan, ”gemene man” 

!

TABELL!2:!TABELL!ÖVER!HEDONISTISKA!VÄRDET,!KONSUMENTTYP!1!

5.4(Den(funktionella(värdekategorin(

Utöver de nämnda faktorerna som presenteras i Empirin fann författarna under 

insamlingen av data ytterligare en faktor, “Mekanik”. Faktorn fick utöka den funktionella 

värdekategorin och kommer att analyseras i detta stycke. 

5.4.1#Funktionellt#behov#

Det funktionella behovet utgör den första faktorn i den Funktionella 

värdeskapandekategorin. Det funktionella behovet är intressant att belysa när det handlar 

om premiumklockor med tanke på att de sällan, eller nästan aldrig, köps för att kunden ska 

kunna se tiden. Människor idag har ständig tillgång till klockor på alla digitala displayer 

vilket innebär att det är en annan form av behov som uppfylls. Hirschman et al. (1982) 

beskriver att en kund köper en produkt på grund av en eftersträvad nytta, vilket är något 

som minoriteten av informanterna finner vara av betydelse eftersom det finns andra 

faktorer som en kund lägger större vikt på. 

Att det funktionella värdet som Stigler (1950) beskriver som den primära drivkraften 

bakom ett köp anser författarna inte vara lika relevant när det kommer till klockor ur ett 

premiumsegment. Enligt Wallhagen (9/3-2017), när det handlar om att uppfylla ett 
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funktionellt behov, rör det sig vanligtvis kring klockor ur ett lägre segment eftersom det 

oftast är bruksklockor och köps för att användas vid specifika tillfällen, vilket bland annat 

kan handla om sportklockor som efterfrågas. 

Status är en faktor som tas upp även i det här stycket, och anses vara av större vikt för 

konsumenter än funktionaliteten. Enligt Axelsson (7/3-2017) varierar däremot detta 

beroende på konsumentens sociala och personliga värderingar som även styrks av 

Wiedmann et al. (2009). De enstaka funktionella behov som, vilka informanterna tog upp, 

efterfrågas av konsumenter är vattentäthet och kronograffunktion. Att dessa efterfrågas 

brukar däremot oftast bero på de estetiska attributen hos en klocka och är inte 

nödvändigtvis funktioner som kommer att användas enligt Wallhagen (9/3-2017). Detta 

kan bero på att kunderna är rädda om sina klockor eftersom de kostade mycket pengar och 

att de helst inte vill använda dem vid vattenaktiviteter, men denna rädsla kan självklart 

variera mellan konsumenttyperna. Funktionen som istället uppfylls när man väljer en 

vattentät klocka är att utseendet förändras eftersom en sådan klocka är mer robust. 

Robustheten som eftersträvas hos vattentäta klockor är detsamma som hos 

kronografklockor, kunder vill generellt inte kunna ta tid med klockan eller bada med den 

men det tjockare verket gör klockan högre, större och medför därmed en sportigare “look” 

och en tjockare boett. 

Författarna finner den här faktorn att vara av stort intresse eftersom funktionen, att se 

tiden, egentligen inte är syftet som eftersträvas hos majoriteten av konsumenterna. Om det 

hade varit syftet hade kunden kunnat betala mindre för en klocka ur ett mycket lägre 

segment. Då är även frågan varför denna uppsjö av komplikationer ens existerar eftersom 

de sällan används, komplikationer som får klockan att stiga ofantligt i pris och som tar år 

att utveckla och tillverka. Att det läggs ner enorma resurser på tekniska innovationer och 

utveckling av urverk som innehåller patenterade komplikationer och hantverksarbete utan 

dess like, som köps för att aldrig användas eller till och med bara låsas in i ett valv, är 

otroligt anmärkningsvärt. Att införskaffa en klocka ur den övre delen av författarnas valda 

segment, som är så tekniskt imponerande och extremt påkostad för att sedan inte 

användas, skulle kunna liknas med att låsa in stulen konst som aldrig kan visas för 

omvärlden. Varför spendera enorma summor pengar på något som inte kan visas upp? 

Detta resonemang skulle kunna tyda på att större delen av värdet hos klockan för ägaren 

ligger i en typ av njutning som denne får vid ägandet och uppvisandet av klockan. 

Tillfredsställelsen ligger förmodligen inte i funktionen i sig men känslan och behaget i att 

äga ett hantverk, personer i ens omgivning som förstår sig på värdet, och därmed statusen 

ägaren erhåller. 
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5.4.2#Användbarhet#

Den andra värdeskapande faktorn i den Funktionella värdeskapandekategorin är 

Användbarhet, vilken tas upp av informanterna som en mindre viktig faktor när det 

kommer till det här segmentet av klockor. När “Användbarhet” diskuterades med 

informanterna togs det, lik som under behov av vattentäthet och kronograffunktion, upp 

och betonades att det var för att uppfylla estetiska behov. Axelsson (7/3-2017) menade 

däremot att en klocka ofta köps av praktiska skäl av vissa kunder för att den ska kunna 

användas i vardagligt bruk men även under sportsliga aktiviteter. Vid ett sådant köp 

används ett mer logiskt tänkande vid beslutsfattande som även åskådliggörs i 

referensramen av Hirschman et al (1982) där nyttovärdet av en produkt förklaras. Något 

som många kunder inte inser är att deras behov som de vill ska uppfyllas vid köp av en 

klocka och dess användbarhet, är att det egentligen grundar sig i ett underliggande motiv 

om att den ska uppfylla vissa estetiska krav. Många som anser sig vara tekniskt lagda med 

ett stort intresse för mekanik medger gärna inte, eller kanske till och med är ovetande om, 

att behovet de egentligen har grundar sig i klockans utseende. Det finns också ofta en 

nöjdhet hos en kund enligt Wallhagen (9/3-2017) att en funktion hos en klocka, en 

komplikation, faktiskt går att skapa. Det är så tekniskt komplext att det skapar ett värde hos 

kunden och en form av nöjdhet, trots att kunden inte kommer att använda sig av den 

eftersom de flesta komplikationer hos en klocka är onödiga. Detta är dock endast 

applicerbart på de mer tekniskt lagda konsumenterna, konsumenttyp 1, och är oftast inte 

ett värde hos konsumenttyp 2 som beskrivs som mindre insatta. En funktion som vid flertal 

tillfällen tas upp av informanterna är månfas, en komplikation som inte används men som 

ger urtavlan en mer sofistikerad “look” och efterfrågas därför. 

Faktorerna “Funktionellt behov” och “Användbarhet” har mycket gemensamt eftersom de 

båda uppfyller samma typ av behov hos konsumenten. De två faktorerna handlar om att 

konsumenten ska finna ett värde av användandet av klockan, vilket alltså berör klockans 

funktioner. Detta skulle kunna innebära att dessa faktorer skulle sättas ihop till ett och 

samma värde. 

5.4.3#Pålitlighet#

Pålitlighet är den tredje faktorn i den Funktionella värdeskapandekategorin och var 

ytterligare en faktor som informanterna ansåg var ett underförstått värde och därmed 

relativt svagt värdeskapande. Den här faktorn går lik som andra faktorer i den funktionella 

värdeskapandekategorin ihop med andra faktorer och i det här fallet Kvalité. Som nämns i 

referensramen enligt Aaker (1991) köper kunder premiumprodukter på grund av att de vill 

vara försäkrade om en bra kvalité vilket kommer skapa ett högre värde. Detta håller både 
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Frank (10/3-2017) och Wallhagen (9/3-2017) med om då de hävdar att anledningen till att 

många kunder till en början drar sig till äldre, väletablerade märken är på grund av deras 

pålitlighet eftersom de under många år levererat en viss typ av kvalité. Märken som dessa 

har även många års erfarenhet inom sitt område och har därmed en urmakarkonst och 

tradition som “går i arv” inom företaget. De har även haft möjligheten att på grund av den 

ärvda kunskapen utveckla sina egna urverk och vågar därmed erbjuda sina kunder långa 

garantitider då de är så pass säkra på deras egen kvalité. Detta är någonting som åter igen 

stämmer överens med Aaker (1991) som menar på att försäkran om kvalitén kan styrkas om 

premiummärket i fråga kan erbjuda en autenticitet och en tradition. Dahlin (25/3-2017) 

styrker även att autenticitet är den faktor som främst bidrar till att de här märkena kan 

hålla sig kvar på marknaden, att de har överlevt till större delen på grund av att de erbjuder 

god kvalité, vilket i sin tur visar på att det finns de kunder som uppskattar historien bakom 

märket. Det här stämmer väl överens med konsumenttyp 1 som har större kunskap bakom 

ett märkes tradition och autenticitet, och pålitligheten uppskattas därmed av denne typ av 

konsument. Pålitligheten av ett märke är någonting som konsumenttyp 2 enligt 

ovanstående resonemang inte skulle beröras av särskilt mycket, men däremot är 

pålitligheten starkt ihopkopplat till kvalitén av märket vilket i sin tur kan innebära att 

omgivningen uppfattar märket på ett visst sätt, vilket skulle påverka konsumenttyp 2. 

5.4.4#Originalitet#

Den fjärde faktorn i den Funktionella värdeskapandekategorin är Originalitet. Lik som i 

faktorn ”Pålitlighet” så är autenticitet och tradition av stor betydelse gällande “Originalitet”. 

Vad som nämns under det funktionella värdet i referensramen är att unikhet är en 

eftersträvansvärd egenskap hos en klocka och något som efterfrågas av kunder på grund av 

ett behov att differentiera sig själv. Detta kan uppnås genom att köpa en vara som anses 

exklusiv och som bara erbjuds till ett visst klientel enligt Leibenstein (1950). Unikhet är ett 

värdeskapande attribut som Wallhagen (9/3-2017) tog upp och förklarade att en vara anses 

som mer attraktiv om den är svår att få tag på. 

Någonting som utmärker sig med klockindustrin är att företagen eftersträvar att behålla 

modellerna intakta och därmed inte förändra deras utseende allt för mycket. Detta är något 

som Frank (10/3-2017) förklarade som ett speciellt fenomen som utmärker 

premiumindustrin från många andra industrier. Som märke eftersträvas att bibehålla en 

originalitet och därmed märkets identitet. Detta går att likna med många andra 

premiumföretag som med hjälp av deras “brand image” lockar kunder genom att köpa en 

ytterst igenkännbar produkt, vilket är något som Tian et al. (2001) tar upp med exemplet på 

ett par Christian Louboutin med deras distinkta röda sula eller en av Hermès väskmodeller, 
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Birkin, som genom alla tider sett likadan ut. Ett exempel inom klockindustrin är Omega 

som nyligen lanserade deras modell Globemaster som framtogs för att efterlikna den första 

Constellation-modellen från 1952. Konceptet med att bevara och återskapa gamla modeller 

ger inte bara kunder en känsla av originalitet, men även en uppfattning av ett historiskt 

värde, ett igenkänningsvärde samt en uppfattning av att ha en “Original Omega”. Vad 

företagen gör för att skapa incitament så att kunden ska köpa fler av deras produkt är att de 

gör små förändringar och uppdateringar hos en redan existerande modell, vilket skapar “ett 

nyhetens behag”. Detta fenomen nämns av Wallhagen (9/3-2017) där han menar att det 

kan ge uttryck i “special edition” klockor för olika händelser, som exempelvis Olympiska 

spelen eller en premiär för en ny James Bond film, vilka båda är händelser som Omega är 

samarbetspartner med. Modellen förblir intakt men har en “touch” av något nytt som går i 

linje med rådande trender för att tilltala kunder, vilket är något som Frank också förklarade 

när det historiska värdet diskuterades. Däremot är “Originalitet” en faktor som uppskattas 

mer och anses som värdeskapande om personen i fråga är någorlunda insatt och har god 

förståelse för märket samt dess tradition och historia. Den här faktorn är därmed troligtvis 

mer värdeskapande för den ena av författarnas konsumenttyper, konsumenttyp 1 än vad 

den är för konsumenttyp 2. 

5.4.5#Kvalité#

Kvalité är den femte faktorn som tas upp i den Funktionella värdekategorin. 

Referensramen visar på att kvalité är av betydelse vilket exempelvis Gentry et al. (2001) 

beskriver som en stor anledning till varför kunder köper premiumprodukter. Författarna 

finner att kvalitén spelar in på nästan alla faktorer genom den värdeskapande kategorin och 

utgör en avgörande funktion vid beslutfattandet av en klocka. Informanterna förklarade 

däremot att “Kvalité” är något som, likt “Pålitlighet”, är underförstått i det här valda 

segmentet. Om däremot kvalité inte hade funnits överhuvudtaget, hade det inte funnits 

något värde hos produkten, vilket är en av anledningarna till att författarna anser att kvalité 

är en av de mest betydelsefulla faktorerna inom den värdeskapande kategorin. När de här 

höga summorna spenderas på en klocka inom ett högre segment, förväntas det en bra 

kvalité. När förväntningarna överstiger den verkliga kvalitén uppstår besvikelse vilket 

resulterar i att en kund kan ha gått förlorad. På grund av detta erbjuds alltid en kvalité i 

kombination med en garantitid, men då förväntas även en förståelse från konsumentens 

sida för mekanikens skörhet och att alla klockor inte ska användas till alla möjliga ändamål. 

Detta är något som den konsumenttyp 1 respekterar eftersom han har mer kunskap inom 

området medan konsumenttyp 2 kan visa stor oförståelse för på grund av dennes bristande 

kunskap. De två konsumenttyperna kan se på kvalité på olika sätt. Konsumenttyp 1 

uppskattar urverkets prestanda och dess kvalité men förstår samtidigt att det är ett ömtåligt 

hantverk. Konsumenttyp 2 kan lägga ner mycket pengar på något denne antar ska hålla för 
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alltid på grund av dess höga pris, vilket kan resultera i missnöje hos kunden. Alltså skulle 

värdet av kvalitén kunna uppfattas på olika sätt hos de olika konsumenterna eftersom de 

besitter olika nivåer av kunskap inom ämnet. 

Kvalité fungerar även som en form av försäkran för kunden att deras köp kommer att ha en 

lång livstid. Kvalitén kan vara en av anledningarna till att kunden lägger ner stora summor 

pengar på något som egentligen bara visar tiden, något en batteriklocka ur ett lägre 

segment kan göra lika bra om inte med ännu större precision, för en bråkdel av priset 

eftersom ett batteriverk håller tiden bättre än ett automatiskt verk. En god kvalité och 

vetskapen om att klockan kommer bibehålla sitt ursprungliga skick är även något som 

klockföretag använder sig av i marknadsföringskampanjer. Exempel på det är det kända 

slagordet som märket Patek Philippe myntade år 1996 som lyder; “You never actually own 

a Patek Philippe, You merely look after it for the next generation” (se bilaga 12) vilket 

översätts till dess tidlösa karaktär och kvalitén som märket erbjuder sina kunder. Om en 

kund köper en klocka, som i det här fallet är Patek Philippe, så garanteras en så pass god 

kvalité att om man bara underhåller klockan kontinuerligt och skickar in den när service 

krävs så garanteras det att klockan kommer att kunna gå i generationer. Detta är även ett 

incitament för kunden när en klocka av ett högre segment ska införskaffas. Det kan tolkas 

som ett sätt att försvara varför en så stor summa pengar läggs på en pryl, som egentligen är 

relativt onödig och överflödig, eftersom dess kvalité kan försäkra avkastning i framtiden 

och att barn eller barnbarn kan ha glädje av den i framtiden. När en klocka köps för 

investeringsändamål är kvalité en självklar faktor som spelar in eftersom den oundvikligen 

måste vara i gott skick när den ska säljas nästa gång. Bland märken som nämns under 

intervjuerna som goda investeringar nämns Patek Philippe av näst intill alla informanter. 

Det kan bero på att märket har skapat ett namn för sig själv och att detta namn inte enbart 

kommer från urmakarkonsten som tillverkaren tillgodoser sina konsumenter, men även 

från den goda och pålitliga kvalitén. 

5.4.6#Investeringsvärde#

Investering är den faktor som utgör den sjätte i den Funktionella värdeskapande kategorin. 

Frank (10/3-2017) förklarar att när en klocka ska köpas med en önskan att den ska uppfylla 

ett investeringssyfte, nämner han faktorer som bör uppfyllas för att syftet ska uppnås; 

såsom vikten med ett bra märke, en känd familj, och även en underfamilj som är välkänd. 

Det här stämmer överens med Wolff-mann (2015) som menar på att de klockor som 

tenderar att öka mest i värde bör vara av en vintage-modell. Han uttrycker även att det 

huvudsakligen är starka varumärken som genererar avkastning. Vad Frank (10/3-2017) och 

Lakhwani (10/3-2017) understryker är att de klockor som vanligtvis kan generera en vinst 
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är nästan uteslutande vintageklockor, och att det är ytterst få nya som säljs som inte 

sjunker i pris så fort den köpts. 

Däremot enades majoriteten av informanterna att en klocka aldrig bör införskaffas för att 

uppfylla ett investeringssyfte. Att köpa en klocka i hopp om att detta ska generera en 

framtida vinst var något som de flesta av informanterna var väldigt motstridiga till, vilket 

kan förklaras ännu en gång av hur pass speciellt urvalet av informanterna är, vilka alla är 

väldigt insatta och passionerade inom området. De ansåg att en klocka bör användas 

dagligen och bör köpas för att kunden faktiskt tycker om den och avser att använda den. 

Det här anser författarna tydligt visar på att investeringsfaktorn troligtvis inte är en 

värdeskapande faktor hos den konsumenttyp 1 eftersom denne förstår klockans bakgrund 

och dess hantverksvärde, men att det säkerligen skulle kunna vara ett positivt inslag ifall 

klockan kommer att ge avkastning. Enligt Berkowitz et al. (1992) använder statuskänsliga 

konsumenter gärna priset som en prestigeindikator, vilket är en av anledningarna till att 

konsumenttyp 2, som är konsumenttypen med mindre kunskap inom området, kan tänka 

sig att klockor i det här segmenten ger dem status. Många av informanterna berättade att 

det var ett återkommande fenomen att kunder vid köp av en klocka brukade fråga ifall 

klockan kunde förväntas att öka i värde, vilket skulle kunna vara ett incitament för dessa att 

köpa en klocka av ett högre segment. Det är ett vanligt missförstånd bland 

klockkonsumenter att klockor stiger i pris eller att de bara sjunker en mindre procent, när 

det i själva verket är väldigt få klockor på marknaden som detta stämmer in på. 

Missförstånd som dessa kan antas vara vanligt bland konsumenttyp 2 medan 

konsumenttyp 1 bör vara införstådda inom ämnet och veta vilka enstaka klockor detta kan 

stämma in på. 

Batselas (9/3-2017) beskriver olika kunder som jägare och samlare, vissa är ständigt på jakt 

efter något nytt och säljer gärna en klocka i dennes samling för att köpa en ny och uppnå 

nyhetens behag. Andra köper på sig ett flertal klockor som de bildar ett starkt emotionellt 

band till som de aldrig kan tänka sig att sälja, vilket stämde in på många av informanterna 

och deras relation till deras klockor. 

5.4.7#Nyfunnen#faktor:#Mekanik#

Vid insamling av empirin konstaterade författarna att den Funktionella 

värdeskapandekategorin behövde utökas med ytterligare en sjunde faktor; “Mekanik”. 

Faktorn visade sig vara av stor betydelse för majoriteten av informanterna eftersom de 

ansåg att den var ytterst värdeskapande för kunder som köper klockor ur ett 

premiumsegment. Just den här faktorn är förmodligen mer viktig för urvalet i denna 

uppsats än majoriteten av klockkonsumenterna eftersom samtliga är väldigt insatta och 
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passionerade inom ämnet. Mekanik blev ett frekvent återkommande ämne hos alla 

informanter vid insamlingen av data och en faktor som alla ansåg var av relevans att 

diskutera. 

På samma sätt som faktorn “Originalitet”, så spelar ett företags “savoir-faire” en stor roll 

när det kommer till det värdeskapande hos konsumenten. Denne drar sig till 

klocktillverkare, eller tillverkare inom andra branscher inom premiumindustrin, som är 

duktiga inom sitt område och besitter en viss spetskunskap. Likt exemplet med märket 

Breitling och deras kronografverk under faktorn “Originalitet” så är faktumet att de är 

duktiga på just den sortens verk samt att de har framställt verket på egen hand i fabriken 

ett incitament för kunder att köpa deras produkter. På samma sätt drar sig kunder till 

Omegas klockor på grund av deras egentillverkade verk och urval av kalibrer som visat sig 

prestera otroligt bra. Frank (10/3-2017) tar även här Omega som ett exempel på ett märke 

som förbättrat sin teknik och med deras nya in-house verk fått höja prisnivån, vilket i 

slutändan ökade deras omsättning men även antal sålda klockor. Detta skulle kunna tyda 

på att det finns ett värde bakom mekanik för kunder eller att den förbättrade mekaniken 

härleds till en ökad kvalité. Genom att ta bort det lägsta segmentet av klockor inom Omegas 

underfamiljer så uteslöts en hel kundgrupp då exempelvis en Omega Seamaster steg med 

ungefär dubbla priset. Detta ansågs som väldigt riskabelt men visade sig vara en lyckad idé 

eftersom ännu fler attraherades till märket, och en av anledningarna kan vara deras 

förbättrade teknik medan en annan kan vara ökad status hos märket. 

Det här går vidare att jämföra med exempelvis bilindustrin där det kan tänkas att många 

kunder drar sig till ett bilmärke på grund av dess tekniska attribut och kundens tekniska 

intresse. Detta är applicerbart i ett premiumsegment, men ifall klockan, eller bilen i det här 

fallet, är av ett lägre segment köps den oftast för att den presterat bra tidigare och anses 

därmed som pålitlig. En kund som är trogen ett bilmärke på grund av dess tålighet och för 

att denne har tidigare erfarenheter gällande det och att det var en bra och robust bil, 

återvänder ofta till det på grund av dessa faktorer. En annan slags kund, som strävar efter 

teknik och motorers prestanda går gärna till ett märke som ligger i framkant i deras 

tekniska innovation och som marknadsförs därefter. Även här kan en koppling dras till 

författarnas konsumenttyper och ana vilka som finner mekaniken som en värdeskapande 

faktor. Konsumenttyp 1 har större förståelse för mekaniken och urverkets komplexitet och 

finner därmed den som mer värdeskapande än konsumenttyp 2. På samma sätt som den 

nyfunna värdeskapande faktorn “Kunskap” så ackumulerar värdet hos kunden ju mer 

denne förstår sig på mekaniken och arbetet bakom klockan. Mekaniken behöver på samma 

sätt som Kunskap en kanal för att ge utlopp för detta intresse och för att uppskatta det ännu 

mer behövs likasinnade att “visa upp” sin mekaniska dyrgrip. Detta för att erhålla 

erkännande från andra insatta och därmed uppleva ytterligare värde. 
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De informanter som hade ett otroligt intresse för ämnet och just mekanik, hade en väldigt 

subjektiv inställning och ansåg mekanik som en av de största värdeskapande faktorerna. 

Wallhagen (9/3-2017) och Dahlin (25/3-2017) konstaterade däremot att trots urverkens 

komplexitet och konsten som ett märke erbjuder sina kunder så handlar det fortfarande om 

en premiumvara och därmed väldigt ofta om en statussymbol. Den sorts kund som beskrivs 

av dessa två går att jämföra med den konsumenttyp 2 som antagligen drivs av att köpa en 

klocka för att signalera status. Vid den här faktorn bör det på samma sätt som tidigare tas i 

beaktning att mekanik är värdeskapande för en väldigt liten krets av klockkonnässörer och 

så kallade “klocknördar”. 

Funktionellt 
värde 

Konsumenttyp 1 

(Stor kunskap inom området) 

Konsumenttyp 2 

(Mindre insatt inom området) 

Funktionellt 
behov 

· Njutning av ägandet och 

uppvisning av klockan 

 

Funktioner som ofta eftersträvas: 

· Vattentäthet  

· Kronograf 

 

Användbarhet · Inte av relevans. 

· Finner njutning i funktioner på 

en teknisk nivå för att de går att 

tillverka 

 

· Använder inte komplikationerna 

men uppskattar estetiken funktioner 

tillför 

 

Pålitlighet · Uppskattas på grund av 

autenticitet och tradition som 

märket erbjuder 

 

· Inte av stor betydelse 

 

Originalitet · Uppskattas av en insatt 

konsument 

 

· Inte av stor betydelse 

 

Kvalité · Uppskattar klockans prestanda 

och har förståelse för dess 

skörhet. 

· Värdesätter ett gott hantverk 

 

· Kan lägga ner mycket pengar på en 

förväntad kvalité.  

· Kvalité uppfattas på ett annat sätt 

än hos den kunniga, att den är tålig 

exempelvis 
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Investering · Förståelse för vilka som har 

möjlighet att öka i värde.  

· Förståelse att detta inte gäller 

alla klockor. 

· Antar ofta att alla klockor behåller 

värdet, alternativt ökar 

 

Mekanik · Stor betydelse på grund av stor 

förståelse och kunskap inom 

ämnet 

· Inte av stor betydelse. Drivs av att 

signalera statusen mekaniken tillför 

 

TABELL!3:!TABELL!ÖVER!FUNKTIONELLT!VÄRDE,!KONSUMENTTYP!1!&!2!
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6."Slutsats!
Syftet med den här studien var att redogöra vilka faktorer som är av betydelse för 

konsumenters uppfattning av värde gällande premiumklockor samt fastställa vilka av de 

faktorerna som är mer eller mindre värdeskapande för konsumenten. Utifrån det här syftet 

valde författarna ut fyra frågeställningar som kommer att besvaras nedan. 

 

1. Vilka värdeskapande faktorer är av störst betydelse för konsumenter 
gällande premiumklockor? 

 

Författarna har funnit att det finns två olika typer av konsumenter som värdesätter 

faktorerna olika mycket och därmed varierar deras betydelse. Konsumenttyp 1, som besitter 

stor kunskap gällande klockor och har stor förståelse för deras teknik och historia och 

stämmer väl överens med Leibensteins "snobb-konsument", värdesätter följande faktorer 

mest: Kunskap, Originalitet, Mekanik, Historia och Emotionellt. Enligt författarna så är 

den mest betydelsefulla faktorn Kunskap eftersom de konstaterar att de alla mynnar ut i 

att få möjlighet att visa upp den faktorn och utan den hade de inte haft varken intresse eller 

förståelse för de andra faktorerna. 

 

För konsumenttyp 2, som är mindre insatt inom ämnet, är en kombination av Leibensteins 

konsumenttyper "Veblen" och "Efterföljare" som eftersträvar ett högt pris samt att köpa det 

alla andra eftersträvar. De viktigaste faktorerna för den här konsumenttypen var Pris, 

Marknadsföring, Omgivningens Uppfattning, Självförverkligande, Estetik och Igenkänning. 

Däremot visade det sig att alla dessa faktorer mynnade ut i en önskan att uppnå en högre 

Status vilket i den här studien visade sig vara den absolut viktigaste faktorn för den här 

konsumenttypen. 

 
2. Vilka orsaker finns till att konsumenter uppfattar faktorer som 

värdeskapande? 
 

Hur en konsument uppfattar värdet av en produkt ka ha många olika anledningar. Det kan 

handla om vilken förståelse konsumenten i fråga har om ämnet och till vilken grad denne är 

insatt i frågan. Konsumenten kommer att värdesätta olika faktorer olika mycket beroende 

på hur pass engagerad denne är och ifall konsumenten besitter ett stort intresse inom 

området. Ifall konsumenten har mycket kunskap strävar denne efter att mätta ett intresse 

och få uttrycka sin kunskap gentemot likasinnade. En annan orsak till att konsumenter 

uppfattar faktorer som värdeskapande kan även vara vad konsumenten strävar efter vid 

köp av en klocka och vad användningsområdet med köpet är. Eftersträvar konsumenten 
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status så köper denne gärna en klocka som kommer att synas och kännas igen av andra i 

dennes omgivning. Ytterligare en orsak kan vara en konsuments uppväxt samt bakgrund. 

Ifall konsumenten har en emotionell koppling till en viss sorts klocka, vilket exempelvis 

skulle kunna ha skapats på grund av att någon i dennes närhet haft en liknande, kan även 

detta vara en orsak till att konsumenten uppfattar den som värdeskapande. 

 

3. Varierar orsakerna och faktorerna beroende på vilket syfte 
konsumenten har med köpet och på vilket sätt? 

 

De bakomliggande orsakerna till hur konsumenter uppfattar olika faktorer som 

värdeskapande varierar mycket beroende på syftet som de har med köpet. Syftet varierar 

mycket beroende på konsumentens behov och vad de eftersträvar, vilket tydliggörs med 

hjälp av konsumenttyp 1 och 2. 

 

Konsumenttyp 1, som stämmer överens med Leibenstein's "Snobb-konsument", 

eftersträvar att differentiera sig genom att äga något som inte många andra har. Därmed 

tilltalar en begränsad åtkomst den här sortens konsument. Kunskap är något som fördjupar 

värdet av alla faktorerna eftersom konsumenten får större förståelse för dem, samtidigt 

som det är den primära drivkraften till att köpa en klocka. Det är viktigt för honom att visa 

upp sin kunskap men finner det att vara av större vikt att erhålla igenkänning och 

erkännande från ett fåtal likasinnade och uppleva en samhörighet genom det gemensamma 

intresset och givande diskussioner. 

 

Konsumenttyp 2, som stämmer överens med "Veblen" och "Efterföljare", eftersträvar att 

konstant uppnå en högre status genom att köpa det som är en eftersträvansvärd produkt 

bland personer i ens omgivning samt en produkt som har ett högt pris. Vikten i att andra 

ska känna igen produkten är stor och den får gärna vara av en iögonfallande karaktär 

eftersom konsumenten vill få erkännande av den stora massan. Produkten får därmed 

gärna vara marknadsförd på rätt sätt och vara uppskattad av många för att erhålla så hög 

status som möjligt och förstärka sin egen självbild genom vad andra har för uppfattning om 

en. 

 
4. Kan de värdeskapande faktorerna vävas samman och tolkas till ett 

gemensamt värde eller verkar faktorerna var för sig? 
 

De faktorer som har vävts samman till ett och samma värde är "Pålitlighet & Kvalité" samt 

"Funktionellt behov & Användbarhet". De här faktorerna uppfattas på liknande sett av 

konsumenterna och har visat sig ha samma inverkan på dem, vilket resulterade i att 
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författarnas slog samman dessa faktorer. Författarna har funnit att resterande faktorer 

påverkas av varandra till olika utsträckning beroende på konsumenttyp samt syfte med 

köpet. Det har inte visat sig att någon av faktorerna skapar värde enbart av sig själv, utan de 

är till stor del ihopkopplade till andra faktorer. I de flesta fall utgör faktorerna tillsammans 

ett ökat värde än om de uppfattats var för sig. Ett exempel på detta är funktionellt värde 

som kopplas ihop med estetik på grund av klockans utseende som klockan får tack vare 

urverkets komplikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

7."Diskussion!
Som presenterats i slutsatsen har författarna funnit två olika konsumenttyper. 

Konsumenttyp 1 som besitter stor kunskap inom ämnet och Konsumenttyp 2 som är 

mindre insatt. De olika konsumenttyperna värdesätter de olika faktorerna olika mycket, 

vilket har visualiserats i två nya "Solfjäder-modeller" som författarna har konstruerat. Den 

ena modellen, Solfjäder-1, åskådliggör de värdeskapande faktorerna för konsumenttyp 1 

och den andra, Solfjäder-2, för konsumenttyp 2. För att tydliggöra vilka faktorer som är 

viktigare än andra, har författarna konstruerat en färgskala, vilken de använt sig av i 

modellerna.  

 

FIGUR!12:!FÄRGSKALA!FÖR!DE!VÄRDESKAPANDE!FAKTORERNAS!BETYDELSE!
 

Faktorerna som är mörka har stor betydelse och de faktorer som är ljusa är av mindre vikt 

för konsumenten. En av faktorerna som inte gick att gradera var "Konsument behov" under 

den Socialt konstruerade värdekategorin. Den här faktorn ansåg författarna dessutom 

redan vara inkluderad i de andra faktorerna i modellen eftersom de alla utgör en form av 

bakomliggande behov hos konsumenten. Därmed togs den här faktorn bort helt från 

modellerna.  De faktorer som är nyfunna av författarna har blivit tydliggjorda genom att de 

fått en skugga runt sig. 
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Solfjäder-1 
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FIGUR!13:!SOLFJÄDER!FÖR!KONSUMENTTYP!1!
!

Vad författarna kan konstatera efter att ha analyserat de olika faktorerna för konsumenttyp 

1 var att fem faktorer från olika värdekategorier var mycket värdeskapande och därmed 

erhöll de den mörkaste blå färgen på värdeskalan; Kunskap, Originalitet, Mekanik, Historia 

samt Emotionellt. Kunskap var den nyfunna faktorn i den socialt konstruerade 

värdekategorin och författarna fann att den var av stor betydelse och därmed mycket 

värdeskapande för de insatta konsumenterna. Detta för att den ökade kunskapen ger ett 

ökat värde eftersom konsumenttyp 1 har en större förståelse för klockornas komplexitet och 

dess historia. Kunskap kan också vara värdeskapande genom att konsumenten vill visa upp 

sin kunskap inom ämnet för sin omgivning. Originalitet går under den funktionella 

värdekategorin och är värdeskapande eftersom den här konsumenttypen vill differentiera 
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sig och äga något unikt. Tack vare kunskapen den här konsumenten besitter inom området 

har denne stor förståelse för klockors autenticitet och tradition och därmed upplevs den här 

faktorn som ännu mer värdeskapande. Mekanik är en nyfunnen faktor som går under den 

funktionella värdekategorin. Den här faktorn kan också kopplas ihop till kunskap eftersom 

de konsumenter som förstår den tekniska komplexiteten bakom klockan finner det av stort 

värde. Dessutom har den här kundtypen ofta ett grundläggande intresse för mekanik, vilket 

har gjort att de från början fått ett intresse för den här sortens klockor. Historia går under 

den Hedonistiska värdekategorin och är mycket värdeskapande för konsumenttyp 1 

eftersom denne har en stor förståelse för klockors och olika klocktillverkares historia, och 

kan därmed uppskatta den. Hur det emotionella värdet är värdeskapande varierar 

beroende på konsumentens bakgrund eftersom det exempelvis kan vara något som präglat 

personens uppväxt som gör att den strävar efter att äga en viss sorts produkt. Ett bra 

exempel är Omega Speedmaster som nämnts genomgående i uppsatsen. Klockan 

marknadsfördes med bland annat Neil Armstrong vilket gjorde att den person som 

fascinerats av rymden och astronauter haft den specifika modellen som en "drömklocka" 

och eftersträvas därmed efter de premisserna. Emotionellt värde kan även ha att göra med 

en form av självförverkligande vilket gör att värdet, för den här konsumenttypen, 

sammankopplas med den faktorn eftersom båda innebär att kunna uppfylla en dröm. 

 

De fem faktorerna som presenterats ovan och som visat sig vara av störst betydelse för 

konsumenttyp 1, har alla den gemensamma faktorn att de är sammankopplade till kunskap 

vilket författarna presenterade i slutsatsen. Det erhållna värdet de får från var och en av 

faktorerna beror till stor del på kunskapen konsumenten besitter och en chans till att få visa 

upp den för personer i sin omgivning. Däremot kräver konsumenten inte att personerna ska 

vara av stort antal, eftersom det är viktigare för konsumenten att erhålla igenkänning och 

erkännande från likasinnade med samma kunskap. Faktorn igenkänning fick därför den 

fjärde nivån på betydelseskalan; "Mer värdskapande", eftersom igenkänning inte behövs 

från den stora massan då den här konsumenten inte bryr sig om vad andra tycker. 

 

Gällande åtkomst, vilken är en faktor som har samma betydelsenivå på skalan som 

Igenkänning, så fann författarna att den, på grund av konsumentens likheter med snobb-

konsumenten, var av stor betydelse. Konsumenttypen eftersträvar unikitet och köper gärna 

klockor av begränsad upplaga. Att klockan är limiterad är en välkommen egenskap, men 

inte nödvändigtvis den mest primära eftersom den värdesätter klockans egenskaper och 

komplexitet samt sin egen samling mer än att andra konsumenter har den specifika 

klockan. Självförverkligande är den tredje faktorn som fick den fjärde betydelsenivån och 

går som tidigare nämnt att likna med det Emotionella värdet. Självförverkligande handlar 

till viss del om att få sitt yttre jag att överensstämma med sitt inre, vilket författarna anser 
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inte är det primära som driver den här kunden till att köpa något eftersom igenkänning 

bara erhålls från ett fåtal och de andra faktorerna är av större betydelse. Trots detta är den 

"mer värdeskapande" på skalan eftersom det handlar om att köpa en produkt som köps för 

att unna sig själv något och som ska uppfylla en emotionell njutning och inte en funktionell 

sådan.  Faktorerna Pålitlighet och Kvalité har författarna valt att slå samman till en faktor 

eftersom det visade sig ha samma inverkan på konsumenten. Konsumenttyp 1 värdesätter 

den här faktorn eftersom han har stor förståelse för det bakomliggande arbetet hos en 

mekanisk klocka och anser även att ett väl fungerande urverk samt ett som håller tiden väl 

är av stor relevans. Konsumenttypen respekterar även hantverket bakom en klocka och 

urverkets skörhet och förstår vad som erfordras för att verket ska behålla sin goda kvalité 

med hjälp av kontinuerlig service och att bruka den på rätt sätt. Han värdesätter även 

arbetet en urmakare lägger ner på både tillverkning och service av en klocka och uppskattar 

kunskapen en klocktillverkare besitter för att kunna tillverka en viss typ av komplikation. 

 

På nästa betydelsenivå på skalan "Värdeskapande till viss mån" återfinner författarna 

Investering som en värdeskapande faktor. Då den här kundtypen är passionerad inom 

ämnet klockor och ett köp av en klocka brukar vara en utökning av en redan existerande 

samling, beror det på ifall konsumenten har som avsikt att sälja vidare klockorna eller inte. 

Vissa klockkonnässörer, vilket är ett ord som kan beskriva konsumenttyp 1, kan 

klassificeras antingen som samlare eller jagare vilket innebär att de köper klockor av olika 

syften. För samlaren är det inte av lika stor vikt att klockan skall generera en avkastning 

och eftersom denne säkerligen också har ett starkare emotionellt band till klockorna i dess 

samling, är inte dess avsikt att sälja dem vidare. Jagaren däremot har med hjälp av sin 

kunskap, som avsikt att klockan ska generera en avkastning och har därmed inte lika stort 

emotionellt band till klockorna, utan säljer gladeligen en ur sin samling för att köpa en ny 

som fångat dennes intresse. Generellt sätt anser konsumenttyp 1 att en klocka bör 

införskaffas på grund av att kunden finner tycke för den och inte för att den ska generera en 

avkastning. Ovanstående resonemang är förklaring och anledning till att faktorn 

Investering hamnade på tredje nivån på betydelseskalan för konsumenttyp 1, vilket även 

faktorn Estetik hamnade på. Den estetiska aspekten är av vikt för konsumenttypen 

eftersom faktorn grundar sig i funktionerna, vilka efterfrågas på grund av "looken" 

funktionerna i fråga ger klockan. Den här typen av konsument bryr sig mer om klockans 

innanmäte på grund av dennes tekniska intresse, än hur den ser ut på utsidan. Den här 

sortens kund lägger hellre ner pengar på ett raffinerat urverk med intresseväckande 

komplikationer än på en som är av iögonfallande karaktär utåt sett, vilket gör att faktorn 

Estetik fick betydelsenivån "Värdeskapande till viss mån". 

 



85 

 

Resterande faktorer hamnade på betydelsenivåerna "Mindre värdeskapande" och "Lite 

värdeskapande". Faktorerna "Marknadsföring" och "Omgivningens uppfattning" handlar 

till större del om att erhålla erkännande från personer i konsumentens omgivning och 

anses av författarna att kopplas till någon som främst strävar efter status vilket inte 

överensstämmer med den här konsumenttypen. Faktorn "Pris" är även den på en låg 

betydelsenivå eftersom det inte är det primära som konsumenten strävar efter då en 

intresseväckande klocka inte alltid behöver vara av en hög prislapp eftersom det exempelvis 

kan vara den historiska aspekten som väcker dennes konsuments intresse. Faktorn 

"Funktionellt behov & Användbarhet" hamnade även långt ner på betydelseskalan eftersom 

det sällan är syftet som ska uppfyllas vid köp av en klocka ur ett premiumsegment. 

 

Solfjäder-2 
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FIGUR!14:!SOLFJÄDER!FÖR!KONSUMENTTYP!2!
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Vad författarna kan konstatera efter att ha analyserat de olika faktorerna för konsumenttyp 

2 var att sex faktorer från olika värdekategorier var mycket värdeskapande och därmed 

erhöll de den mörkaste blå färgen på värdeskalan; Pris, Marknadsföring, Omgivningens 

uppfattning, Självförverkligande, Estetik samt Igenkänning. Den här konsumenttypen kan 

liknas med Efterföljar-konsumenten och Veblen-konsumenten som eftersträvar en produkt 

med en hög efterfrågan på marknaden och ett högt pris. Författarna kunde därmed 

konstatera att faktorn pris fick den högsta nivån på betydelseskalan. Detta för att den här 

typen av konsument anser att ett högt pris är synonymt med en god kvalité och kommer att 

uppfattas som statusbringande. När det kommer till faktorn Marknadsföring, vilket är en 

faktor som erhöll samma betydelsenivå som Pris, har författarna funnit att konsumenttyp 2 

finner den ytterst värdeskapande främst på grund av produktplacering, vilket kan 

exemplifieras med Omega Seamaster klockorna i Bond filmerna. Då konsumenter av den 

här sorten eftersträvar en lyxig fasad så är faktumet att klockan är med i en viss slags film 

med lyxiga eller intressanta miljöer och bärs av "rätt" sorts person ansett som 

värdeskapande. Premiumklockor marknadsförs ofta genom att ha en hög närvaro vid vissa 

sportevenemang, exempelvis golf, tennis, segling och hästpolo, vilka alla är tämligen 

påkostade och högt ansedda sporter. Denna närvaro gör att märkena kopplas till något 

lyxigt och kan även tilltala sportentusiaster. 

 

 Omgivningens uppfattning, som är på samma nivå på betydelseskalan som Pris och 

Marknadsföring, överensstämmer med vad Efterföljare-konsumenten eftersträvar eftersom 

denne gärna konsumerar vad andra har en hög uppfattning om. Vad andra tycker om 

produkter som den här sortens konsument äger är av ytterst stor vikt vilket även är 

anledningen till att denne tenderar att köpa klockor av en iögonfallande karaktär. 

Konsumenttyp 2 lägger därmed hellre ner pengar på en klocka som kan kopplas till lyx och 

välfärd av andra än en klocka som har påkostade mekaniska funktioner. Konsumenttyp 2 

strävar även efter att få en ökad självbild vilket också överensstämmer med Efterföljare-

konsumenten och därför är Självförverkligande också mycket värdeskapande. Den här 

konsumenten är materialistiskt lagd och eftersträvar att äga påtagliga ting som andra i dess 

omgivning kommer att känna igen, för att uppnå en typ av lycka och känsla av framgång. 

Estetik är den femte faktorn som den här konsumenttypen finner mycket värdeskapande. 

På grund av att konsumenten inte har förståelse kring klockans tekniska attribut är det 

estetiken och utseendet av klockan som är det första som tillkallar konsumentens 

uppmärksamhet. Eftersom den här konsumenten även drivs till större delen av andras 

uppfattning är det av stor vikt för denne att klockans ska vara estetiskt tilltalande. 

Igenkänning är ett nyfunnet värde i den Hedonistiska värdekategorin, och av stor betydelse 

för denna konsumenttyp. Konsumenten har en strävan efter att öka sin status vilket gör att 

det är av stor vikt för denne att klockan har en iögonfallande karaktär. Detta för att den ska 
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kännas igen av så många som möjligt i dess omgivning och därmed öka dess popularitet 

samt dess egen uppfattning om sig själv. 

De sex faktorer som presenterats ovan och som visat sig vara av störst betydelse för 

konsumenttyp 2, har alla den gemensamma faktorn att de är sammankopplade till en ökad 

status vilket författarna presenterade i slutsatsen. Värdet som konsumenterna erhåller från 

var och en av de här faktorerna beror till stor del av att de eftersträvar en ökad status i dess 

omgivning samt en ökad självbild. Därmed har konsumenten ett stort behov av att dennes 

klocka skall synas och att personer runtomkring också vet vad det är för typ av klocka. 

 

På grund av att den här konsumenttypen har ett starkt behov av ökad status och en 

förbättrad självbild, fann författarna att de andra faktorerna inte hade lika stor betydelse 

för konsumenten. Därav fanns det inga faktorer som var så pass värdeskapande att de 

kunde komma på betydelsenivån innan på skalan vid namn "Mer värdeskapande", och 

nästa faktor var istället på nivån "Värdeskapande till viss mån". Den här faktorn var 

Investering vilket konsumenten finner till viss mån värdeskapande eftersom denne antar 

att en premiumprodukt har möjlighet att öka i värde. Detta stämmer till viss mån men 

gäller för väldigt få klockor och för att identifiera dessa krävs en stor kunskap inom 

området och en stor förståelse för vilka som ger avkastning i framtiden, en kunskap som 

den här konsumenten inte besitter. Konsumenttyp 2 har en tendens att anta att samtliga 

premiumklockor ökar i värde, alternativt inte sjunker och att de därmed inte förlorar något 

på köpet. Det här innebär att om en investeringsmöjlighet är ett faktum så skulle det vara 

värdeskapande för denne, men eftersom detta sällan är fallet hamnar faktorn Investering 

inte högre upp än så på betydelseskalan. 

 

Resterande faktorer hamnade på betydelsenivåerna "Mindre värdeskapande" och "Lite 

värdeskapande". Faktorerna "Kunskap" och "Åtkomst" handlar till större del om att få 

möjlighet till att symbolisera sin kunskap för andra samt att äga något som konsumenten 

har stor förståelse för och därmed uppskattar och värdesätter mer. Det handlar även om att 

äga något unikt som är svårt att få tag på och som inte många andra har och därmed ger 

konsumenten en chans att differentiera sig själv. Detta är faktorer som den här 

konsumenttypen inte värdesätter, men hamnar ändå inte längst ner på betydelseskalan 

eftersom ifall konsumenten alltid strävar efter att symbolisera status vilket denne skulle 

kunna göra med hjälp av en limiterad klocka eller en som är extra komplex. 

 

Faktorerna "Funktionellt behov & Användbarhet", "Pålitlighet & Kvalité", "Originalitet", 

"Mekanik", "Historia" och "Emotionellt värde" är faktorer som hamnade på den lägsta 

nivån på betydelseskalan. Detta för att de alla är faktorer som konsumenter med kunskap 
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inom området anser vara av betydelse.  Alltså är dessa inte det primära som den här sortens 

konsument eftersträvar. 

 

Som tydliggörs i Solfjäder-2 finns det ingen av faktorerna i den funktionella värdekategorin 

som är av störst betydelse för den här konsumenttypen, något som skiljer sig åt från 

konsumenttyp 1 där de flesta faktorerna i den funktionella värdekategorin befinner sig på 

den högre delen av värdeskalan. Intressant att poängtera är att det finns få faktorer som 

befinner sig på mitten av skalan i Solfjäder-2. Detta på grund av konsumenttyp 2 

oförståelse för ämnet, vilket gör att antingen är en faktor ytterst värdeskapande eller inte 

alls. Vilket gör att de faktorer som är värdeskapande är de som bringar denne ökad status. 

Däremot för konsumenttyp 1 som har stör förståelse och kunskap inom ämnet, finns det 

flertalet faktorer som kan uppfattas som värdeskapande eftersom denne har större 

möjlighet att rangordna dem. 
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8."Studiens"bidrag!
Den här studien har haft som avsikt att bidra till en djupare förståelse kring konsumenters 

uppfattning av värdeskapande faktorer inom industrin för premiumklockor. Vidare hade 

författarna som vilja att reda ut vad det var som driver kunder till att köpa premiumklockor 

samt vilka faktorer som de finner vara av störst betydelse och mest värdeskapande. 

 

Utöver de faktorer som författarna har funnit i teorin som även har överensstämt med 

empirin har de även funnit tre faktorer som fick utöka värdekategorierna vid insamling av 

empirin: Kunskap, Mekanik och Igenkänning. Dessa var faktorer som författarna inte fann 

vid insamling av teorin men som de fann vara av värde för de konsumenttyper som beskrivs 

genomgående i uppsatsen. 

 

Ett ytterligare empiriskt bidrag som författarna fann var de fyra värdena som slogs ihop till 

två; "Funktionellt behov & Användbarhet" och "Pålitlighet & Kvalité". 

Referensramenen indikerade på att dessa faktorer var olika men efter insamling av data för 

empirin ansåg författarna att de var av samma karaktär och bidrog med liknande attribut 

till det uppfattade värdet. Ett teoretiskt bidrag är även att författarna lät det Spekulativa 

behovet gå under det funktionella värdet, istället för det icke-funktionella, eftersom det 

spekulativa behovet har en monetär egenskap och därmed enligt författarna en funktionell 

sådan. Det finansiella värdet som Wiedmann et al. (2009) samt Choo et al. (2012) har som 

kategorier i deras kartläggningar, fick i den här studien istället namnet Investeringsvärdet 

eftersom termen stämmer bättre in på klockor eftersom det är pengar som investeras på en 

klocka för framtida avkastning. När det handlade om en premiumprodukt som klockor i 

den här studien fann författarna att investeringsvärdet inte var tillräckligt viktig för att den 

skulle få utgöra en egen kategori. Argument för att detta värde skulle vara en faktor under 

den funktionella värdekategorin var dessutom att den inte hade möjlighet att erhålla några 

underfaktorer.  

 

Författarna har även kartlagt de olika faktorerna som var av mer eller mindre betydelse för 

konsumenten gällande premiumklockor och visualiserat detta med hjälp av en modell som 

de skapat, "Solfjädern". Solfjädern fick revideras efter två olika konsumenttyper som 

författarna också fann under insamling av både teori samt empiri, som värdesätter olika 

faktorer till olika grad. De valde att namnge dessa Konsumenttyp 1 och Konsumenttyp 2 där 

skillnaden mellan dem först och främst innebär att den ena drivs av sin kunskap inom 

området och den andra av att få en ökad status i sin omgivning. 
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9."Förslag"på"framtida"forskningsområde!
Författarna fann att deras bidrag kan vara till hjälp för andra branscher inom 

premiumindustrin. Bland annat skulle de två olika konsumenttyperna även kunna 

återfinnas inom branschen för exempelvis premiumbilar eftersom den också har många 

tekniskt intresserade konsumenter och likasinnade entusiaster (konsumenttyp 1), men även 

de kunder som vill köpa en exklusiv bil för att förbättra deras fasad samt för att öka deras 

status (konsumenttyp 2). Detta för att författarna anser att den nyfunna faktorn Kunskap, 

som är mer applicerbar inom branscher som erbjuder tekniska produkter. Däremot har 

författarna inte tillräckligt med teoretisk samt empirisk grund för att intyga detta argument 

utan författarna styrker enbart detta på indikationer som de erhållit tack vare deras 

resultat. Således kan detta vara ett ämne som skulle kunna forskas vidare kring. 

 

Gällande modellen "Solfjädern", anser författarna att den kan vara användbar även inom 

andra segment samt inom andra premiumbranscher. Detta för att författarna har funnit att 

de olika konsumenterna värdesätter faktorer som går att återfinna inom andra områden än 

klockindustrin. Enligt dem är modellen applicerbar inom andra premiumbranscher men 

däremot skulle faktorerna kunna bytas ut och flyttas runt mellan kategorierna beroende på 

vilka faktorer som utgör mer eller mindre betydelse för de konsumenterna inom den 

specifika branschen. Exempelvis kan många av faktorerna vara relevanta inom 

väskindustrin förutom några i den funktionella kategorin eftersom väskor inte har några 

tekniska attribut, men faktorer inom de andra två kategorierna är av högre relevans. 

Solfjädern är därmed en reviderbar modell som går att applicera inom olika industrier och 

segment eftersom den kan tolkas som ett verktyg för att ge en ökad förståelse för företag 

inom områdena den används. Vidare hade det varit intressant att undersöka ifall de 

värdeskapande faktorerna skiljer sig åt kulturer emellan då författarna under studiens gång 

har förstått att det finns skillnader i vad som efterfrågas av konsumenter från olika 

världsdelar och även mellan män och kvinnor. 

 

Författarna presenterade även i slutsatsen att de olika värdeskapande faktorerna kan bero 

på vilken grad av kunskap som konsumenter besitter. En intressant vinkling hade därför 

varit att undersöka de här konsumenttyperna vidare inom andra branscher inom 

premiumindustrin för att få en större förståelse av kunskap som en värdeskapande faktor. 

Med tanke på att en klocka skiljer sig från andra typer av premiumprodukter på grund av 

dess tekniska egenskaper, anser författarna att konsumenttyperna är applicerbara till en 

högre grad inom premiumindustrin för exempelvis bilar och båtar. Detta för att författarna 

anser att det går att likna en klockas teknik och komplikationer i ett urverk med tekniska 

aspekter hos en motor i en bil eller båt och att det är områden där det finns många 
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entusiaster. En intressant undersökning hade kunnat utföras inom andra 

premiumbranscher som inte har produkter med tekniska funktioner för att utreda ifall de 

två konsumenttyperna förekommer där och om så är fallet till vilken grad. 
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Bilagor!
Bilaga 1 - Anekdot om klockans historia 
 

Året är 390 f.Kr i Antikens Grekland. En kvinna stegar tålmodigt upp till skuggan som faller 

över den stenlagda gården från den väldiga obelisken. Den imponerande pelaren är av ett 

enda stycke granit och smalnar av upptill i en pyramidliknande form. Hon konstaterar att 

mannen som hon ska träffa är sen. De hade kommit överens om att träffas vid templet 

klockan “15 fot”. Tidigare brukade hon titta upp mot solen för att avgöra tiden, men då fick 

man vänta länge när man bestämt möte med någon. Med den tanken tittade hon ännu en 

gång upp mot toppen av obelisken, tittade sedan ner igen och ut över torget där hon förnöjt 

ser att mannen hon väntat på kommer gåendes mot henne. 

 

2287 år senare tar en man upp ett fickur ur sin bröstficka som hänger på en tung guldkedja. 

Han öppnar upp det spröda guldlocket och kastar ett snabbt öga på graveringen på insidan 

av det. F.H, 18/7-1867. Det var en bröllopsgåva från hans fru som brukade tillhöra hennes 

bortgångne far. Han skruvar på kronan och lyssnar på det surrande ljudet från urverket 

som han alltid har funnit väldigt lugnande. Klockan 16.45 ska han på nästa möte. “En god 

entreprenör är alltid i tid” brukade hans far säga, och han konstaterade belåtet att han ännu 

en gång har kommit först till den avtalade mötesplatsen när han slår sig ner och beställer 

en kopp te. 

 

72 år senare tittar en man ner på sin klocka som sitter på hans vänstra arm. Mannen sitter i 

ett flygplan som tillhör det tyska Luftwaffe. Det är den första september 1939 och han har 

tillsammans med 28 andra flygplan för ca 18 minuter sedan lämnat flygfältet i södra 

Tyskland och de börjar närma sig sitt mål. Målet är staden Wielun och kommer att vara den 

första av många Polska städer att bli bombade av tyska luftförsvaret. 05:22 var de specifika 

instruktionerna från Kapten Walter Siegel att bomberna samtidigt ska släppas över den 

ännu o-ockuperade staden. Han lyfter stadigt upp armen och sneglar ner på minutvisaren 

som börjar närma sig den utsatta tiden. Snart är det dags. 

 

78 år senare tittar en man ner på sin klocka. Han håller i en iPhone 7 i ena handen och har 

precis avslutat ett samtal med sin chef. Han tittar på displayen som visar 15.23 men tittar 

sedan ner på klockan som sitter på armen. Det är en Omega Globemaster med klarblå 

urtavla. Han tittar på minutvisaren som sveper över indexen som är täckta av vitguld men 

reflekterar inte heller nu över tiden. Inuti klockan sitter co-axialverket 8900 och han vet 



 

 

allt som finns att veta om klockan då han läste på länge innan han köpte den. Han tittar på 

iPhonen igen och klockan är nu 15.25. 

 

Bilaga 2 – Ordlista 
 
Automatisk klocka - Mekaniskt urverk där en rotor drar upp en drivfjäder med hjälp av 

armens rörelser. 

 

Mekanisk klocka - En klocka med en manuell mekanik rörelse som måste dras upp 

dagligen. Drivfjädern vevas upp som sedan släpper sin energi för att driva klockan. 

 

Dykarur - Klockor med skruvad krona och tät boett som ska tåla tryck på minst 20 

atmosfärer vilket motsvarar ca 200 meter. 

 

Månfas - En komplikation i en klocka som visar månens alla faser på urtavlan. 

 

Evighetskalender - Mekanism som automatiskt korrigerar för långa och korta månader 

och skottår. 

 

Heliumventil - Dykarur som är tillverkade för extrema förhållanden har ibland en 

heliumventil som snabbt släpper ut övertrycket inne i klockan när den kommer upp till ytan 

och trycket förändras. 

 

Kronograf - Klocka med tidtagarfunktion med hjälp av tryckknappar på vardera sidan av 

kronan. 

 

Kultklocka - Begreppen "klockikoner" och "kultklockor" används för att referera till de 

klockor som - mestadels - har funnits i årtionden och fått en viss betydelse när det gäller 

design eller stil. 

 

Richemont Group - En Schweiz-baserad lyxkoncern som grundades 1988 av Johann 

Rupert. idag är det den näst största lyxkoncernen i världen efter LVMH. Koncernen äger 

följande märken: Vacheron Constantin, Purdey, Baume & Mercier, Jaeger Le Coultre, A. 

Lange & Söhne, Cartier, Officine Panerai, IWC Shaffhausen, Piaget, Lancel, Alfred Dunhill, 

Van Cleef & Arples, Montblanc, Chloé, Azzedine Alaïa, Shanghai Tang, Roger Dubuis, Peter 

Millar, Giampiero Bodini. 

 



 

 

Le Livre Blanc - “White paper on fine watchmaking”. Framtagen av Fondation de la 

Haute Horlogerie som producerar och publicerar referensarbeten för beslutsfattare inom 

“Fine Watch”-segmentet, aficionados (finsmakare), av vackra klockor. Dessa publikationer 

undersöker historien, expertisen och teknikerna för fin urmakarkonst och dess miljö. 

 

Bilaga 3 - Lista på märkena inom de fyra underkategorierna av Haute 
Horlogerie 
 

 
 
Bilaga 4 - Fakta om den Schweiziska klockindustrin 
 
Klockindustrin utgör idag en grundpelare i Schweiz ekonomi med en export som under 

2016 uppgick till över 18 miljarder CHF, vilket motsvarar 160 miljarder SEK. Av den totala 

summan utgjorde cirka 14 500 miljoner CHF (129 000 miljoner SEK) en export av 

mekaniska klockor på totalt 6 961 830 enheter, vilket motsvarar 80 procent av den totala 

klockexporten. Resterande 3500 miljoner CHF (31 000 miljoner SEK) var quartzklockor 

som i sin tur motsvarade 1 8421 426 enheter. Asien är den mest överrepresenterade 

marknaden som Schweiz exporterar klockor till med sina 49%, och därefter kommer 

Europa med 34% och USA på 15%. 



 

 

 

 

FIGUR!1.!WRIST7WATCHES!IN!VALUE!FEDERATION!OF!THE!SWISS!WATCH!INDUSTRY!(2016)!

!
Den region som procentuellt importerar högst värde av klockor i hela världen är Hong Kong 

som år 2015 representerade 14,8% av den totala klockexporten från Schweiz (Federation of 

the Swiss watch industry, 2016). 

 

 

FIGUR!2.!WORLD!DISTRIBUTION!OF!SWISS!WATCH!EXPORTS!

FEDERATION!OF!THE!SWISS!WATCH!INDUSTRY!(2016)!
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Bilaga 5 - Wiedmann et al., (2009) och Choo et al., (2012) kartläggningar över 
värde för lyxprodukter 
 

 
WIEDMANN!ET!AL.!(2009)!KARTLÄGGNING!AV!VÄRDE!

!

!
!CHOO!ET!AL.!(2012)!KARTLÄGGNING!AV!VÄRDE!

!

!



 

 

Bilaga 6 - Information angående informanterna och deras roll inom området 
 
Linus Axén - Klockentusiast.     

  

Tony Axelsson - Ägare av klockforumet “Time to talk”, klocksamlare och klockentusiast   

  

Georgios Batselas - Klockspecialist på Kaplans Auktioner och chef på klockavdelningen. 

Började jobba med klockor 1998 på Eriksson Urhandel i Sundbyberg där han utvecklade ett 

stort intresse för klockor och började sedan jobba på Kaplans 2008.     

   

Johanna Dahlin - Säljare på NK Juvelsalong i centrala Stockholm. Huvudsakligen 

anställd som juvelsäljare men är även verksam på klockavdelningen.    

 

Tony Frank - Klockspecialist på Bukowskis auktioner. Började sin klockkarriär på hans 

pappas butik Franks Ur 1986 och blev sedan rekryterad till Kaplans Auktioner år 1998 där 

han blev klockspecialist. 2016 blev han verksam på Bukowskis Auktioner.   

 

Stefan Isaksson - Urmakare på NK Juvelsalong i centrala Stockholm. Studerade till 

urmakare på Borensbergs Urmakarskola och har efter det jobbat för ett antal olika 

urhandlar i landet.    

 

Rajesh Lakhwani - Butiksägare som i dagsläget äger tre klockbutiker på olika adresser i 

centrala Stockholm.     

  

Isabel Norlin - Säljare på Nymans Ur i centrala Stockholm. Började sin klockkarriär på 

Bucherer i Paris år 2015.   

 

Michael Wallhagen - Klockspecialist och urmakare på Bukowskis Auktioner. Utbildade 

sig till urmakare på Borensbergs Urmakarskola och började därefter jobba på Rob 

Engströms urhandel. Han har jobbat med klockauktioner de senaste tolv åren och har 

under den tiden arbetat på Kaplans Auktioner och därefter Bukowskis Auktioner.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 - Intervjufrågor, muntliga intervjuer 

 
Den intervjuades bakgrund 

Berätta lite om dig själv och om ditt intresse? När började det och varför? 

 

Intervjufrågor 

! Enligt dig, vad är det som gör att en person vill köpa en premiumklocka? 

 

! Vad tror du att en person är mest inställd på när det kommer till ett köp av 

klockor? 

o Tror du att de är inställda på något specifikt märke/modell? Varför tror du 

detta kommer sig? 

o Eftersträvar de flesta iögonfallande klockor eller vill de hellre ha diskreta?  

" Vad anser du vara vanligast?  

" Vilka skäl gör att du anser detta?  

 

! Vilka märken tenderar konsumenter att dras till när det kommer till 

lyxklockor? Och vilka slags klockor?  

o Kan du beskriva vilka typer av människor du tror köper klockor av ett visst 

märke? Vad anser du karakterisera de olika kundtyperna? (kön, ålder, 

yrke?) 

 

! Vad tror du det är som får kunder att vara villiga att lägga ner så mycket pengar 

på klockor?  

o Tror du att det är funktionella aspekter eller estetiska? 

o Hur förklarar ni att folk som egentligen inte har en hög levnadsstandard 

trots allt köper klockor? Vad är deras drivkraft anser du bakom ett köp? 

 

! Finns det några specifika funktioner hos en klocka som vanligtvis efterfrågas? 

Varför tror du att det är just dem?  

 

! Om det är så att en person väljer en av de mest vanliga och efterfrågade 

klockorna, vad tror du är anledningen till det? (Ex. marknadsföring, vad andra 

använder och tycker, status?)  

 

! Vad tror du att det är som gör att folk fortfarande är villiga att klockor med 

tanke på att man kan se tiden på mobilen och diverse displayer? 

 



 

 

! Under vilka förutsättningar kan man uppfatta ett köp av en klocka som en 

investering? Varför? 

o Vilka modeller eller märken skulle kunna ses som en investering och varför 

just dem? 

o Vilka faktorer anser du kan bidra till ökad eller minskad efterfrågan på en 

klocka?  

o Kan det vara ökad eller minskad åtkomst, ökning/minskning av pris eller 

allmänhetens tycke? 

 

! Vad tror ni att kunden upplever vid ett köp av en klocka? (Ex. någon typ av 

självförverkligande? Känslor?) Varför? 

 
 
Bilaga 8 - Intervjuformulär, mejlad version 

! På vilket sätt anser du att det historiska värdet hos en klocka är av signifikans för 

kunder? Utveckla! 

 

! På vilket sätt skulle du säga att det är de estetiska eller de funktionella aspekterna 

som påverkar en kund mest vid ett köp? Varför? 

 

! På vilket sätt skulle du säga att självförverkligande är en bakomliggande faktor vid 

köp av en klocka? 

 

! På vilket sätt skulle du säga att pålitlighet påverkar en persons val av en klocka? Dvs 

hur den håller tiden, kvalitén, after-sales service, garantitid etc? 

 

! Vad är det för funktioner som efterfrågas mest? Varför tror du dessa efterfrågas? 

Tex, kronograf och vattentäthet?  

 

! På vilket sätt anser du att en prisökning påverkar efterfrågan? Positivt eller 

negativt? Utveckla! 

 

! Hur tror du att marknadsföring påverkar efterfrågan av en klocka? Tex, sociala 

medier, produktplacering, samarbete med kända personer etc? 

 

! På vilket sätt anser du att status har för påverkan vid köp av en klocka? Anser du att 

det är en stor drivkraft? Varför? 

 



 

 

! På vilket sätt anser du att åtkomst av en specifik klocka påverkar en klockas 

efterfrågan? Tex, limiterade klockor, lång leveranstid etc? 

 

! På vilket sätt skulle du säga att kunskap är en värdeskapande faktor när det kommer 

till köp av klockor? Så som att förstå historian bakom klockan, vetskapen om det 

bakomliggande hantverket etc? 

 

! Hur tror du att emotionell samhörighet till ett märke eller modell påverkar 

konsumenten? 

 

! Hur skulle du äga att en klocka kan vara en investering? (Syftar till både vintage och 

nya) Vilka i så fall och varför? 

 

! Vad för behov tror du att en kund eftersträvar att uppfylla vid köp av en klocka? Är 

det att äga en statussymbol, behov av att se tiden, eller något annat? Varför? 

 

! Skulle du säga att en kund tycker det är viktigt att äga en klocka som andra lätt 

känner igen? Varför tror du det är så? 

 

! Skulle du säga att mekaniken i en klocka är av stor signifikans för en kund eller tror 

du att design är av större innebörd? Utveckla! 

 

! Hur skulle du säga att långa anor med tradition och autenticitet är en 

värdeskapande faktor för kunden? Utveckla! 

 

! På vilket sätt anser du att kvalité är en värdeskapande faktor hos en kund vid köp av 

en klocka ur ett premiumsegment? Utveckla! 

 

 

Bilaga 9 - Samtyckesblankett 
                                                                                                                                                                        

Samtyckesblankett 
                                                                                    

Samtycke enligt personuppgiftslagen gällande studie med titeln: Vad är det som skapar 

värde? - En studie av den Schweiziska klockindustrin och dess värdeskapande faktorer. 

                                                   

Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i en studie för att undersöka värdeskapande 

faktorer vid premiumklockor. Studien utförs av studenterna Sofia Lundgren och Cecilia 



 

 

Starke vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling vid Linköpings 

Universitet, hädanefter kallat “författarna” och ”studiens författare”. Författarna skulle vilja 

behandla personuppgifter om dig för att få en uppfattning av din kunskap och expertis 

inom det valda området. Informationen kommer utgöra empiridelen som sedan kommer 

att analyseras i uppsatsen och utgöra ett stöd för författarnas valda teorier. 

                                                   

Härmed samtycker jag till att medverka i studien och jag har fått information angående 

syftet med den. Deltagandet i studien är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min 

medverkan utan några följder. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

föras vidare och mitt namn kommer att presenteras i det slutgiltiga arbetet. Jag samtycker 

även av en ljudinspelning av intervjun och uppgifterna som framkommer kommer att 

behandlas på ett sådant sätt, så att min identitet kan komma att framgå. Jag är medveten 

om att slutversionen av den här D-uppsatsen är offentlig.   

 

 

Ort och Datum  

 

Informant 

 

Studenter  

  

                                                   
Bilaga 10 – Intervjuförteckning 
 

Informant Datum Tid i minuter 

Axelsson, Tony 7/3-2017 112 

Axén, Linus 23/4-2017 (intervjuformulär) 

Batselas, Georgios 9/3-2017 74 

Dahlin, Johanna 25/3-2017 (intervjuformulär) 

Frank, Tony 10/3-2017 92 

Isaksson, Stefan 18/4-2017 (intervjuformulär) 

Lakwhani, Rajesh 10/3-2017 83 

Norlin, Isabel 9/3-2017 62 

Wallhagen, Mikael 9/3-2017 71 

 
 
 



 

 

Bilaga 11 - Sammanställd tabell över informanternas svar från intervjuerna 
 

 
Social
t 
konst
ruerat 
värde 

Pris Marknadsfö
ring 

Omgivni
ngens 
uppfattni
ng 

Konsument
entbehov 

Åtkomst Kunska
p 

Tony 
Axelsso
n 

Viktigt att 
den är 
prisvärd, 
kvalité för 
pengarna 

Stor 
påverkan på 
konsument. 
Märkets 
närvaro 
sportevene
mang, 
sociala 
medier, 
Exemplifier
ar med 
Rolex 

Många 
påverkas 
av 
omgivnin
g 

Mekaniken 
är det som 
är viktigt. 
Det beror på 
vad folk är 
intresserade 
av 

Produktion 
av en 
klocka 
upphör, 
efterfrågan 
ökar 

Desto 
mer du 
kan om 
mekani
ken (din 
kunskap
) desto 
mer 
ökar 
värdet 

Georgi
os 
Batsela
s 

Ökat pris 
symbolisera
r en ökad 
kvalité. 
Många tror 
att klockan 
är bättre för 
att den 
kostar mer. 

    Kunska
p om 
klockan, 
teknike
n & dess 
historia 
får 
värdet 
att stiga 
för 
kunden. 

Tony 
Frank 

Värdet 
stiger när 
priset stiger, 
prestigen 
ökar vid ett 
högre pris. 
Exemplifier
ar Omegas 
implemente
ring av Co-
Axial verk 

Värdet kan 
öka mycket 
på grund av 
marknadsfö
ringen, 
bland annat 
produktplac
ering samt 
annan 
marknadsfö
ring. Värdet 
ökar då man 
vill bli 
ihopkopplad 
till märket 
(ex. Bond) 

Rent 
generellt 
så ökar 
värdet 
om 
omgivnin
gen 
uppfattar 
det du 
har köpt. 
Ex. 
arbetspla
ts. 

Kan variera 
mellan kön. 
Menar att 
män är mer 
tekniskt 
lagda. 

Med 
begränsad 
åtkomst 
växer en 
ökad 
efterfråga 
fram. 
Kötid, 
specialbeha
ndling av 
VIP-kunder 

En viss 
krets 
drivs av 
att få 
visa upp 
sin 
kunskap
. 



 

 

Isabel 
Norlin 

Folk styrs 
av högre 
priser, 
lyxvaror. 
Prisökning 
är negativt 
för 
efterfrågan. 

Påverkar 
kunden i en 
stor 
utsträckning
. Det som 
gör att en 
kund vill 
köpa en 
klocka från 
första 
början. 
Viktigare än 
konsumente
ns krets 

Påverkar 
konsume
nter i stor 
utsträckn
ing, folk 

Självförverk
ligande och 
självförtroe
nde. En 
längtan 
efter att 
förfina sig 
själv 

  

Rajesh 
Lakhw
ani 

Prisökning 
berör inte 
kunden 
särskilt 
mycket 

 Konsume
nten 
påverkas 
av andra. 
Word of 
mouth, 
sociala 
medier 

Status 
symbol, 
tillhöra en 
grupp, 

  

Mikael 
Wallha
gen 

Ett högre 
pris ger 
någon typ 
av högre 
status, 
Värdeskapa
nde faktor 

Exemplifier
ar med 
Rolex.  Dera
s ständiga 
närvaro 
inom 
marknadsfö
ring har gett 
dem 
framgång. 
Exemplifier
ar med 
Bond-
klockan. 

Konsume
nter drivs 
av vad 
andra 
konsume
rar i dess 
omgivnin
g och vad 
de tycker 
+ sociala 
medier. 
På 
arbetspla
tsen, 
brist på 
kunskap 
gör att 
man 
påverkas 
mer. Vill 
att 
märket 
ska 
kännas 
igen av 
andra.  V
arierar 
beroende 
på om 
det är 
första 
klockan 

Det är en 
typ av 
statussymbo
l, behovet 
ligger i att 
upprätthålla 
en typ av 
fasad. 

Nämnder 
de olika 
konsument
typerna, 
vissa drivs 
att äga 
något som 
är unikt. 
Attraktivt 
att ha något 
som är svår 
att få tag 
på. 
Drivs av att 
köpa varor 
ur ett högre 
segment 
pga 
konsument
er i dess 
omgivning. 

Värdet 
ökar 
desto 
mer 
påläst 
du är. 
De som 
har 
mycket 
kunskap 
inom 
ämnet 
tycker 
värdet i 
en 
klocka 
är 
viktigar
e (de ser 
alla 
funktion
er, 
historik 
etc 
bakom 
verket), 
än de 
som inte 
är 
pålästa 
(som 
påverka



 

 

eller ej. s mer av 
andra 
faktorer
) 

Johann
a 
Dahlin 

Prisökning 
påverkar till 
en viss del 
positivt. de 
flesta köper 
klockan för 
att visa hur 
mycket 
pengar en 
har, och om 
effektiv 
marknadsfö
ring kan 
sprida 
värdet på en 
viss modell 
så är det 
attraktivt 
att vilja ha 
”den som 
alla känner 
till är dyr”. 
Prissänknin
g kan också 
ha en 
positiv 
inverkan 

Otroligt 
viktigt, enda 
som betyder 
något. 
Köpen 
handlar 
oftast om 
image så om 
den 
marknadsfö
rts med en 
kändis 
hjälper det. 
Inte många 
som lägger 
så mkt 
pengar på 
en klocka 
om det inte 
hade varit 
en 
maktsymbol
. 

Folk bryr 
sig 

Accessoar 
och 
statussymbo
l, 5% köper 
en klocka 
för att se 
tiden. Visa 
upp att man 
har en dyr 
hobby. 

Som med 
andra 
lyxvaror så 
blir det ju 
en 
statusgrej 
att ha nåt 
som alla 
vill ha men 
som är 
omöjligt att 
få tag på. 
Typ som 
med 
Birkinväsk
orna från 
Hermès. 

Den 
som är 
påläst 
vill 
gärna 
visa för 
andra 
om 
vilken 
den 
kunskap
. Men i 
övrigt 
för 
resteran
de 95% 
av 
konsum
enterna 
så är det 
det 
estetisk
a som 
spelar 
roll 

Stefan 
Isaksso
n 

Anser inte 
att det är 
särskilt 
positivt men 
att de flesta 
accepterar 
det. 

Anser att det 
påverkar 
mycket. 

Man vill 
visa att 
man har 
pengar 
och ett 
speciellt 
jobb. 

Att se tiden, 
status 
beroende på 
kretsen man 
vistas i. 

Om man 
strävar 
efter 
unikhet är 
en 
limiterad 
klocka ett 
måste och 
då får man 
vara 
medveten 
om att den 
kan ha lång 
leveranstid 

Drar 
parallell
er till 
historia, 
ju mer 
kunskap 
desto 
mer 
uppskat
tar du 
det. 



 

 

Linus 
Axén 

Min 
uppfattning 
är att det är 
olika 
priselasticit
et på olika 
klockor. 
Klockor ur 
ett lägre 
segment -> 
påverkas 
mer av 
prisökning 

Påverkar 
konsumente
r, stark 
produktnärv
aro vid olika 
evenemenan
g. Ex. sport 

 Behov att se 
tiden, men 
det visuella 
är viktigt 
det med. 

Lång 
leveranstid 
påverkar 
inte, men 
limiterade 
utgåvor. 

 

Hedonistisk
t värde 

Självförverkli
gande 

Historiskt Estetik - 
klockans 
utseende 

Emotionell 
samhörighet 

Igenkänningsv
ärde 

Tony 
Axelsson 
 

Uppfylla 
drömmar. 

Stor 
signifikan
s 

Inte stor 
betydelse, 
klockans 
innehåll av 
högre 
relevans 

Väldigt stor 
betydelse. 
Emotionell 
relation till 
ett märke. 
Styrs av 
tidigare 
nöjdhet. 

Viktigt för 
svenska 
kunder, många 
lägger gärna 
ner pengar på 
en klocka som 
kommer 
kännas igen av 
andra, dessa är 
oftast mindre 
insatta. 

Georgios 
Batselas 
 

Uppnå en 
dröm som 
man alltid 
haft, 
anledning till 
att många 
drivs till att 
köpa en 
klocka. 

Om en 
klocka har 
en historia 
att 
berätta, 
om någon 
specifik 
person 
har burit 
den eller 
om den 
uppfyllt 
en 
särskild 
funktion 
så kan 
uppfattat 
värde öka. 

Viktigast 
för de 
flesta. 

Begränsad 
betydelse. 

I vår kultur 
efterfrågas mer 
diskreta 
klockor som 
ska kännas 
igen av dem 
som är pålästa. 



 

 

Tony Frank 
 

Uppfylla 
drömmar. 
Uppnå en 
barndomsdrö
m 

Väldigt 
stor 
betydelse. 
Historia 
skapar 
starka 
varumärk
en. Ex. 
Omega 
Speedmas
ter 

Har större 
betydelse 
för 
kvinnor än 
för män. 
Innehållet 
är 
viktigare 
för 
konsumen
ten 
generellt 
än dess 
utseende. 

Väldigt stor 
betydelse. 
Stor relation 
till märken. 
Om en 
familjemedl
em ägt en 
sådan 
klocka. 

Väldigt viktigt. 
Branschen 
skiljer sig från 
andra där 
förändringar 
sker konstant, 
medan klock 
strävar emot 
det för att 
bibehålla 
traditioner. 

Isabel Norlin 
 

Viktigt för 
kunden. 
Samhörighet, 
grupptillhörig
het. Beror på 
kretsar. 

Ytterst 
värdeskap
ande, en 
huvudsakl
ig faktor 
till att 
man är 
villig att 
lägga ner 
mycket 
pengar. 
Möjlighet 
att 
symbolise
ra 
kunskap 
och status. 

Väldigt 
viktigt, 
designen 
som ett 
märke 
erbjuder 
kunden. 

Ingen stor 
betydelse. 

Stort värde, 
viktigt att 
andra ser vad 
man bär. Det 
som driver 
dem flesta 

Rajesh 
Lakhwani 
 

 Inte så 
stor 
betydelse. 

Större 
signifikans 
än 
funktionen
. Många 
faller för 
klockans 
design. 

Kund som 
har relation 
till märket 
och är nöjd 
äger gärna 
en till av 
samma 
märke. 
Redan 
inställda på 
vilken 
klocka de 
vill ha. 

Stor betydelse, 
ett känt märke 
är en 
värdeskapande 
faktor. 
Klockan ska 
kännas igen av 
andra. 



 

 

Mikael 
Wallhagen 
 

Drömklocka, 
“en sån ska 
jag äga någon 
gång”.  Barnd
omsdröm. 
Påverkad av 
olika sociala 
nätverk. Man 
vill ha en 
likadan som 
en bloggare 
man följer. 

Väldigt 
stor 
betydelse. 
Historisk 
innebörd 
skapar 
värde för 
kunden, 
varit på 
månen, på 
toppen av 
ett berg, 
vilka som 
har burit 
den. 
Väldigt 
viktigt vad 
själva 
märket 
har för 
historia. 

Estetiken 
påverkas 
av 
funktionen
. En 
klockas 
funktion 
ger ett 
visst 
utseende 
som 
eftersträva
s och 
efterfrågas 
mer än 
själva 
funktionen
. Ex. 
kronograf 
och 
månfas 

Ingen stor 
betydelse, 
det som 
driver folk i 
slutändan är 
status. 
Personligen 
tycker han 
att det ska 
först och 
främst vara 
en 
accessoar, 
sen en 
statuspryl. 

Viktigare ifall 
du har mindre 
pengar och 
mindre 
kunskap. Inte 
lika viktigt att 
alla ska veta 
vilken klocka 
du har om du 
är väldigt 
rik/har 
kunskap. 
Ju mer pengar 
och kunskap 
du har, desto 
mer unika 
produkter kan 
och vill du ha. 
Färre kommer 
känna igen 
dem, men de 
få som gör det 
är desto 
viktigare 

Johanna 
Dahlin 
 

Behov av att 
köpa en 
statuspryl. 
Ofta en 
symbol på 
hur mycket 
pengar du 
har. Man är 
en lyckad 
person, rik, 
om man har 
en fin klocka 

Generellt 
sett är det 
1-3% av 
kunderna 
som bryr 
sig om 
historien 
bakom 
klockan 

Större 
betydelse 
hos en 
kund som 
är oinsatt 

Stor 
betydelse för 
konsumente
n. 
Många har 
en bild av 
varumärken
as olika 
images och 
vilken typ av 
person som 
de 
associerar 
med dessa. 
Det är 
viktigt att 
varumärket 
de väljer 
passar in på 
kundens 
självbild. 
Har kunden 
mindre 
vetskap om 
ett 
klockmärke 
så går hen 
mer på 
estetik. 

Större 
betydelse hos 
en kund som 
är oinsatt, 
igenkänning av 
ett märke är då 
viktigt 



 

 

Stefan 
Isaksson 
 

 Många är 
intressera
de av det 
historiska, 
viktigt att 
kunna 
dela med 
sig till ens 
omgivning 
om ens 
kunskap. 

Fler 
kvinnor än 
män bryr 
sig mer om 
det 
estetiska, 
män 
värdesätte
r 
mekaniken
. Beror vad 
kunden 
ska ha den 
till 

Mer ett 
smycke idag 
och något 
som visar 
tiden än 
något 
emotionellt 

Många kunder 
vill att klockan 
inte ska sticka 
ut för mycket 
men kännas 
igen i kretsar 
dem umgås i. 

Linus Axén 
 

Självförverkli
gande är en 
bakomliggand
e faktor, 
liknar det 
med att köpa 
en dyr båt. 

Alltid 
varit 
viktigt, 
intressant 
med 
epoker. 
Vetskapen 
om 
klockans 
historia 
gör en 
villig att 
lägga ner 
pengar. 

Kombinati
on av 
estetik och 
funktionali
tet, en 
klocka är 
som ett 
smycke 
och bör 
passa 
ändamålet
. 

  

Funkti
onellt 
värde 

Behov Användarbarhe
t 

Pålitlighet Originali
tet 

Kvalité Meka
nik 

Tony 
Axelsson 
 

Varierar 
beroende 
på 
intresset. 
Värdesätt
er 
funktione
r olika 
mycket 
pga det. 

Praktiskt. Gillar 
sin 
månfasfunktion 
men använder 
den aldrig. 

Ett märke 
som 
erbjuder 
en 
tradition 
och 
autencitet 
har även 
ett rykte 
att bevara 
och 
erbjuder 
därmed 
alltid god 
kvalité 
och 
pålitlighet
. 

 Otroligt 
viktigt att 
veta att 
klockan är 
av bra 
kvalité, 
ger ett 
ökat värde 

EXTR
EMT 
viktig
t. 
Oftast 
onödi
gt 
men 
uppfy
ller 
ett 
esteti
skt 
syfte. 



 

 

Georgios 
Batselas 
 

Syftet 
klockan 
ska 
uppfylla 
för de 
flesta är 
att det 
ska vara 
en 
statussy
mbol. 
Behovet 
är att 
signalera 
status 
och 
ingenting 
som man 
faktiskt 
behöver.  
Man vill 
bli 
förknippa
d med en 
viss 
livsstil, 

Ofta en faktor 
som inte 
påverkar så 
mycket. 
Klockor fyller 
sällan en 
användbarhetsf
unktion. 

 Att 
märken 
utvecklar 
sina egna 
urverk 
och 
erbjuder 
speciella 
funktion
er/ 
utseende
, ökar 
värdet 

Det är 
underförs
tått hos 
kunder att 
kvalitén 
är bra hos 
dyra 
klockor i 
det här 
segmentet
. Man 
räknar 
med att 
den håller 
länge, ska 
kunna 
säljas 
vidare 
efter ett 
par år är 
viktigt för 
somliga. 

Efters
trävas 
ofta 
pga 
dess 
histor
iska 
inneb
örd. 
Onödi
ga 
och 
överfl
ödiga 
funkti
oner 
som 
en 
gång 
uppfy
llde 
ett 
syfte. 
T.ex. 
räkne
funkti
ner.   

Tony 
Frank 
 

Mer unikt 
objekt 
med 
funktione
r, men de 
kommer 
inte 
användas
. 
En 
klockas 
funktione
r 
efterfråga
s oftas 
pga 
utseendet 
de ger 
klockan. 

En klocka är 
värdeskapande 
om den är 
användbar i alla 
lägen. 
vattentäthet. 

Underförs
tått med 
pålitlighet
, man 
förväntar 
sig en viss 
kvalité 

Traditio
ner och 
vikten 
att 
bevara 
dem. 
viktigt 
att 
behålla 
modeller 
exakt, 
Viktigt 
att 
kunna 
känna 
igen en 
klocka, 
exemplifi
erar med 
Speedma
stern. 

Räcker 
inte med 
ett starkt 
varumärk
e, kvalité 
erfordras 
Nämner 
konceptet 
med 
“parfymm
ärken” 

Tekni
ken i 
en 
klock
a har 
stor 
betyd
else. 
Tekni
ken 
uppfy
ller 
ofta 
en 
esteti
sk 
funkti
on. 
Efters
trävas 
pga 
dess 
histor
ia. Ex. 
Omeg
a med 
deras 
nya 



 

 

verk. 

Isabel 
Norlin 
 

Behov att 
hävda sig, 
att äga en 
status 
symbol 

 Status. 
Det som 
driver alla 
till att 
köpa en 
klocka. 

 Kvalitén 
är något 
som är 
förväntat, 
vilket 
också gör 
att det är 
de 
omtalade 
märkena 
som blir 
mest 
eftertrakt
ade 

Egna 
urver
k är 
viktig
t för 
kunde
n 

Rajesh 
Lakhwa
ni 
 

Accessoar 
och 
statussy
mbol. 

Funktioner 
efterfrågas men 
används aldrig, 
Kronograf, 
månfas, 
Brukar vara av 
ett lägre 
segment om 
man köper en 
klocka för att 
den ska 
uppfylla en viss 
funktion, typ 
Suunto. 

Stor 
betydelse, 
pris och 
kvalitén 
ska 
återspegla
s i 
klockans 
precision. 

 En av 
drivkrafte
rna till att 
folk lägger 
ner så 
mycket 
penga på 
klockor är 
för att de 
vet att 
kvalitén 
kommer 
vara 
väldigt 
bra. 

In-
house 
verk 
har 
stor 
betyd
else. 
Tekni
ken 
som 
en 
klock
a bär 
på är 
av 
stor 
betyd
else. 

Mikael 
Wallhag
en 
 

Konsume
nter har 
behov av 
funktione
r och det 
finns 
funktione
r som 
efterfråga
s, men 
funktione
n 
efterfråga
s pga det 
estetiska. 

Får gärna vara 
praktiskt, 
vattentät. 
Många tekniska 
funktioner är 
inte särskilt 
användbara 
men de ger en 
form av 
tillfredsställesle 
att det är 
möjligt att göra. 

Om man 
är nöjd 
med 
klockan 
så stiger 
kundens 
kundnöjd
het. Om 
en kund 
är nöjd 
med en 
klocka 
kommer 
han 
förmodlig
en köpa 
en från 
samma 
märke 
nästa 

Attraktiv
t för 
kund att 
ha något 
som 
finns 
begränsa
t av 

Stor 
betydelse. 
Man 
väljer 
gärna ett 
märke 
som är 
väletabler
at på 
marknade
n och 
helst ett 
som 
utvecklar 
sina egna 
urverk. 

Hantv
erket 
och 
meka
niken 
fyller 
en 
funkti
on för 
kunde
n. 



 

 

gång 

Johanna 
Dahlin 
 

5% av alla 
klockanv
ändare 
bär en 
klocka för 
att se 
tiden. 
Resten 
använder 
den som 
en 
accessoar 
och 
statussy
mbol. 

Klocknörden 
bryr sig 50/50 
om utseende 
och funktion, 
men de får det 
att låta som att 
de bryr sig mer 
om funktionen 
än vad de 
egentligen gör, 
Klockan är en 
accessoar och 
folk märker inte 
av 
funktionerna. 
Kronograf 
efterfrågas men 
det är pga 
estetiken 

Autenticit
et och 
tradition 
medför en 
känsla för 
kunden 
att 
märket är 
pålitligt 
då det 
hållit sig 
kvar på 
marknade
n under 
så lång 
tid.  Hade 
det varit 
ett 
”dåligt” 
märke 
där 
klockorna 
går 
sönder 
eller där 
popularit
eten 
minskat 
så skulle 
det inte 
överlevt 
på 
marknade
n. 

Många 
anser att 
en 
design är 
tidlös om 
en 
klocka 
funnits 
länge. 
Märkets 
långa 
närvaro 
på 
marknad
en bidrar 
till en 
trygghet 
hos 
kunden. 

Inte 
någon 
större 
betydelse, 
mer word 
of mouth 
som 
dominera
r 

Nej, 
desig
nen 
har 
betyd
else. 
Bara 
en 
liten 
skara 
hävda
r 
gärna 
att de 
bryr 
sig 
om 
det 
meka
niska, 
men 
det 
bryr 
sig 
egentl
igen 
om 
det 
yttre. 
Handl
ar 
egentl
igen 
om en 
status
symb
ol. 

Stefan 
Isaksson 
 

Kronogra
f 
efterfråga
s mest, 
men pga 
av det 
estetiska. 

Samma som 
funktionellt 
behov. 

Mekanisk
a klockor 
är mer 
exakta än 
tidigare. 
Service 
erfordras 
vilket 
många 
inte inser. 

 Viktigt 
med 
klockor av 
god 
kvalité. 
För 
kunden är 
det av stor 
vikt. 

Män 
är 
mer 
intres
serad
e av 
meka
nik än 
kvinn
or. 



 

 

Linus 
Axén 
 

Konsume
nter har 
behov av 
vattentät
het 

 Pålitlighet 
är 
underförs
tått. 
Priset styr 
förväntni
ngarna 

 Stor 
betydelse, 
man har 
höga 
förväntni
ngar. 
Dåligt om 
en 
premiumk
locka 
släpper in 
vatten 
eller inte 
håller 
tiden. 

Kons
umen
ter 
köper 
säkert 
snygg
a 
klock
or 
med 
dåliga 
urver
k. 

Investeringsvärde 
(FUNKTIONELLT) 

Investering 

Tony Axelsson 
 

Inte en drivande faktor men en positiv aspekt om 
så är fallet. 

Georgios Batselas 
 

Inte av relevans alls. Klockan ska köpas för att 
användas och för att man tycker om dem. Tråkig 
inställning. Kategoriserar konsumenter som jägare 
och samlare. 

Tony Frank 
 

Ser det positivt, jämför med vin eller konst. 
Man bör vara väldigt påläst. 

Isabel Norlin 
 

 

Rajesh Lakhwani 
 

Andrahand ja, men inte nya klockor. 

Mikael Wallhagen 
 

Bör generellt sett vara en investering. 
Bör ha en potential att behålla eller öka värde vid 
köp av vintage klockor. 

Johanna Dahlin 
 

Kan vara en investering i egen kortvarig lycka, men 
framtida värden går aldrig att veta. Ja själv skulle 
aldrig se ett klockköp som en investering 



 

 

Stefan Isaksson 
 

Liknar en investering av en klocka med bilar och 
menar på en stor förlust. Man bör trivas med den. 
Går sällan upp i värde 

Linus Axén 
 

Kan vara en bra investering, viktigt med gedigen 
kunskap. 
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