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Abstract 

This study revolves around vertical brand extensions which essentially is the process of 

adjusting either the price or the quality of a product and thus alter the other factor accordingly 

to reach a different part of the market. The purpose of this study is to examine the possible 

change in attitude towards the core brand after a vertical brand extension has been applied.  

The brands used in the study were H&M and Armani to explore both increases in price and 

quality (H&M) and decreases in price and quality (Armani). A survey was used to obtain 

empirical data, which contained 135 answers linguistically limited to respondents fluent in 

the Swedish language. The result of our research revealed that the overall opinion of the 

H&M and Armani brands saw a slight decline after the upward and downward extensions, 

respectively. However, women actually saw an increase in overall opinion of the brand 

Armani after the extension, and their opinion on H&M did not change at all. The brand may 

be damaged if a vertical brand extension is applied, especially if the product differs from the 

original values of the company, the research concluded. The study also showed that big price 

differences compared to the original pricing strategy degraded the perception of the brand. 

 

 

Denna studie kretsar runt vertikala varumärkesutvidgningar vilket innebär en förändring i pris 

och kvalitet för att nå en annan del av marknaden. Syftet med denna studie är att undersöka 

en eventuell förändring i uppfattningen av kärnvarumärket efter en vertikal 

varumärkesutvidgning har genomförts. Varumärken som används är H&M och Armani för att 

utforska både ökning i pris och kvalitet (H&M) och minskning i pris och kvalitet (Armani). 

En enkät tillämpades för insamling av empirisk data vilken resulterade i 135 svar som var 

språkligt begränsad till svensktalande respondenter. Resultatet av studien visade att den 

övergripande uppfattningen av varumärkena H&M och Armani minskade efter 

varumärkesutvidgningarna. Kvinnor såg dock en ökning i sin uppfattningen av Armani efter 

utvidgningen, och deras uppfattning av H&M såg ingen förändring alls. Studien visade att ett 

varumärke kan bli skadat av en vertikal produktutvidgning, speciellt om produkten skiljer sig 

från de ursprungliga värderingarna i företaget. Studien visade också att stora prisskillnader 

från den ursprungliga prissättningen försämrade uppfattningen av varumärket. 
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1.      Inledning 

1.1   Bakgrund 

Klädindustrin är en intressant bransch att undersöka just för att så mycket av branschen styrs 

av hur företagens varumärken uppfattas (Athanasopoulou. et al, 2015). I boken “The Brand 

Marketing Book: Creating, Managing, and Extending the Value of Your Brand” beskriver 

Robben (2001) att företag måste förstå betydelsen av att skapa, hantera och maximera 

effekten av sitt varumärke. Han säger att en av de stora tillgångarna i dagens företag är utan 

tvivel varumärket som de marknadsför och handskas med. Varumärkeskapitalet (dess 

tillgångar) diskuteras genom de viktigaste faktorerna såsom pris, kvalitet, värde och image. 

(Robben 2001) 

 

En del av utvecklingen av varumärken är varumärkesutvidgningar, vilket har en lång historia 

med sin grund i branschen för lyxvarumärken, närmare bestämt haute couture (Kapferer 2004 

s.233). Haute couture är en del av klädbranschen där kläderna är väldigt exklusiva och 

handtillverkade på beställning (DN.se 2008). Utvidgningar förklaras då som en användning 

av varumärket för att kunna skapa nya produkter eller varumärken (Uggla 2002). Vissa 

experter har påstått att varumärkesutvidgningar borde undvikas, men de flesta företag har 

likväl valt att utvidga sig till andra produktkategorier, även känt som horisontell 

produktutvidgning (Kapferer 2004). Vidare säger även Athanasopoulou et al (2015) att 80 

procent av företag vänder sig till varumärkesutvidgning som ett sätt att marknadsföra sina 

produkter. De nämner också att varumärkesutvidgningar är ett av de mest effektiva sätten att 

utnyttja ett etablerat varumärke (Athanasopoulou et al, 2015). Varumärkesutvidgningar är 

enligt Kapferer (2004) nödvändiga, då de är en direkt konsekvens av konkurrensen som 

uppstår på en vuxen marknad. Den enda anledningen till att utföra varumärkesutvidgningar är 

då tillväxt och lönsamhet (Kapferer 2004 s.241). 

 

På dagens marknad är det viktigt att företag alltid försöker expandera sig, för att stärka sin 

plats och tillgodose intressenter (Athanasopoulou. et al 2015). Genom att konstant utveckla 

sig och byta strategier strävar vissa företag längre och längre ifrån sina ursprungliga 

värderingar. I strävan efter att förbättra sig kan varumärken tappa sina rötter och förlora sin 

mening (Kapferer 2004 s.35-37). Det är därför dessa förändringar i företagens värderingar 

undersöks, för att se om detta faktiskt stämmer. Värt att notera är att tidigare forskning lagt 

mycket fokus på varumärkesutvidgning som helhet medan denna studie snarare fokuserar på 

den vertikala delen av varumärkesutvidgning. 

 

Ett varumärke som lyckats att diversifiera sin portfölj av varumärken är Armani, som trots 

sina olika expansioner till olika sektioner fortfarande har sin kärnverksamhet i mode 

(Stankeviciute, 2011). De har expanderat sig på olika sätt, exempelvis till klockor och 

accessoarer, men även experimenterat med priset på sina kläder för att nå ut till fler 

konsumenter (Armani 2016). Det är denna experimentation med priset och kvaliteten på sin 
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grundprodukt som är intressant för denna studie, och det namnges som en vertikal 

produktutvidgning enligt Kapferer (2004). 

 

Tidigare forskning inom området av Liu & Choi (2009) har kommit fram till att konsumenter 

utvärderar designermärken och massproducerande märken annorlunda. De säger att kvaliteten 

av en produkt i utvidgningar inom designermärken inte avsevärt påverkar hur konsumenten 

utvärderar utvidgningarna. Däremot bland massproducerande varumärken så lägger inte 

konsumenten alls så stor vikt vid passform av utvidgningarna för varumärket (Liu & Choi 

2009). 

1.2   Problematisering 

Endast 50 procent av varumärkesutvidgningar överlever mer än tre år, mycket på grund av att 

företag tror att deras varumärken är starkare än de faktiskt är (Taylor 2006). Taylor (2006) 

menar att företagen förlorar vad som gjorde deras varumärken annorlunda, relevanta och 

värdefulla. Detta leder in i ett problem som påverkar stora företag idag vilket är att deras 

varumärke urvattnas när de förändrar sig och försöker anpassa sig till marknaden (Keller 

2003). Eftersom varumärkesutvidgningar enligt Taylor (2006) kommer vara den 

huvudsakliga metoden för att lansera innovationer kan man tänka sig att företag borde 

utvärdera sitt varumärke mer noggrant för att se hur bra relation till kunden som varumärket 

faktiskt har. 

 

Att sänka priset är ett bra sätt att nå ut till nya kundgrupper, som inte haft möjlighet att välja 

varumärket tidigare. Om man dock gör en förändring som inte håller sig kvar vid 

varumärkets kärnvärderingar kan uppfattningen av varumärket bli lidande då tidigare kunder 

upplever att varumärket inte längre passar in på deras uppfattning av hur varumärket bör 

vara. (Stankeviciute, 2011)  

 

Kapferer (2004) nämner att varumärkesutvidgning är kärnan i lyxvarumärkens affärsmodell, 

det kan användas för att stärka varumärkeskapitalet och dess lönsamhet. Varumärkeskapitalet 

är då det mervärde som tillkommer produkten endast på grund utav varumärket som 

produkten har (Melin 1999). Vad händer istället om man gör motsatsen, att ett billigare 

klädvarumärke släpper en ny och exklusiv klädkollektion som riktar sig mot ett mer välbärgat 

kundsegment. Uggla (2002) nämner ett problem som kallas trappa upp-problemet, där 

kunden inte litar på att ett billigare varumärke kommer skapa produkter av högre kvalitet 

(Uggla 2002 s.42-47).  H&M är ett välkänt varumärke som håller sig till prisklassen budget, 

men hur skulle det se ut om de försökte etablera sig bland lyxvarumärken? 

 

Genom att sälja billigare produkter försvinner exklusivitet, och minskar därmed värdet för 

den enskilda kunden (Stankeviciute, 2011).Wiedmann et al (2009) säger att den viktigaste 

faktorn vid köp av lyxvaror kan anses vara den sociala image som varan skapar hos personen. 

Till exempel så kanske en konsument väljer att köpa en annan produkt om det visar sig att ett 

företags varumärke inte längre anses exklusivt. 
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Skillnaden mellan marknaden för herr- och damkläder är stor och omfattande enligt Chang & 

Yeh (2016). Detta gör det intressant för studien att lyfta fram om det förekommer någon 

skillnad mellan könen när det kommer till vertikala varumärkesutvidgningar.  

 

Nedan kommer fyra exempel på varumärken som utfört varumärkesutvidgningar presenteras. 

Innan dess kan det vara lämpligt att föra en diskussion angående vilket varumärkesnamn som 

faktiskt används. Det är viktigt att särskilja på om en vertikal utvidgning använder 

kärnvarumärket, eller om det snarare skapas ett nytt varumärke för att särskilja sin nya 

produkt från sitt huvudsortiment. Om ett företag då väljer att använda sig utav sitt 

kärnvarumärke, så kallas det “branded house”, alltså varumärkt hus (Uggla 2002). Motsatsen 

till detta är då om företaget istället vill vara ett så kallat “hus med varumärken” (house of 

brands). Då skapas istället nya varumärken som är frånskilda kärnvarumärket för att inte 

påverka hur det ursprungliga varumärket uppfattas (Uggla 2002). I denna studie kommer 

vertikala utvidgningar som utförs under företagets kärnvarumärke att användas, för att se hur 

konsumenter uppfattar nya varumärken som är kopplade till detta. Problematiken med att 

utföra vertikala utvidgningar inom ett varumärkt hus är att hela varumärket kan påverkas 

negativt om utvidgningen skulle få negativ publicitet (Uggla 2002). Detta problemet 

uppkommer inte om företaget väljer att marknadsföra ett nytt varumärke som inte är kopplat 

till kärnvarumärket (Uggla 2002).  

1.2.1   Fyra exempel på företag som utfört varumärkesutvidgningar 

 

H&M är ett varumärke som vänder sig till alla, från låginkomsttagare till höginkomsttagare, 

till de som vill ha det senaste modet men även de som hellre vill ha tidlösa kläder. Deras 

varumärken finns precis överallt och de billigaste kläderna finns oftast under deras egna 

varumärke (H&M), men de har även dyrare varumärken såsom COS, eller Monki som är ett 

mer trendigt och färgglatt varumärke (H&M 2016). De har även utvecklat ett aningen dyrare 

sortiment under H&M-namnet, vid namn H&M Premium. Detta innebär att H&M både är ett 

house of brands och ett branded house, då de har varumärken under sitt egna namn (H&M) 

men även varumärken separerade från namnet H&M (COS, Monki) (H&M 2016).  

 

Här vore det rimligt att påstå att H&M inte anses som ett exklusivt varumärke. Dock så har 

H&M haft samarbete med flera olika s.k. lyxvarumärken, där de då designat kläderna 

tillsammans och sedan säljer detta till ett vad de anser överkomligt pris (lägre pris än 

lyxvarumärket, men högre än H&M’s priser)(HM 2016).  

 

Om vi då istället vänder oss till Giorgio Armani, ett italienskt varumärke där en skjorta kan 

kosta flera tusen, så kopplas varumärket snarare till lyx och kvalitet (Bloomberg 2016). 

Armani har även underlinjer på kläder, där de försöker nå andra målgrupper. Några exempel 

på olika undervarumärken som Armani Group har är Armani Exchange, Armani Jeans eller 

Emporio Armani (Armani 2016). Dessa varumärken skiljer sig i prisklass och är riktade till 

olika målgrupper, och kvalitet och design representerar då detta. Armani Exchange är ett 

exempel som på ett bra sätt visar hur varumärket kan diversifiera och nå ut till en bredare 
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kundkrets. Armani har valt att ha alla sina varumärken under namnet Armani, och är därav ett 

varumärkt hus (branded house). 

 

Både H&M och Armani har karaktäristiska som associeras till respektive varumärke. H&M 

associeras till prisvärda basplagg medan Armani snarare är kopplat till kvalitet och höga 

priser. Men bara för att en vara har ett högt pris betyder inte det nödvändigtvis att det är en 

lyxig vara även om priset ofta antyder att varan har hög kvalitet och status (Wiedmann 2009). 

 

För att vidare förklara ämnesområdet så följer nu två till exempel av Kapferer (2004). Han 

nämner två varumärken som utvecklat sitt produktsortiment både horisontellt och vertikalt, 

Lacoste och Ralph Lauren. Båda varumärken har utökat sitt utbud av kläder genom att sälja 

dyrare produkter som produceras med finare material med samma varumärkesnamn som 

grund. Exempel som nämns är Lacoste som hade ett undervarumärke som kallades Lacoste 

Club där en kavaj var dyrare och därav höjde medelpriset på varumärket, och i Ralph Lauren 

så används exemplet Ralph Lauren Purple Label vilket är en linje med italienska kläder till ett 

premiumpris. (Kapferer 2004 s.71-72) 

1.2.2   Problemrelevans 

Studien ämnar till att hitta samband mellan vertikala utvidgningar och kundens uppfattning 

av det varumärkta husets företagsvarumärke. Detta innebär att studien ger mer teoretisk 

relevans än praktisk. Tanken är att mäta om konsumenten har en positiv eller negativ 

uppfattning av varumärket före respektive efter utvidgningen, och sedan jämföra dessa 

värden.  

 

Tidigare studier som exempelvis “Drivers of Brand extension success” av Völckner och 

Sattler (2006) samt “Marketing strategy decisions for brand extension success” av 

Athanasopoulou et al (2015) har lagt fokus på vad det är som leder till att 

varumärkesutvidgningar lyckas. Den här studien vill snarare se hur olika faktorer påverkar 

kundens uppfattning av kärnvarumärket. Studien vill fokusera sig på att utöka kunskapen 

kring vertikala varumärkesutvidgningar då andra sorters varumärkesutvidgningar redan är 

relativt välstuderade.  

1.3   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förklara hur konsumentens uppfattning av ett varumärke 

förändras vid vertikala varumärkesutvidgningar under samma varumärkesnamn inom 

klädindustrin. Ett delsyfte är också att se om det är någon skillnad mellan individer med olika 

köpbeteenden.  

 

Utifrån detta syfte utformas följande forskningsfrågor: 

Hur förändras konsumentens uppfattning av ett budgetvarumärke inom klädbranschen 

när en vertikal utvidgning uppåt sker under samma varumärkesnamn? 
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Hur förändras konsumentens uppfattning av ett premiumvarumärke inom 

klädbranschen när en vertikal utvidgning nedåt sker under samma varumärkesnamn? 

1.4   Disposition 

Kapitel 1: I det första kapitlet beskrivs en bakgrund i ämnesområdet som leder in i en 

problematisering. Här tas även fyra exempel upp på företag som genomfört 

varumärkesutvidgningar. Problemrelevans diskuteras även här. Allt detta mynnar sedan ut i 

syftet för studien samt frågeställningen som ska besvaras. 

 

Kapitel 2: Detta kapitel innehåller all den vetenskapliga information som har samlats ihop 

via böcker och elektroniska källor. Här framhävs bland annat varumärket och dess tillgångar, 

varumärkesutvidgning samt konsumentbeteende. Kapitlet mynnar ut i en analysmodell.  

 

Kapitel 3: Detta kapitel handlar om metoden som används i studien, vilket innebär hur man 

har gått tillväga när enkäten skapas utifrån analysmodellen. Här finns en operationalisering 

av frågorna i enkäten samt en diskussion om exempelvis reliabiliteten och validiteten i 

studien. 

 

Kapitel 4: Här introduceras den empiri som enkäten har samlat in. Den insamlade datan 

presenteras i tabeller och diagram som förklaras i text. Faktorerna pris, kvalitet, prestige, 

vision och köpvillighet summeras till en uppfattning av varumärkena. 

 

Kapitel 5: Här analyseras datan i grupper samt hela urvalet. Först analyseras uppfattningen 

hos samtliga respondenter, sedan analyseras några olika beteenden. Kapitlet avslutas med 

slutsatser. 

 

Efter dessa kapitel listas referenser från både elektroniska samt fysiska källor. I bilagor finns 

bland annat beräkningar, åldersfördelning samt enkäten bifogade 
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2.     Teori 

2.1   Sammanfattning av teoriavsnittet 

I början av referensramen förklaras kort vad ett varumärke är, och hur man kan stärka 

konsumentens koppling till sitt varumärke med hjälp av varumärkestillgångar. En 

varumärkestillgång som tas upp här är prestige, vilket är en viktig del av studien. 

 

Sedan nämns det huvudsakliga området för studien, varumärkesutvidgningar, som är en 

strategi som handlar om pris och kvalitet. Här tas även vision upp, som också är en 

betydelsefull del av studien. Även en artikel om kvalitet återfinns här för att ge begreppet 

kvalitet en mer påtaglig definition.  

 

Till sist kommer konsumentbeteenden, vilket kommer användas för att jämföra hur olika 

grupper av individer ser på varumärkesutvidgningar. Eftersom olika personer tycker olika är 

det viktigt att få med vad det är för sorts personer som anser att varumärkesutvidgningar är 

bra respektive dåligt. 

 

Teorin skall täcka hela området som studeras och med hjälp av de begrepp, teorier och 

artiklar som valts så kommer frågor och analyser att kunna utföras med förankring i 

forskningen, samtidigt som den tillför mer information om ämnesområdet. En analysmodell 

finns tillgänglig i slutet av detta kapitel för att knyta ihop teorin, och därmed operationalisera 

teorin. 

2.2   Varumärket och dess tillgångar 

 

Enligt Kapferer (2004) kan en definition av ett varumärke vara den uppsättning mentala 

kopplingar en kund har till ett visst namn, som ökar det uppfattade värdet på en produkt eller 

en tjänst. Dessa kopplingar bör vara unika, starka och positiva för att stärka kundens koppling 

till en produkt eller en tjänst. Hur kundens evaluering av en produkt påverkas av att de vet 

vilket varumärke en produkt har. (Kapferer 2004 s.10)  

 

Kapferer beskriver tre delar som bygger upp ett varumärke, men endast en av dessa är 

relevant för denna studie. “Brand Assets” eller varumärkestillgångar vilket beskrivs som de 

källor till influens som varumärket har och kan exempelvis vara image, medvetenhet, rykte 

och patent (Kapferer 2004 s.14). Varumärkestillgångar är alltså de delar av varumärket som 

är lockande för kunden och företaget. En varumärkestillgång som enligt Wiedmann et al 

(2009) är den viktigaste faktorn vid köp av lyxvaror är den sociala image som varan skapar, 

vilket även kan kallas prestige. Wiedmann et al (2009) säger att prestigevaror, såsom dyra 

varumärken, inhandlas för att styrka en persons ego. Detta menar på att prestigen ska 

representera ett värde inte bara för dig som individ, utan även för andra i din omgivning. 

Prestige är något som subjektivt uppfattas av en konsument, och konsumenter brukar använda 

priset som en riktlinje för prestigen som en vara kan ge individen (Wiedmann et al 2009).  
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2.3   Varumärkesutvidgning (Brand Extension) 

 

En strategi som kan användas för att påverka varumärkestillgångarna, bland annat prestigen, 

är varumärkesutvidgningar. Varumärkesutvidgning definieras av Uggla (2002) som att ett 

etablerat varumärke utnyttjas för ett nytt marknadserbjudande. Här finns det flera olika 

riktningar som ett varumärke kan ta. De riktningar som Uggla tar upp är linjeutvidgning, 

vertikal utvidgning, horisontell utvidgning och indirekta utvidgningar. (Uggla 2002 s.40-41) 

2.3.1   Linjeutvidgning 

En linjeutvidgning innebär en modifierad version av en produkt som redan finns i samma 

produktkategori. Man ändrar alltså en produkts egenskaper och attribut. En lyckad 

linjeutvidgning kan enligt Uggla (2002) ge varumärket nytt liv genom ökad energi. Om 

linjeutvidgandet misslyckas så kan detta däremot vara rent av destruktivt för varumärket och 

medföra höga kostnader (Uggla 2002 s.41-42). Kapferer (2004) säger att linjeutvidgningar 

kan ge ett mer förfinat utbud efter kundens behov. Han ger exemplet att schampo kan ha 

många varianter för olika sorters problem med håret. I detta exempel förändrar man bara 

attributen hos produkten, och inte priset. Det är när priset och kvaliteten förändras som den 

vertikala varumärkesutvidgningen blir betydelsefull. 

2.3.2   Vertikal varumärkesutvidgning (Förändringar i pris och kvalitet) 

Med vertikal varumärkesutvidgning menas att ett varumärke flyttar sig uppåt eller nedåt i pris 

och upplevd kvalitet inom den produktkategori som de befinner sig i. Således finns det två 

olika strategier som kan användas; att förändra faktorerna pris och kvalitet uppåt eller att 

förändra dem nedåt inom företagets produktkategori. Var och en av dessa strategier har enligt 

Uggla problem. I en flytt uppåt kallas problemet för “Trappan upp-problemet” vilket innebär 

att varumärket har svårt att få trovärdighet hos den nya målgruppen som är högre upp i pris 

eller kvalitet, inom produktkategorin. I utvidgning nedåt kallas problemet “Trappan ned-

problemet” vilket är den omvända problematiken. Här finns en risk, genom att göra 

varumärket mer lättillgängligt, att försämra varumärkets prestige, dess position och dess 

rykte. (Uggla 2002 s.42-47) 

 

Parment (2015) säger att linjeutvidgningar uppåt, som han kallar “upward stretch”, används 

för att nå högre marginaler, högre lönsamhet men även för att nå högre status. 

Vid trappan-ned problemet, även kallat “downward stretch” drar man fördel av ett starkt 

varumärke, och företag med starka och exklusiva varumärken lockas att tillämpa detta. 

Genom att kapitalisera på sitt varumärke kan man öka försäljningsvolym och den totala 

intäkten. Risken finns att man kan underminera varumärkenas styrka och exklusivitet 

(Parment 2015 s.272). När diskussionen kring exklusivitet blir relevant uppkommer ett 

relativt nytt begrepp “mass prestige”, vilket nämns av Kapferer & Laurent (2016) i en av 

deras artiklar. Lyxföretagen gör sina varumärken mer tillgängliga med så kallade “secondary 

lines” eller underlinjer, som då är mer lättillgängliga. Detta gör att deras varumärken finns 

lite överallt, därav “mass prestige”. Detta innebär att inte bara de rika kan njuta av den 
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prestige som vissa varumärken ger utan även den gemene konsumenten (Kapferer & Laurent 

2016). 

 

 
Figur 1 Vertikal produktutvidgning (Uggla 2002 s. 43) 

 

När en vertikal utvidgning utförs blir prisklassen som utvidgningen strävar att nå relevant. 

Enligt Parment (2006) finns tre olika sorters strategier för prissättning av sin produkt, 

premium, volym och budget. Premium beskriver han som ett varumärke där lönsamheten inte 

kommer från volym, utan snarare från något kunden är beredd att betala för, såsom kvalitet, 

status eller klass. Volymmärken erbjuder snarare god valuta för pengarna, där man betalar ett 

betydligt lägre pris för att nå dess fördelar. Budgetmärken experimenterar snarare med den 

grundläggande “branschlogiken” för att nå så låga priser som möjligt (Parment 2006 s.55, 60-

61, 65-66).  Vidare när prisklassen förändras så blir begreppet passform relevant, då den nya 

prisklassen eventuellt strävar långt ifrån den ursprungliga prisklassen. Med passform menas 

att produktutvidgningen måste verka som en logisk förlängning av varumärket (Uggla 2002). 

Passform är således viktigt eftersom kunden kan anse att det nya priset inte passar in på 

varumärket.  Om kunden inte anser att priset passar ihop kan produkten anses vara i det så 

kallade förbjudna området som beskrivs nedan. 

 

I Kapferer (2004) beskrivs tre olika koncentrerade zoner som finns runt det inre 

kärnvarumärket, den yttre kärnan, utvidgningszonen och det förbjudna området. Notera att 

även det inre kärnvarumärket utgör en zon och det finns därav fyra zoner. Genom att göra 

marknadsundersökningar kan företag utvärdera vad för utvidgningar konsumenten tror skulle 

kunna passa för varumärket ifråga (Kapferer 2004 s. 248). Endast två av dessa är relevanta 

för studiens analys, den inre kärnan och det förbjudna området (no-go zone). 

Den inre kärnan (inner core) består av linjeutvidgningar som är baserade på varumärkets 

kärnvärden, och de grundläggande värderingar som kan förknippas med varumärket 

(Kapferer 2004, Uggla 2002). Här görs mindre förändringar som inte äventyrar varumärkets 

integritet i grunden. Den andra zonen som används kallas det förbjudna området (no-go zone) 

och det är den yttersta gränsen av varumärkesutvidgning, där kunden inte ser någon logik i 

kopplingen till varumärkets värderingar och dess ursprung (Uggla 2002 s.61-68). Om vi tar 

Armani som exempel så vore det, i denna studies mening, orimligt att de skulle börja 

producera kläder inom budgetkategorin, då detta strävar långt ifrån varumärkets uppfattning 

bland kunder att det är ett lyxigt varumärke.  
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Enligt Kapferer (2004) kan stora varumärken beskrivas som en pyramid och i toppen är 

varumärkets vision och syfte, som exempelvis H&M’s vision att göra hållbart mode av god 

kvalitet tillgängligt för så många som möjligt (H&M 2016). Visionen representerar vad för 

produkter som företaget vill ha, vad de vill nå, och deras mer djupa värderingar som de inte 

kan uttrycka med en kort slogan. Visionen representerar då vad varumärket står för (Kapferer 

2004 s.36). Kapferer (2004) nämner även att i botten av denna pyramid så finns företagets 

varumärken, och när fler och fler varumärken skapas så blir hela strukturen otydlig och 

företagets vision och värderingar uppfattas inte av kunden. Vidare förklarar även Uggla 

(2002) att “ett antal på varandra följande utvidgningar” kan påverka varumärkets mening och 

göra dess framtida utvidgningar godtagbara ur kundens synvinkel. Detta stöds av Martinez et 

al (2004) som säger att en förändring av produktsortimentet kommer påverka kundens syn på 

varumärket. Om en varumärkesutvidgning inte går vägen kan det leda till att varumärket får 

negativa associationer, men på ett annat sätt än om de vore positiva. Detta innebär att lyckade 

varumärkesutvidgningar kommer visa en större positiv effekt på ursprungskategorin än en 

negativ (Uggla 2002).  

 

En annan studie som undersöker effekten av “brand extension”-strategi och dess påverkan på 

varumärket har kommit fram till att brand extensions urvattnar varumärket. Genom en analys 

visar de att den upplevda kvaliteten på varumärket och konsumenternas attityder till en brand 

extension påverkar den allmänna bilden av märket och produktens varumärke positivt efter 

utvidgningen. Medan förtrogenhet för produkter av märket bara påverkar den allmänna 

bilden, så påverkar den upplevda graden av passform produktens varumärke. (Martinez & 

Chernatony 2004) 

 

Kvalitet är som tidigare nämnt en faktor för vertikal varumärkesutvidgning, Swinker och 

Hines (2005) har undersökt just vad konsumenten anser vara kvalitet i klädbranschen. De 

använde 16 faktorer som var bland annat pris, varumärke, landet den tillverkades i, färg, 

livslängd och så vidare i sin studie för att definiera kvalitet. Resultaten från denna studie 

stöder flerdimensionell karaktär av konsumenternas uppfattning om klädeskvalitet med hjälp 

av både dessa faktorer och konsumenternas förväntningar på högkvalitativa klädesplagg 

(Swinker & Hines 2005). Värt att notera är att denna artikel anser att pris är en del av kvalitet, 

medan den vertikala varumärkesutvidgningen snarare ser pris som en separat faktor. Eftersom 

fokus för denna studie ligger på vertikal varumärkesutvidgning kommer dessa att antas vara 

separata faktorer. 

 

En studie av Choi & Liu (2009) undersöker skillnaden i konsumenternas attityder gentemot 

varumärkesutvidgningar mellan designermärken och massproducerande företag, vilket kan 

förklara mer ingående hur konsumenten tänker kring varumärkesutvidgningar. De undersöker 

faktorer som påverkar hur konsumenten utvärderar varumärkesutvidgningar med avseende på 

dessa två begrepp inom modevärlden. Dessutom görs en jämförelse mellan attityderna hos 

manliga och kvinnliga konsumenter. Resultaten visar att konsumenterna har mer 

komplicerade tankar när de utvärderar utvidgningar av designermärken. De nämner även 

något som kallas “Image projection” vilket innebär att man kan relatera bilden av sig själv till 
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ett varumärke och således värdera varumärket högre. Image projection och produktkvalitet 

verkar vara viktigare i att påverka kvinnliga konsumenter än manliga konsumenter med 

avseende på deras attityder till designermärken och massproducering.  (Choi & Liu 2009) 

2.4   Konsumentbeteende 

 

Hur konsumenten beter sig är en central fråga för företag som vill inrikta sig mot en viss sorts 

individ (Axelsson & Agndal 2012). Anders Parment (2015) säger att köpare uppvisar en stor 

spridning i beteende, preferenser och köpkraft. Detta blir en speciellt svår fråga i denna studie 

då den vertikala varumärkesutvidgningen förändrar varumärkets pris och kvalitet, och 

därmed kanske även förändrar målgruppen. Martinez et al (2004) säger att utvidgningar 

urvattnar varumärkets image, vilket då rimligen påverkar uppfattningen som konsumenter har 

av företaget. 

 

Konsumentbeteende är en del av S-O-R modellen, vilket syftar på stimuli, organism och 

respons. Om man skickar ett visst budskap (Stimuli) till en viss individ (organism) så 

kommer de att reagera på olika sätt (respons) (Axelsson & Agndal 2012). För att förklara hur 

en konsument kommer att reagera på stimuli från företag när de köper en produkt finns det tre 

centrala begrepp som nämns av Axelsson och Agndal (2012). Det första begreppet som tas 

upp är de sociokulturella faktorerna, vilket kan bestå av individens kulturella hemvist, familj, 

sociala roller och status (Axelsson & Agndal 2012). Detta menar på att en person med ett 

visst ursprung kommer att uppfatta ett varumärkes produkter, exempelvis priset, annorlunda 

beroende på hur deras bakgrund ser ut.  

 

Livsstil är det andra begreppet som tar upp, och hävdas vara en av de viktigaste faktorerna 

som påverkar konsumentens beteende (Axelsson & Agndal 2012). Den omfattar individens 

ekonomiska situation samt ålder och stadium i livscykeln. Vart individen befinner sig i livet 

påverkar hur de kommer konsumera produkter (Axelsson & Agndal 2012). En medelålders 

man med hög inkomst och inga barn kommer troligtvis att konsumera helt andra kläder än en 

ung kvinna som studerar och lever på studielån. Detta blir högst relevant när en vertikal 

utvidgning sker eftersom den ändrar priset på en produkt och därav ändrar vem som kommer 

vilja konsumera produkten. 

 

Den sista faktorn är de psykologiska mekanismerna som enligt Axelsson och Agndal (2012) 

avser aspekter såsom motivation, perception, inlärning, uppfattning och attityder. Uppfattning 

blir specifik intressant för denna studie då det är förändringen i den, vare sig positiv eller 

negativ, som är huvudämnet för studien. Uppfattningen och attityden påverkas även av de 

erfarenheter som en individ har haft (Axelsson Agndal 2012). Rimligen så borde de andra två 

faktorerna direkt påverka de psykologiska mekanismerna. 

 

En viktig del av konsumentbeteende är skillnaden mellan könen vilket Chang & Yeh (2016) 

belyser i sin studie om skillnader mellan kvinnliga och manliga stormarknadskunder i både 

shoppingtid och kategorier av varor som köpts. De empiriska resultaten visade att män 
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handlade kläder och skor i en stormarknad medan kvinnor föredrar accessoarer. Även 

shoppingtiden var det skillnad på där resultaten visade att män spenderar mindre tid på att 

jämföra priser och utseende på varorna än vad kvinnor gör. (Chang & Yeh 2016) 

 

Enligt Martinez et al (2004) så kommer en förändring av produktsortimentet att påverka 

kundens syn på varumärket. Troligtvis kan inte samma kvalitet bibehållas om priset sänks 

med en vertikal varumärkesutvidgning, och då kan man tänka sig att företaget bör ta till 

åtgärd så att kunden fortfarande kopplar varumärket till kvalitet och status.  

2.5   Analysmodell 

 

Först och främst så skapas en bild av hur konsumenten uppfattar varumärket vid första 

anblick, såsom varumärket ser ut idag. Detta genom att mäta faktorerna pris, kvalitet, vision, 

prestige och köpvillighet. Alla dessa faktorer påverkar således den totala uppfattningen av 

varumärket som konsumenten har. Ett scenario följer sedan där en vertikal 

varumärkesutvidgning sker. Detta scenario ämnar att påverka hur konsumenten uppfattar 

dessa fem faktorer, och därav även påverkar den totala uppfattningen. Eventuella skillnader 

som uppstår i den totala uppfattningen före scenariot och efter scenariot kommer att 

analyseras. Om möjligt så kommer slutsatser som dras att jämföras med en annan studie av 

Kim, Lavack och Smith (2001) som är en liknande studie till denna. Vissa av faktorerna har 

inspirerats av denna studie. Sammanfattat så kommer utvidgningens påverkan på faktorerna, 

och därmed dess påverkan på uppfattningen att analyseras.  

 

Scenariona är fiktiva men understöds med riktiga företagsnamn för att lättare kunna koppla 

till verkligheten; H&M och Armani. Detta är mestadels för att de är två etablerade 

varumärken i sina respektive kategorier där H&M betraktas som lågpris och Armani som lyx. 

Genom att ställa frågor om dessa företag och hur en utvidgning kan påverka varumärket 

kommer en slutsats om den allmänna åsikten kunna dras. Varumärkena som valts är således 

endast ett medel för att undersöka hur uppfattningen förändras inom olika prisklasser. Enkelt 

förklarat kommer studien att granska hur uppfattningen av varumärkena påverkas av en 

vertikal varumärkesutvidgning. 

 

Det finns självklart många faktorer som påverkar uppfattningen av varumärket, till exempel 

miljö, design, transportering, tillverkningsförhållanden och så vidare. Då huvudområdet är 

den vertikala utvidgningen som endast inriktar sig mot kvalitet och pris kommer dessa andra 

faktorer bortses ifrån. Man kan tänka sig att exempelvis tillverkningsförhållanden eller design 

är en del av kvaliteten. Som tidigare nämnt används faktorn prestige utöver kvalitet och pris, 

då den är unik på det sättet att om priset på ett varumärkes produkter förändras så följer även 

en höjning eller sänkning av status som varumärket kan tänkas ge. Samma sak gäller även för 

faktorn köpvillighet, vilket är en faktor som tydligt visar om kunden fortfarande är intresserad 

av att köpa produkter från varumärket efter en utvidgning. Till sist används faktorn vision, 

vilket syftar till grundvisionen i företaget. Denna faktor antas vara en del av varumärkets 

kärnvärderingar och kommer därför att kopplas till vad kunden tycker om företagets 
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kärnvärde. Om det visar sig att kunden inte håller med om att företaget står för sin vision, så 

skulle det kunna finnas ett gap mellan företagets värderingar och kundens värdering av 

företaget. Dessa fem faktorer, pris, kvalitet, prestige, vision och köpvillighet kan tillsammans 

ge en rimlig bild av hur konsumenten uppfattar varumärket. Som tidigare nämnt finns det en 

otalig mängd faktorer som kan användas för att mäta hur konsumenten uppfattar varumärket, 

men faktorer som känns extra relevanta vid själva utvidgningen har lyfts fram i denna studie. 

 

Utöver faktorerna så ställs även frågor angående respondenten, då det är viktigt att skapa en 

syn av vad respondenterna är för sorts personer, exempelvis vad deras preferenser är vid köp 

av kläder. Genom att ställa frågor om kundens personliga åsikter vid val av produkter kan vi 

dela in dem i kategorier efter konsumentbeteende och analysera dem utefter vilken kategori 

de tillhör. Eftersom kundens personlighet troligtvis påverkar hur deras attityd till olika 

varumärken ser ut så är det speciellt viktigt att kunna jämföra hur personer med varierande 

personligheter reagerar på förändringar inom ett varumärke. 

 

Även signifikanstester kommer utföras för att säkerställa datans statistiska signifikans, och 

följande hypoteser kommer att testas på det totala antalets respondenter samt på de grupper 

som uppvisar intressanta skillnader i uppfattning före och efter: 

H0: “Det finns ingen skillnad mellan uppfattningen innan och uppfattningen efter scenariot”  

H1: “Det finns skillnad mellan uppfattningen innan och uppfattningen efter scenariot” 

 

I de fall där skillnaden mellan före och efter inte blir statistiskt signifikant så kommer 

faktorerna istället prövas med hjälp av följande hypoteser: 

H0: “Det finns ingen skillnad mellan faktorn innan och faktorn efter scenariot” 

H1: “Det finns skillnad mellan faktorn innan och faktorn efter scenariot” 
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3.      Metod 

3.1   Kvantitativ metod 

För att få fram empirisk data kommer en kvantitativ metod att användas, mestadels då det 

underlättar att få en helhetsbild och för att nå ut till så många respondenter som möjligt. 

Anledningen till detta är då att urvalet kommer bli mycket större, vilket ger oss en bred bild 

av hur individer uppfattar varumärken, och därmed ökar verklighetsförankringen. En 

kvantitativ metod innebär att man använder sig av data i form av siffror för att få fram ett 

resultat (Bryman & Bell 2011).  

 

De faktorer som kan tänkas förändra uppfattningen av ett varumärke, såsom kvalitet och pris, 

används för att få en överblick av hur uppfattningen av ett varumärke kan påverkas av 

förändringar i sortimentet. Detta gör att det vore fördelaktigt att nå ut till så många 

åldersgrupper som möjligt då uppfattningen av ett varumärke kan variera stort beroende på 

vilken åldersgrupp som svarar. Med en kvantitativ analys kommer det gå att samla på sig 

mycket data angående personliga åsikter och hur respondenterna själva vill uppfattas utefter 

hur de klär sig och detta gör att studien omfattar många olika sorters personer. Eftersom 

delsyftet i studien är att se på hur olika individer uppfattar varumärkesutvidgning så kommer 

en analys göras på olika konsumentbeteenden där intressanta skillnader från det totala urvalet 

dyker upp. 

 

Datainsamlingsmetod 

En webbenkät kommer att användas för insamling av empiri då det finns många fördelar med 

denna undersökningsmetod. Några som nämns av Christensen et al (2010) är att det går 

snabbt att svara, att datainmatning automatiskt utförs och att kontaktkostnaden är låg 

(Christensen et al 2010 s.149). De nämner även några nackdelar, och de säger att tekniken 

kan bli ett hinder för att nå ut till vissa grupper (Christensen et al 2010 s.149). För att nå ut till 

de åldersgrupper som ej har tillgång till tekniken uppmuntras de individer som enkäten delats 

ut till för att styra åldersgrupperna att hjälpa äldre att svara på enkäten. 

 

En annan fördel med att använda en enkät för att samla empiri är att intervjueffekten helt 

försvinner. Detta definieras enligt Bryman & Bell (2011) som den effekt intervjuaren har på 

svaren. Eftersom enkäten besvaras på en dator utan någon påverkan från en intervjuare så 

försvinner risken för att svaren skulle bli vridna på grund av intervjueffekten. 

 

Vidare finns det fler nackdelar som är värda att nämna. En nackdel är att det kan vara svårt 

att ställa många frågor, då det finns en risk att respondenten tröttnar på frågorna. Detta brukar 

även leda till högre bortfall (Bryman & Bell 2011). För att optimera längden på enkäten 

utfördes ett pilottest som förklaras mer ingående på nästa sida. 
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Primärdata 

Christensen et al (2010) definierar primärdata som den nya informationen som samlas in av 

undersökarna. Primärdatan för denna studie kommer bestå av en mängd svar från 

respondenter som svarar på den tidigare nämnda enkäten som är anpassad efter ämnet. 

 

Urval 

Vår population kommer bestå av olika grupper på Facebook, alla författarnas kontakter på 

Facebook samt deras kontakter om de väljer att dela den vidare. Eftersom enkäten delas ut på 

nätet kommer urvalet att vara i den yngre åldersgruppen fördel, och på grund av detta är det 

extra viktigt att åldersgrupperna styrs på ett effektivt sätt. Detta görs genom att sprida enkäten 

till personer i andra åldersgrupper så de kan dela den på sin Facebooksida. Urvalsstorleken 

uppskattas till cirka 15 000 personer baserat på storlekarna på grupperna samt mängden 

kontaktpersoner på Facebook. Önskad svarsfrekvens är cirka 200 personer. 

 

Det finns således två olika urval i denna undersökning. Det ena urvalet är ett så kallat 

självurval, där respondenterna själva måste ta initiativ till att svara på enkäten (Christensen et 

al 2010). Den andra sortens urval som sker är ett uppsökande urval, vilket innebär att enkäten 

skickas till en person, som sedan sprider den vidare till andra som kan vara intresserade av att 

delta i studien (Christensen et al 2010). Dessa två urvalsmetoder är så kallade icke-

sannolikhetsurval, då alla inte har samma chans att komma med i undersökningen. 

En nackdel med denna sortens urval är att en generalisering blir svår att utföra, då urvalet kan 

få övertäckning eller undertäckning från en viss grupp av individer (Christensen et al 2010). 

 

Frågeteknik 

Enkäten kommer att vara helt standardiserad, vilket innebär att alla respondenter kommer att 

få svara på frågorna i samma ordning och formuleringen kommer att se likadan ut oavsett 

vem som svarar (Christensen et al 2010 s.150-151). De frågor som ställs angående 

uppfattning är alla påståenden som respondenten får antingen hålla med om eller inte. 

 

I enkäten används två olika svarsskalor; intervallskalor och nominalskalor. Enligt Christensen 

et al (2010) gör intervallskalor det möjligt att räkna ut medelvärden samt standardavvikelser 

då skillnaden mellan svarsalternativen är lika stor. Då konsumentens uppfattning av 

varumärket mäts som ett medelvärde är intervallskalor passande att användas i enkäten. 

Skalan 1-7 används på samtliga intervallskalor då det ger respondenten fler alternativ än 

skalan 1-5. Här kan respondenten genom att svara 7 eller 1 till olika grader hålla med 

alternativt inte hålla med påståendet som de tar ställning till. Respondenten har alltså fler 

alternativ med en 1-7-skala istället för en 1-5-skala. På frågor där 1 är “Håller inte alls med” 

och 7 är “Håller helt med” kan värdena 3 och 5 anses vara “Håller delvis inte med” 

respektive “Håller delvis med”. Alternativ 4 kan ses som indifferent. En fördel med att 

använda skalan 1-7 över 1-5 skalan är att större skillnader mellan respondenter kan urskiljas.  

 

Nominalskalor används enligt Christensen et al (2010) till att mäta egenskaper hos 

respondenten, exempelvis kön och yrke. Frågorna i enkäten som använder nominalskalor 

mäter kön samt den föredragna prisklassen hos konsumenten. För att mäta ålder används ett 
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öppet svar istället för en nominalskala för att få respondentens exakta ålder istället för ett 

åldersintervall. 

 

Bryman & Bell (2011) nämner att det går att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. Det är möjligt att exempelvis använda kvalitativa intervjuer för att 

komplettera en kvantitativ enkät. I studiens enkät används två frågor med öppna svar som 

söker respondentens egna reflektioner angående de två olika varumärkena. Dessa två frågor 

ger kvalitativ data som ett komplement till den kvantitativa datan. I den kvalitativa datan kan 

det dyka upp åsikter som den kvantitativa datan ej mäter som är intressanta för studiens syfte. 

 

Bortfall 

Bortfall definieras av Bryman & Bell (2011) som en felkälla som inte rör urvalsprocessen, 

men som kan uppstå när individer väljs ut. På grund av risken för bortfall så togs beslutet att 

göra varje fråga obligatorisk. Om varje fråga är obligatorisk så minimeras bortfallet då 

respondenterna måste svara på dem för att kunna skicka in enkäten. 

 

Pilottest 

Enligt Christensen et al (2010) bör man testa enkätfrågorna på en mindre grupp individer 

innan man skickar ut enkäten på riktigt. Detta gör man för att försäkra sig om att 

enkätfrågorna går att förstå och att det inte är något problem med att fylla i enkäten. Eftersom 

det inte finns någon intervjuare som kan förklara oklarheter och hjälpa respondenten vid 

problem så är det speciellt viktigt att vid enkätundersökningar genomföra ett pilottest 

(Bryman & Bell 2011). Enkäten har skickats ut till tio personer i ett pilottest. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet kan kort förklaras som förmågan att reproducera studien med samma resultat 

(Bryman & Bell 2011 s.93-94). Eftersom enkäten kommer distribueras via webb på Facebook 

så kan reliabiliteten bli lidande beroende på vilka som svarar på enkäten vid ett givet tillfälle. 

Man kan tänka sig att resultatet borde bli samma om respondenterna är identiska, men om 

gruppen som svarar förändras så kan även resultatet att förändras. För att öka reliabiliteten 

distribueras enkäten endast på vissa forum och till vissa individer för att resultatet ska kunna 

reproduceras igen.  

Populationen på ett av dessa forum eller en av platserna kan såklart förändras med tiden och 

därför kan studien aldrig bli helt reliabel. Även vem som väljer att svara kan förändras, då 

personen ifråga själv måste ta initiativ att svara på den. 

 

Validitet 

Enligt Bryman och Bell beskrivs validitet som förmågan att mäta det som man ämnar mäta 

(Bryman & Bell 2011 s.95-96). Frågorna i enkäten är noga formulerade och genomtänkta för 

att hålla validiteten hög och på så sätt få svar på det som studien ämnar få svar på. Därför är 

det viktigt att tänka ut hur man vill att enkäten skall vara uppställd, men även att frågorna 

uppfattas på samma sätt av olika individer.  
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Det som är viktigast att tänka på för denna studie är att frågorna som ställs före respektive 

efter mäter samma faktor. Om frågorna är formulerade på olika sätt så finns risken att datan 

blir oanvändbar då det inte går att jämföra och analysera skillnader i uppfattning hos 

konsumenterna före och efter scenariot.  

 

En diskussion som är viktig att föra är huruvida respondenterna ställer faktorerna mot 

varandra, kort sagt hur faktorerna interagerar med varandra. Exempelvis så kan en respondent 

anse att ett varumärke är prisvärt på grund utav att det är kvalitetsinriktat. När datan ska 

analyseras så kommer hänsyn inte tas till detta då det omöjligen går att veta hur alla de olika 

respondenterna uppfattar frågorna. Dock så kan viss information om detta uppkomma i den 

öppna frågan. 

 

Som tidigare nämnts finns det ytterligare faktorer, utöver de som undersöks, som kan bidra 

till att mäta uppfattningen på ett varumärke. Detta kan skada validiteten på undersökningen 

då olika personer har olika åsikter om vad som är viktigt för ett varumärke. Till exempel kan 

vissa respondenter tycka att ett företags viktigaste punkt är personalen eller miljön, alltså 

faktorer som ej studeras. Detta undviks dock delvis genom det medvetna valet av faktorer 

som täcker den generella bilden av varumärkesuppfattning samt den öppna frågan där en 

utvecklad uppfattning av varumärket kan framkomma och således underlätta analysen.  

 

Generaliserbarhet 

Bryman och Bell säger att man generellt är intresserad av att veta “i vilken utsträckning som 

resultatet kan generaliseras till andra grupper och situationer” än de som man faktiskt har 

undersökt (Bryman & Bell 2011 s.100-101). Kort sagt att studien kan representera andra 

grupper än de som den fått svar ifrån. Eftersom denna studie utförs över tidigare nämnda 

forum och platser så kan det konstateras att den inte är representativ för grupper som strävar 

för långt ifrån dessa områden, exempelvis icke svensktalande då enkäten är på svenska.  

På grund utav den valda urvalsmetoden så kommer det inte vara möjligt att göra några 

generaliseringar. Slutsatserna kommer endast vara representativa för den grupp som 

undersökts. 

3.2   Analysmetod 

Den grundläggande metoden som kommer användas för att analysera den insamlade datan är 

jämförelser av medelvärden. Om medelvärdet för uppfattningen före skiljer sig från 

medelvärdet för uppfattningen efter så blir det intressant att analysera. Även om skillnader 

inte föreligger så kan det även vara intressant att analysera varför det inte gör det. 

Medelvärdena kommer analyseras med text där teorin kopplas till datan. 

 
Signifikanstester kommer även utföras för att säkerställa datans statistiska signifikans. Om 

det inte går att förkasta H0 så är det ej möjligt att påstå att det faktiskt föreligger en skillnad 

före respektive efter den vertikala varumärkesutvidgningen. Signifikans är ett begrepp som 

anger att ett observerat värde i en undersökning avviker från ett hypotetiskt värde eller annat 

jämförelsevärde tillräckligt mycket att det inte beror på den statistiska osäkerheten. Ett 
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signifikant värde från ett statistiskt test innebär att man förkastar den hypotes som testas och 

detta uppnås när det observerade värdet på testvariabeln skiljer sig från det förväntade värdet 

om hypotesen var sann. Det finns generellt tre olika sätt att formulera en hypotes. De första 

två är relativt lika och kallas för ensidig hypotesprövning medan den tredje kallas för 

dubbelsidig hypotesprövning. Den dubbelsidiga hypotesprövningen kontrollerar endast om 

det finns en statistisk skillnad medan de ensidiga tittar på förändring åt ett specifikt håll. 

(Løvås 2006) 

 

Det signifikanstest som kommer att användas är ett parvis ordnat t-test, och med hypoteserna 

som valts så kommer signifikanstestet att vara dubbelsidigt 

3.3   Operationalisering 

Enkäten inleds med några frågor om respondenten, för att kunna få lite generell information 

om vilka köpbeteenden respondenten har. Detta är viktigt då åsikter om varumärken starkt 

påverkas av vad man är för en sorts person. 

 

Först mäts uppfattningen innan scenariot och med hjälp av några inledande påståenden om 

varumärket kommer en översiktlig bild av hur kunden ser ett varumärke när de först påbörjar 

enkäten skapas. Sedan presenteras två fiktiva scenarion där företagen H&M och Armani utför 

vertikala utvidgningar. I dessa scenarion mäts det vad respondenterna tycker om dessa 

händelser med hjälp av en intervallskala, och värdena räknas ihop för att skapa en poängpool. 

Med hjälp av poängpoolen skapas sedan ett medelvärde för vad de generellt tycker om de 

olika förändringarna, och detta kallas för uppfattningen efter scenariot. Sedan jämförs 

uppfattningen innan med uppfattningen efter för att se hur dessa händelser påverkar kundens 

uppfattning av varumärket. Då de påståenden som ställs kan anses vara positiva för 

varumärket så innebär ett instämmande, alltså ett högt värde, som en positiv uppfattning av 

varumärket. Lägre värden kommer att innebära en mer negativ uppfattning och vice versa. 

 

Formler för medelvärden lyder som följande: 

 

En respondent: 

 

Alla respondenter: 

 
 

Observera att medelvärden skapas både för uppfattningen före scenariot och efter scenariot. 

 

3.3.1   Operationalisering av frågor 

De första fyra frågorna kommer användas enskilt men även tillsammans för att skapa 

grupper, så att skillnader mellan olika grupper av respondenter kan undersökas. 
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Fråga 1: Den första frågan handlar endast om kön och kommer användas för att urskilja om 

det finns några skillnader i uppfattning av varumärken beroende på kön. 

 

Fråga 2: Frågan har samma syfte som den första frågan, det vill säga att se skillnader. Den 

här gången handlar det dock om åldersgrupper. 

 

Fråga 3: Även i denna fråga är syftet detsamma som de tidigare frågorna, fast med en fokus 

på vilken prisklass respondenten föredrar. Ett prisexempel för de olika prisklasserna finns 

innan frågan för att förenkla för respondenten. 

 

Fråga 4: Den sista frågan ämnar för en slags kategorisering i analysen. Denna handlar om 

respondentens intresse av kläder. 

 

I den andra delen av enkäten tas exempelföretaget H&M upp. Här ställs frågor om hur 

respondenten ställer sig till varumärket innan någon sorts förändring sker och även efter 

förändringar. Alla frågorna är formulerade som påståenden som respondenten får välja att 

hålla med eller inte hålla med om. 

 

H&M kommer först, då det är varumärket som flest respondenter troligtvis kommer kunna 

relatera till. Frågorna här används för att se hur deras syn på de olika faktorerna ser ut. 

 

Fråga 5: Undersöker hur prisvärt kunden anser H&M vara. Det klargörs i beskrivningen av 

företaget vad det är för prisklass som varumärket ligger inom, och prisexempel finns i fråga 

3. 

 

Fråga 6: Frågar om vad kunden tycker om kvaliteten på produkterna som varumärket säljer. 

Genom att ställa en fråga huruvida H&M är kvalitetsinriktat så kan en åsikt om kvaliteten 

urskiljas. Kvalitetsbegreppet baseras mestadels på artikeln av Swinker och Hines (2005) och 

det antas att det är de faktorerna som konsumenten tar i beaktande. 

 

Fråga 7: Denna fråga handlar om den sociala image som varumärket skapar. Genom att ställa 

en fråga om prestige urskiljs egentligen hur starkt varumärket kan anses i kundens ögon. I 

frågan om prestige är även konsumentbeteenden högst relevant då vissa individer kanske inte 

anser att kläder ger prestige. Här ges en förklaring av vad ordet “prestige” innebär. 

 

Fråga 8: Frågan handlar om företagets vision. Visionen kan anses vara en stor del av 

företagets kärnvärde, och genom att ställa en fråga om vision återfås en bild av hur kundens 

värderingar ser ut, men även hur de ställer sig till varumärkets värderingar. Respondenten får 

ta ställning till ett påstående om H&M som har anpassats utefter visionen, för att se om 

respondenten faktiskt anser att visionen stämmer överens med uppfattningen av H&M. 

Vision H&M: “Skapa hållbart mode av god kvalitet tillgängligt för så många som möjligt.” 

(H&M 2016) 
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Fråga 9: Den sista frågan behandlar respondentens köpvillighet. Genom att ta ställning till 

påståendet “Jag kan tänka mig att köpa kläder från varumärket H&M” ges en bild av 

konsumentens vilja att köpa produkter av varumärket som sedan kan jämföras med 

köpvilligheten efter scenariot. 

 

Nu kommer det första av två fiktiva scenarion. Utvidgningarna i dessa två scenarion kommer 

att vara extrema för att få större reaktioner från respondenterna. Det första scenariot visar hur 

H&M utför en vertikal varumärkesutvidgning mot dyrare produkter. Så här har scenariot 

formulerats: “H&M har valt att utöka sitt sortiment med ett varumärke de kallar H&M 

Exklusiv. Detta varumärke är riktat till den som vill ha kläder av hög kvalitet men i en högre 

prisklass. De säljer skjortor och t-shirts i detta varumärke, där skjortor kostar runt 1300 kr/st 

och t-shirts kostar 600 kr/st. Givetvis säljer de fortfarande klädesplagg i huvudsortimentet för 

cirka 200 kr/skjorta och 80 kr/T-shirt.”  

 

Nu följer frågorna som visar hur förändringen har påverkat kunden uppfattning av 

varumärket. Genom att se hur kunden ställer sig till dessa förändringar kommer det bli 

möjligt att jämföra uppfattningen före och efter. Frågorna är formulerade på exakt samma sätt 

som  fråga 5-9, men det tydliggörs att det är efter utvidgningen. 

 

Den sista frågan är en frivillig öppen fråga om respondentens egna reflektioner om H&M. 

Frågan är utformad för att ge respondenten en möjlighet att komma med egna funderingar 

utöver det som enkäten frågar om. 

 

Efter H&M så kommer frågor om Armani. De första fem frågorna här ser likadana ut som de 

på H&M, och används även här för att skapa sig en bild av respondentens ingående 

uppfattning av varumärket. Sedan kommer det fiktiva scenariot för Armani som lyder som 

sådant:  

“Armani har valt att utöka sitt sortiment med ett varumärke de kallar Armani People. Som 

namnet antyder är varumärket gjort för folket, alltså för alla. Detta reflekteras i priset som de 

valt att sätta på sin nya produkt vilket är lägre än deras tidigare pris. Här kostar en skjorta 

runt 350 kr/st och en t-shirt runt 150/st. Med hjälp av denna utökning hoppas Armani på att 

nå ut till fler kunder, och göra sitt varumärke mer lättillgängligt för den gemene 

konsumenten.” 

Vision Armani: “Skapa kläder och accessoarer som strävar efter en typ av perfektion som går 

över mode.” (Fundinguniverse 2016) 

 

Resterande frågor har precis samma upplägg som frågorna på H&M. Även här finns en öppen 

fråga om egna reflektioner om Armani. 

3.4   Metodreflektion 

En metod som hade kunnat användas är intervjuer, och fördelen med en intervju är då att det 

leder till mer djup kunskap om konsumenter (Bryman & Bell 2011). Problemet som uppstår 

om endast intervjuer utförs är dock att det inte går att få en generaliserad bild av hur den 
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genomsnittliga konsumenten tycker (Bryman & Bell 2011). Dock hade intervjuer kunnat 

användas som ett komplement till enkätundersökningen, exempelvis genom att fråga 

konsumenter med några olika konsumentbeteenden hur de ser på vertikala utvidgningar. 

Detta hade kunnat ge en bättre bild av hur en konsument tycker och tänker kring ämnet.  

 

Valet av enkät gjordes för att på bästa sätt kunna skapa en uppfattning av hur den 

genomsnittliga konsumenten ser på vertikala varumärkesutvidgningar. När enkäten sedan 

delades ut visade det sig att åldersgrupperna blev väldigt vridna mot den yngre demografin. 

Detta skapade ett problem eftersom det inte går att dra några större slutsatser om andra 

åldersgrupper. Mer åtgärder hade kunnat tas för att få med fler i den äldre demografin. En 

metod som hade kunnat användas är mer personlig kontakt för att uppmuntra fler i de 

åldersgrupper som behövs att svara på enkäten. Detta hade exempelvis kunnat utföras genom 

att dela ut en pappersenkät, då det går att välja precis vem som tillfrågas om detta utförs.  

 

Frågan om vilken prisklass konsumenten handlar inom kan bli snedvriden på grund av att det 

kan vara en väldigt personlig fråga. Eftersom vissa individer kanske inte vill identifiera sig 

inom en viss prisklass så kan det vara många som har svarat en annan prisklass än de faktiskt 

är. Vidare så kanske inte alla vet exakt inom vilken prisklass de oftast handlar, och frågan kan 

därför bli svår att svara på. Angående prisfrågan så är vad man jämför priset emot också en 

subjektiv fråga som kan påverka mycket. Om man till exempel jämför priset mot kvaliteten 

eller om man jämför priset mot vad man har resurser till kan vara stor skillnad.  

 

Namngivandet av de nya varumärkena kan ha varit en faktor som påverkade vad 

respondenterna svarade. Det var vissa som ansåg att namnen inte passade ihop med 

varumärkena, men eftersom namnen inte var det viktiga utan förändringen i pris så kanske 

svaren hade blivit bättre om vi inte namngett utvidgningarna. Dock hade det kanske gett ännu 

starkare reaktioner om det var samma varumärke som började sälja varor till helt andra priser, 

och inte ett undervarumärke.  

 

Eftersom enkäten inte har något “vet ej” alternativ så har medelvärden dragits sig väldigt 

mycket mot mitten, då det är många som svarar 4 när de inte vet. Detta var dock tvunget på 

grund av det poängsystem som används för att beräkna uppfattningen före och efter på 

respektive varumärke. Om alternativet “vet ej” hade funnits hade då varje person behövt 

beräknas separat beroende på vilka frågor de poängsatte, sen så skulle även jämförelsen 

mellan uppfattningen före och efter bli snedvriden då vissa respondenter kanske inte svarat på 

en av faktorerna. Istället har nu medelvärdena dragits mot 4, vilket gör att inget medelvärde 

går mot extremerna 7 och 1. Detta gör att mindre skillnader måste analyseras då inga 

extremer finns. 
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4.    Empiri 

 

I det här kapitlet presenteras den data som samlats in med hjälp av enkäten. Datan presenteras 

med hjälp av diagram och en kort text som förklarar vad diagrammen innebär. Frågorna finns 

i sin helhet i bilagorna. 

 

 

4.1   Köpbeteendefrågor 

 

Enkäten fick in totalt 135 svar, där fördelningen mellan könen var 65 män och 70 kvinnor. 

Ingen respondent svarade att de identifierade sig som något annat kön. 

 

 

Figur 2 Fördelning mellan könen 

 

Åldersfördelningen har inte blivit speciellt jämn, då majoriteten av respondenterna finns i 

åldersgruppen 20-29, där den vanligaste åldern bland respondenter var 21 år och den näst 

frekventa var 23 år. Den lägsta åldern på en respondent var 18 år och den högsta åldern var 

60 år. Exakt data för åldern på alla respondenter finns i bilagorna. Eftersom alla 

åldersgrupper över 20-29 har så få respondenter i varje grupp går det inte dra några större 

slutsatser om dessa åldersgrupper, men det kan likväl vara intressant att analysera. 

 

I frågan om vilken prisklass respondenterna oftast handlar kläder var det väldigt jämnt mellan 

lågt pris och medelpris, men det var även relativt många som svarade högt pris. Det var 

endast en person som svarade att den oftast handlar designerkläder och det går inte att dra 

slutsatser utefter denna. Dock kan man analysera hur de har svarat angående de olika 

varumärkena gentemot de andra. 
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Figur 3 Fördelning mellan prisklasser 

4.1.1 Intresse för kläder 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas intresse för kläder. Intresset för kläder var 

generellt högt hos respondenterna, då majoriteten (64,5%) svarade 5 eller högre i sitt intresse 

på en sjugradig skala där 1 är inte alls intresserad och 7 är mycket intresserad. Det var endast 

34,8% som svarade 2, 3 eller 4 vilket kan anses som måttligt intresserade, medan endast 0,7% 

inte alls var intresserade.  

 

 

Figur 4 Fördelning av intresse  

 

Staplarna över 4 visar att konsumenter har ett högt intresse. Dessa staplar tillsammans är de 

alternativ som flest respondenter valt. Staplarna 2, 3 och 4 visar ett milt intresse och stapeln 1 

visar de som inte alls är intresserade. 

4.2   Åsikter om H&M före scenario 

4.2.1 Pris 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om prisvärdheten i H&M före 

scenariot. De flesta ansåg att H&M var ett prisvärt varumärke, där 29,6% svarade 6 men det 

var även många som höll med helt (20,7%). Det var dock väldigt få respondenter som ansåg 
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att H&M inte var prisvärt med endast 6,6% som svarat 3 eller lägre. 19,3% var indifferenta 

till priset och ansåg det varken prisvärt eller inte prisvärt. 

 

 
Figur 5 Åsikt om pris H&M före scenario 

 

 

4.2.2 Kvalitet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s kvalitetsinriktning före 

scenariot. De flesta var indifferenta till påståendet att H&M är kvalitetsinriktat, med 31,1% 

på alternativ 4 , men det var dock fler som inte höll med om detta påstående med 54,1% som 

svarade 3 eller mindre. Värt att notera är att ingen svarade 7 på detta påstående, och väldigt få 

ansåg att H&M var kvalitetsinriktat med 11,1% på alternativ 5 och 3,7% på alternativ 6. 

 

 

Figur 6 Åsikt om kvalitet H&M före scenario 

 

Som det går att urskilja i diagrammet så är stapeln 4 högst, vilket innebär att det vanligaste 

alternativet var 4 (indifferent). Staplarna 3 och 2 är relativt höga och står för den nästa största 

gruppen som anser H&M ej är kvalitetsinriktad. Staplarna 5 och 6 är de lägsta och det är den 

gruppen som anser att kvaliteten är bra. 
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4.2.3 Prestige 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s prestige före scenariot. 

H&M hade väldigt låg prestige hos de flesta respondenter, där det var väldigt jämnt fördelat 

mellan alternativ 2 (23,7%) och 3 (22,2%). Alternativ 1 hade 31,9% vilket innebär att 

varumärket inte alls anses prestigefullt och högre innebär att prestigen ökar, upp till 7. 12,6% 

var indifferenta och 9,6% svarade 5 eller högre och ansåg således att varumärket hade hög 

prestige eller bättre. 

 

 

Figur 7 Åsikt om prestige H&M före scenario 

 

Staplarna 2 och 3 är ungefär lika höga och stapel 1 är högst, och det innebär att majoriteten 

ansåg att prestigen var låg. 

4.2.4 Vision 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s vision före scenariot. 

Visionen ansåg de flesta representerade H&M bra, där det mest frekventa svaret var 5 

(31,9%). Det var några respondenter som ansåg att den ej stämde överens med deras 

värdering av H&M där 24,5% svarade 3 eller lägre. 15,6% var indifferenta och svarade 4. 

 

Figur 8 Åsikt om vision H&M före scenario 
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Stapeln 5 är högst och den visar hur många som delvis håller med om påståendet. Stapeln 6 

och 4 är ungefär lika höga och de visar att respondenterna håller med respektive är 

indifferenta. 

4.2.5 Köpvillighet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om köpvillighet i H&M före 

scenariot. 49,6% svarade 7, vilket innebär att nästan hälften av respondenterna håller helt 

med om påståendet att de kan tänka sig att köpa kläder från H&M. Resterande respondenter 

är jämnt utspridda över de andra alternativen, förutom alternativ 6 som har 19,3% 

 
Figur 9 Åsikt om köpvillighet H&M före scenario 

4.2.6 Uppfattning 

För att få ett värde på en respondents uppfattning av varumärket innan scenariot så har den 

första formeln i operationaliseringen använts. För att sedan få den genomsnittliga 

uppfattningen hos alla respondenter användes den andra formeln i operationalisering. Detta 

gav värdet 4,24 bland alla respondenter hos H&M, där 1 innebär att respondenten har en 

negativ uppfattning och 7 innebär att de har en positiv uppfattning. 4,24 kan då antas som att 

de flesta anser varumärket vara lite mer åt det positiva hållet än det negativa, men bara med 

en liten marginal, då 4 innebär att det respondenten är indifferent till påståendet. Även den 

generella uppfattningen hos män och kvinnor har beräknats med samma princip, där värdet 

hos män blev 4,15 och hos kvinnor 4,33. Enkelt förklarat så är detta medelvärdet för 

uppfattningen hos olika grupper av respondenter. Diagrammet nedan visar hur uppfattningen 

ser ut hos varje individ. 
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Figur 10 Total uppfattning av H&M före scenario 

 

 

 

4.3   Åsikter om H&M efter scenario 

4.3.1 Pris 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om prisvärdheten i H&M efter 

scenariot. Efter att scenariot utförts skiftade åsikten om att H&M är prisvärt nedåt. Det är 

fortfarande en relativt stor mängd som delvis anser att det är prisvärt och har svarat 5 

(26,7%). Alternativ 3 eller lägre har nu 38,6% tillsammans. 22,2 % av respondenterna är nu 

indifferenta till påståendet och alternativen 6 och 7 har sjunkit till 8,9% respektive 3,7%. 

 

Figur 11 Åsikt om pris H&M efter scenario 

 

Stapeln 5 är högst med flest respondenter som delvis höll med om påståendet. Stapel 4 är näst 

högst med respondenter som var indifferenta till påståendet efter utvidgningen. 
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4.3.2 Kvalitet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s kvalitetsinriktning efter 

scenariot. Åsikten om kvaliteten höll sig dock relativt oförändrad, där alternativ 4 fortfarande 

är vanligast med 32,6%. Dock var det relativt många som flyttat upp kvaliteten från 1,2 och 3 

till alternativen 5,6 och 7. Alternativ 5 fick flest svar bland de instämmande alternativen med  

25,9%. 

 
Figur 12 Åsikt om kvalitet H&M efter scenario 

 

Stapel 4 i mitten är högst med stapeln 5 aningen kortare. De andra staplarna är alla ungefär 

lika höga, förutom stapel 1 och 7 som är låga. 

4.3.3 Prestige 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s prestige efter scenariot. 

Alternativ 3 och 4 har ökat till 27,4% respektive 23,7%, dock så har inte alternativ 5, 6 och 7 

ökat avsevärt, med 17% tillsammans. Alternativ 1 och 2 har minskat till 14,8% respektive 

17% vilket innebär att respondenterna inte tar lika stort avstånd från påståendet som tidigare. 

 
Figur 13 Åsikt om prestige H&M efter scenario 

 

Staplarna 3 och 4 är ungefär lika höga med 37 respektive 32 respondenter. Även staplarna 1 

och 2 är ungefär lika höga. Stapeln 7 är lägst och har endast 1 respondent. 
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4.3.4 Vision 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om H&M’s vision efter scenariot. 

Här har åsikten blivit relativt jämnt fördelad. Detta är en förändring från vad de tyckte om 

visionen innan utvidgningen, då de flesta delvis höll med om påståendet tidigare. Alternativ 5 

har minskat till 18,5% och alternativen 1 och 2 har ökat till 10,4% respektive 14,8%. Det är 

ungefär lika många som är indifferenta till påståendet med 19,3%. 

 
Figur 14 Visionens passform H&M efter scenario 

 

Respondenterna har fördelat sig jämnt över alla staplarna, med stapel 3, 4 och 5 nästan helt 

jämna. Det skiljer endast 1 respondent mellan stapel 3 och 4 samt 4 och 5. 

4.3.5 Köpvillighet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om köpvillighet i H&M efter 

scenariot. Köpvilligheten har minskat, där alternativ 7 tidigare hade 49,6% och nu har 28,1%. 

Alternativ 7 är således fortfarande det mest populära alternativet men de andra alternativen 

har sett ökningar. Alternativ 6 är det enda alternativet som endast sett en liten minskning till 

17,8%.  

 
Figur 15 Åsikt om köpvillighet H&M efter scenario 

 

Stapel 7 är högst och staplarna 4, 5 och 6 är relativt jämnhöga.  
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4.3.6 Respondenternas egna reflektioner 

Enkäten gav även upphov till en mängd intressanta egna reflektioner kring utvidgningen. En 

respondent svarade: 

“H&M är inget märke jag förknippar med 1) exklusivitet eller 2) kläder som håller 

riktigt länge. Vill jag unna mig ett dyrt och nice plagg så gör jag hellre det från ett 

varumärke som jag identifierar mig med”.  

 

En annan förstod inte logiken bakom en sådan utvidgning och svarade: 

 “Fattar att de vill utöka sin demografi. Men varför? Är de giriga eller bara nyfikna 

på att se hur det går. Oavsett vad så är alltid H&M samma för mig, även fast de har 

exklusiva produkter.”  

 

Fler reflektioner som uppkom om varumärket handlade om att de hellre köper ett annat märke 

då en respondent svarade:  

“Jag hade inte köpt en dyr skjorta på H&M. Då får den vara riktigt snygg. Men ser 

den ut som en märkesskjorta hade jag hellre köpt det och fått deras märke istället för H&M”.  

 

En respondent trodde att H&M Exklusiv skulle lyfta H&M’s försäljning, om det 

marknadsförs rätt, och denna svarade: 

“Jag skulle tro att HM Exklusiv med hjälp av kvaliteten på kläderna, skulle lyfta 

H&Ms försäljning. Vid en fungerande marknadsföring.” 

 

Vidare så var det en respondent som påstod att hon inte ansåg att H&M inte skulle bli ett mer 

prestigefyllt varumärke på grund av en exklusiv linje: 

“H&M kommer inte bli mer "creddigt" för att de lanserar en exklusiv linje. Då lägger 

jag hellre pengarna på något dyrare märke som inte anses så lågbudget.” 

 

H&M Exklusiv motsäger även visionen enligt en respondent, som svarade:  

“Exclusive betyder för ett litet antal och är en motsägelse mot visionen (för så många 

som möjligt). Det borde kanske heta Plus eller Quality stället. Priset är nog ett snäpp för 

högt för att passa visionen (för så många som möjligt).” 

  

En sista åsikt som kan tänkas vara mycket relevant var om huruvida värdet på de 

ursprungliga kollektionerna (de billiga) skulle sänkas. Denna respondent sa följande:  

“Positivt om det lyckas skrapa fram fler marknadsandelar, men det skulle nog i större 

utsträckning sänka värdet (det subjektiva värdet hos kunden) på deras ursprungliga 

kollektion, då jämförelsen blir enkel att göra.” 

4.3.7 Uppfattning 

För att beräkna den genomsnittliga uppfattningen efter används samma formel som vid 

uppfattningen innan, och efter beräkningar blev den genomsnittliga uppfattningen efter 

scenariot ca 3,97. Detta innebär att uppfattningen av varumärket efter scenariot är mot det 

negativa hållet, men inte med så stor marginal, då 3 är negativt och 4 är varken eller. Bland 
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män var uppfattningen aningen sämre, med 3,6 medan medelvärdet hos kvinnor var 4,32. 

Diagrammet nedan visar hur uppfattningen ser ut individuellt, och där kan vi se att det 

generellt går mot 4,8 eller mindre med några få högre uppfattningar 

 
Figur 16 Total uppfattning av H&M efter scenario 

4.4   Åsikter om Armani före scenariot 

4.4.1 Pris 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om prisvärdheten i Armani före 

scenariot. Alternativen 1 till 4 är alla relativt jämnt fördelade, där alternativ 2 är det 

vanligaste med 21,5%. Detta innebär att respondenterna är aningen polariserade angående 

detta påstående. De är dock eniga över att det inte är så prisvärt, då alternativ 6 och 7 endast 

har 7,4% respektive 0,7%. Det är dock en grupp av respondenter som delvis håller med om 

påståendet och har svarat alternativ 5 (14,1%). 

 

Figur 17 Åsikt om pris Armani före scenario 

 

Stapel 2 är högst med stapel 3 precis under. Staplarna 1 till 4 är ungefär jämnhöga och stapel 

7 är lägst. Detta innebär att respondenterna generellt sett anser att Armani ej är prisvärt eller 

är indifferenta till frågan. 
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4.4.2 Kvalitet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis kvalitetsinriktning före 

scenariot. Majoriteten höll dock med om påståendet att Armani är kvalitetsinriktat, med 

52,6% på alternativ 6 och 7 tillsammans. Det var få som ansåg att det inte var kvalitetsinriktat 

där 7,4% svarade 3 eller lägre. Det var ingen som svarade alternativ 1. 22,2% svarade 

alternativ 4, och var således indifferenta. 

 

Figur 18 Åsikt om kvalitet Armani före scenario 

 

Staplarna visar en tydlig dragning mot de positiva åsikterna om kvaliteten, men stapeln i 

mitten är även den relativt hög. 

4.4.3 Prestige 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis prestige före scenariot. 

Varumärket Armani var något som nästan universellt ansågs prestigefyllt, då 68,2% svarade 

alternativ 6 och 7 och därmed höll med om påståendet i varierande grad. Endast 8,2% svarade 

3 eller lägre, och 8,1% var indifferenta. 

 
 

Figur 19 Åsikt om prestige Armani före scenario 

 

Här så består båda de högsta staplarna av de positiva värdena, vilket indikerar på stark 

prestige hos Armani. 
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4.4.4 Vision 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis vision före scenariot. 

Respondenterna anser generellt sett att visionen stämmer överens med deras uppfattning av 

varumärket Armani, då majoriteten har i varierande grad hållit med om påståendet. 64,4% 

svarade således 5 eller högre. 14% svarade 3 eller lägre och 21,5% svarade 4 och var därmed 

indifferenta. 

 
Figur 20 Åsikt om vision Armani före scenario 

 

Stapeln för alternativ 5 är högst med staplarna för 6 och 4 precis under i höjd. Staplarna för 

alternativ 1, 2 och 3 är relativt låga i jämförelse med de andra alternativen. 

4.4.5 Köpvillighet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om köpvilligheten i Armani före 

scenariot. Köpvilligheten hos Armani är relativt utspridd och det verkar inte finnas någon 

konsensus angående detta påstående. Dock så alternativ 1 och 2 de populäraste med 18,5% 

respektive 20%. Alternativ 7 är det minst valda alternativet med 5,2% 

 
Figur 21 Åsikt om köpvillighet Armani före scenario 

 

Alla staplarna är relativt jämnhöga, förutom stapeln för alternativ 7 som är lägst. Stapel 2 är 

högst och stapel 1 är lite lägre. 
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4.4.6 Uppfattning 

Precis som tidigare i H&M så används samma formler för att beräkna uppfattning av 

varumärket innan scenariot. Det visade sig att Armani före scenariot uppfattades bäst bland 

respondenterna med värdet, 4,53 vilket är högre än uppfattningen hos något annat varumärke 

före eller efter. Detta innebär att varumärket uppfattas som måttligt bra, då det ligger mellan 

4 (indifferent) och 5 (positivt). Männens uppfattning av Armani var aningen högre än 

kvinnornas, där medelvärdet blev 4,6 gentemot 4,46 hos kvinnor. Nedan är ett diagram över 

uppfattningen hos varje individ, och vi kan se att uppfattningen av Armani före är väldigt 

spridd. De vanligaste uppfattningarna är 5,8 och 5, med 4 och 4,4 på tredje och fjärde plats. 

 
Figur 22 Total uppfattning av Armani före scenario 

4.5   Åsikter om Armani efter scenariot 

4.5.1 Pris 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om prisvärdheten i Armani efter 

scenariot. Efter scenariot så höll respondenterna i större grad med om påståendet att Armani 

är prisvärt. Majoriteten har svarat de instämmande alternativen 5 till 7 (52,6%). Det 

populäraste alternativet var dock alternativ 4, vilket innebär att de är indifferenta. Alternativ 1 

till 3 hade tillsammans 23%, vilket kan ses i relation till siffran för de instämmande 

alternativen (52,6%). 
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Figur 23 Åsikt om pris Armani efter scenario 

 

Staplarna för alternativ 4 och 5 är ungefär lika höga, medan staplarna för alternativ 1 och 2 är 

de lägsta. 

4.5.2 Kvalitet  

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis kvalitetsinriktning efter 

scenariot. Efter scenariot så syns ett skifte från överväldigande lutning mot att Armani är 

kvalitetsinriktat till en mer neutral ställning. Det vanligaste alternativet är nu alternativ 4 med 

34,1%. Detta innebär således att den största gruppen individer nu är indifferenta till 

kvaliteten. Det är dock fortfarande en stor grupp som anser att Armani är ett kvalitetsinriktat 

varumärke, med 47,4% som svarat alternativen 5 till 7. 

 
Figur 24 Åsikt om kvalitet Armani efter scenario 

 

Mittenstapeln med alternativ 3 är ungefär lika hög som alternativen 4 och 5 tillsammans, 

medan de negativa alternativen 1 och 2 har få respondenter. 

4.5.3 Prestige 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis prestige efter scenariot. 

Även hos prestigen så har en förändring i åsikt skett då det populäraste alternativet nu är 5 

istället för 7 med 25,9%. Även en större grupp individer har blivit indifferenta till påståendet, 
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då 25,2% svarade alternativ 4. Alternativen 1 till 3 är minst populära och har tillsammans 

21,4% vilket innebär det är få respondenter som inte håller med om påståendet. 

 

Figur 25 Åsikt om prestige Armani efter scenario 

 

Stapel 4 och 5 är ungefär lika höga, vilket innebär att det nästan är lika många som är 

indifferenta som det är respondenter som delvis håller med om påståendet. 

4.5.4 Vision 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om Armanis vision efter scenariot. 

Efter scenariot så har ett skifte skett från de mer instämmande alternativen 6 och 7 till 

alternativen 1 till 3 som nu tillsammans har 33,4%. Alternativ 5 har inte sett någon större 

förändring och har nu 24,4% av respondenternas svar, vilket innebär att många fortfarande 

delvis håller med om påståendet. Alternativ 4 har även det 24,4% och det är de respondenter 

som är indifferenta till påståendet.  

 
Figur 26 Åsikt om vision Armani efter scenario 

 

Staplarna 4 och 5 är relativt jämnhöga men alternativ 7 och 1 är underrepresenterade med 

minst respondenter. 
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4.5.5 Köpvillighet 

Diagrammet visar spridningen av respondenternas åsikt om köpvilligheten i Armani efter 

scenariot. Köpvilligheten har sett en ökning efter scenariot, då alternativ 5 ökat till 26,7%. 

Alternativen 1-3 har därav minskat till 33,3% tillsammans mot 53,5% innan scenariot. Detta 

innebär således att respondenterna till större grad nu håller med om påståendet. 

 
Figur 27 Åsikt om köpvillighet Armani efter scenario 

 

Stapel 5 är den högsta med 36 respondenter. De andra staplarna är relativt jämnhöga men 

stapel 4 lite högre än de andra. 

4.5.6 Respondenternas egna reflektioner 

På frågan om egna reflektioner har det kommit in en mängd svar, bland annat om prestigen 

och priset. En respondent tänkte sig att det kan vara för att få in yngre generationer så att de 

senare köper Armanis dyrare produkter. Respondenten svarade:  

“Förstår att man vill skapa sig ett namn för en generation som ännu inte har den 

högre budgeten men strävar efter att associeras med den typen av märken och kan köpa de 

dyrare varorna i framtiden. Problemet är dock att det just blir för gemene man och del av 

exklusiviteten förloras”.  

 

Notera att respondenten även nämner hur exklusiviteten förloras. Detta är ett återkommande 

fenomen bland respondenterna. En annan svarade:  

“Armani People har en negativ klang. Kläder för vem som. Det har en exklusiv image 

och de som klär sig i Armani gör det för att de är rika - om då folket börjar göra detsamma 

så tror jag det skadar varumärket ur högspenderarnas perspektiv.”  

 

Vidare är det ett par respondenter som anser det lättare att sälja ett prestigefyllt varumärke 

billigt än ett billigt varumärke dyrt. Ett svar var:  

“Lättare att kränga ett redan prestigefyllt märke till billigare peng skulle jag tro. 

Enda risken är att den dyra kollektionen riskerar att tappa eftertraktan en aning. Motsatsen 

är nog svårare, som h&m försöker åstadkomma. Vem vill betala mer för ett märke som 

fortfarande inte har högre prestige? Förutsatt att inte kvalitén /designen är avsevärt bättre. 

Kortsiktigt vs långsiktigt tänkande kanske?”  
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Ett annat svar i samma spår är:  

“Detta skulle få motsatt riktning som exemplet med H&M. Det jag har läst om Armani 

är att deras kvalitet på en sk Armani-kostym, är inte vad den har varit. Men deras prestige är 

fortfarande kvar. Vilket är ett tecken på mycket effektiv marknadsföring.”  

 

Sedan var det en respondent som ansåg att Armani måste ha väldigt hög prestige, för annars 

skulle ingen köpa det. Denne svarade:  

“Prestigen är ju väldigt hög annars skulle aldrig nån betala 5 ggr mer för en tshirt från 

Armani. Men tror prestigen sjunker lite i folks ögon när man kan få "billiga" kläder från det 

märket.” 

4.5.7 Uppfattning 

Medelvärdet bland alla respondenter för uppfattningen efter scenariot blev här 4,36, vilket är 

nära mitten av skalan. Detta innebär då att efter utvidgningen så har respondenternas 

uppfattning av Armani försämrats. Bland män så har medelvärdet blivit 3,92 medan det har 

blivit 4,76 bland kvinnor. Detta ger en skillnad mellan könen på 0,84. Diagrammet nedan 

visar uppfattningen för varje individ. 

 

 
Figur 28 Total uppfattning av Armani efter scenario 
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5.   Analys 

 

Analysen kommer att jämföra uppfattningen före med uppfattningen efter på de båda 

varumärkena som har undersökts, för att se om några skillnader kan urskiljas. Med teorin som 

grund kan sedan ett svar på forskningsfrågan formuleras. Jämförelserna kommer inte bara 

utföras för samtliga respondenter, utan även för grupper med olika köpbeteenden där 

intressanta skillnader har identifierats. Detta för att förklara hur olika grupper av individer 

reagerar på vertikala varumärkesutvidgningar. Den vertikala utvidgningen kan då ses som 

stimuli enligt Axelsson & Agndals (2014) S-O-R modell, organismen ses som gruppen som 

analyseras och responsen är hur organismen svarat. Även signifikanstester utförs för att 

undersöka om skillnaderna som uppdagas är statistiskt signifikanta. Beräkningarna till dessa 

tester finns tillgängliga i bilaga 4. 

 

5.1   Uppfattningen hos samtliga respondenter (H&M) 

 

Notera att majoriteten av alla som svarade på enkäten är i åldersgruppen 20-29 (112) vilket 

gör att totalen är mest representativ för just denna åldersgrupp. I denna grupp kunde H0 

förkastas och den är därför statistiskt signifikant vid den valda signifikansnivån på 95%. 

 

Total Uppfattning Uppfattning H&M före Uppfattning H&M efter Antal 

Medelvärde 4,24 3,97 135 

Standardavvikelse 1,1 1,19  

 

Tabell 1 - Total uppfattning av H&M 

 

Innan analysen av den totala gruppen påbörjas kan det vara värt att nämna att även om 

skillnaden mellan före och efter inte ser så stor ut, så finns det en anledning till detta. Senare 

när en jämförelse mellan åsikterna hos män och kvinnor kommer blir det genast uppenbart 

varför skillnaden inte är större än den är. 

 

I tabellen ovan finns medelvärden samt standardavvikelser för hur respondenterna uppfattat 

H&M både före och efter scenariot.  Uppfattningen före och efter skiljer sig ca 0,27 mellan 

dem. Detta menar på att varumärket uppfattas sämre efter att varumärkesutvidgningen har 

skett. En förklaring till varför detta händer kan vara det så kallade “trappa upp problemet”, 

där kunden inte anser att varumärket kan skapa sig trovärdighet i den nya prisklassen. Mer 

bevis som stödjer att det faktiskt är “trappan-upp” problemet som stoppar H&M från att få en 

bättre uppfattning var en respondent som ansåg att H&M helt enkelt inte producerar 

kvalitetskläder eller kläder som håller väldigt länge.  
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Wiedmann et al (2009) påstår att ett högt pris ger ett intryck av hög kvalitet, men det behöver 

inte vara sant. Troligtvis stämmer inte det här priset överens med kundens förutfattade 

mening hos varumärket, vilket Uggla (2002) menar är en faktor som påverkar vad kunden 

anser rimligt att ett varumärke gör. Det är faktorn pris som har påverkat uppfattningen mest, 

där medelvärdet på priset har gått från 5,35 till 3,87, en förändring på 1,47. Uggla (2002) 

säger att ett varumärke kan göra framtida utvidgningar godtagbara ur kundens synvinkel om 

företaget väljer att förändra varumärkets mening stegvis. Utvidgningen som sker i scenariot 

förändrar priset markant, men om förändringen istället inte varit så stor hade kunden kunnat 

accepterat den.  

 

Dock så finns det anledning att tro att det inte är “trappan-upp” problemet då respondenterna 

efter utvidgningen till större grad höll med om påståendet att H&M är kvalitetsinriktat. Det 

har efter utvidgning skett en ökning från medelvärdet 3,19 till medelvärdet 4,15, en 

förändring på 0,95. H&M Exklusiv med sitt högre pris är menat för konsumenter som vill ha 

högre kvalitet, och om då respondenterna faktiskt uppfattar att H&M blir ett mer 

kvalitetsinriktat varumärke efter utvidgningen så har utvidgning i viss mening lyckats. Likväl 

så finns det fortfarande grund för att påstå att “trappan-upp” problemet står för delar av 

minskningen av uppfattningen, då respondenterna inte litar på att detta nya varumärke 

kommer att vara prisvärt. 

 

Uppfattning om visionen innan utvidgningen har medelvärdet 4,58 och efter utvidgningen var 

den 3,77. Detta är en minskning på 0,81. H&M som varumärke har fortfarande en stark 

koppling till sin vision, som lyder “Skapa hållbart mode av god kvalitet tillgängligt för så 

många som möjligt” eftersom de inte har experimenterat avsevärt mycket med priset i 

verkligheten. Om man tittar på varumärkespyramiden av Kapferer (2004) så är det 

genomgående tydligt vad H&M som varumärke står för. Om då ett exklusivt och dyrt 

varumärke skapas under namnet, försvinner denna tydlighet, och gör det svårare för kunden 

att se vad det är de faktiskt vill åstadkomma. En respondent ställde sig denna fråga, vad är 

syftet med denna utvidgning? Respondenten påstår att de kanske är “giriga eller bara nyfikna 

på om det fungerar”. De kan troligtvis inte tänka sig H&M som exklusivt. Om H&M 

Exklusiv istället hade varit frånkopplat varumärket H&M, i stil med hur ett hus med 

varumärken gör, så kanske det hade fungerat bättre. Notera dock att minskningen inte är 

avsevärt stor, och detta skulle rimligen kunna bero på att respondenterna inte har så starka 

åsikter om just H&M’s vision. 

 

Vidare så sker en minskning i köpvilligheten bland respondenterna efter utvidgningen, vilket 

ger mer stöd för “trappan-upp” problemets tillämpning. Köpvilligheten går från 5,61 före 

utvidgningen till 4,9 efter. Respondenterna håller således delvis med om påståendet att de kan 

tänka sig att köpa H&M efter, men i en mindre grad än innan utvidgningen. Detta kan tyda på 

låg tillit till de nya produkterna i H&M’s sortiment. Å andra sidan skulle det även kunna vara 

så enkelt att respondenterna inte är intresserade av att köpa exklusivare och dyra kläder från 

varumärket H&M, då en respondent påstod att hon “hellre lade sina pengar på ett dyrare 

märke som inte anses så lågbudget”. 
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I Kapferers (2004) teori om gränser för varumärkesutvidgningar finns något som kallas den 

förbjudna zonen, där det inte finns någon logisk koppling till varumärkets ursprung. H&M är 

ett budgetvarumärke enligt Parments (2006) definition, och om de helt plötsligt väljer att 

producera premiumprodukter vore det ologiskt. Eftersom förändringen i uppfattningen är 

relativt liten, där varumärket går från en aningen positiv uppfattning till en likgiltig 

uppfattning, så är det möjligt att påstå att respondenterna faktiskt anser att H&M Exklusiv 

vore en rimlig förlängning av varumärket H&M. Denna studie väljer därför att påstå att 

H&M Exklusiv inte närmar sig den förbjudna zonen, då förändringen i uppfattning troligtvis 

hade varit större om så var fallet. 

 

Standardavvikelsen för uppfattningen innan är 1,10 medan avvikelsen efter är 1,19. Detta 

innebär att uppfattning av H&M efter skiljer sig mer bland respondenterna än den gör om 

uppfattningen innan, vilket tyder på att respondenterna är aningen polariserade angående 

utvidgningen. Uppfattningen innan är lite mer i överenskommelse mellan respondenterna, 

men det är inte med en stor marginal. 

 

5.2   Uppfattningen hos samtliga respondenter (Armani) 

 

I denna grupp kunde H0 ej förkastas och därför så är den inte statistiskt signifikant. Det går 

därför inte med den valda statistiska säkerheten (95%) att påstå att det är det är skillnad 

mellan uppfattningen före och efter. Eftersom det inte gick att säkerställa att det är skillnad i 

uppfattning före och efter scenariot så utfördes istället signifikanstester på varje faktor för att 

se om de skilde sig före och efter scenariot. Det visade sig att H0 i detta fall kunde förkastas 

på alla faktorer och således så går det med statistiskt säkerhet att påstå att det är skillnad i 

faktorerna före och efter scenariot. 

 

 

Total Uppfattning Uppfattning Armani före Uppfattning Armani efter Antal 

Medelvärde 4,53 4,36 135 

Standardavvikelse 1,07 1,18  

Tabell 2 - Total uppfattning Armani 

 

Precis som vid H&M så finns här en anledning till varför skillnaden mellan uppfattningen 

före och efter inte är avsevärt stor. Det kommer uppdagas varför detta händer i den senare 

analysen mellan kvinnor och män. 

 

På Armani visar det sig att skillnaden (0,17) inte är lika stor som den var för H&M före och 

efter. Vi kan se att Armani både före och efter har en uppfattning som lutar mot det positiva 

hållet. Det sker dock en liten minskning efter utvidgningen och det kan ändå vara värt att gå 

närmare på vad samt vilka faktorer det är som står för denna minskning.  
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Minskningen av den upplevda kvalitetsinriktningen är efter scenariot 0,84. Att åsikten om 

kvaliteten gått ner är inte alls konstigt, då en vertikal utvidgning nedåt kommer att påverka 

den upplevda kvaliteten enligt Uggla (2002). När då kvaliteten minskar, så kommer frågan 

om passform för varumärket in. Uggla (2002) nämner att utvidgningens passform till 

kärnvarumärket är av vikt för utvidgningens framgång. Är Armani People en logisk 

förlängning av varumärket? Om kvaliteten då minskar på ett varumärke som är kopplat till 

kvalitet så kommer uppfattningen av hela varumärket att försämras, och det är det som hänt 

här. Frågan kan vidare även vara om en minskning av kvaliteten kan anses vara i den 

förbjudna zonen som Kapferer (2004) diskuterar. Det blir således samma resonemang som 

tidigare, om ett varumärke som är kopplat till kvalitet borde sälja produkter av lägre upplevd 

kvalitet, då detta kan ge en snedvriden uppfattning av varumärket. Denna studie tar dock 

ståndpunkten att minskningen av den upplevda kvaliteten troligtvis endast är kopplad till 

karaktären av vertikala varumärkesutvidgningar, och att dessa leder till en minskning av den 

upplevda kvaliteten. 

 

Mass prestige är ett begrepp som Kapferer och Laurent (2016) beskriver som lättillgängliga 

lyxvarumärken. Eftersom utvidgningen i scenariot skapar ett så kallat “mass prestige” kan 

man tänka sig att individer som endast vill stärka sitt ego genom att inhandla prestigevaror, 

inte anser att varumärket längre uppfattas som värdefullt av andra. I frågan om just prestige 

så är det den faktor som minskar mest efter scenariot, med en minskning på cirka 1,26. Detta 

innebär att varumärket de facto uppfattas sämre rent prestigemässigt av konsumenten. 

Wiedmann (2009) säger att en av anledningarna till att konsumenter inhandlar prestigevaror 

är just för att styrka sitt ego och om då andra inte uppfattar varumärket som prestigefyllt så 

finns det ingen anledning att inhandla varumärket. Detta styrks ytterligare av Uggla (2002) 

med det så kallade “trappan ner” problemet, som säger att det finns en risk att försämra 

varumärkets prestige, position och rykte om det blir mer lättillgängligt. 

 

Precis som vid H&M så kan man tänka sig att Armani People skiljer sig för mycket från 

företagets ursprungliga vision, som lyder “Skapa kläder och accessoarer som strävar efter en 

typ av perfektion som går över mode”. Scenariot gav upphov till en minskning i 

uppfattningen av visionen med 0,9, vilket är den näst största minskningen för en faktor hos 

Armani. Man kan tänka sig att perfektion och ett lågt pris inte riktigt går ihop och visionen 

blir precis som i H&M väldigt frånkopplad vad de faktiskt säljer för produkter. Armani säljer 

redan en mängd varumärken som är billigare än deras huvudsortiment, men det har 

fortfarande varit till ett premiumpris. Armani People kan därför förvirra respondenterna, då 

Armani ska stå för prestige och exklusivitet. Som tidigare nämnt som ett exempel i teorin, så 

borde då det nya låga priset ligga i det så kallade förbjudna området.  

 

Faktorerna köpvillighet och pris kan tänkas gå hand i hand då ett lägre pris gör varumärket 

mer lättillgängligt enligt Uggla (2002). Dessa faktorer är de enda som ökat hos Armani efter 

utvidgningen med 0,75 respektive 1,37. Om då priset minskar så kommer fler vara villiga att 

betala för produkten, speciellt eftersom Armani är ett sådant prestigefyllt varumärke. 

 



42 

Att skapa positiva associationer till varumärket är en av grundstenarna till att bygga ett 

varumärke (Uggla 2002). Om en produktlinje då har låg kvalitet och lågt pris, fastän 

varumärket är kopplat till högt pris och hög kvalitet så kan associationerna bli snedvridna. De 

kunder som köper det dyra varumärket kommer troligtvis ha positiva associationer till 

kvaliteten, men ändå ha en negativ uppfattning till själva varumärket eftersom de även 

producerar kläder av sämre kvalitet. Alla faktorerna hänger ihop, och om det är något som är 

otydligt med företagets värderingar och vad de står för så kan inte kunden relatera till dem. 

Detta kallas “Image projection”, att kunden kan koppla sin egen image till varumärkets image 

(Choi & Liu 2009). 

 

Standardavvikelsen på Armani före är 1,07 och efter är 1,18. Detta är en skillnad på 0,11 

vilket är ungefär samma som vid H&M. Förklaringen till standardavvikelsen kan således vara 

densamma. 

 

 

Figur 29 Förändring av uppfattning H&M och Armani 

 

5.3   Jämförelse av uppfattningen mellan män och kvinnor 

Den här analysen är den första som jämför uppfattningen mellan två olika grupper av 

individer, kvinnor och män. Dessa grupper är baserade på den sociodemografiska faktorn 

kön. För att en jämförelse skall bli rättvis krävs det att grupperna är jämnt fördelade. Gruppen 

kvinnor har 70 respondenter och gruppen män har 65 respondenter, vilket är en jämn 

fördelning.  

 

Gruppen män är statistisk signifikant vid den valda signifikansnivån 95% för båda 

varumärkena då H0 kunde förkastas i båda fallen. För gruppen kvinnor kunde H0 endast 

förkastas för Armani men inte för H&M, därmed så går det inte med statistisk säkerhet (95%) 

att påstå att H&M ser en förändring i uppfattningen hos kvinnorna.  

 

 

Kön Uppfattning Uppfattning Uppfattning Uppfattning Antal 
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H&M före H&M efter Armani före Armani efter 

Man 4,15 3,6 4,61 3,92 65 

Kvinna 4,33 4,32 4,47 4,77 70 

Tabell 3 - Uppfattning hos Män och Kvinnor 

 

Den mest intressanta siffran att analysera kan här anses vara Armani, då det är en intressant 

skillnad som uppkommer där. Här kan man genast se att hos män så sker en minskning med 

0,69 medan hos kvinnor så sker en ökning med 0,30. Således så har kvinnors uppfattning av 

varumärket Armani ökat efter utvidgningen medan den hos män har minskat. Både Uggla 

(2002) och Parment (2015) diskuterar att den vertikala utvidgningen kommer leda till en 

försämrad uppfattning av varumärket om exempelvis lyxfaktorn försvinner och varumärket 

blir mer lättillgängligt, även kallat “trappan-ned” problemet av Uggla (2002) och downward 

stretch av Parment (2015). För att kunna hitta orsaken till detta så måste faktorerna analyseras 

närmare. 

 

Anledningen till att det sker en ökning bland kvinnor är för att faktorerna pris och 

köpvillighet ökar till den grad att minskningarna hos de andra faktorerna slås ut. Påståendet 

att Armani är ett prisvärt varumärke får en ökning i instämmande med 1,8 medan påståendet 

att de kan tänka sig att köpa produkter från Armani ökar med 1,23. I jämförelse med de andra 

faktorerna som går ner med 1,51 tillsammans. Pris och köpvillighet ökade även hos män, men 

till en mindre grad medan de andra faktorerna minskade till en större grad. 

 

Om vi fortsätter diskutera priset så skulle denna skillnad kunna peka på att kvinnor generellt 

sett föredrar ett lägre pris än män, vilket också har stöd av statistiken kring föredragen 

prisklass. Det visade sig att 60% av kvinnor handlade inom prisklassen lågt pris, och om 

Armani då går mot ett lägre pris vore det rimligt att anta att kvinnor hellre skulle konsumera 

varumärket. I H&M’s fall så föreligger motsatsen, att männen ser en större minskning i 

åsikten om priset jämfört med kvinnorna. Kvinnor ser generellt mindre minskningar hos 

H&M än män vilket kan tyda på att den vertikala utvidgningen som H&M utför inte alls får 

lika stark effekt hos kvinnor. Detta styrks ytterligare av att uppfattningen före och efter hos 

H&M inte ser någon förändring över huvud taget hos kvinnor. Detta går emot både Uggla 

(2002) och Parments (2015) teorier om den vertikala utvidgningen.  

 

Närmare granskning av vilka faktorer det är som står för denna stora förändring hos Armani 

visar att åsikten om kvaliteten går ner avsevärt bland män, medan kvinnor endast upplever en 

minskning som är cirka en femtedel av vad männen upplever. Minskningen i uppfattningen 

av kvaliteten hos männen är 1,41 medan den hos kvinnor är 0,3. Män uppfattar alltså att 

Armani inte alls är lika kvalitetsinriktat efter utvidgningen, i varje fall när det gäller ett 

prestigefyllt varumärke då så här stora skillnaden inte uppkom hos H&M. Detta går delvis 

emot studien som Choi & Liu (2009) utförde, där de säger att “image projection och 

produktkvalitet verkar vara viktigare i att påverka kvinnliga konsumenter än manliga 

konsumenter med avseende på deras attityder till designermärken och massproducering”. 
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Denna studie är dock utförd i Hong Kong, och den är då möjligt att anta att det finns 

skillnader i åsikter om kvalitet i Sverige gentemot Hong Kong. Dock säger Liu & Choi 

(2009) även att produktkvalitet inte avsevärt påverkar en konsuments uppfattning av 

produktutvidgningar, vilket stämmer ganska bra överens med denna studie då kvalitet är den 

faktor som sett minst förändring bland kvinnor. Det kan vara värt att notera att frågan som 

skall mäta kvaliteten är ställd på ett annorlunda sätt i denna enkät och kan därav leda till 

andra svar. 

 

Den största förändringen i kvalitet som uppkom var i Armanis fall bland män, där påståendet 

om att Armani är ett kvalitetsinriktat varumärke inte alls fick lika starkt stöd som innan 

utvidgningen. Detta stämmer inte överens med studien som Chang & Yeh (2016) utförde där 

de påstod att män spenderar mindre tid på att jämföra utseende på varor, vilket kan anses vara 

en faktor av kvalitet enligt Swinker och Hines (2005). Om män upplever att kvaliteten 

minskar avsevärt när priset minskar vore det rimligt att tro att de även närmare undersöker 

produkten för att bekräfta detta. Å andra sidan så går det anta att eftersom män upplever så 

stora förändringar i kvaliteten så upptäcker de skillnader i kvalitet snabbare och därav 

spenderar mindre tid på att jämföra produkter. 

 

 

Figur 30 Förändring av uppfattning H&M och Armani mellan kön 

5.4  Uppfattning hos kvinnor som handlar till lågt pris 

Den här gruppen individer är mer specificerad än den föregående gruppen och är både en 

demografisk och livsstilsbaserad grupp. Den här gruppen är intressant att analysera på grund 

av att 60% av kvinnliga respondenter oftast handlar inom denna prisklass. Det var endast 

19% av män som handlade inom denna prisklass och därmed går det således inte att utföra en 

jämförelse mellan grupperna. Eftersom ingen jämförelse mellan grupper utförs så kan det 

konstateras att detta är representativt för kvinnor inom gruppen för detta urval. 

 

H0 kunde i denna grupp förkastas för Armani men ej för H&M. Därför utförs 

signifikanstester på de faktorer som ser intressanta förändringar hos H&M, vilket är pris, 
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kvalitet och köpvillighet. H0 kunde förkastas vid varje faktor och det går således med 

statistisk säkerhet att påstå att dessa tre faktorer skiljer sig i uppfattning mellan före och efter. 

 

Notera att denna grupp överlappar relativt mycket med gruppen kvinnor, då det endast är en 

mer specificerad grupp. Här analyseras istället det som kan anses relevant för just denna 

grupp och inte för kvinnor som helhet. 

 

 

Kvinnor Lågt 

pris 

Uppfattning 

H&M före 

Uppfattning 

H&M efter 

Uppfattning 

Armani före 

Uppfattning 

Armani efter 

Antal 

Medelvärde 4,57 4,42 4,12 4,45 42 

Standardavvik

else 

0,86 1,08 0,99 1,084  

 

Tabell 4 - Uppfattning hos Kvinnor som handlar lågt pris 

 

Denna grupp skiljer sig inte avsevärt från hela urvalet av kvinnor, men H&M ser här en 

minskning istället för att inte minska alls. Det intressanta här blir således inte förändringarna i 

den totala uppfattningen i denna grupp utan hur de olika faktorerna har påverkats av 

utvidgningen. Notera att även i denna grupp så går uppfattningen av Armani upp efter 

utvidgningen. 

 

I den här gruppen så har åsikten om H&Ms prisvärdhet minskat, men även kvaliteten har gått 

upp med samma värde (1,19). På grund utav detta kan man tänka sig att denna gruppen har en 

hög tillit till H&M, då de tror att kvaliteten skulle gå upp när priset går upp. Den näst största 

minskningen sker dock i köpvilligheten, som minskar med 1,1. Då vore det kanske rimligt att 

man separerar H&M Exklusiv från H&M-varumärket, för att undvika att minska 

köpvilligheten hos deras kärnvarumärke. H&M är sedan tidigare både ett varumärkt hus och 

ett hus med varumärken, och skulle då kunna starta ett nytt varumärke för att inte minska 

köpvilligheten hos en av sina viktigaste kundgrupper. Uggla (2002) menar då att 

kärnvarumärket inte påverkas om namnet på det nya varumärket är frånskilt från 

kärnvarumärket. 

 

Jämfört med kvinnor som helhet så förbättras uppfattningen av priset hos Armani mer i denna 

grupp. Bland alla kvinnor som svarade så ökade uppfattningen av priset med 1,8, medan den 

istället ökade med 1,92 i denna grupp. Skillnaden mellan dessa två grupper är då 0,12. En 

rimlig anledning till varför skillnaden uppstår vore att de som handlar lågt pris troligtvis 

kommer anse att ett lägre pris på ett dyrt varumärke vore något bra, då det blir mer 

lättillgängligt för dem. Innan förändringen så uppfattar de inte Armani som prisvärt, då 

faktorn pris fick värdet 2,76, vilket innebär att de tar avstånd till påståendet om att Armani är 

prisvärt. Efter utvidgningen så är värdet istället 4,69. Alltså tycker kvinnor som handlar till 

lågt pris att priset faktiskt rör sig mot det positiva hållet efter utvidgningen. Armani som 
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helhet har inte heller tagit någon vidare skada då den totala uppfattningen av varumärket 

faktiskt har ökat med 0,38. Ugglas (2002) “Trappa-ner” problem verkar därför inte påverka 

denna grupp över huvud taget medan den gör det bland män. Alltså vore det tänkbart att 

Armani kan sälja billigare produkter för att nå ut till grupper med detta sorts köpbeteende. 

Notera dock att Armani inte minskar hos någon grupp med kvinnor, men eftersom det är 

konsumenterna i denna grupp som köper produkterna när priset minskar så blir det intressant 

att ta upp här. Detta styrks ytterligare av att köpvilligheten till Armani ökat med 1,55 från 

2,67 till 4,21. 

5.5  Uppfattning hos män som handlar till högt pris 

Även den här gruppen är demografi- och prisbaserat. Anledningen till att dessa respondenter 

är intressant att analysera är på grund utav den stora skillnaden mellan uppfattningen innan 

och efter för varumärket Armani. Notera att den här gruppen endast innehåller 23 

respondenter, men datan för Armani har blivit statistiskt signifikant vid 95% signifikansnivå. 

H0 kunde dock ej förkastas för gruppen hos H&M och därav utfördes signifikanstester på de 

faktorer som såg intressanta skillnader; pris, kvalitet, prestige och vision. H0 kunde för alla 

dessa faktorer förkastas vid en signifikansnivå på 95%, det går således att påstå med statistisk 

säkerhet att dessa fyra faktorer skiljer sig i uppfattning före respektive efter scenariot. 

 

Värt att nämna innan analysen av den här gruppen inleds är att den här gruppens intresse till 

kläder har ett medelvärde på 5,52, vilket innebär att de är en av de grupper som är mest 

intresserade av kläder. Ha detta i åtanke när du läser denna analys. 

 

Män Högt 

pris 

Uppfattning 

H&M före 

Uppfattning 

H&M efter 

Uppfattning 

Armani före 

Uppfattning 

Armani efter 

Antal 

Medelvärde 3,24 3,12 5,41 4,21 23 

Standardav

vikelse 

0,94 1,11 1,01 1,08  

Tabell 5 - Uppfattning hos män som handlar högt pris 

 

Innan analysen av skillnaden av uppfattning hos Armani kan det vara intressant att kolla på 

skillnaden i uppfattning hos H&M. Eftersom gruppen är baserad på de som föredrar att 

handla högt pris så vore det rimligt att anta att uppfattning till H&M blir bättre om de började 

med dyrare och mer exklusiva kläder. Så är dock inte fallet, då den istället minskar med 0,12, 

från 3,24 till 3,12.  

 

Om faktorerna undersöks närmare så visar det sig att det är priset och visionen som minskar 

värdet, medan kvaliteten och prestigen går upp. Prisvärdheten minskar med 1,61 medan 

visionen minskar med 1. Att visionen minskar kan anses logiskt, då de helt enkelt inte anser 

att varumärket stämmer in på visionen som H&M har. Med hjälp av Kapferers (2004) 

varumärkespyramid så kan vi se att när fler och fler varumärken skapas så blir företagets 
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struktur otydlig och företagets vision och värderingar uppfattas inte av kunden. Däremot så 

borde inte priset se en sådan stor nedgång bland konsumenter som mestadels handlar högt 

pris. En anledning till detta torde vara att konsumenter som handlar högt pris inte har positiva 

associationer till H&M, vilket minskar värdet hos H&Ms varumärkestillgångar hos dessa 

individer. Då starka varumärkestillgångar enligt Kapferer (2004) är en viktig del av 

varumärkesbyggande så ses detta som något negativt. Å andra sidan skulle det även här 

kunna vara Ugglas (2002) teori om “trappa upp”-problemet som påverkar. Dock så går 

kvaliteten upp med 1,08 vilket till en viss grad motsäger att det skulle vara tilliten till 

företaget som är anledningen till minskningen. Bland männen som helhet så gick kvaliteten 

ner med 0,76. Detta innebär således att män som handlar högt pris, trots sin negativa 

uppfattning av H&M ändå har en aningen högre tillit till att H&M Exklusiv faktiskt har högre 

kvalitet. Med detta i åtanke så tar denna studie ställningen att män som handlar högt pris 

generellt sett inte har en så positiv uppfattning om H&M, men uppskattar ändå en höjning i 

kvaliteten till viss grad. 

 

De faktorer som skiftade Armani från en hyfsat bra uppfattning till att snarare luta mot en 

indifferent uppfattning var visionen, prestigen och kvaliteten som alla minskade med ca 1,8. 

Den enda faktorn som inte såg en större förändring var priset, där den endast ökade med 0,08. 

Detta är en skillnad som inte finns i de andra grupperna, då uppfattningen av priset generellt 

går upp till större grad hos andra grupper, medan den i denna grupp ser en minimal ökning. 

Enligt Ugglas (2002) och Parment (2015) teori om vertikala varumärkesutvidgningar så 

minskar den upplevda kvaliteten när priset minskar, men det verkar inte stämma här då priset 

ser en liten ökning medans kvaliteten ser en jämförbart stor minskning. 

 

Kvaliteten ser en negativ förändring med 1,86. Att kvaliteten minskar avsevärt medan deras 

ståndpunkt till Armanis prisvärdhet knappt ökar kan bero på att de inser att kvaliteten inte 

kommer kunna hållas och därav så blir inte de nya produkterna prisvärda. Detta stämmer 

överens med Ugglas (2002) teori om “trappa ner” problemet. Om en konsument oftast 

handlar högt pris så vill de troligtvis att de får kvalitet för sina pengar. En rimlig tanke vore 

att de inte köper detta undervarumärke och istället håller sig till plaggen som fortfarande 

håller hög kvalitet. En nedåtgående vertikal utvidgning drar således ner den upplevda 

kvaliteten med en relativt hög grad hos hela varumärket, trots att det endast är detta nya 

varumärke som har lägre kvalitet. 

 

De andra faktorerna som såg relativt stora förändringar var prestigen och vision, som 

minskade med 1,78 respektive 1,82. Eftersom minskning av faktorn prestige är så hög i den 

här gruppen så anser troligtvis konsumenter som handlar högt pris att prestige är viktigt när 

de handlar dyra varumärken. Deras värderingar går därför inte hand i hand med utvidgningen 

Armani People, och därför så värderar de inte heller varumärket lika högt längre. Kapferer 

och Laurents (2016) begrepp “mass prestige” blir återigen relevant, vilket underminerar 

varumärkets styrka och exklusivitet, och därmed urvattnas hela varumärket. 

 

 Att uppfattningen av visionen minskar har troligtvis med att respondenterna inte anser att 

varumärket passar in på visionen Armani har. Detta är gemensamt för alla grupper av 
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respondenter och har redan analyserats närmare i tidigare analyser. Att minskningen är större 

än tidigare beror troligtvis på hur den här gruppen uppfattar visionen. 

5.6 Slutsatser 

Syftet med studien var att förklara hur konsumentens uppfattning av ett klädvarumärke 

förändras när en vertikal varumärkesutvidgning sker. Delsyftet var att undersöka skillnader i 

uppfattningen av varumärket mellan individer med olika köpbeteenden. 

 

Den första slutsatsen som kan dras är att uppfattningen minskar, om än relativt lite, hos den 

totala populationen med både män och kvinnor, när en vertikal utvidgning sker både uppåt 

och nedåt. En slutsats som då kan dras menar på att varumärken inte bör utföra utvidgningar 

som förändrar varumärket avsevärt. En bättre metod för utvidgningar vore då att applicera 

flera mindre vertikala utvidgningar och långsamt förändra konsumentens uppfattning av 

varumärket, istället för en stor vertikal utvidgning. Av de faktorer som undersöktes så visade 

det sig att priset var den absolut viktigaste faktorn när det gällde budgetvarumärket H&M, 

och detsamma gällde premiumvarumärket Armani, med prestigen bara några procentenheter 

bakom. Detta gäller endast totalen och när en närmare analys gjordes mellan könen så 

framgick helt andra resultat. 

 

Det kan även vara värt att nämna att många respondenter inte förstod logiken för H&M och 

Armani att utföra dessa utvidgningar, och detta framkom tydligast i den öppna frågan. En 

slutsats som kan dras av detta är att företagets helhetsbild är viktig för att inte uppfattningen 

skall ta skada. Kapferer (2004) säger i sin teori om varumärkespyramiden att när ett företag 

utför utvidgningar och skapar fler och fler varumärken så blir företagets vision och 

värderingar svåra att tyda för kunden. Denna teori stämmer således in på respondenterna i 

denna studie. 

 

Efter utvidgningarna så visade det sig att uppfattningen gick ner hos båda företagen i 

grupperna män samt män som handlar till högt pris. Med grund i detta så kan slutsatsen dras 

att Ugglas (2002) teori om trappan-ned problemet stämmer in på gruppen män i denna studie. 

Som det går att se i figur 30 så går uppfattningen ner efter utvidgningen hos båda företagen, 

så även trappan-upp problemet verkar kunna appliceras på gruppen män. Detta stämmer 

överens med studien av Kim, Lavack och Smith (2001) där “evalueringen” av varumärket 

efter utvidgningen hade minskat.  

 

För gruppen kvinnor kan istället slutsatsen dras att en stor prisökning hos budgetvarumärken 

såsom H&M inte leder till en minskad uppfattning till varumärket, och detta berodde på att 

faktorerna pris, köpvillighet och vision minskade till ungefär samma grad som faktorerna 

prestige och kvalitet ökade. I Armanis fall så kan slutsatsen dras att kvinnor generellt tycker 

att det är positivt att priset minskar då deras uppfattning till varumärket går upp. I detta fall 

berodde det på att de tyckte varumärket blev mer prisvärt och köpvilligheten ökade. 

Med detta som grund så vore det intressant att se hur de kvinnliga konsumenterna skulle 

reagera på en nedåtgående utvidgning av ett lyxvarumärke som endast vänder sig till kvinnor. 
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Kort summerat så gick det ej att applicera Ugglas (2002) teori om trappan upp och ned 

problemet på kvinnor, medans den stämde bland män. Den tidigare studien av Kim, Lavack 

och Smith (2001) lade ingen större vikt vid kön och undersökte istället helheten. Det visade 

sig då att uppfattningen gick ner, och det gjorde den även i denna studie för helheten. Frågan 

är då om även studien av Kim, Lavack och Smith (2001) hade sett liknande resultat bland 

kvinnor om de lagt fokus på denna grupp. 

5.7 Vidare forskning 

För att ytterligare expandera kunskapen runt ämnet vertikala varumärkesutvidgningar så 

skulle studier med flera varumärken kunna utföras, för att skapa en mer generell bild av hur 

vertikala varumärkesutvidgningar påverkar varumärken inom olika grupper och prisklasser. 

Det skulle även vara intressant att studera fler faktorer som kan påverka uppfattningen när en 

vertikal utvidgning sker. Studier som närmare undersöker hur långt ett företag kan gå med 

sina utvidgningar vore även intressant, då denna studie endast undersökt hur konsumenter 

reagerar på just den utvidgningen som finns i enkäten. Detta kan utföras genom att undersöka 

hur uppfattningen av ett varumärke förändras när flera olika sorters utvidgningar sker hos 

dem. 

 

På grund av karaktären hos urvalet som gjorts så går det ej att generalisera i denna studie. Det 

går därför inte påstå att resultatet ger en översiktligt bild av hur konsumenter faktiskt reagerar 

på en vertikal varumärkesutvidgning. Dock så ger det en bild av hur just dessa respondenter 

reagerar på vertikala utvidgningar, och vi anser även att det är intressant. Vi vill därför se att 

mer generaliserbar forskning utförs om detta ämne för att stödja hur uppfattningen förändras, 

speciellt hos gruppen kvinnor.  

 

5.8 Rekommendationer 

Utefter slutsatserna som drogs kan det rekommenderas att företaget utövar försiktighet vid 

större vertikala utvidgningar. En vertikal utvidgning som kunden inte anser passa ihop med 

varumärket försämrar kundens uppfattning av varumärket, då det verkar viktigt att företagen 

har värderingar som tydligt reflekteras i alla steg av företagens marknadsföring. Därför ges en 

andra rekommendation som menar på att företagen bör vara tydliga i sin marknadsföring med 

vad de står för, och att inte sträva för långt från denna ståndpunkt. Dock vore det möjligt att 

förändra sin ståndpunkt, men detta över en längre period.  

5.9 Egna reflektioner 

I slutändan så kan det vara värt att nämna att alla faktorer som undersökts kan uppfattas olika 

av olika sorters individer, och vi anser att vi fick med en intressant grupp individer där vi 

kunde jämföra hur de tolkade dessa olika faktorer. Dock kan vi inte få med alla olika 

tolkningar, och det finns alltid utrymme att vidare forska kring detta område för att se hur 

olika individer tolkar dessa faktorer. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkätguide 
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Bilaga 2. Åldersfördelning 

 

 

Ålder Antal respondenter 

18 1 

19 5 

20 11 

21 21 

22 15 

23 19 

24 13 

25 14 

26 5 

27 4 

28 4 

29 6 

30 4 

31 1 
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32 1 

33 1 

34 1 

36 1 

39 1 

49 3 

51 1 

52 1 

55 1 

60 1 
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Bilaga 3. Medelvärden uppfattning av varumärke 
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Bilaga 4. Beräkning av statistisk signifikans 

Vid beräkning av statistisk signifikans mellan två olika grupper används ett parvis ordnat T-

test. Genom att utföra hypotesprövning kan man urskilja om det finns någon statistisk 

skillnad mellan de två gruppernas medelvärde. Hypoteserna som används vid beräkning av 

signifikansen mellan grupperna “uppfattning av varumärke innan” och “uppfattning av 

varumärke efter” lyder som följande: 

 

H0: “Det finns ingen skillnad mellan uppfattningen innan och uppfattningen efter scenariot”  

H1: “Det finns skillnad mellan uppfattningen innan och uppfattningen efter scenariot” 

 

Hypoteser som används för eventuella test på separata faktorer lyder: 

H0: “Det finns ingen skillnad mellan faktorn innan och faktorn efter scenariot” 

H1: “Det finns skillnad mellan faktorn innan och faktorn efter scenariot” 

 

Med dessa hypoteser gäller att H0 förkastas om |T|-värdet är större än ta/2. 

 

För att kunna beräkna används differensen mellan medelvärdet för alla värden på 

uppfattningen innan och efter, samt standardavvikelsen hos differensens medelvärde. 
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