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Purpose: With this essay we want to enlighten the problems to match the 

brand image an enterprise has with their determination of prices. 
The purpose with this study is to examine how customers 
apprehend when cloth enterprises extend their brand in the same 
category. Further we want do identify how this kind of brand 
extension can affect the position on the market the enterprise has. 
Thereby we want from incumbent relevant theories develop factors 
which enterprises ought to take into consideration at the time of a 
brand extension in the same category. 

 
Methodology: We are using a qualitative research approach where our case 
  companies are Esprit, H&M and Zara. We have also used a  
  quantitative research approach when we are interviewing their  
  customers. Our empirical foundation consists of both primary and  
  secondary information. 
     
Theoretical perspective: There are limited previous facts about this subject that we found.
  information in this study is therefore important to contribute to the  
  development of this subject. 
 
Empirical foundation: Our empirical studies concerns Esprit, H&M and Zara and their  
  customers. The information has been gathered from interviews,  
  articles, and focus groups.  
 
Conclusions: With theoretical information and empirical studies as a foundation, 

we have developed a model that will make branding easier for 
clothing companies. With our model we want to demonstrate that 
there are a few things that companies need to be aware of if they 
what to succeed and have a successful brand. 
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Sammanfattning 
På dagens marknad har det blivit en förutsättning att ha ett starkt varumärke. Det hjälper 
företagen att utmärka och särskilja sig från konkurrenterna. För att kunna nå fler segment på 
marknaden och därigenom öka sin omsättning väljer många företag idag att utvidga sitt 
varumärke. Bland företag i klädbranschen blir det här faktumet bli allt vanligare. En vanlig 
indelning är att företag väljer att kategorisera in sina produkter i olika prisnivåer. Genom att 
sälja liknande produkter till varierande priser kan dock förvirring hos kunderna skapas. Det 
kan vidare leda till att företagets position på marknaden skadas.  
 
Det finns en mängd olika teorier kring hur ett varumärke ska byggas upp och expanderas. 
Dock är teorin mycket begränsad angående hur klädföretag på bästa sätt ska dela in sitt 
varumärke för att undvika att förvirring uppstår hos kunden. Vi har valt ut teori som ser till 
både kundernas och företagens perspektiv vad gäller varumärken och dess utvidgning.  
 
Till den här studien har vi valt ut att se till tre framgångsrika klädföretag för att kunna 
identifiera likheter och skillnader. Företagen vi studerat och intervjuat är Esprit, H&M och 
Zara vilka alla har gjort en indelning av sitt varumärke på liknande sätt. För att få reda på 
kundernas inställning till deras indelning har vi valt att genomföra en omfattande kvantitativ 
undersökning. För att stärka kundernas svar och få fram mer känslor och attityder har vi även 
anordnat en fokusgrupp. 
 
Vi har analyserat svaren från våra undersökningar har vi funnit likheter samt skillnader i 
åsikter och attityder mellan företagen och dess kunder. De likheter och skillnader anser vi att 
företag generellt bör vara medvetna om. Vi har därefter utvecklat tre huvudfaktorer som 
mynnar ut i flertalet underfaktorer som ett företag bör ta i beaktning då de ska utvidga sitt 
varumärke. Då en av slutsatserna vi kunde dra var att företagen inte klargjort för kunderna 
vilka märken de har fann vi det relevant att utveckla den första faktorn som är tydlighet. 
Något annat som vi fann att företagen och kunderna hade olika inställningar till var vad de 
olika företagen symboliserade och vilken position de hade på marknaden. Det ledde fram till 
faktorn medvetenhet då vi anser att det är av största vikt att företagen känner till kundernas 
inställning samt förhållandet som de har gentemot andra företag på marknaden. Grundat på 
kundernas skilda uppfattningar om företagen så fann vi det relevant att utveckla den sista 
faktor som är samstämmighet. Den syftar till att få olika uppfattningar mellan de två parterna 
att matcha så att en klar och trygg relation mellan kund och företag kan skapas.  
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1. Introduktion 
 
Kapitlet inleds med en bakgrund för att få en förståelse för det valda ämnet. Vi tar därefter 
upp vår problemdiskussion följt av syfte och problemformulering. För att begränsa den här 
studien finner ni även en avgränsning samt en disposition för att skapa en bättre överblick 
vilket gör arbetet mer greppbart. 
  
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har globalisering och frihandel ökat kraftigt vilket har bidragit till en stabil 
prishöjning på marknaden. Prishöjningen har vidare lett till ökad produktivitet vilket många 
gånger innebär högre vinster i ett bolag. Samtidigt som globaliseringen skapar möjligheter till 
ökad produktivitet har den även bidragit till en stark konkurrens mellan företag vilket i sin tur 
gör att priserna hålls nere [1]. Den ökade konkurrensen leder till att företagen blir tvungna att 
utmärka sig på något sätt genom att positionera sig och hitta sin egen nisch. Samtidigt som 
positionering blir viktigare ökar även betydelsen av att omsättningen ska växa och 
försäljningen ska tillta så att företagen kan ta fler marknadsandelar. Genom globaliseringen 
har även klädindustrin fått fler möjligheter att etablera sig på nya marknader som tidigare 
kändes främmande. Det räcker inte för företagen att ha en överlägsen produkt. För att lyckas 
på marknaden har det även blivit en förutsättning och en nödvändighet att ha ett varumärke, 
främst för att särskilja sig från sina konkurrenter (Keller, 1998). 
 
Redan från romarriket finns det tecken på att varumärken existerade. Symboler och bilder 
användes för att visa vilka typer av varor som såldes på olika platser samt för att visa vad som 
var varans specialitet. Det här fortskred och på medeltiden började hantverkare sätta sitt 
märke på sina tillverkade produkter. Det var under den tiden som differentiering blev allt 
viktigare och att ha ett varumärke blev som en garanti för produkten. Senare i tiden, då många 
drev sina egna gårdar med mycket boskap, utvecklades ett annat sätt för att kunna visa och 
skilja på sina tillgångar. Folk började då märka sina djur genom att bränna in sin egen symbol 
på djurens skinn (Mc Donald & de Chernatony, 2003). Än idag översätts ordet ”brand” till 
bland annat brännmärka [2]. Idag kan ett varumärke bestå av ord, symboler eller en unik form 
som kopplas till ett visst namn eller företag (Mc Donald & de Chernatony, 2003). 
 
I klädbranschen har varumärken fått en extremt stor betydelse för företagen. Mode och kläder 
är idag ett stort intresse hos flertalet människor och för många individer innebär olika 
varumärken en möjlighet att visa vad de vill symbolisera inför andra. Det leder till att många 
väljer att lägga stor del av sin inkomst på att inhandla kläder vilket har gjort att 
klädmarknaden under de senaste åren haft en klar kurva uppåt och inget tyder på att det 
kommer att förändras [3].  
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1.2 Problemdiskussion 
I den hårda klädbranschen konkurrerar företag om att försöka vinna så stora kundsegment 
som möjligt för att bli marknadsledande företag och öka sin lönsamhet. Det finns olika sätt 
för ett företag att växa på och bli marknadsledande. De kan köpa upp andra företag eller 
lansera en helt ny produkt under ett nytt varumärke. Båda alternativen kan bli mycket 
kostsamma för ett företag. Att utvidga sitt redan befintliga varumärke är inte billigt, men det 
kan anses vara det mest kostnadsbesparande sättet om ett företag vill expandera. Därför är det 
många inom klädbranschen som väljer den här typen av varumärkesexpandering. Dock kan 
företag även där stöta på svårigheter. Tauber (1977) skriver i sin rapport att alla 
undersökningar som han genomfört har visat att kunder och ledning uppfattar ett varumärke 
på totalt olika sätt. Lyckas företag att förstå sitt varumärke och se på det genom kundens ögon 
lyckas de också med en varumärkesutvidgning. 
 
Det finns många risker då ett företag ska utvidga sitt varumärke. För att undvika dem måste 
de bland annat ta hänsyn till hur målgruppen kommer att mottaga utvidgningen vilket innebär 
att de måste känna sin målgrupp mycket bra. Fördelen med att utvidga ett befintligt 
varumärke är att kunderna känner igen varumärket och har kunskap om det. Det här gör att 
det minskar kundernas sökkostnader och gör det är lättare för dem att fatta ett beslut. Mycket 
talar för att utvidga ett redan existerande varumärke vilket även är det vanligaste på dagens 
klädmarknad (Keller, 1998). 
 
När företag väljer att utvidga sitt varumärke krävs mycket eftertanke och en klar strategi för 
vad företaget vill uppnå med expansionen. Misslyckas ett företag med sin utvidgning kan det 
få förödande konsekvenser som kan skada företagets image. Klädbutiker på dagens marknad 
riktar sig till allt fler målgrupper vilket innebär att deras positionering på marknaden många 
gånger kan bli oklar. 
 
Genom en expandering försöker företag att hitta nya målgrupper som de kan sälja sin 
ekipering till. Ett sätt att attrahera nya målgrupper har blivit att utveckla fler varumärken 
under det redan befintliga varumärkesnamnet. Det gör företag bland annat för att kunna 
klassificera sina produkter och därigenom kunna ta ut olika priser. En del butiker väljer då att 
göra en tydlig indelning genom att döpa sina kategorier till olika namn. Andra företag väljer 
att endast visa den här indelningen genom att använda sig av olika etiketter på plaggen. I 
butiker finner alltså kunderna ett bredd utbud av olika stilar och kvalitéer. Dock finns det 
plagg som liknar varandra men skiljer sig åt genom att de ligger på helt olika prisnivåer. Vi 
ställer oss frågande till om kunderna ens är medvetna om butikernas medvetna indelning? Om 
så är fallet ifrågasätter vi om inte förvirring uppstår då de upptäcker den prisvariation som 
butikerna har trots liknande kläder.  
 
Då teorin kring ämnet är begränsat anser vi att det både är nödvändigt och intressant att se 
närmare på det här problemet. Vi vill bidra till att utveckla teorin för att hjälpa företag till en 
bättre varumärkesindelning.   
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1.3 Problemformulering 
Bör klädföretag genom olika prisnivåer dela upp sitt varumärke eller skapar prisnivåer 
förvirring hos kunderna? 
 

1.4 Syfte 
Med den här uppsatsen vill vi belysa problematiken med att matcha varumärkesimagen med 
företags prissättning. Syftet är att undersöka hur kunder uppfattar när klädföretag gör en 
varumärkesindelning inom samma kategori. Vidare vill vi identifiera hur den här typen av 
varumärkesindelning kan påverka företagets position på marknaden. Därigenom vill vi från 
befintliga relevanta teorier utveckla faktorer som företag bör ta i beaktning vid en 
varumärkesuppdelning inom samma kategori. 
 

1.5  Studiens avgränsningar 
Vi fokuserar på expandering av varumärken inom klädföretag. Den varumärkesutvidgning vi 
kommer att undersöka innefattar endast damkläder där vi ser till kategorier som innefattar 
likartade varor. I uppsatsen kommer vi att se mer övergripande på den 
varumärkesuppbyggande processen i ett klädföretag. För att begränsa ämnet ytterligare och 
göra undersökningen genomförbar har vi valt att endast jämföra de dammärken som liknar 
varandra som respektive studieföretag har. 
 

1.6 Centrala begrepp 
För att skapa god förståelse för läsaren finner vi det relevant att beskriva innebörden av 
vanligt förekommande ord i vår uppsats. Ofta uppfattas ord annorlunda av olika individer och 
därför finner vi det nödvändigt att presentera vår tolkning av några ord som är vanligt 
förekommande i vår uppsats.  
 
Kategori – En kategori i det här sammanhanget syftar till den indelning som företag gör och 
säljer sina kläder under. Då företag expanderar sitt varumärke inom samma kategori avser det 
att de säljer liknande kläder under olika namn.  
 
Kunderna – Då vi nämner ”kunderna” så syftar vi till de individer som vi intervjuat och som 
är kunder till våra studieföretag.  
 
I den här uppsatsen likställer vi begreppen konsument och kund med varandra. 
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1.7 Disposition 
I kapitlet som följer får ni ta del av hur vi gått tillväga då vi arbetat med vår uppsats. Kapitlet 
består av de olika metodval vi ställts inför som bland annat innefattar val av studieobjekt samt 
beskrivning av kvalitativa och kvantitativa metoder.   
 
Uppsatsens tredje kapitel består av utvald, relevant teori. Det har vi använt för att beskriva 
samt skapa en grund för vårt problem och för att kunna koppla ihop den här delen med övrig 
information för att uppfylla vårt syfte.  
 
Det fjärde kapitlet inleds med presentationer av våra tre studieföretag och deras verksamheter. 
Därefter presenteras resultatet från vår undersökning av kunderna med diagram som 
förtydligar fakta. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av svaren från vår fokusgrupp. 
 
Vår analys redogörs för i kapitel fem, där kundundersökningen vävs samman med teori samt 
företagens åsikter. För att stärka vår genomförda undersökning väver vi även in svaren från 
vår fokusgrupp. 
 
I det sista kapitlet diskuteras resultaten från föregående kapitel och vi redovisar huruvida 
syftet är uppfyllt. Med teorin och empirin som grund, resonerar och fastställer vi i det här 
kapitlet flertalet slutsatser. De här slutsatserna mynnar ut i faktorer som är viktiga för företag 
att ta i beaktning då en varumärkesindelning sker. Det förklaras tydligare genom vår 
övergripande modell. 
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2. Metod 
 
Syftet med det här kapitlet är att redogöra för läsaren hur vi praktiskt gått tillväga för att 
samla in information. Kapitlet innehåller därför våra metodval, beskrivning av våra 
tillvägagångssätt med tillhörande motivering. Ni finner även vilka olika undersökningar vi 
har utfört och hur de har gått till samt vilka studieobjekt vi valt att ha med i 
undersökningarna. Vi kommer även att föra fram relevant källkritik. 
 
 

2.1  Metodval 
De metoder vi har valt att genomföra ska medföra att vårt syfte blir uppfyllt på bästa sätt. Då 
en stor del sekundärdata kan samlas in är det viktigt att komma ihåg att all data inte är 
utformad med ett problem i åtanke. Det är därför viktigt att genomföra en egen 
marknadsundersökning (Grossnickle & Raskin, 2001). Författarna bakom boken ”Do your 
own market research” håller med om det och skriver att det är viktigt att förstå den marknad 
som företaget verkar på och deras kunders behov (Hauge & Jackson, 1995).  
 
Det här är något vi hade i beaktning då vi inser vikten av att samla in empiri som vi kan ha 
användning av för att bekräfta eller dementera befintlig teori. Vi har försökt att vara objektiva 
i vår uppsats för att kunna få fram bästa resultat. Vi tog ställning och avgjorde att det passade 
oss bäst att genomföra både en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning. De två ansatserna 
kommer att beskrivas mer utförligt i texten som följer.  
 

2.2 Val av studieobjekt 
För att få en generell uppfattning kring hur det ser ut på dagens marknad vad gäller 
expandering av varumärken och företags prissättning har vi valt ut tre stora klädföretag. Vi 
vill studera de här företagen närmare och undersöka hur de arbetar samt vad de gjort för 
strategival. De företag som vi har valt som studieobjekt är Esprit, H&M och Zara. 
Anledningen till att vi valde de här företagen var att de innehar ett stort antal marknadsandelar 
och anses vara bland de största företagen inom klädindustrin. Fördelen med att de är stora och 
kända företag medför att det blir lättare att generalisera våra kommande slutsatser även på 
andra företag inom klädbranschen. Det innebär även att det blir lättare att finna kunder som 
kontinuerligt handlar i deras affärer. Vår fallstudie av de här företagen kan vidare fungera som 
en utgångspunkt för att dra allmänna slutsatser om varumärkesexpandering i multinationella 
klädföretag. Vi har även valt att intervjua kunder till våra studieföretag för att se om de 
noterat att företagen delat in sitt varumärke i olika kategorier samt vad kunderna anser om det. 
Vi ville också veta vad kunderna har för attityd till de olika företagen samt hur de uppfattar 
deras prissättning på kläderna. Vi anser att det är av största vikt att få deras åsikt då det är vad 
som kommer att ligga till grund för vidare jämförelser.  
 

2.3 Datainsamling 
Vi har valt att dela in vår data i två huvudgrupper: sekundärdata samt primärdata. 
Sekundärdata är den data som redan finns nerskrivet i exempelvis böcker, artiklar samt 
Internet. Primärdata däremot, är data som undersökaren själv måste samla in i form av att 
studera verkligheten. Primärdata kan införskaffas antingen via intervju eller via enkätutskick 
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(Collis & Hussey, 2003). I vårt arbete kommer vi att använda oss av både sekundärdata samt 
primärdata för att få ett så bra perspektiv på situationen som möjligt.  
 
2.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att den här uppsatsen ska kunna leda fram till relevanta slutsatser är det viktigt att den blir 
både valid, reliabel samt generaliserbar. Det är något vi genomgående tagit i beaktning under 
vårt datainsamlande.  
 
Validitet 
Hur väl undersökningens resultat stämmer överens med och representerar vad som verkligen 
hände i situationen kallas validitet (Collins & Hussey, 2003). Kvale (1996) menar att validitet 
innefattar frågor om sanning och kunskap. Misstag från undersökarens sida i form av 
otillräckliga intervjuer kan leda till att validiteten för undersökningen minskas (Collins & 
Hussey, 2003). Bryman & Bell (2003) menar att det viktigaste kriteriet i en undersökning är 
just validiteten.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet förknippas ofta i sammanhang med kvantitativa undersökningar då undersökaren 
kan ifrågasättas om det är en bestående undersökning (Bryman & Bell, 2003). Författarna 
bakom boken Business Research förklarar reliabilitet genom att säga att om samma 
undersökning skulle genomföras igen så skulle samma resultat ges. Samma resultat bidrar 
alltså till att en undersökning kan sägas vara reliabel (Collins & Hussey, 2003). Kvale menar 
att reliabiliteten kan påverkas av dem som genomför en undersökning ofta i form av att de 
ställer ledande frågor (Kvale, 1996).  
 
Generaliserbarhet 
Efter en undersökning genomförts är det väsentligt att veta hur säkra testerna är innan ett 
faktum konstateras baserat på det urval som undersökaren gjort. Dock har olika författare 
olika meningar angående urvalet. En del menar att det är möjligt att generalisera information 
genom att bara titta på få eller endast ett företag eller fall (Collins & Hussey, 2003). Bryman 
& Bell (2003) skriver att frågan om generaliserbarhet av resultatet hör ihop med vad de kallar 
den externa validiteten.  
 
2.3.2 Sekundärdata 
Till en början sökte vi information på Internet om vilka de marknadsdominerande aktörerna 
var inom branschen för detaljhandel. Genom att jämföra de olika aktörerna via deras 
webbsidor fick vi en bra överblick hur marknaden såg ut samt deras grundstrategier. Då 
företagens webbsidor många gånger ger en vinklad och ytlig företagsbild sökte vi information 
i vetenskapliga artiklar samt dagspress. För att få en objektiv uppfattning, använt oss av 
litteratur med etablerade teorier främst från Aston Universitys bibliotek, Birminghams 
stadsbibliotek samt Göteborgs stadsbibliotek. Vi har valt att prioritera att endast inkludera 
begränsad teori i uppsatsen, med andra ord den teori som känns väsentlig för den här studien. 
För att öka reliabiliteten i vår teoretiska del har vi använt oss av flera olika källor samt varit 
grundliga vid källhänvisningar och citat.  
 
Då mestadels av litteraturen är tagen från väletablerade författare och vetenskapliga artiklar 
anser vi oss med en relativ säkerhet kunna påstå att den teori som tas upp i arbetet är sann. För 
att slutsatserna ska kunna bli så aktuella som möjligt har vi försökt att använda oss av nyare 
referenser snarare än äldre, med några få undantag. De äldre böckerna som vi använder oss av 
anser inte vi är mindre trovärdiga då många av dem än idag citeras i vetenskapliga artiklar.  
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2.3.3 Primärdata 
Primärdata är viktigt att använda som ett komplement till sekundärdata då det ger en djupare 
inblick i studieobjekten. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ såväl som en kvantitativ 
undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden ansåg vi vara nödvändig då vi ville få en 
djupare förståelse för varför företagen agerar som de gör på marknaden. Vi eftersträvade även 
att få en mer djupgående information om företagen och deras tankar kring expandering. I vår 
insamling av empiri har vi genomfört två personliga intervjuer samt en telefonintervju. 
Genom att intervjua nyckelpersoner på företagen fick information som ej skulle vara möjlig 
att få genom en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen ville vi 
genomföra då vi var intresserade av att få en uppfattning av vad kunderna hade för tankar och 
attityder till företagen samt deras strategier. I vår kvantitativa undersökning har vi intervjuat 
100 stycken personer för att få en bra spridning på resultatet.  
 

2.4 Kvantitativ ansats 
En undersökning kan skilja sig åt på olika sätt beroende på vad undersökaren strävar efter att 
få ut för typ av information. En kvantitativ undersökning involverar att samla in och analysera 
en stor mängd till antalet, då den här typen av undersökning fokuserar på att mäta ett fenomen 
(Collins & Hussey, 2003). En kvantitativ undersökning passade oss då vi ville få reda på den 
allmänna uppfattningen om hur kunder ser på att ett företag utvidgar sitt varumärke och tar 
olika priser på liknande kläder. Det stämde in med vad boken ”Online marketing research” 
skriver om då författarna menar att en kvantitativ undersökning ska ge en representativ bild av 
det segment som undersöks (Grossnicle & Raskin, 2001).  
 
2.4.1 Frågeformulär 
Det finns fyra punkter att tänka på när ett frågeformulär ska skapas och användas. Det 
viktigaste att tänka på är att undersökaren ska få fram riktig och viktig information från 
respondenten. För det andra är det av stor betydelse att ha ett förskrivet frågeformulär så 
frågorna till respondenterna blir detsamma samt att frågorna är ställda på samma sätt. En 
anledning till varför ett frågeformulär är bra är att det ger respondenten möjlighet att själv 
skriva ner kommentarer och annan viktig fakta. Ett frågeformulär underlättar även vid 
kvantitativa undersökningar då det blir lättare att sammanställa och analysera (Hauge & 
Jackson, 1995). Baserat på de ovanstående teorierna ansåg vi att det var lämpligt för oss att 
skriva ett frågeformulär för att på bästa sätt få svar på våra frågor. 
 
Vi har använt oss mestadels av attitydfrågor i vårt formulär då det är kundernas uppfattning 
som är av värde för oss. Författarna bakom boken ”Do your own market research” skriver att 
de här uppfattningarna inte nödvändigtvis är rätt men kundernas åsikter är vad som är viktigt i 
sammanhanget, då det är deras attityd som styr deras beteende (Hauge & Jackson, 1995). 
Frågorna i vårt formulär består av några rankningsfrågor där kunderna fick svara med hjälp av 
en skala. Anledningen till det beror på att boken ”Do your own market research” skriver att 
då ett frågeformulär består mestadels av attitydfrågor är det vanligt med rankningssvar. 
Författarna anser att det är en typ av stängd fråga (Hauge & Jackson, 1995). Vi valde även att 
ha med en del öppna frågor för att kunden skulle få säga sin åsikt med sina egna ord. Hauge & 
Jackson (1995) menar att det är ett bra sätt, framförallt om de som konstruerat formuläret 
tänkt på tänkbara svar och formulerar följdfrågor. 
 
Ruane (2005) nämner några punkter som bör tas i beaktning då frågor till en 
enkätundersökning skapas. För det första är det av stor vikt att de frågor som ställs ska vara 
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begripliga och entydiga. Vidare ska vanligt språk användas och förkortningar bör undvikas. 
Frågorna ska även vara neutrala, med andra ord ska emotionellt laddade eller ledande frågor 
undvikas. Författaren belyser även vikten av att frågorna ska vara enkla och lätta för 
respondenten att besvara (Ruane, 2005). 
 
Vårt frågeformulär består av elva stycken frågor och är utformat på ett ganska lätt sätt så att 
förbigående ska kunna svara på frågorna utan att det tar för lång tid för dem. Boken ”Do your 
own market research” rekommenderar korta och enkla frågor så undersökarna hinner med 
många intervjuer på en dag (Hauge & Jackson, 1995). 
 
2.4.2 Urval 
Då en forskare ofta inte kan undersöka en hel population väljs en grupp ut som sedan ska 
kunna ge en representativ bild av den totala populationen. Ett urval till en kvantitativ 
undersökning kan se ut på olika sätt. Då undersökarna vill mäta en specifik grupps relation till 
någonting kan det vara intressant att segmentera enligt ålder eller demografi. Åldern 20-80 är 
en vanlig segmentering (Grossnicle & Raskin, 2001). För att få en bred spridning på våra svar 
valde vi att fråga kvinnor i varierande åldrar. Då vi genomförde vår undersökning i ett stort 
varuhus hjälpte det oss att få en bra spridning på våra respondenter. 
 
2.4.3 Undersökningen 
Innan vi intervjuade kunderna skickade vi ut frågorna via email till en utvald grupp i 
varierande åldrar för att se hur frågorna skulle uppfattas och om det fanns några oklarheter 
gällande frågorna. Gruppen som vi sände ut testformuläret till var på 25 personer och från 
dem fick vi in 19 svar. Det är även något som författarna Hauge och Jackson (1995) 
rekommenderar då de skriver att cirka tolv personer bör ha läst igenom frågeformuläret innan 
undersökarna går vidare och genomför den stora undersökningen. Då vi fick tillbaka 
formulären insåg vi att några av de frågorna som vi hade skrivit var för svåra för de som ej 
var så kunniga inom marknadsföring och varumärken. Det fanns även några frågor där vi inte 
fick ut så mycket av svaren och som var lite otydliga. Med anledning av det så 
omformulerade vi några frågor samt omstrukturerade formuläret. 
 
Att genomföra en undersökning på gatan är ett effektivt sätt som sparar både tid och pengar. 
När den typen av undersökning ska ske finns det några faktorer som är viktiga att ta i 
beaktning. Var målgruppen på bästa plats kan nås är något av det första att tänka på (Hauge & 
Jackson, 1995). Vår undersökning genomfördes i Birminghams största shoppingcentra, 
Bullring, som ligger mitt i Birmingham. I Bullring finns över 160 affärer med ett utbud av alla 
märken vi ställde frågor om [4]. Undersökningen genomfördes på två lördagar efter varandra 
och startades på förmiddagen. Anledningen till att vi valde att genomföra undersökningen 
under två lördagar berodde på att vi ville ha så stor spridning på urvalet som möjligt och på 
lördagar är det många som är lediga. Då vi letade respondenter att fråga försökte vi att välja 
personer med olika åldrar och olika typer av klädstilar för att även på det sättet få ett brett 
urval. Vårt mål vad gällde antalet tillfrågade var att få 100 respondenter att svara på våra 
frågor, efter de två lördagarna var målet uppfyllt.  
  
2.4.4 Kritik till vår kvantitativa datainsamling 
Våra intervjuer i undersökningen byggde på anonymitet och frivilligt deltagande vilket 
förhindrar risken för falska uppgifter, som i sin tur ökar reliabiliteten i uppsatsen. Dock är vi 
medvetna om att det är svårt att verifiera om källan är äkta, det vill säga om respondenterna 
verkligen talade sanning. Att de inte skulle säga sanningen kan bero på olika faktorer. 
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Respondenterna kan ha varit stressade eller på annat sätt känt att de var tvungna att svara ett 
visst svar om de kände att vi påverkade dem.  
 
Vi har ansträngt oss för att få en jämn spridning i åldrar hos våra intervjuobjekt samt att 
komma upp i ett högt antal intervjuade personer. Det anser vi har bidragit till god validitet och 
reliabilitet i studien då de undersökningar vi genomfört är relevanta för vårt syfte och vår 
frågeställning. För att ytterligare stärka validiteten ställde vi inte ledande frågor utan var 
neutrala och lät respondenterna svara fritt. Vi ansåg även att det var av stor vikt att inte vara 
dömande då vi ställde frågorna så kunderna inte skulle känna sig obekväma om de inte kunde 
svaret, då även det kan påverka resultatet negativt. 
 
I vår undersökning kan reliabiliteten ha påverkats av att vi genomförde intervjuerna under 
olika dagar. Vi medvetna om det men det var tvunget eftersom vi inte hann med att intervjua 
100 personer under en och samma dag. Istället valde vi att stå samma veckodag och under 
samma tid. Vi är medvetna om att vi är insatta och har förkunskaper i det ämne vi studerar 
vilket kan komma att påverka reliabiliteten en aning i vår uppsats. När vi analyserar våra 
genomförda intervjuer finns det risk att vi tolkar svaren utefter våra kunskaper och på så sätt 
kan reliabiliteten påverkas. Dock är vi medvetna om det och kommer därför att försöka tolka 
svaren utifrån ett så objektivt synsätt som möjligt. 
 
I vår undersökning har vi slumpvis valt ut förbi passerande vilket innebär att vi inte kan 
garantera att en liknande undersökning skulle få samma svar. Dock innebär antalet 100 
respondenter att undersökningen innehar en hög generaliserbarhet.  
 

2.5 Kvalitativ ansats 
I en kvalitativ undersökning är urvalet oftast mindre än en kvantitativ undersökning. Det ger 
möjligheten att kunna genomföra en mer detaljerad undersökning vilket leder till mer utförlig 
information (Hauge & Jackson, 1995). Med anledning av att vi ville få en djupare förståelse 
för hur företagen Esprit, H&M samt Zara arbetar så utförde vi därför kvalitativa 
undersökningar på dem. Till skillnad från kvantitativ metod består kvalitativ metod i 
huvudsak av att ha en strukturerad dialog (Grossnicle & Raskin, 2001). Det är många gånger 
bäst att ställa öppna frågor så svaren blir så uttömmande som möjligt. Då vi önskade ingående 
och uttömmande svar men samtidigt en strukturerad dialog valde vi därför att använda oss av 
en intervjuguide. Det menar Teorell och Svensson (2007) är ett bra sätt att gå tillväga då 
respondenten vid den här typen av intervju har möjlighet att svara och uttrycka sig precis som 
den känner. De menar även att det är mycket viktigt att respondenten ges tillfälle att svara så 
utförligt och tillförlitligt som möjligt på de frågor som intervjupersonerna ställer (Teorell & 
Svensson, 2007).  
 
En kvalitativ intervju kan utföras på två olika sätt, antingen genom telefonintervju eller 
personlig intervju. Fördelarna med en telefonintervju är bland annat att det är lättare att 
hantera informationen samt att respondenten inte blir lika påverkad av den som intervjuar. Det 
beror på att respondenten inte ser den som intervjuar och därför inte lika lätt kan bilda sig en 
uppfattning om denne och därefter vinkla sina svar efter den som intervjuar. Fördelarna med 
en personlig intervju är att intervjuaren bland annat samtidigt kan göra olika typer av 
observationer. Intervjuaren kan även minimera risken för feltolkningar som kan uppstå då 
intervjuaren inte har möjlighet att se kroppsspråk med mera (Bryman & Bell, 2003).  
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Vi valde vidare att genomföra en telefonintervju och två personliga intervjuer. Anledningen 
till den här uppdelningen var att det inte fanns någon kunnig person inom området från Esprit 
i Birmingham. Vi valde därför att ta kontakt med Esprit Sweden AB och fick där intervjua 
Charlotte Andersson som arbetar på Esprits kontor i Göteborg. Då Zara inte har något kontor i 
Birmingham fick vi prata med Jonathan Marsh som är Store Manager sedan länge för den 
enda butiken i staden. Vidare valde vi även att intervjua Keelie Jones som är Store Manager 
på H&M i deras största butik i Birmingham.  
 
För att respondenterna skulle få en möjlighet att förbereda sig för intervjuerna skickade vi ut 
frågorna i god tid innan. Genom att ge respondenterna tid att titta igenom frågorna ökade vi 
våra chanser att få väl genomtänkta svar. Då vi genomförde intervjuerna försökte vi efter 
bästa förmåga att skriva ner de exakta svaren. Det överensstämmer med vad Bryman & Bell 
(2003) skriver då de anser det generellt är bra att skriva ner de exakta svaren så att det blir ett 
bra underlag för analys.  
 
2.5.1 Fokusgrupp 
En fokus grupp består av en grupp utvalda människor där tanken är att de ska representera 
målgruppen (Grossnicle & Raskin, 2001). Den här typen av undersökning är givande i de fall 
då undersökarna vill få fram specifik information angående åsikter eller känslor. Tillsammans 
med en ledare som ställer frågorna kan gruppen diskutera sina reaktioner i vissa sammanhang 
eller känslor kring ett visst koncept (Collins & Hussey, 2003). En fokusgrupp är lämplig då 
den bidrar till fler åsikter och tankar som inte kommer fram då endast en person ska svara på 
frågor (Grossnicle & Raskin, 2001). 
Vi valde att anordna en fokusgrupp för att få reda på mer och djupare information än vad den 
kvantitativa undersökningen gav oss. Vi valde ut 8 personer som vi visste var kunder till 
någon av butikerna. Fokusgruppen bestod av 4 stycken kollegor som vi arbetar med samt 4 
elever från Aston University. Åldern på gruppen var spridd men med en medelålder på 32 år. 
 
De som anordnar fokusgruppen ska försöka skapa en lugnande stämning (Collins & Hussey, 
2003). Det är mer givande om det skapas en miljö där alla medlemmar känner sig väl tillmods 
och där gruppen utan problem kan prata fritt med varandra (Grossnicle & Raskin, 2001). Vi 
fick låna ett konferensrum på skolan där vi kunde stänga dörren om oss. Vi bjöd på kaffe och 
kakor vilket fick fokusgruppen att slappna av och stämningen lättades snabbt upp. En av oss 
agerade som ledare och satte igång samtalet så det blev en diskussion. Den andre av oss satt 
mestadels tyst och antecknade intressanta tankar och åsikter samt studerade olika uttryck hos 
fokusgruppen.  
 
2.5.2 Kritik till vår kvalitativa datainsamling 
Då vi ville stärka reliabiliteten i uppsatsen valde vi att prata med personer som vi ansåg var 
kunniga hos studieföretagen. När vi genomförde intervjuerna var vi även mycket noggranna 
med att inte vara ledande då vi ställde frågorna. Vi försökte även vara neutrala samt att inte 
skapa en personlig kontakt med respondenterna.  
 
Vid insamlandet av primärdata är det viktigt att ha i åtanke att respondenterna, Esprit, H&M 
samt Zara, ofta har ett egenintresse av att framställa sig i så god dager som möjligt. Dessutom 
är de anställda ofta präglade av den specifika företagskulturen som råder på företaget och är i 
beroendeställning gentemot deras arbetsgivare. Det kan i värsta fall leda till att de säger saker 
som, av företaget, förväntas av dem och inte vad de egentligen känner eller tycker. Det är 
därför viktigt att inte ta allt vad respondenterna säger som sanning bara för att de sitter på en 
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hög position på det aktuella företaget. Det har vi därför tagit i beaktning då vi analyserat 
svaren.  
 
Vi är medvetna om att vi inte är helt kvalificerade för att få leda en fokusgrupp då det i 
grunden kan krävas psykologisk expertis. Dock ansåg vi att en grupp människor som 
diskuterar de frågor som vi ville ha lite mer djupgående svar på kunde vara en bra idé. Vi vill 
påpeka att resultatet inte är statistiskt säkerställt men att det stärker resultatet från vår tidigare 
kvantitativa undersökning. 
 

2.6 Induktiv eller deduktiv undersökning? 
Enligt författarna Collins & Hussey (2003) innebär en deduktiv undersökning att en befintlig 
teori testas vid en empirisk observation. Ruane (2005) förklarar deduktiv som en forskning 
som går ut på att testa redan befintliga teorier. Genom det skalas generella uppfattningar bort 
och undersökningen leder till att fastställa något specifikt fakta (Collins & Hussey, 2003). 
 
I en induktiv undersökning utvecklas en teori efter undersökaren genomfört en observation i 
verkligheten. Det är med andra ord motsatsen till den deduktiva ansatsen. Här ses inte till det 
specifika utan försök görs för att se till det generella sammanhanget (Collins & Hussey, 
2003). Det är svårt för individer som representerar logiskt tänkande att arbeta enligt denna 
teori då de anser att teori alltid ska ligga till grund för vad som genomförs (Halvorsen, 1992).  
 
2.6.1 Vår ansats 
Då vi redan från början hade en viss kunskap inom ämnet samt att vi själva valt inriktningen 
anser vi att vi från grunden använder oss av en deduktiv ansats. Vidare har vi utgått från 
befintlig teori och formulerat ett syfte. Teorin har vi därefter haft till grund då vi genomfört 
den empiriska undersökningen. Slutligen gick vi tillbaka till teorin för att jämföra den med 
empirin för att då tillföra våra egna slutsatser.  
 
 

13



3. Teori 
 
Med ett utformat syfte och ett planerat tillvägagångssätt presenteras nu relevant teori som 
ska ligga till grund för vår kommande analys och slutsats. Det här kapitlet syftar till att skapa 
förståelse för vad ett varumärke är, hur det kan expanderas och vad det kan innebära för 
konsekvenser för företag. Med det här kapitlet vill vi ge läsaren den kunskap som vi kommer 
att använda oss av och referera till i vår analys.  
 
 

3.1 Vad är ett varumärke? 
” A brand is a name, term, sign, symbol or design, or a combination of these, intended to 
identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 
those of competitors.” (Kotler, et. al., 1999: 571) 
 
Det finns en mängd olika definitioner vad ett varumärke är. Författarna bakom ”Creating 
Powerful Brands” menar att varumärken existerar dels i form av en fysisk produkt men även i 
relation till namn, exempelvis kändisar, platser eller turistattraktioner (Mc Donald & de 
Chernatony, 2003). En annan definition betonar skillnaden mellan produkt och varumärke då 
ett varumärke inte är påtagligt och existerar endast i kundens medvetande medan en produkt 
är fysiskt påtaglig [5]. 
Aaker och Joachimsthaler (2000) skriver om faran att skilja på en produkt och ett varumärke, 
något som han valt att kalla ”The product-attribute fixation trap”. Anledningen till att företag 
ej bör skilja de här faktorerna åt är på grund av att det då kan skada produktens identitet som 
skapats med hjälp av varumärket. Kotler et. al., (2001) skiljer däremot på produkten och 
varumärket. Han menar att en produkt erbjuds till en marknad för att tillfredsställa kundernas 
behov eller efterfrågan. Varumärket däremot ska identifiera från vilken säljare produkten 
kommer ifrån och särskilja den från dess konkurrenter. 
 
Peter Cheverton (2002) hävdar att ett bra varumärke får en person att känna sig nöjd och glad 
över de val han eller hon gjort. Ett framgångsrikt varumärke är en värdefull tillgång då det 
kan garantera framtida inkomster skriver författarna bakom boken ”Creating Powerful 
Brands”(Mc Donald & de Chernatony, 2003). Framgången av ett starkt varumärke kan mätas 
i form av försäljning (Aaker, 1996). Författarna bakom boken ”Creating a powerful brand” 
(2003) menar dock att det är köparna, inte tillverkarna, som ska utvärdera varumärket och 
bestämma dess styrka. De skriver vidare att ett varumärke blir framgångsrikt när det utvecklas 
en klar intention av produkten, ett syfte med dess service samt vilken målgrupp varumärket 
ska rikta sig till (Mc Donald & de Chernatony 2003). Ett varumärke kan ha två olika styrkor. 
Dels den prestationsförmåga som varumärket har rent funktionellt men även de associationer 
som varumärket ska stå för (Middleton, 2006).  
 

3.2 Värde 
Förklaringen av ett varumärkes värde är enkelt. Om inte kunderna är villiga att betala är 
varumärket inget värt. Därför är den viktigaste ingrediensen kunden i sammanhanget 
(McEwen, 2006). Mc Donald och de Chernatony (2003) menar att ett värde handlar om att 
erbjuda någonting mer än själva grundprodukten. Aaker (1996) utvecklar det då han skriver 
om vikten av att skapa funktionella eller emotionella fördelar. En funktionell fördel menar 
han är något konkret som kunden kan koppla direkt till användningen av produkten. För att 
skapa en stark position i relation till konkurrenterna är det viktigt för företagen att välja något 
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specifikt att fokusera på. Det specifika ska vara något som kunderna känner igen och kan 
associera till i användningen av produkten.  
 
Mc Donald och de Chernatony (2003) menar att kunderna inte alltid behöver veta allt som 
inkluderas när de köper varumärket, det kan vara en fördel att de inte vet så de blir positivt 
överraskade. En emotionell fördel skapas då kunden får en positiv känsla som är kopplat till 
varumärket. Det leder till att en mervärdeskänsla skapas i samband med att varumärket ägs 
och konsumeras. Det är viktigt att fokusera på känslan som kunden upplever vid ett köp av ett 
varumärke (Aaker, 1996). Mc Donald och de Chernatony (2003) kallar det för 
konsumentfokuserat tänkande där kundens uppfattning ligger i fokus oavsett om känslan är 
baserad på ett sant eller ett uppfattat värde. 
 
Ett varumärke kan underlätta för individer att kommunicera ut sin image, genom att en 
produkt kan komma att bli en symbol för en person samt symbolisera hans sätt att leva. Det 
benämns som ytterligare en fördel som kallas ”self-expressive”. I sin bok visar Aaker även 
exempel på hur en person kan identifiera sig själv genom ett varumärke; använder personen 
kläder från Ralph Lauren så är han sofistikerad eller om en person kör en Lincoln så är han 
framgångsrik (Aaker, 1996). 
 

3.3 Prisstrategi 
Enligt Lynn B. Upshaw (1995) är priskrig lika gammalt som varumärken. Ordet REA är idag 
så uttjatat att det inte längre fångar kundens uppmärksamhet på samma sätt som förr. Idag har 
företagen hård press på sig från marknaden att försöka hålla priserna på sina produkter nere. 
För att generera så mycket vinst som möjligt försöker företagen ständigt öka marginalen 
mellan kostnad och pris. Det vanligaste sättet att öka marginalen är att försöka minska 
kostnaderna, men en ökning av priset är också en viktig del (Doyle, 2002). För att vara säker 
på att öka sin försäljning är det ett säkert kort att minska sina priser, skriver Keller och 
Richey. Dock menar de att ständiga prisreduktioner kan bidra till kundernas syn på företaget 
som ett lågprisföretag (Keller & Richey, 2006). 
 
Det kan på dagens marknad vara svårt för de varumärken som har ett högt pris att överleva. 
Anledningen är att lågprisvarumärken får bättre och bättre kvalité vilket gör det svårt att 
argumentera varför kunden ska köpa ett dyrt märke. Kvalité är vidare något som kunden sätter 
högt värde på enligt undersökningen nedan (Upshaw, 1995). 
  
 
Faktorer Viktigt (%) 
Kvalité 75 
Pris 67 
Affärens tillgänglighet 36 
Rabatter 34 
Vana 26 
Paketering 20 
Reklam 15 
Tabell 1 Källa: 1992 Gallup/PLMA undersökning (Upshaw, 1995). 
 
Enligt Doyle (2002) är det grundläggande för en marknadsföringsstrategi, men särskilt 
prisstrategi, att vara medveten om hur olika priskänsliga kunderna är. För en del kunder är 
pris den viktigaste faktorn till köp. Medan andra kunder anser att kvalité eller affärens 
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tillgänglighet är mest avgörande vid köp. Därför är det mycket svårt och dessutom ett kritiskt 
läge att segmentera in kunder beroende på hur priskänsliga de är. Vidare gäller det att få 
förståelse för vilka faktorer det är som avgör ett köp. Det stämmer överens med Fords (2005) 
teorier där han delar in kunder i två kategorier, de som är höginvolverade och de som är 
låginvolverade. De kunder som är höginvolverade är de som är beredda att betala mer för en 
viss produkt och som inte väljer produkten på grund av priset. De här kunderna nämner han 
som de lojala kunderna. Låginvolverade kunder menar han är de som handlar efter priset och 
som inte tror att de dyrare märkena skiljer sig mycket från de billiga märkena.  
  
Genom att sänka priset på en produkt, så det är lägre än konkurrenternas, kan värdet på 
produkten öka. Ett annat sätt att öka sin omsättning är att utöka funktionerna på produkten 
vilket gör att den blir bättre eller mer avancerad än konkurrenternas. I det fallet är det dock 
viktigt för tillverkarna att tänka på att inte överdriva funktionerna till den gräns att det blir 
onödiga för kunden (Mc Donald & de Chernatony, 2003). Aaker (1996) håller med om det då 
han menar att de fördelar som varumärket skapar för kunden självklart är i relation till priset. 
Om ett pris är för högt i jämförelse med värdet som levereras kan varumärket snabbt bli 
passé. Han skriver vidare att om ett varumärke väl fått en stämpel hos kunden att företaget tar 
ut ett överpris så spelar det ingen roll vilket värde de verkligen erbjuder sina kunder. 
 
Författarna bakom boken ”Creating Powerful Brands” skriver om hur viktigt det är att 
företagen inte är allt för företagsinriktade, det vill säga fokusera för mycket på priset. Istället 
bör de se mer till kunden och vilket värde denne vill ha (Mc Donald och de Chernatony, 
2003). Det hävdar även Ford (2005) som skriver att det är viktigt att kunden får ett värde som 
motsvarar priset. Författaren skriver vidare: 
 
”It doesn’t matter what price you charge, so long as it is appropriate for what you are 
offering, represented by the brand equity” (Ford, 2005: 122) 
 
Aaker (1996) menar att prisfrågan är mycket komplex då ett pris kan förstöra ett varumärke 
eller signalera om hög kvalité. Han menar att den stora frågan är om värdet baseras på 
fördelarna som varumärket skapar eller på det satta marknadspriset. Aaker (1996) skriver 
vidare att företag vanligtvis fokuserar på att skapa värde för kunden framför fokus på pris. 
Keller (1998) skriver att många företag använder sig av en värdebaserad prissättning, alltså en 
kombination för att försöka sälja rätt produkt till rätt pris. I de här fallen är kundens 
uppfattning om kvalitén en viktig del av beslutet och självklart måste deras uppfattning av 
värdet täcka företagets kostnader. 
 
Jack Trout (2000) menar att priset ofta är en fiende till differentiering då han påpekar att 
definitionen på differentiering är att vara speciell och det borde kosta. Han påpekar dock att 
när priset kommer i fokus hos ett företag börjar de mista sina chanser att vara unika. Det 
håller inte Doyle (2002) med om då han snarare hävdar att priset är en möjlighet att nå olika 
segment. 
 
Beroende på en skiftande omvärld och kunders skilda efterfrågningar måste företag i många 
fall anpassa sina priser vilket kan ske på olika sätt (Kotler et. al., 2001). En av Kotlers et. al. 
(2001) teorier angående att anpassa sina priser kallar de för segmenterad prissättning. I ett av 
de här fallen säljer ett företag en liknande produkt men till ett annat pris. Trots det är priset 
inte baserat på produktionskostnaderna då kostnaderna är relativt lika för de olika 
produkterna.  
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Doyle (2002) skriver hur företag genom multibranding strategy kan få större möjlighet att 
utöka utbudet av olika priser till sina kunder. I den strategin prissätter företagen olika 
varumärken vilka därefter riktas till olika segment av marknaden. Han betonar dock att det är 
innovationer som främst kan erbjuda kunden ett överlägset värde. Inovationer medföra även 
att företag kan sätta ett högre pris på sina produkter.  
 

3.4 Expansion 
En strävan efter att vara störst och bäst finns i de flesta sammanhang och på de flesta 
marknader. Då ett företag känner att de inte längre kan utveckla det nuvarande varumärket på 
marknaden kan det vara dags att träda in på en nära relaterad marknad (Mc Donald & de 
Chernatony, 2003). När företag vill träda in på en ny marknad så behöver de ej använda ett 
nytt namn för den nya produkten utan allt fler företag använder det redan befintliga 
varumärket (Kapferer, 2004). Mc Donald och de Chernatony (2003) menar att det till stor del 
beror på de höga kostnader som tillkommer då företag ska skapa ett helt nytt varumärke. En 
lansering av ett nytt varumärke kostar, under det första året, i genomsnitt dubbelt så mycket 
som en varumärkesexpansion. Vidare har ett varumärke som använder ett redan etablerat 
namn även större chans att lyckas på grund av att kunskapen om det redan existerande märket 
är större hos kunden (Lockhart & Ford, 2005). Idag är uppskattningsvis två av tre produkter 
vara från utvidgade varumärken, skriver Peter Cheverton (2002). Dock fortsätter han med att 
poängtera att vissa varumärkesutvidgningar är rimligare än andra. En rimlig utvidgning kan 
vara då kunden ser en naturlig koppling och accepterar det (Cheverton, 2002). Det är även 
troligt att kunderna känner en större tillhörighet mellan ett varumärke och dess expanderade 
produkt om produkten delar varumärkets koncept (Lawson, Milberg & Park, 1991). 
 
Peter Cheverton (2002) skriver om olika varianter av varumärkesutvidgning. Den enklaste 
varianten är att lansera en redan existerande produkt i ett nytt format men under i princip 
samma namn. Det är något som även Riezebos (2003) skriver om och benämner som line 
extension. Om ett företag använder samma eller liknande logga eller varumärkesnamn kan det 
dock leda till förvirring för kunderna då de inte vet vilken som är den ursprungliga källan 
(Pullig, Simmons & Netemeyer, 2006). Ett annat sätt kan vara att under samma namn 
utveckla kompletterande produkter exempelvis inom samma produktlinje. Många företag 
väljer även att under samma varumärke utveckla en produkt i en annan produktklass. 
Riezebos (2003) skriver om den här typen av utvidgning och kallar den för brand extension.  
Han väcker även en fråga om den här indelningen är tillräckligt utförlig (Riezebos, 2003). En 
varumärkesutvidgning blir riktigt farlig då den lämnar sin marknad och börjar tillverka helt 
andra produkter vilket också är den sista varianten. Det är då viktigt att överföra värdet från 
varumärket till den nya marknaden (Cheverton, 2002). Idag kan ett varumärke utvidgas till 
max och över många marknader. Därför har Riezebos (2003) utvecklat ytterligare en tredje 
kategori som kallas concept extension som kan användas då ett varumärke utvidgas till olika 
typer av produkter som befinner sig på helt olika marknader. 
 
3.4.1 Risker med expansion 
Jack Trout (2000) menar att det finns ett enkelt sätt att tappa sin unikhet och differentiering 
på, genom tillväxt och expandering. Han definierar två företeelser som kan ske. Det första är 
att företag kan tappa koncentrationen på vad de gör och fokusera på fel saker. Det andra 
misstaget benämner han som ”varumärkesutvidgnings-fällan” och syftar då till stora företag 
som vill sätta sitt varumärke på alla slags produkter, oavsett om de är relaterade till varandra 
eller inte (Trout, 2000). I motsats till Trout menar Kapferer (2004) att det någon gång i ett 
varumärkes liv blir nödvändigt att utvidgas ur en strategisk synvinkel. McEwan  poängterar i 
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artikeln ”Managing the Value of your Brand” att det är viktigt att bibehålla sina kunder men 
samtidigt fokusera på att attrahera nya då inga kunder kan leva för alltid (McEwan, 2005). 
Dock påpekar Kapferer (2004) att en tillväxt bör ske i en viss ordning och att den inte bör ske 
för snabbt. Självklart finns det även risker menar han. Att utvidga sitt varumärke till helt nya 
marknader, inte bara inom varumärkets kategori, kan innebära nya hot från nya konkurrenter. 
Det innebär inte bara en finansiell risk utan även en risk att hela varumärket kan skadas av 
konkurrenter (Kapferer, 2004). Mc Donald och de Chernatony (2003) poängterar vikten av att 
noga väga för- och nackdelar mot varandra innan ett beslut fattas. De fortsätter med att 
förklara vad som kan hända om en expandering går fel. För det första kan negativa 
associationer till kärnvarumärket skapas om det nya märket inte lyckas på marknaden. De 
skriver också att varumärkenas namn kan blandas ihop vilket kan leda till förvirring hos 
kunderna. 
  

3.6 Positionering 
Enligt den fria encyklopedin så innebär positionering att ge ett objekt en viss placering [6]. 
Positionering kan även förklaras när företag försöker bygga upp en image eller profil för 
företaget eller deras produkter på marknaden i förhållande till andra konkurrenter [7]. En 
annan definition är att positionering innebär att vara på en plats där människor kan höra, läsa 
eller se varumärket (Hayden, 2007). Evert Gummesson (2002) har en djupare beskrivning av 
fenomenet positionering som lyder: 
 
”Positioning is a strategy for allocating a position - a cell in the costumer´s brain – to a 
product or service in order to make the consumer think of a special brand when a purchase is 
pending.”(Gummesson, 2002: 112)  
 
Kapferers (2004) beskrivning av positionering innefattar att företaget bör betona de 
utmärkande dragen för produkten för att skilja sig från sina konkurrenter och på så sätt bli mer 
attraktiva för kunderna. Han menar vidare att det första och viktigaste vid en positionering är 
att kategorisera in vilken grupp produkten tillhör, vilket kan vara svårt för unika produkter. 
Därefter är det viktigt att demonstrativt visa varför företaget är bättre än andra företag i den 
kategorin. Den här åsikten stämmer inte överens med hur författaren Upshaw (1995) 
beskriver positionering. Han menar att ett varumärke positioneras av kunderna beroende på 
hur de uppfattar varumärket i jämförelse med konkurrenternas. Han fortsätter med att skriva 
om att varje gång en position förändras får det en betydande effekt på varumärkets identitet.  
 
Peter Doyle (2002) förklarar att positionering är ett sätt för företag att välja kundsegment samt 
bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Upshaw (1995) menar att då företag ska 
positionera sig på marknaden ska de tänka på den här processen i två steg. Först är det viktigt 
att identifiera kunderna som individer, vad varumärket står för och vad de skulle vilja att 
varumärket stod för. Det andra som företag måste studera, enligt författaren är hur andra 
företag lyckats med sin positionering och varför den i så fall lyckas eller inte. Upshaw (1995) 
menar vidare att många tenderar att arbeta med sin positionering under ett kort tag för att 
sedan prioritera andra frågor och glömma bort positioneringen. Han tycker att företag bör 
undvika det misstaget genom att ha någon som arbetar ständigt med det och som fokuserar på 
vad varumärket står för och dess betydelse för kunderna.  
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3.7 Brand image  
Begreppet brand image har länge betraktats som en mycket viktig del av ett företags 
marknadsföring (Keller, 1998). Enligt Kotler et. al. (2001) är brand image vad konsumenterna 
tror om det enskilda varumärket. Keller (1998) menar att brand image handlar om vilken 
föreställningen ett varumärke har. Det som föreställningen baseras på är hur konsumenterna 
uppfattar varumärket i nuläget [8]. Leslie de Chernatony skriver i sin bok “From Brand 
Vision to Brand Evolution” (2006): 
 
”People do not react to reality but to what they percieve to be realtity.” (de Chernatony, 
2006: 22) 
 
Han menar vidare att det är osannolikt att två personer har samma image om ett varumärke 
eftersom alla människor har olika erfarenheter som färgar deras intryck (de Chernatony, 
2006).  
 

3.8 Brand equity  
På 1980-talet föddes ett av de mest populära och betydelsefulla begreppen inom 
marknadsföring – brand equity. Kevin Ford (2005) menar i boken ”Brands Laid Bare” att 
brand equity innebär hur människor uppfattar ett varumärke. Aaker och Joachimsthaler 
(2000) utvecklar det vidare och beskriver brand equity, eller varumärkeskapital som det även 
kallas, så här: 
 
”Brand equity was defined as the brand assets (or liabilities) linked to a brand’s name and 
symbol that add to (or subtract from) a product or service.” (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 
17) 
 
Positivt med det nya begreppet var att det belyste vikten av ett bra varumärke i en 
marknadsföringsstrategi, vilket tidigare inte hade haft någon större betydelse. Om kunder 
favoriserar en produkt och sättet det marknadsförs på anses det ha positivt varumärkeskapital 
(Keller, 1998). Varumärkeskapital menar Keller (1998) uppstår när konsumenterna har en hög 
nivå av igenkännedom och förtrolighet till varumärket. Han skriver att konsumenterna måste 
övertygas om att det finns en meningsfull skillnad bland de olika varumärkena för att 
varumärkesstrategierna ska bli framgångsrika och för att varumärkeskapital ska skapas.  
 
Aaker och Joachimsthaler (2000) menar att begreppet kan delas in i fyra dimensioner: brand 
awareness (varumärkeskännedom), percieved quality (upplevd kvalité), brand associations 
(varumärkesassociationer) och brand loyalty (varumärkeslojalitet). Även Kotler (2001) delar 
in brand equity i de olika dimensionerna. Han skriver även om hur stora konkurrensfördelar 
ett företag får då de har ett starkt brand equity och att det lättare kan lansera både line- och 
brand extensions.   
 
3.8.1 Brand awareness 
Brand awareness handlar om kunders eller potentiella kunders medvetenhet om ett 
varumärke. Det kan även innebära identifiering av varumärket [9]. Enligt boken ”Strategic 
Advertising Management” (Percy, Rossiter, Elliot, 2001) skulle inte ett företags 
marknadsföring kunna vara effektiv utan brand awareness som länk mellan ett företags 
meddelande och deras varumärke. Brand name awareness relaterar till hur lätt kunden 
kommer att tänka på ett visst märke vid en speciell situation (Keller, 1993). Det finns två 
olika typer av brand awareness som ett företag måste se till. Den ena är brand recognition 
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som relaterar till konsumentens förmåga att bekräfta ett tidigare exponerat varumärke. 
Konsumenten känner med andra ord igen varumärket från ett tidigare tillfälle (Aaker, 1996). 
Enligt Aaker (1996) innebär brand recognition inte att kunden behöver komma ihåg var 
denne sett varumärket tidigare eller varför varumärket skiljer sig från andra varumärken. Den 
andra typen av brand awareness är brand recall som uppstår när kunden har ett behov och 
tänker spontant på varumärket som ett sätt att tillfredsställa behovet med. 
 
För att skapa brand awareness gäller det att skapa en bekant känsla av varumärket. Det kan 
göras genom att exempelvis synas flera gånger för konsumenten. Genom att låta konsumenten 
höra, se och därefter tänka på ett varumärke desto större sannolikhet är det att varumärket 
registreras i konsumentens minne (Keller, 1998).   
 
3.8.2 Percieved quality 
Enligt Aaker (1996) är den upplevda kvalitén en speciell typ av association och eventuellt den 
viktigaste. Den upplevda kvalitén går ej hand i hand med den objektiva kvalitén, utan kan 
både vara högre eller lägre än den verkligen kvalitén. Den upplevde kvalitén bildas bland 
annat genom olika faktorer så som omgivning eller förväntningar. Förväntningarna skapas 
genom exempelvis varans logotyp, marknadsföring eller dess pris.  
 
3.8.3 Brand associations 
Aaker och Joachimsthaler (2000) menar att allt som kan koppla varumärket till kunden kan 
vara brand associations. De menar vidare att en av de viktigaste uppgifterna för ett företag är 
att bestämma vilka associationer som ska förknippas med varumärket. Därefter är det viktigt 
att försöka skapa de associationerna till varumärket hos kunderna. Kahle och Kim (2006) 
skriver att antalet associationer som konsumenten besitter bildar en associationsgrupp. Vidare 
anser de att varumärken som har många positiva associationer har starkare varumärkeskapital.  
 
Associationer till ett varumärke kan delas in i två delar. Den första delen är de associationer 
som är direkt kopplade till produkten. Den här delen kallas för attribut-baserad association då 
det är en påtaglig liknelse som exempelvis doften av en parfym. Den andra delen är inte lika 
påtaglig och benämns därför som den icke attribut-baserad association. Det är abstrakta 
associationer, alltså liknelser som inte har direkt koppling till varumärket. Exempel på det är 
en känsla som ett varumärke skapar för kunden (Lockhart & Ford, 2005) 
 
Keller (1993) skriver i en artikel att styrkan i de associationer som någon har beror på vilket 
sätt informationen har tagit plats i minnet och hur det underhålls som en del av 
varumärkesimagen. Han menar vidare att styrkan även beror på kvantiteten av information 
som flödar samt kvalitén på informationen. Med andra ord hur mycket en person tänker på 
varumärket samt vad personen tänker på vid de tillfällena.  
 
3.8.4 Brand loyalty 
”Behind every powerful brand stands a set of loyal customers” (Kotler et. al., 2001: 473) 
 
Enligt Ford (2005) innebär brand loyalty hur ofta någon väljer ett varumärke framför ett annat 
vid ett köp. Brand loyalty är kärnan av alla varumärkesvärden (Aaker, 1996). Percy et. al. 
(2001) beskriver lojalitet till ett varumärke som nyckeln till framgång. De menar vidare att de 
som är lojala till ett varumärke inte heller kommer att bli lika lockade av att gå över till andra 
konkurrerande varumärken. Så här förklarar Percy et. al. (2001) vidare fenomenet lojalitet:  
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”Loyalty is the result of people’s attitudes, both toward the brand and the category” (Percy 
et. al., 2001: 61) 
  
                     Satisfaction 
 
 Low  High 
 
      High  
 
 
Perceived  
risk in  
switching 
      
 Low  
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Vulnerable 

Loyal 

 
Modell 1. Loyalty Model Groupings (Percy et. al., 2001:67).  
 
Om ett varumärke ska bli riktigt starkt bör företag ej enbart fokusera på differentiering utan 
även på att skapa en typ av relation till kundgruppen. För att skapa en sådan relation blir det 
nödvändigt att utveckla varumärket så att det får en meningsfull roll i kundens liv eller att det 
kan uttrycka något hos kunden som denne vill få uttryckt för omvärlden. Om ett företag 
lyckas med det kommer kunden bli mycket lojal, vilket även innebär att kunden genom mun-
till-mun metoden kommer prata med andra om varumärket (Aaker, 1996). Har ett varumärke 
redan fått lojala kunder är det relativt billigt att vårda dem så de stannar som kunder. Något 
som dock är mycket viktigt i en sådan situation är att även upprätthålla och påminna om den 
positiva attityden till varumärket (Ford, 2005).  
 
Om ett varumärke befinner sig på en stabil marknad innebär det ett stort medfört värde för 
företaget (Riezebos, 2003). Då ett företag har lojala kunder så är de i princip utom räckhåll för 
andra konkurrenter. De är då ej heller benägna attitydmässigt att byta varumärke, och även 
om de vore benägna skulle de flesta tycka att risken skulle vara för stor. Det som däremot 
skulle kunna få konsumenten att köpa produkten skulle vara en signifikant demonstrativ 
förändring som direkt skapade en positiv attityd från att prova den (Percy et. al., 2002).  
 

3.9 Brand attitude 
Författarna bakom boken ”Consumer Behaviour” skriver att en attityd är bestående då den 
inte förändras över tiden. De hävdar även att den är generell då den oftast kan appliceras vid 
mer än ett tillfälle (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2006). För företag är det viktigt att 
se till vad konsumenterna har för attityd till varumärket. Anledningen till det är att det ofta är 
attityden till ett varumärke som ligger till grund för hur konsumenten kommer att förhålla sig 
till produkten och därefter handla (Keller, 1998).  
 
Det är viktigt och betydelsefullt att skilja på uppfattning och känsla inför ett varumärke. 
Känslorna, som kan liknas vid attityden till varumärket, kan bli särskilt stark om 
konsumenterna associerar varumärket till en image som de själva vill eller inte vill inkludera 
(Kahle & Kim, 2006). Enligt Keller (1998) beror konsumenternas attityd till ett varumärke till 
stor del på hur de uppfattar dess egenskaper och vilka fördelar de kan dra av varumärket. Hur 
stark attityd en person har till ett varumärke varierar beroende på hur stort engagemang 
personen är till produkten (Solomon et. al., 2006).  
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3.10 Brand identity 
Ett varumärkes identitet består dels av namnet och dess logo men även av alla de 
associationer som kunderna har i relation till varumärket (Lockhart och Ford, 2005). De olika 
associationer som varumärkesinnehavaren vill formge eller behålla anser Aaker och 
Joachimsthaler (2000) vara synonymt med varumärkesidentitet. Associationerna innebär ett 
löfte mellan kunden och varumärket samt hjälper varumärkesidentiteten att etablera en 
relation mellan varumärket och kunden genom att skapa ett värde för kunden. Kapferer (2004) 
skriver att för redan befintliga varumärken så är identiteten källan till varumärkets 
positionering. Upshaw (1995) beskriver varumärkesidentiteten som varumärkets unika 
fingeravtryck. Han anser att: 
 
“An identity is not what a marketer creates, but what consumers perceive 
has been created” (Upshaw, 1995: 13) 
 
Genom att ha en bra uppfattning om produktens varumärkesidentitet menar de Chernatony 
och Mc Donald (2003) att möjligheten att utveckla varumärkets position ökar. De menar även 
att ett noggrant identitetssystem gör att det blir svårare för konkurrenter att hitta strategiska 
fönster.  

22



4. Empiri 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera både primär- och sekundär data från våra tre 
utvalda studieföretag Esprit, H&M samt Zara. Vi kommer även att presentera en 
sammanställning av de svar som vi fick in från vår undersökning med studieföretagens 
kunder. Sist i kapitlet presenteras resultatet från vår fokusgrupp.  
 
 
 

 

4.1  
 
 
 
 
Varumärket Esprit är känt världen över och har en försäljning i fem kontinenter och i 
sammanlagt 44 länder. Esprit är idag ett börsnoterat aktiebolag i Hongkong och i London [10] 
och under 2001 omsatte de HK $ 1.1 biljon [11]. Företaget är uppbyggt genom individuella 
divisioner för de olika produktområdena [12]. 
 
I San Fransisco år 1968 började Susie och Doug Tompkins att sälja Espritkläder ur bakluckan 
från deras bil. Några år senare bildades företaget Esprit de corp. och sju produktlinjer 
skapades. Företaget har utvecklats i stor omfattning sedan dess [13]. Under 80-talet bröt 
Esprit de gamla och traditionella barriärerna och gick ut med kläder som var vågade men 
enkla och som attraherade tonåringar samt mor- och farföräldrar [11]. För 10 år sedan var 
Esprit rankade som det 28:e mest välkända märket i USA. Varumärket Eprit fortsätter att växa 
även efter millenniumskiftet och under 2001 kände hela 84 % i Tyskland till märket [13]. 
Expanderingen i Esprits fall har bara varit något positivt då de hela tiden ökar sin omsättning 
(intervju, C. Andersson). 
 
I de elva produktlinjer de har idag designas över 20 000 produkter varje år som säljs i deras 
630 fristående butiker världen över [14]. Charlotte Andersson berättade för oss att Esprit har 
två stycken olika dammärken; Esprit Casual och Esprit Collection. Casual är en baskollektion 
som utgör cirka 62 % av hela Esprits omsättning. Det andra dammärket, Esprit Collection, 
utgör en mindre del av företaget och har mer designade och skräddarsydda kläder (intervju, C. 
Andersson). Esprit skriver på sin hemsida att de erbjuder lyxiga kläder som man har råd med. 
Esprit når många målgrupper genom sina elva produktlinjer och förutom kläder till kvinnor, 
män och barn säljer de även skor, bädd + bad och accessoarer [10] Esprit är ett ”lifestyle 
brand” vilket innebär att märket vill erbjuda något till alla olika människor, oavsett stil, ålder 
eller kultur. Med det i grunden anser Charlotte Andersson att det endast finns fördelar för 
Esprit att utvidga sitt varumärke (intervju, C. Andersson).    
 
Charlotte Andersson tror inte att deras märkesindelning skapar förvirring. För att underlätta 
för sina kunder att hitta har lapparna på de olika dammärkena olika färger. Dessutom arbetar 
de med ”shops in shops”, det vill säga att i en Espritaffär så är märkena uppdelade i olika 
sektioner och kan till och med ha en vägg emellan sig. Charlotte Andersson tror att kunderna 
uppskattar den här indelningen i butiken då det blir lättare att hitta det de söker efter och hon 
anser personligen att indelningen är tillräckligt tydlig. Hon tror även att många är medvetna 
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om deras olika dammärken men att de som inte vet det ser Esprit som ett enhetligt märke 
(intervju, C. Andersson).  
 
Märket håller hög standard men fokuserar ändå på förhållandet mellan pris och prestation 
skriver Esprit på sin webbsida. [12]. Charlotte Andersson menar att de i många fall arbetar 
med dyrare kvalitéer vilket leder till att vissa varor skiljer sig åt vad gäller priset. Esprit 
strävar efter att leverera bästa kvalité till lägsta pris för att alla människor ska ha möjlighet att 
handla hos dem. Esprit tror att kundernas  
top-of-mind, vad gäller varumärket Esprit, är att det är ett ”lifestyle brand” (intervju, C. 
Andersson). 
 
När vi frågade Charlotte Andersson om hon tror att det finns lojala kunder på dagens marknad 
blev hennes svar; ”O ja! Espritkunden är enormt trogen. Så länge det står Esprit på den lilla 
lappen i nacken vet konsumenten vad de får och skulle inte svika i första taget. ” 
  
Esprit ser på H&M och Zara som konkurrenter men anser att de ligger mycket bättre till hos 
kunderna. Charlotte Andersson ser på både H&M och Zara som företag utan service och 
kvalité men att kunderna också är medvetna om det. Dock anser hon att priserna på Zara är 
något högre än vad det är på H&M. Det som skiljer Esprit från de andra två är framförallt 
servicen i butikerna men också den goda kvalitén (intervju, C. Andersson).  
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4.2  
 
Företaget H&M öppnades i Sverige år 1947 av Erling Persson [15]. I början hette de Hennes 
och sålde enbart damkläder. År 1968 köpte Erling Persson upp företaget Mauritz Widforss 
som bland annat sålde herrkläder. Sammanslagningen ledde till att Hennes bytte namn till 
Hennes & Mauritz som kom att sälja både dam- och herrkläder [16]. De har fram till idag 
utvecklat olika märken på damsidan. Modern Classic heter deras dressade märke under vilket 
de säljer kavajer, kostymer, skjortor osv. Märket är tilltänkt till den arbetande kvinnan som 
vill klä sig med stil. Märket Everyday är deras populäraste märke och innefattar enklare och 
mer vardagliga kläder. Det märket vänder sig till kvinnor från tjugo år och uppåt. De har även 
satsat på ett sportigare märke vid namn Logg samt ett märke för större kvinnor som heter BIB 
(intervju, K. Jones). Idag säljer H&M även kosmetika och accessoarer under sitt varumärke. 
H&Ms affärsidé bygger på att sälja ”mode och kvalité till bästa pris”. [15]. H&M vill att deras 
kunder ska uppfatta dem som ett företag som säljer modemedvetna kläder till ett billigt pris. 
H&M tror att kunderna tänker på deras produkter som ”high fashion” vid top-of-mind 
(intervju, K. Jones). 

 

 
Då H&M inte äger sina egna fabriker arbetar de istället med fristående leverantörer. 
Sammanlagt har de cirka 700 leverantörer främst i Asien och Europa. H&Ms omsättning 
uppgick 2006 till MSEK 80 081 kr [15].  
 
H&Ms koncept är att ”erbjuda ett brett modesortiment med en mängd olika koncept - från 
uppdaterade klassiker och basplagg till kläder som speglar de allra senaste internationella 
trenderna. Därtill finns underkläder, sportkläder, accessoarer och kosmetik. Mode för alla, 
helt enkelt, och alltid till bästa pris” [17]. De olika varumärkena finns till för att täcka in så 
stor grupp människor som möjligt för att alla ska kunna hitta något i deras butiker. Det är 
även ett strategiskt val så att företaget ska kunna öka sin omsättning (intervju K. Jones). 
H&M försöker anpassa sina inköp efter vad marknaden efterfrågar samt vilka signaler 
butikerna ger om vad som säljer bra [18]. Keelie Jones menar att H&M vill att deras kunder 
ska känna till deras olika märken och de har därför ofta delat in sina butiker efter de olika 
märkena. Hon menar vidare att en del kunder är väl medvetna om deras indelning medan 
andra kan komma och fråga efter hjälp att hitta en viss typ av plagg. Ingenstans kan kunderna 
hitta namnen på deras olika märken i butiken då det varken står på klädernas etiketter och de 
visar dem heller inte i sin marknadsföring. De har dock funderat på att sätta upp skyltar för att 
förtydliga den här indelningen men det är något som ännu inte skridit till verk. Om kunderna 
inte noterat en uppdelningen i butiken så kan kunderna se en skillnad på märkena genom de 
olika etiketterna som plaggen har. Moderna Classics etiketter är vita eller svarta men med 
rosor på medan Everyday har enkla, vita etiketter (intervju, K. Jones).  
 
H&Ms olika ledtider varierar kraftigt beroende på vad varan har för karaktär. Ledtiderna kan 
variera mellan två veckor och sex månader [18]. Det menar Keelie Jones är en av H&Ms 
svagheter då hon påpekar att butikerna har hög omsättning på sina produkter och kan ibland 
stå utan de storlekar som efterfrågas. Det som är positivt med företaget menar hon är det 
värde som kunderna får från de billiga kläderna som säljs. Hon tror även att H&M har lojala 
kunder då hon ofta känner igen människor som återkommer till butiken. De har även ett 
dataregister där de kan se hur ofta samma människor handlar och genom det kan de se att det 
finns många trogna kunder (intervju, K. Jones).  
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Innan en etablering ska ske på en ny marknad görs en noggrann undersökning och bedömning 
av bland annat demografi, sysselsättning, köpkraft och köpbeteende. De ser även till vad för 
andra affärer som finns i närheten och möjligheten till kollektivtrafik [19]. Vad gäller att 
kommunicera ut sitt varumärke anser H&M att deras butiker är deras viktigaste 
informationskanal eftersom ”det är här mötet med kunderna sker”. Vidare har H&M ett flertal 
reklamkampanjer per år då de ser reklam som ett sätt att bjuda in sina kunder till butikerna. 
[20].  
 
H&Ms affärer är oftast standardiserade men de har även så kallade konceptbutiker där endast 
ett av varumärkena säljs. Genom att använda sig av konceptbutiker ser de möjligheten att 
växa på en redan fragmenterad konfektionsmarknad samtidigt som de blir mer tydliga 
gentemot kunden [19]. Keelie Jones menar att hon inte tror att deras kunder är förvirrade på 
grund av att de har olika märken på sina kläder utan hon menar att kunderna uppskattar att det 
finns något för alla. H&Ms olika märken skiljer sig dock åt i pris då de kostar olika mycket att 
producera. Märket Modern Classic är dyrare men består också av bättre och mer hållbara 
material. Everyday vill H&M ska uppfattas som ett billigt märke och därför används mest 
bomull och syntet i deras kläder. Keelie Jones påpekar att kunderna inte kan räkna med att 
kläderna ska hålla för alltid (intervju, K. Jones).  
 
H&M testar ofta på nya vägar att expandera på. Dels har de haft en del kända profiler som 
designat kläder åt dem vilket har haft varierad framgång i olika länder. En annan idé som de 
nyligen testat var att sälja något dyrare kläder under ett varumärke vid namn Gold. Dock var 
det inget som gick hem hos kunderna och de ska nu avveckla det märket. De här idéerna är 
inget som H&M går ut med till allmänheten utan de försöker testa märkena i tysthet (intervju, 
K. Jones). 
 
Zara och Esprit är inte konkurrenter till H&M enligt Keelie Jones. Hon menar att Zaras priser 
är högre än deras och att de inte har samma omsättning på deras försäljning. H&M anser inte 
heller att Esprit är deras konkurrenter då de erbjuder sina kunder en helt annan stil (intervju, 
K. Jones). 
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 finns modeföretaget Zara i 63 länder med cirka 990 affärer [21]. Affärerna är belägna i 
n, Amerika och i Europa som alla är skapade för att framhäva en speciell atmosfär. Detta 
tt låta sina kunder bli inspirerade och låta dem njuta då de handlar Zaras kläder. Det 
a ordet som Zara tror att deras kunder kommer att tänka på då de tänker på deras 
märke är åtråvärt (intervju, J. Marsch). De skriver även på sin hemsida att de erbjuder det 
ste inom mode, inspirerad av den livsstil som män och kvinnor har idag [22].  

ancio Ortega Gaona startade sin affärsverksamhet år 1963 då han tillsammans med sin 
illverkade badrockar samt sovplagg (DN, 20/9, 2003). År 1975 öppnade han den första 
butiken i Spanien som kom att bli början till världens tredje största modekonfektör på 
naden, Inditex-group. Idag består Inditex-group av över hundra företag i textilbranschen 

a kända märken som även ingår är märkena Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
divarius, Oysho, Zara Home and Kiddys Class. Inditex-gruppen har varit börsnoterat 
n 23 maj, 2001. [23] och Zara står för hela 73 procent av Inditex-gruppens omsättning 
ens Industri, 20/2, 2003).  

att nå ut till fler segment samt kunna tillfredsställa sina kunders behov på bästa sätt har 
 sedan start haft ett uppdelat sortiment av kläder. Deras två dammärken heter: Zara Basic 
Zara Woman. Zara Basics huvudmålgrupp är individer som har begränsat med pengar 
 som ändå vill klä sig med stil. Det skiljer sig från Zara Women där målgruppen har en 
e inkomst vilket gör att Zara kan använda finare och dyrare fabrikat till sina kläder under 
et Zara Woman (intervju, J. Marsch). 

lningen av de olika märkena i butiken anser butikschefen Jonathan Marsch vara tydlig 
för kunderna. Det med anledning av att Zara använder sig av olika galgar för de olika 
erna samt att Basics prislappar är svarta eller vita medan Womens är silvriga. Han 
kar också att alla deras kunder är väl medvetna om att det har olika märken och att 
en är uppdelad efter dem. Jonathan March tror att om ett företag har ett starkt varumärke 
ir riskerna med en expansion färre (intervju, J. Marsch).  

s tillverkning sker vertikalt integrerat, med andra ord att de äger en del av produktionen, 
t gör att de kan vara mer flexibla och snabbare se till kundernas efterfrågan [23]. "Att 
ka minska tiden, det är nyckeln för oss. Vi är så lönsamma eftersom vi förstår att det är 
gt att reducera varulagren. Vi producerar utifrån kundefterfrågan." säger José María 
ellano (Dagens Industri, 20/2, 2003). En positiv konsekvens av att företaget till stor del 
and om sin egen tillverkning, samt att resterande delen tillhandahålls av lokala 

rantörer, gör att ledtiderna bli ovanligt korta och att de snabbt kan anpassa sig efter olika 
er. Det kan jämföras med några av deras starkaste konkurrenter på marknaden, 
pelvis GAP och H&M, där det kan ta upp till 9 månader innan en ny kollektion kommer 
ffären. I Zaras fall kan det ta endast två till tre veckor. Zaras affärsidé är att ”sälja det 
ste modet i korta serier i god kvalité till bra pris har finslipats med den tekniska 
cklingen” [24]. 

 
k varierar Zaras priser kraftigt beroende på om det är från Basic eller Women. Jonathan 
sch tror på en kombination av billiga och dyra kläder för att maximera vinsten för Zara då 
menar att de dyra kläderna inte säljs i samma utsträckning som de billigare. Han fortsätter 
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med att säga att han tror att prisskillnaden inte leder till förvirring för kunderna då Zara noga 
delat in sina butiker med hjälp av deras olika märken (intervju, J. Marsch).  
 
Zara tror absolut att det finns lojala kunder på dagens marknad och anser sig även ha många 
återkommande kunder (intervju, J. Marsch). Zara använder sig inte av någon reklam. 
Företagets grundare Amancio Ortega Gaona menar att ”reklam är ett meningslöst 
distraktionsmoment”. Företaget anser vidare att skyltfönstren, affärsinredningen och kläderna 
är all reklam som de behöver [24].  
 
Under mars månad 2006 tog Zara över förstaplatsen från H&M som Europas största 
klädeskedja sett till omsättningen [25] Jonathan Marsch menar att Zara inte konkurrerar med 
H&M eller Esprit vad gäller modekläder då skillnaden mellan företagens kläder är för stor på 
grund av två anledningar. Han menar att Zara använder bättre kvalitéer i sina kläder samt att 
de inhämtar sin inspiration från catwalken vilket gör att Zara hellre vill jämföra sig med 
företag så som Gucci (intervju, J. Marsch). 
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4.4 Kunderna 
Av de 100 stycken tillfrågade personerna handlar 72 % av dem regelbundet från H&M, Zara 
eller Esprits butiker. Dock var det endast 26 % av de tillfrågade som hade noterat de olika 
varumärkena som företagen har. De flesta personer kände till att H&M har flera olika 
dammärken. När vi bad dem nämna de olika märkena hos H&M kunde 43 % säga att de 
kände till märket Logg. De två stora dammärkena, Moderna Classic och Everyday, var det 
inte någon som kunde namnge. En stor del av kunderna nämnde märken som inte ens 
existerar i H&Ms butiker idag. Då vi frågade om Esprits varumärken var det endast 7 % av 
respondenterna som kände till att de har en indelning av sina damkläder. Av dem var det 
endast ett fåtal som kunde nämna vad deras olika märken heter. Vad gäller Zaras märken 
svarade 12 % av alla som var med i undersökningen att Zara gör en uppdelning av sina 
dammärken. Av de tillfrågade var det endast 5 % som kände till att det finns ett märke som 
heter Basic och endast 1 % visste om att Zara har ett märke vid namn Woman.  
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I de olika företagens butiker upplever många, närmare 70 %, av kunderna att det sker en 
uppdelning efter företagens olika varumärken. Av de individerna tyckte 73 % att den här 
typen av uppdelning är bra, 16 % anser att den är helt okej medan 11 % inte har någon 
uppfattning om det. Uppdelningen märker kunderna av tydligast då en affär placerar ut de 
olika klädkategorierna på olika våningsplan. De tillfrågade sa även att de kan märka av det 
genom att butiken har olika platser för olika märken i butiken. Några få respondenter sa att de 
märker av en uppdelning i affären genom att kläderna har så olika stil. Vidare var det 6 % 
som hade noterat att en uppdelning av märkena skett med hjälp av skyltar i butiken.  
 
Vi frågade även kunderna om de hade märkt att företagen delar upp sitt sortiment i form av 
olika priser. Utfallet på den frågan blev att 52 % av kunderna inte ansåg att så var fallet. Dock 
ansåg 38 % av respondenterna att det sker en uppdelning i pris och 57 % av dem tyckte att det 
skedde hos H&M. En tredjedel av de tillfrågade svarade även att Zara gjorde det. Endast 10 % 
upplever att så är fallet hos Esprit. Vad de ansåg om att dela upp ett sortiment genom olika 
priser var varierade. De flesta av de tillfrågade, 39 %, ansåg att en uppdelning i pris är helt 
okej om det tydligt framgår att det finns en skillnad exempelvis i kvalitén eller liknande. 18 % 
ansåg att det är bra då företagen kan möta fler målgrupper och genom det ge kunderna fler 
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alternativ. Det var 14 % som var mycket negativt inställda till en prisindelning och 12 % 
ansåg att det skapade förvirring 17 % av de svarande hade ingen åsikt om det.  
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Då vi frågade vilket ord som kunderna kom att tänka på då vi nämnde företaget H&M var det 
vanligaste ordet billigt, hela 64 % svarade det. På en andra plats kom adjektivet trendigt med 
18 %, vidare svarade 9 % att de tänkte på ordet snyggt då de hörde varumärket H&M. 
Kundernas syn på H&M som billigt bekräftas även genom kundernas svar på frågan om vad 
H&M symboliserar rent prismässigt för dem. Frågan besvarades genom att respondenten fick 
svara med siffror. 1 representerade billigt och 6 innebar att det tyckte att H&M var dyrt. 25 % 
tyckte att H&M var billigt och svarade därför 1. Flest av respondenterna svarade 2, hela 47 % 
och 26 % svarade 3 på skalan. På frågan om de någon gång upplevt att H&Ms priser varit 
högre än de förväntat sig blev svaret som följer: 
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Det första ordet som många respondenter tänkte på då de hörde varumärket Esprit är snyggt 
och klassiskt, 40 % av de svarande tänkte det. 18 % av de tillfrågade tänkte på bra kvalité, 
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medan 16 % sa att de tänkte på att märket var dyrt. Av alla tillfrågande svarade 12 % att 
alldagligt var det första ordet som de kom att tänka på. Då vi frågade kunderna om vad Esprit 
symboliserar i pris för dem  fick de även här besvara frågan med siffror. En klar majoritet, 70 
%, svarade mellan 4 och 5 på en skala där 6 var högst och stod för dyrt. Endast 1 % svarade 1 
och 2 på skalan. Vi frågade även kunderna om de någon gång upplevt att Esprits priser i deras 
butiker varit högre än vad de förväntat sig. Svaren redovisas nedan: 
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Vad gäller Zara tänkte många av respondenterna på liknande ord och svaren blev inte lika 
spridda som inom de andra företagen. Adjektivet snyggt tänkte 35 % på medan 24 % tänkte 
på trendigt. Lika många, 17 %, tänkte på att Zara är roligt och att de är H&Ms främsta 
konkurrenter. Kvalité var det första som 7 % av de tillfrågade tänkte på. För många 
representerar Zara en prisklass i mitten. 43 % svarade 3 och 29 % svarade 4 på en skala 
mellan 1 till 6 där 1 var billigt och 6 var dyrt. Svaren på frågan om de någon gång upplevt att 
Zaras priser varit högre än förväntat blev de mycket jämt fördelade: 
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4.5 Fokusgrupp 
Av de åtta personerna som var med i vår fokusgrupp tyckte majoriteten att det var positivt att 
företag har flera olika märken i samma kategori. En av personerna som var med i 
fokusgruppen ansåg att det är ett bra sätt att dela in kläderna på. En annan ansåg att det var 
positivt så att de genom de olika uppdelningarna har möjlighet att täcka in en större 
kundgrupp. Många tyckte även att en uppdelning kunde göra att det blev lättare att hitta ett 
klädesplagg som de letade efter i butiken. En person menade att en märkesindelning kunde 
vara mycket negativt då hon ansåg att det blev förvirrande med flera olika märken istället för 
att bara ha ett och samma. Två personer ansåg dock att de inte tyckte att det var nödvändigt att 
företagen har många olika märken i samma kategori. En av de två uttryckte sig såhär:  
 

-”Däremot tror jag inte att det är en nödvändighet för om man är ute efter något specifikt 
så har man nog bara ögon för det ändå!” 

 
Då vi frågade de som deltog i fokusgruppen vad som var avgörande för dem då de ska ingå ett 
köp svarade många trevlig personal, att produkten ska vara billig, bra kvalité samt snygg 
design. Alla var överens om att det var beroende på vad de skulle köpa. Rörande H&M, Zara 
och Esprit så ansåg några att det var kedjor med ganska låga priser vilket i sin tur gör att det 
blir designen på plagget som blir avgörande till köp. En annan i gruppen ansåg att om hon ska 
köpa något som är dyrt är det avgörande att personalen är trevlig. Hon ansåg däremot att om 
hon köper att klädesplagg som är billigt så har hon mer överseende med att personalen inte är 
lika tillmötesgående. Ett exempel på ställen som hon har mer överseende med att personalen 
inte är så trevlig och hjälpsam på är H&M. Däremot kräver hon mer från personalen på Esprit 
och Zara. Hon menar vidare att om hon ska köpa något dyrt och personalen inte är trevlig kan 
det leda till att hon hoppar över köpet. En annan tyckte att personalen alltid är viktig men för 
henne var det ingen avgörande faktor till köp. Hon menade vidare att hon inte kräver mycket 
av personalen på något av våra studieföretag, dock anser hon att det är ett stort plus om 
personalen är trevlig och hjälpsam.  
 
Då frågan kom upp huruvida de vill att företagen visar att de har olika märken i butiken så 
svarade många att det var bra att ha olika avdelningar. En av respondenterna ansåg att Zara 
har en bra uppdelning av sina märken i butiken, medan en annan inte höll med om det. Det 
diskuterades i fokusgruppen och deltagarna kom därefter fram till att det varierade en hel del 
beroende på vilken butik som besöktes. Alla kom därefter överens om att alla affärer inom en 
och samma kedja borde se ungefär likadana ut så att kunden alltid känner igen sig och vet vart 
hon ska titta efter det hon söker. Med andra ord menade de att det ska vara lätt för kunden att 
förstå hur en affär är uppbyggd. Några respondenter ansåg att även H&M hade en ganska bra 
uppdelning i sina butiker.  
 
På frågan om de tyckte att kunderna ska veta om eller se att butikerna har olika märken när de 
kommer in i butikerna var svaren blandade. Några ansåg att det skulle visas genom att ha 
kläderna på olika ställen med andra ord ha ett och samma märken på samma ställe. Andra höll 
inte med om det utan ansåg att kunderna själva märker vilka olika märken kläderna har då de 
tittar noggrannare på dem som exempelvis när de provar. En i gruppen tyckte inte att det var 
något som butikerna behövde förtydliga men att det vore bra med olika avdelningar eller 
avgränsningar. 
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Hur kunder uppfattar att butiker har olika priser på liknande kläder tror fokusgruppen varierar. 
Några sa att de tror att kunderna tycker att det är helt okej på Zara då de har haft den här typen 
av uppdelning från starten. Däremot ansåg de att det kan vara svårare att acceptera det på 
H&M, då de menade att de hellre köper ett dyrare klädesplagg från Zara eller från Esprit, de 
tycker att de här företagen har högre status. För att underlätta att kunderna inte ska bli 
förvirrade i butiken på grund av de olika priserna tror några att det är en bra idé att ha skilda 
avdelningar för olika märken. När vi frågade om de i fokusgruppen ansåg att ett företag eller 
en butik kan ha hur stor prisskillnad som helst på sina kläder svarade samtliga nej. 
Anledningen till det var att många ansåg att ett företag positionerar sig i en viss priskategori 
vilket gör att det inte är bra att ha för stora skillnader. De menade vidare att märket genom sin 
positionering fått en viss typ av image eller status som vid en prishöjning eventuellt inte 
motsvarar varken imagen eller statusen.  
 
Vid frågan om de tror att det finns trogna kunder till de olika företagen svarade alla ”ja”. En 
trogen kund ansåg de vara någon som regelbundet handlar i någon av företagens butiker. 
Trots att de ansåg att det finns kunder som är trogna gentemot ett företag så trodde de även att 
de kunderna samtidigt är priskänsliga. På frågan om vad som skulle göra att de inte längre 
skulle handla regelbundet hos ett företag nämndes ett flertal olika faktorer bland annat: 
kraftigt höjda priser, försämrad kvalité, försämrad design och service. Några lyfter även fram 
att även om de handlar ett billigt plagg på exempelvis H&M så räknar de med att det ska ha 
kvalité så att plagget håller ett tag. Det visar sig också att vissa tycker att Esprit håller kvalitén 
bättre än H&M samt att Zara generellt har bättre design än både H&M och Esprit. Det fanns 
även åsikter om att Zara var roligare och mer spännande tidigare då de inte hade några butiker 
i Sverige.  
 
Då vi frågade fokusgruppen om de kunde tänka sig att betala lika mycket för ett liknande 
klädesplagg från H&M, Esprit och Zara så svarade de att de inte skulle det. En i fokusgruppen 
tog som exempel att hon inte skulle köpa en väska för 1000 kronor från H&M, däremot skulle 
hon kanske göra det på Zara. Dock trodde hon inte att hon skulle köpa en väska för så mycket 
pengar på Esprit heller då hon känner att varumärket känns mer vardagligt till stilen. 
Anledningen till varför hon kunde köpa en väska på Zara för ett högre belopp berodde på att 
hon ansåg att deras stil kändes mer exklusiv och att de har en kul design. Hon menade vidare 
att hon kunde känna att Zara påminde en aning om varumärket Armani. Det var flera som 
stämde in och sa att de inte skulle köpa en väska för så mycket från H&M, däremot var det 
några som även kunde tänka sig att göra det från Esprit. De menade vidare att det berodde på 
att varumärket inte känns så exklusivt och på grund av att deras image inte motsvarar det 
priset. De väljer därför att lägga de pengarna på en väska i en annan affär som känns mer 
exklusiv och har en bättre image. En annan individ svarade att hon tyckte att det kunde vara 
dyrt men att hon tycker att det verkar som att H&M har skinnväskor som är av bra, vilket gör 
att hon skulle kunna tänka sig att betala 1000 kronor för en väska även från H&M. 
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5. Analys
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera vår insamlade data. Kapitlet kommer att inkludera 
fakta från vår undersökning av kunderna samt informationen vi fått av studieföretagen. För 
att stärka viss information har vi även med vår fokusgrupps åsikter. Informationen kommer 
att jämföras med de relevanta avsnitten ur teorin för att kunna påvisa likheter och skillnader. 
 
 
Alla tillfrågade i vår undersökning var medvetna om de tre varumärkena Esprit, H&M och 
Zara (undersökning). Kundernas medvetenhet kring ett specifikt varumärke benämns som en 
del av brand awareness (Keller, 1993). Aaker (1996) delar vidare in brand awareness i två 
separata delar där den ena delen benämns som brand recognition och innebär att kunden 
känner igen och kan bekräfta varumärket. För att skapa brand awareness menar Keller (1998) 
att företaget upprepade gånger ska låta konsumenten höra, se och därefter tänka på 
varumärket. Det ska de göra för att skapa en bekant känsla av varumärket hos kunden (Keller, 
1998). Det stämmer inte överens med Zaras sätt att arbeta då deras grundare anser att reklam 
är ett meningslöst distraktionsmoment [24]. H&M handlar tvärtom då de anser att reklam är 
ett bra verktyg att för att locka kunder till butikerna [20]. 
 
Det är köparna och inte tillverkarna som ska utvärdera och bestämma ett varumärkes styrka 
(Mc Donald & de Chernatony, 2003). Försäljning kan vara ett sätt att mäta ett varumärkes 
framgång (Aaker, 1996). Inom klädbranschen är det H&M och Zara som toppar listan över 
Europas störta klädeskedjor [25]. Vad gäller Esprit så har även de expanderat under de senaste 
åren. Under 2001 kände 84 % av Tysklands befolkning till märket [13]. Gemensamt för de 
här tre företagen är bland annat att de anser sig vara medvetna om vilka deras målgrupper är. 
H&M uttrycker på sin hemsida att deras koncept är ”mode för alla” [17]. Esprit anser att deras 
målgrupp är alltifrån tonåringar till mor- och farföräldrar [11]. Zara försöker rikta sin 
distribution av kläder till modemedvetna män och kvinnor [22]. Då företagen utvecklat en 
klar intention av sina respektive målgrupper anser Mc Donald och de Chernatony (2003) att 
det gör deras varumärken framgångsrika. 
 
Mc Donald och de Chernatony (2003) menar att en anledning till att företag väljer att 
expandera sitt befintliga varumärke istället för att skapa ett nytt, till stor del beror på de höga 
kostnaderna som ett nytt varumärke medför. Ett redan befintligt varumärke har även den 
fördelen att det eventuellt redan har skapat en högre kännedom hos kunderna (Lockhart & 
Ford, 2005). Genom expandering menar Jack Trout (2000) att företag kan bli mindre 
fokuserade på vad det gör och därigenom tappa koncentrationen. Det menar han vidare kan 
leda till att företag tappar sin unikhet och differentiering. Zara har inte expanderat damsidan i 
den bemärkelsen utan de har haft de två olika indelningarna sen start (intervju, J. March). 
Esprit och H&M har dock valt att expandera sitt varumärke. Det stämmer överens med vad 
Kapferer (2004) skriver då han menar att ett företag antagligen kommer att behöva expandera 
någon gång under sin levnadstid. Cheverton (2002) menar att vissa varumärkesutvidgningar 
är mer lämpliga än andra. Han menar vidare att en fördelaktig utvidgning kan vara att kunden 
ser en naturlig koppling och accepterar kopplingen. Den här typen av expandering är något 
som Cheverton (2002) benämner som ”line extension”. Generellt ansåg respondenterna i vår 
undersökning att det finns en uppdelning av kläder i studieföretagens olika butiker 
(undersökning). Majoriteten av de tillfrågade ansåg att den här typen av uppdelning är bra. 
Det ansåg även vår fokusgrupp (fokusgrupp). De flesta i vår undersökning ansåg sig ha 
noterat indelningen genom att butikerna delat in de olika varumärkena på olika våningsplan. 
Fåtalet hade även märkt att butikerna har olika platser för olika märken, en del hade noterat en 
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indelning i form av stil på kläderna medan andra hade sett att det finns skyltar i en del butiker 
(undersökning). Några i vår fokusgrupp ansåg att en indelning i olika avdelningar är bra om 
möjligheten finns. De ansåg även att våra studieföretags butiker borde likna varandra så att 
kunderna känner igen sig då de kommer in i affären (fokusgrupp).  
 
I vår undersökning hade våra respondenter olika attityder kring faktumet att dela in kläder. 
Dock ansåg de flesta att den här typen av uppdelning är bra (undersökning). Även vår 
fokusgrupp ansåg att en uppdelning kunde vara bra och fördelarna och att fördelarna med det 
var kunderna bland annat snabbare och lättare kunde hitta vad de sökte i butikerna 
(fokusgrupp). De fördelarna som konsumenterna kan dra av ett varumärke anser Keller (1998) 
till stor del kan spegla deras attityd till varumärket. Hur stark en kunds attityd är beror enligt 
Solomon et. al. (2002) på hur engagerad personen är gentemot varumärket. 
 
Vad gäller Esprits varumärken kände 7 % till deras indelning av damkläder (undersökning). 
Det går emot vad Charlotte Andersson säger då hon menar att indelningen är tillräckligt 
tydlig. Vidare tror hon att många vet vad de olika dammärkena heter (intervju, C. Andersson). 
Dock visade vår undersökning att endast 4 % kan namnge Esprits olika märken. I vår 
undersökning framgick det att flest svarande var medvetna om att Zara har olika märken på 
sin damavdelning. Antalet uppgick till endast 12 % (undersökning). Det stämmer dock inte 
överens med vad Jonathan March säger då han påpekar att deras kunder är väl medvetna om 
företagets indelning (intervju, J. Marsch). Trots att Jonathan March anser att Zara har en 
tydlig uppdelning av sitt sortiment i butikerna så var det endast ett fåtal som kunde namnge de 
olika märkena Basic och Woman (undersökning). Hos H&M var det 43 % av kunderna som 
kunde nämna märket Logg, dock var det ingen som kunde namnge de två största dammärkena 
Modern Classic samt Everyday (undersökning). H&M vill att deras kunder ska känna till 
deras olika märken men de är även medvetna om att alla kunder inte gör det. Trots det anser 
de att deras indelning i butikerna är tillräckligt tydlig och de är nöjda med den (intervju. K. 
Jones).   
 
McEwen (2006) menar att inga kunder kan leva för alltid och därför är det viktigt för ett 
företag att ständigt attrahera nya kunder. Esprit har liknande tankar som McEwen och ser inte 
några risker då de anser att det endast finns fördelar för dem att expandera sitt varumärke 
(intervju, C. Andersson). Zara tror dock att det kan finnas risker med en varumärkesexpansion 
men att de riskerna kan minskas om varumärket är starkt (intervju, J. March). Kapferer (2004) 
anser att ett företag ej bör utvidga sitt varumärke för snabbt då det finns risker med en 
varumärkesexpandering. H&M försöker ständigt att expandera varumärket för att nå fler 
målgrupper. De testar om de nya varumärkena går hem hos kunderna för att sedan avgöra 
vilka varumärken som är värda att satsa på (intervju, K. Jones). Mc Donald och de 
Chernatony (2003) anser att en varumärkesexpandering kan leda till förvirring hos kunderna 
då varumärkesnamnen kan blandas ihop. Det stämmer överens med Pullig et. al. (2006) vilka 
skriver att en utvidgning av ett varumärke gör att kunderna inte vet vilken den ursprungliga 
källan är vilket kan skapa förvirring för dem.  
 
Aaker (1996) anser att den uppleva kvalitén hos kunderna inte alltid överrensstämmer med 
den objektiva kvalitén då kunderna kan ha blivit påverkade av olika faktorer så som 
omgivning och förväntningar. Generellt anser sig företagens kunder vara villiga att betala mer 
beroende på hur hög kvalité en produkt har (undersökning). Den här uppfattningen styrks av 
fokusgruppen som dessutom påpekar att trots ett lågt pris på en produkt så bör den ha bra 
kvalité (fokusgrupp). Det stämmer vidare överens med Upshaw (1995) som skriver att kvalité 
är något som kunden sätter högt värde på. Våra tre studieföretag säger alla att kvalité är något 
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som de prioriterar högt. Esprit menar att de har mycket god kvalité på sina kläder och att de 
därigenom överträffar både Zara och H&M (intervju, C. Andersson). Kunderna bekräftar det 
då 18 % hade ordet kvalité som deras top-of-mind (undersökning). Zara belyser också god 
kvalité i sin affärsidé och är noga med att påpeka att de har bättre kvalité på sina kläder än vad 
H&M har (intervju, J. March). 7 % av kunderna tänkte på kvalité som första ord då de tänkte 
på Zara (undersökning). Kvalité finns beskrivet som ett av nyckelorden i H&Ms affärsidé 
[15]. Det går emot Keelie Jones resonemang kring kvalitén då hon menar att kunderna inte 
kan förvänta sig att kläderna ska hålla i all evighet (intervju). Det bekräftas av kunderna då 
ingen hade ordet kvalité som top-of-mind (undersökning).  
 
Mc Donald och de Chernatony (2003) beskriver vikten av att skapa emotionella fördelar 
vilket kan skapas då varumärket ger kunden en positiv känsla. Aaker (1996) menar att 
kundens känsla när hon eller han köper ett varumärke bör ligga i fokus hos företag. Vår 
undersökning visar att kunderna inte alla gånger har en positiv känsla vid ett köp hos de tre 
studieföretagen. I H&Ms fall hade många av respondenter ibland blivit överraskade av 
företagens priser på kläderna då priserna många gånger varit högre än de förväntat sig. Dock 
var det nästan lika många som svarade att de sällan märkt av ett högre pris än vad det 
förväntat sig. I Esprits fall svarade kunderna mycket varierade. Många ansåg sig sällan varit 
med om det samtidigt som en stor grupp även svarade att de ganska ofta märkt av ett högre 
pris än förväntat. I Zaras fall blev respondenternas svar jämt fördelade mellan de fyra 
mittersta alternativen (undersökning). Aaker (1996) skriver att priset måste vara i relation till 
det värde som varumärket levererar. Om priset är för högt kan varumärket snabbt tappa sin 
styrka på marknaden. Doyle (2002) menar att pris många gånger är den viktigaste faktorn till 
köp och att företag bör vara medvetna om att vissa kunder är priskänsligare än andra. Det 
styrks av vår fokusgrupp som tror att många kunder skulle sluta handla i butikerna om 
företagen höjde sina priser. Andra faktorer som vår fokusgrupp ansåg kunde vara avgörande 
inför ett köp var trevlig personal, god kvalité och design (fokusgrupp). 
 
Då kunderna har en hög igenkännedom och känner förtroende för varumärket uppstår 
varumärkeskapital (Keller, 1998). Genom vår undersökning fick vi fram att kunderna hade 
god kännedom om märkena vilket enligt Keller (1998) innebär att våra studieföretag har ett 
högt varumärkeskapital. Kevin Fords (2005) definition skiljer sig dock då han menar att 
varumärkeskapital är hur människor uppfattar ett varumärke. Keller (1993) påpekar att 
styrkan i en kunds associationer är beroende på hur associationerna har skapats hos kunden 
och hur associationerna underhålls. Vi frågade vad kunderna spontant kom att tänka på för 
ord relaterat till de olika varumärkena. I H&Ms fall svarade en klar majoritet att de tänkte på 
ordet billigt men även ord som trendigt och snyggt var vanligt förekommande ord. Då vi 
ställde samma fråga gällande Zara så svarade de flesta både trendigt och snyggt men det var 
även många som tänkte på ord som roligt, kvalité och att de är H&Ms utmanare på 
marknaden. När respondenterna tänkte på Esprit så var det ord som snyggt och klassiskt som 
de mest kom att tänka på. Flertalet svarade även att de tänkte på kvalité, att märket var dyrt 
och vissa kom även att tänka på ordet alldagligt (undersökning). Svaren från vår undersökning 
vad gällde associationer bestod både av vad Lockhart och Ford (2005) benämner som attribut-
baserade och icke-attributbaserade associationer.  
 
Företag på dagens markand möter hård konkurrens och vill självklart generera så mycket 
vinst som möjligt (Doyle, 2002). Det gör våra tre studieföretag genom att de säljer sina kläder 
i olika prisnivåer. I vår undersökning framkom det att drygt hälften av de tillfrågade ansåg att 
det inte det sker en uppdelning av kläder efter pris. Av de tillfrågade som tyckte att det sker 
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en uppdelning så har en klar majoritet tydligast sett den här uppdelningen hos H&M. En 
tiondel har märkt av uppdelningen hos Esprit och en tredjedel hos Zara (undersökning). 
 
Det finns delade uppfattningar inom teorin angående hur ett företag ska öka marginalen 
mellan kostnad och pris. Keller och Richey (2006) menar att det är ett säkert kort att sänka 
sina priser för att öka sin försäljning. Doyle (2002) menar tvärtom då han skriver att en 
höjning av priset är en viktig del för att öka vinsten. McEwen (2006) anser dock att ett 
varumärke inte är något värt om inte kunderna är villiga att betala för det. Gemensamt för 
våra tre studieföretag är att de uttrycker att de säljer kläder till ett bra pris som de flesta har 
råd med. Det visade sig stämma i studieföretaget H&Ms fall då majoriteten av respondenterna 
i vår undersökning ansåg att H&Ms kläder var billiga till priset. Trots att Esprit uttryckligen 
skriver på sin hemsida att de säljer kläder som man har råd med så visar vår undersökning att 
respondenterna tycker att deras kläder är dyra eller mycket dyra. Majoriteten av Zaras kunder 
svarade att priset på deras kläder ligger någonstans i mitten på en skala mellan 1 och 6, vilket 
stämmer överens med vad de själva anser om deras priser (undersökning). 
 
Keller (1998) skriver om svårigheten att kombinera rätt pris på rätt produkt. Det beskriver han 
som en värdebaserad prissättning där en stor del av beslutet baseras på kundens uppfattning 
om kvalitén. Vår undersökning visade att största delen av de tillfrågade ansåg att en 
uppdelning av pris hos våra studieföretag är helt okej (undersökning). När ett företag 
prissätter olika varumärken som därefter riktas till olika målgrupper kallas det för 
multibranding strategy (Doyle, 2002). Fokusgruppen tror att kunderna kan tycka att det är mer 
acceptabelt hos företagen Zara och Esprit än H&M på grund av att de tycker att de företagen 
har en mer exklusiv image (fokusgrupp). Dock menar respondenterna i undersökningen att det 
är mycket väsentligt att en skillnad föreligger exempelvis i kvalité eller liknande 
(undersökning). Det stämmer överens med Aakers (1996) teori där han betonar vikten av 
fördelarna som priset ska motsvara. Esprit påpekar att skillnaden mellan deras två märken 
ligger i att märket Esprit Collection har mer designade och skräddarsydda kläder än märket 
Casual. Det gör att Collection blir dyrare att tillverka vilket är anledningen till att priserna på 
de två olika märkena skiljer sig åt (intervju, C. Andersson). Zara försöker på ett mycket 
tydligt sätt klargöra fenomenet att märket Zara Woman erbjuder sina kunder en annan typ av 
kläder än vad Zara Basic gör. Skillnaden är de textilier samt designen som används till märket 
Woman, vilket leder till att ett högre pris tas ut. Ytterligare en faktor till de högre priserna på 
märket Woman beror på att de kläderna inte säljs i samma utsträckning som Basic (intervju, J. 
March). Vad gäller H&Ms märken så skiljer även de sig i pris. Anledningen till det beror 
bland annat på att kläderna under märket Modern Classic tillverkas av bättre textilier samt har 
en exklusivare design (intervju, K. Jones). När ett företag anpassar sina priser efter deras olika 
segment benämner Kotler et. al. (2001) som segmenterad prissättning. Samtliga i vår 
fokusgrupp ansåg att prisskillnaden mellan olika märken inom samma företag inte bör vara 
hur stor som helst (fokusgrupp). 
 
De tre företagen försöker att öka värdet för kunden genom att erbjuda dem möjlighet att 
kunna betala för bättre kvalité. Det stämmer överens med vad Mc Donald och de Chernatony 
(2003) som menar att företag kan utöka funktionerna på sin produkt för att öka sin 
omsättning. Dock bör företag vara medvetna om gränsen för funktionerna så att det inte blir 
onödiga (Mc Donald & de Chernatony, 2003). Det är även viktigt att komma ihåg att inte ta ut 
för högt pris som sedan inte kan motsvara det värde som varumärket ska leverera. Det är även 
något som fokusgruppen diskuterade och höll med om (fokusgrupp). Ett överpris kan lätt leda 
till en negativ stämpel som sedan associeras till varumärket (Aaker, 1996).  
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Att särskilja sina produkter med hjälp av priset kan vara negativt för ett företag då de kan 
mista sina chanser att vara unika. Differentiering ska innebära att vara speciell, vilket därför 
också borde kosta för kunden (Trout, 2000). Doyle (2002) anser däremot att priset är ett sätt 
för företag att nå olika segment. De tre företagen vi studerat menar alla att pris är en viktig del 
i deras koncept då de vill sälja sina produkter till ”bra priser”. I vår undersökning så framkom 
det att majoriteten ansåg att H&M hade mycket billiga priser. H&M var även det företag som 
kunderna generellt tyckte hade lägst priser av våra studieföretag (undersökning). Det här 
stämmer överens med att H&M vill uppfattas som att de säljer sina produkter till ett lågt pris 
[17]. Kunderna ansåg vidare att Esprits kläder var ganska dyra och endast ett fåtal tyckte att 
kläderna kunde anses vara billiga till priset (undersökning). Esprit menar däremot att de 
strävar efter att leverera bästa kvalité till lägsta pris för att alla människor ska ha möjlighet att 
handla hos dem (intervju, C. Andersson). I Zaras fall tyckte kunderna att deras priser varken 
var dyra eller billiga utan låg någonstans där i mellan (undersökning). Zara menar att de 
producerar utifrån kundefterfrågan och skriver i sin affärsidé att de vill sälja sina produkter till 
ett bra pris (21). Kotler et. al. (2001) menar att företag idag måste anpassa sina priser då 
kunderna har mycket varierad efterfrågan.  
 
Våra studieföretag anser alla att de har lojala och återkommande kunder. Kevin Ford (2005) 
menar att varumärkeslojalitet innebär hur ofta en kund väljer ett varumärke framför ett annat 
då kunden ska ingå ett köp. Percy et. al. (2001) anser att sannolikheten att en lojal kund går 
över till ett konkurrerande varumärke är liten. Esprit menar att deras kunder är enormt trogna 
och lojala och att de är väl medvetna om vad de får av varumärket Esprit (intervju, C. 
Andersson). Zara tror som Esprit på att de har återkommande kunder och att det absolut finns 
lojalitet hos kunder på dagens marknad (intervju, J. March). Även H&M anser sig ha lojala 
kunder. Det påståendet basers på att Keelie Jones ständigt känner igen återkommande kunder 
samt att de kan se i deras kundregister att det ofta är samma kunder som handlar deras varor 
(intervju, K. Jones). Vår fokusgrupp ansåg att en lojal kund kan liknas med en trogen kund 
som regelbundet handlar i någon av företagens butiker. De stämmer in i företagens åsikter 
angående att lojala kunder finns, dock påpekar fokusgruppen att de tror att många idag är 
priskänsliga kunder (fokusgrupp). Ford (2005) delar in kunderna i höginvolverade, de som 
inte väljer produkt efter pris och skulle kunna tänka sig att betala mer för en produkt. En 
låginvolverad kund är däremot mer fokuserad på priset. Att vårda lojala kunder så att de 
stannar anses vara relativt billigt. Dock är det viktigt att ständigt försöka få kunderna att 
bibehålla den positiva attityden till varumärket. 
 
Kapferer (2004) skriver att ett företag bör betona de utmärkande dragen för produkten vid en 
positionering. Han anser att det är viktigt för att kunna skilja produkten från konkurrenternas 
och därigenom bli mer attraktiva för kunderna. Esprit anser sig ha en mer fördelaktig position 
hos kunderna än vad H&M och Zara har. Trots det så ser Esprit de andra företagen som sina 
konkurrenter men menar att det som skiljer dem åt är den service och kvalité som de erbjuder 
sina kunder (intervju, C. Andersson). Zara däremot anser sig inte konkurrera om samma 
position som de övriga två företagen. De vill snarare positionera sig bland märken så som 
Gucci på grund av att de anser sig arbeta med bättre material i sina kläder samt att de har 
liknande design på sina kläder (intervju, J. March). Dock hade en del i undersökningen som 
top-of-mind att H&M är Zaras konkurrenter (undersökning). En person som deltog i 
fokusgruppen ansåg att Zara hade en mer exklusiv stil än de andra studieföretagen och 
jämförde deras kläder vidare med Armani. Inte heller H&M anser sig konkurrera med de 
övriga två företagen då de snarare anser att de konkurrerar med andra klädföretag i liknande 
prisklass (intervju, K. Jones). Upshaw (1995) är av annan åsikt än Kapferer (2004), vad gäller 
positionering, då han anser att ett varumärke positioneras med hjälp av kundernas uppfattning 
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av varumärket. Vad gäller H&M så visade vår undersökning att majoriteten av kunderna 
uppfattar varumärket som billigt. Angående Esprit ansåg en majoritet att företagets kläder är 
snygga och klassiska. I Zaras fall uppfattade en majoritet märket som snyggt och trendigt 
(undersökning). Den här föreställningen som kunderna har om varumärket benämner Keller 
som brand image [8]. Brand image är viktigt när företag försöker positionera sig på 
marknaden [7]. Dock menar de Chernatony (2006) att image ofta inte kan uppfattas på samma 
sätt av människor då alla människor har olika erfarenheter.  
 
Upshaw (1995) skriver om positionering som en process som kan delas in i två steg. Det 
första steget involverar att identifiera kunderna. Esprit anser att deras kunder är människor i 
alla åldrar oavsett stil eller kultur (intervju, C. Andersson). Zara menar att deras målgrupp är 
de som är inspirerade av mode och de riktar sig till både män och kvinnor [21]. H&M skriver 
på sin hemsida att företaget vill rikta sig till alla med deras kläder [17]. Det första steget 
involverar enligt Upshaw (1995) även vad företaget skulle vilja att varumärket stod för. I våra 
intervjuer framkom det att de ord som våra studieföretag trodde var kundens top-of-mind inte 
stämde överrens med verkligheten. Esprit trodde att deras kunders top-of-mind skulle vara 
”lifestyle brand” då de tänker på deras varumärke (intervju, C. Andersson). Det 
överrensstämmer inte med de vad respondenterna svarade då de flesta först tänkte på 
varumärket som snyggt och klassiskt (undersökning). Vad Zara trodde att kunden skulle tänka 
på var att deras kläder är åtråvärda (intervju, J. March) vilket inte stämmer med vad kunderna 
sa då deras top-of-mind var snyggt (undersökning). ”High fashion” var ordet som H&M 
trodde att deras kunder först skulle tänka på (intervju, K. Jones), kundernas top-of-mind var 
däremot ordet billigt (undersökning). Upshaws (1995) andra steg för företags positionering är 
att studera om och i så fall hur företag lyckats. Alla de tre studieföretagen är medvetna om 
varandras positioner på marknaden dock råder skilda åsikter om de är konkurrenter eller ej.  
 
Enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) är att bestämma vilka associationer som ska kopplas 
till varumärket en av de viktigaste uppgifterna för ett företag. De menar vidare att det är 
viktigt att därefter få kunderna att få samma associationer då de tänker på varumärket. Alla de 
associationer som kunderna har till ett varumärke är en del av ett varumärkes identitet 
(Lockhart och Ford, 2005). Enligt Upshaw (1995) så utvecklas varumärkesidentiteten med 
hjälp av minnen som uppstått sedan varumärket fötts. Han menar vidare att ett varumärkes 
identitet påverkas starkt då ett företags position förändras. I vår undersökning framkom det att 
de associationer som de ville att kunderna skulle ha inte stämde överens med de associationer 
som de verkligen hade (undersökning). De Chernatony (2006) menar att det är viktigt att ha 
en bra uppfattning om identiteten då företag vill utveckla ett varumärkes position.  
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6. Slutsats 
 
I följande kapitel kommer våra slutsatser och rekommendationer att redovisas. Med teorin 
som utgångspunkt och med hjälp av vår undersökning samt intervjuer har vi utvecklat tre 
huvudfaktorer. Tillsammans med ett antal mindre faktorer kan huvudfaktorerna ses som 
riktlinjer då klädföretag vill dela upp sitt varumärke.  
 
 
Bland dagens klädföretag finns en stark vilja att nå ut med sina kläder till en bred målgrupp. 
Efter att studerat och analyserat klädföretag kan vi se att det råder brist på information om hur 
företag på bästa sätt ska dela in sitt varumärke. Många företag delar idag in sina varumärken 
med hjälp av att ha olika prisnivåer på dem. Det anser vi är en strategi som fungerar till viss 
del. Vi vill dock göra företagen, som befinner sig i den här situationen, medvetna om vilka 
faktorer de bör tänka på samt vilka risker som kan uppstå vid en sådan typ av uppdelning. 
Därför har vi, med hjälp av olika undersökningar och befintlig teori som grund, utvecklat tre 
huvudfaktorer. De här faktorerna ska hjälpa företagen att på ett bra sätt dela upp sitt 
varumärke med hjälp av olika prisnivåer. Vi anser att företagen även kan minimera förvirring 
hos kunderna genom att använda våra framtagna faktorer. Anledningen till att det är viktigt att 
minimera risken till förvirring hos kunderna är att det i slutändan kan leda till att varumärket 
skadas. 
 
Vi håller med teorin som säger att ett företags image baseras på vad kunderna har för tankar 
och uppfattningar om ett företag. För att företaget ska leva upp till sin image tycker vi att det 
är av största vikt att de levererar vad kunderna förväntar sig att de ska leverera. Av vår 
undersökning kunde vi utläsa att så inte är fallet många gånger. Hos de tre studieföretagen har 
alla kunder någon gång eller ett flertal gånger blivit förvånade över deras höga priser. Det 
anser vi är en brist från företagets sida då de ej är medvetna eller att de inte tagit i beaktning 
vad kunderna har för uppfattning. Vi menar att det vidare kan leda till att ett företags 
varumärke kan erhålla negativa associationer från kunderna och därmed tappa sin popularitet. 
Därför hävdar vi att det är viktigt att företag på dagens marknad är medvetna om de olika 
problem som kan uppstå vid prissättning av en produkt och dess påverkan på 
varumärkesimagen.  
 
I H&Ms fall kretsade en klar majoritet av kundernas tankar kring att företaget har billiga 
kläder. H&M själva trodde däremot att kunderna skulle tänka på deras varumärke som 
moderiktigt. Här visas det tydligt hur uppfattningarna går isär. Om H&Ms strategier byggs 
utifrån att kunderna främst ser dem som moderiktiga, kan vi ha förståelse kring deras 
uppdelning av dammärken samt variationen på märkenas priser. Det är då mer logiskt att de 
har utvecklat ett nytt varumärke i en ny prisklass. Genom det så tror H&M att de kan vinna en 
ny målgrupp, vilket innebär att de tar ytterligare ett steg mot den delen av deras affärsidé som 
säger att de ska leverera mode till alla. Då verkligheten ser annorlunda ut och kunderna inte 
främst ser på H&M som moderiktiga anser vi att det är viktigt att de istället lägger upp sina 
prisstrategier efter kundernas uppfattning om dem, det vill säga som billiga.  
 
Angående företaget Esprit anser vi att de står inför ett annat problem. I Esprits affärsidé 
betonar företaget att de vill leverera bästa kvalité till lägsta pris. Esprit uttalar sig även om att 
alla ska ha möjlighet att handla hos dem. Här ser vi ett stort problem då kundernas 
uppfattning är att Esprits damkläder är relativt dyra. Vi drar därför slutsatsen att Esprit sänder 
ut fel budskap till sina kunder kring sin prissättning då deras priser ej skiljer sig märkbart från 

40



Zaras. För att ändra på kundernas befintliga uppfattning bör de vara medvetna om hur 
kunderna idag ser på företagets image. Det för att de ska kunna matcha företagets egen syn på 
sig själva med kundernas föreställningar. Vi menar att de ännu tydligare bör klargöra vad de 
vill symbolisera hos kunderna samt marknadsföra det på ett bra sätt så kunderna blir 
medvetna.  
 
Vårt studieföretag Zara var det enda företaget där vi fann en likhet mellan varumärkesimage 
och företagets prissättning. Kundernas svar varierade och en del ansåg att deras priser var 
höga medan andra ansåg att de var billiga. Det stämmer överens med hur företaget vill att de 
ska uppfatta dem. Vi tycker att anledningen till att imagen och prissättningen stämmer 
överens beror på att de ej expanderat sina dammärken utan att de från start haft samma 
uppdelning av märken samt priserna på märkena. Det medför att kunderna från början inte 
haft någon uppfattning om vad varumärket Zara står för utan de har med den befintliga 
uppdelningen av varumärket skapat sig ett varumärkeskapital. Generellt anser vi att om ett 
företag lyckas med att introducera två liknande dammärken på marknaden från start så har de 
en mycket stark konkurrensfördel. Vi anser att det innebär en risk att lansera två liknande 
märken från början då kunderna kan få väldigt skilda attityder gentemot varumärket. Även i 
den här situationen kan förvirring uppstå hos kunden. Vår undersökning bekräftade en 
splittrad attityd kring Zaras priser, då svaren angående om kunderna ansåg att de var dyra 
eller billiga skilde sig markant. Om kundernas perception vad gäller varumärket är mycket 
olika tror vi det även leda till att företagsbilden blir splittrad.   
 
Alla tre studieföretag nämner i sina affärsidéer, på olika sätt, att de har kläder till bra priser. 
Vi håller med om att ett bra pris är en viktig del av en produkt vilket även överensstämmer 
med vad kunderna säger. Dock upplever vi att företagen har ett mycket stort behov av att visa 
kunderna att de har prissättning i fokus. Något som vi finner är viktigare för företagen att visa, 
än att de är prisfokuserade, är att företagens prissättning matchar med varumärkesimagen. Vi 
anser att det är något som i längden skapar en bättre relation mellan kunderna och företagen. 
Om företaget däremot inte lyssnar på hur kunderna upplever värdet som företaget levererar 
och sätter ett högre pris på sina produkter, tror vi att det kan leda till att kunden inte tycker att 
produkten är värd priset och därför inte köper produkten. Om företaget istället sätter ett lägre 
pris på sina produkter än vad varumärkesimagen utstrålar kan det resultera i att varumärket 
tappar sin status. Båda ovanstående situationerna kan därför medföra att varumärkesimagen 
skadas.  
 
En del av syftet med den här undersökningen var att se hur individer uppfattar när klädföretag 
gör en uppdelning av sitt varumärke genom olika priser. Vid sammanställandet av vår 
undersökning fick vi fram att en klar majoritet av alla svarande tyckte att det var bra, med 
vissa förbehåll. För att tydliggöra för kunderna har våra studieföretag valt att visa sin 
indelning av damkläder på olika sätt. Gemensamt för alla studieföretagen har varit att de 
försökt att placera märkena på olika platser i butiken. Det anser vi är ett bra försök att 
klargöra för kunderna att det råder skillnader vad gäller kvalité och pris. Vi menar att om 
kunderna ser en tydlig indelning av märkena, och är mer medvetna om dess skillnader, kan 
det gynna butikerna på så sätt att kunderna blir mer medvetna om att de har ett val. Med andra 
ord står de inför valet att antingen betala mer och få bättre kvalité eller en mindre summa och 
inte få lika bra kvalité.  
 
Kunderna anser generellt att det underlättar om märkena är uppdelade på olika platser i 
butiken. Främst hade kunderna märkt av en uppdelning när märkena är placerade på olika 
våningsplan. Däremot var det få som hade noterat en uppdelning av damkläder på samma 
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våningsplan. Med det som grund drar vi slutsatsen att om en butik har möjlighet att dela in sitt 
sortiment genom olika våningsplan så underlättar det för kunden. Om inte så är fallet bör 
butiken noga överväga hur de på bästa sätt kan förtydliga uppdelningen för kunden. Vi anser 
att våra studieföretag inte lyckats bra med sin indelning av damkläder då det endast var ett 
fåtal kunder som kunde namnge de olika märkena som respektive företag har. Vi menar dock 
inte att bristen på kunskap om de olika märkena hos kunderna enbart beror på butikernas 
indelning av sortimentet. Det kan även bero på deras avsaknad av marknadsföring. Samtliga 
företag anser att de har tydliga uppdelningar i butikerna och att de vill att kunderna ska vara 
medvetna om dem. Zara är det företag som vi anser ha lyckats bäst med sin uppdelning då det 
var flest svarande som visste om att de hade en uppdelning av dammärken, dock uppgick den 
siffran till endast 12 %. Anledningen till att flest kunder vet om uppdelningen hos Zara anser 
vi beror på att företaget är inne på rätt spår vad gäller deras uppdelning av damkläder. Vi 
anser att de försöker framställa skillnaderna mellan de olika märkena genom att märkena har 
tydligt åtskilda koncept. Vidare vill de skapa olika känslor med de olika märkena och 
samtidigt även leverera olika värden. Exempelvis vill de att deras dyrare märke ska leverera 
en känsla av lyx. Genom att de exempelvis använt sig av olika galgar till de olika märkena 
tycker vi att det är ett bra sätt att tydliggöra för kunden att det finns en skillnad samt skapa rätt 
känsla och association till märket. Även faktumet att de olika märkena har olika etiketter 
förstärker skillnaden.  
 
Angående Esprit var det ännu färre som kände till att de sålde damkläder under olika märken. 
Dock trodde Esprit att de flesta av deras kunder visste om uppdelningen. Vår mening är att 
Esprit har många bra tankar kring sin uppdelning. Bland annat anser vi att deras idé med 
”shops in shops” är ett ypperligt sätt att avgränsa och visa kunderna att de har olika märken. 
Vi anser att fler företag borde anamma den här typen av uppdelningar. Även deras färgstarka 
etiketter anser vi är ett bra sätt att upplysa kunden om deras märkesindelning. Trots deras 
försök att vara tydliga med sin indelning fastställer vi att det krävs mer engagemang och 
arbete för att få kunderna medvetna. Det krävs att de jobbar grundligt med vilka signaler de 
vill sända ut och företaget måste begrunda hur de vill uppfattas av kunderna.  
 
I H&Ms fall var många kunder medvetna om deras märke Logg. Den här medvetenheten 
menar vi beror på att det är ett märke som har funnits med under en lång tid och som därmed 
blivit väl inarbetat. Anledningen till att vi drar den slutsatsen beror på att inte någon av de 
svarande i vår undersökning var medvetna om de övriga två största dammärkena som H&M 
har. Vi förstår att kunderna inte känner till deras dammärken då de visar uppdelningen på ett 
mycket vagt sätt. Trots att H&M satsar mycket på reklam och marknadsföring kan kunderna 
ingenstans  hitta information kring vilka olika varumärken de har. De kan inte heller finna 
namnen på de olika märkena och det enda som skiljer dem åt är den lilla lappen på insidan av 
kläderna. Vi ställer oss frågande till om H&M vill att kunderna verkligen ska känna till deras 
märken då deras upplysning till kunderna om de olika märkena är så diffus. Faktumet att 
H&M även ständigt provar på att lansera nya märken anser vi, baserat på vår undersökning, 
gör kunderna mycket förvirrade angående vilka märken de verkligen har. Då vi frågade vilka 
märken som H&M har så fick vi en mängd olika svar både på märken de har, har haft och 
aldrig har haft. Det tolkar vi som en klar förvirring som uppstått hos kunderna. Vi tycker att 
tanken bakom H&Ms försök att testa nya märken i butikerna för att se hur bra de säljer är i 
grund och botten en bra tanke. Det ger företaget en bra uppfattning om vad det finns för 
efterfrågan på marknaden. Det vi går emot vad gäller den här typen av strategi är att det 
skapar total förvirring hos kunderna. Vi hävdar även att en sådan här strategi gör att 
medvetenheten hos kunderna om vilka märken företaget har försämras. Det är även ett faktum 
att kunder som handlar regelbundet från ett varumärke inte har någon benägenhet att byta. 
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Försvinner det märke som kunderna är lojala till finns det inget som binder dem till företaget 
vilket kan leda till att de mister de här kunderna helt. En annan negativ aspekt av den här 
typen av strategi, är att kunderna ständigt kan bli besvikna då märken de tycker om 
försvinner. Vi anser att företagen måste vara medvetna om att det är mycket dyrare att skaffa 
nya kunder än att vårda och bibehålla lojala kunder.  
 
Vi ifrågasätter varför företagen inte arbetar mer med att förtydliga vilka märken de har för 
kunderna, då alla företag säger att de vill att kunden ska veta om vilka märken som finns. 
Anledningen till att vi tycker att det är viktigt att upplysa kunden är för att minimera all 
förvirring som annars kan uppstå för kunden vid köp. En direkt konsekvens av att kunden 
upplever förvirring kan leda till att kunden bildar negativa associationer och därmed blir 
negativt inställd till företaget. Det stämmer även överens med vissa teorier om att expandering 
kan leda till förvirring då varumärkesnamnen många gånger kan blandas ihop. Vi tycker 
därför att det är av största vikt att företaget har en klar och tydlig intention med vilka signaler 
de ska sända ut till kunden. Det menar vi är en nödvändighet om ett företag ska dela in sitt 
varumärke genom olika prisnivåer då det innebär flera risker att göra det. De här riskerna var 
företagen inte helt medvetna om och vissa ansåg att det inte ens fanns några risker. Vi 
instämmer med teorin som menar att expandering kan leda till att företag mister sin unikhet 
samt differentiering. Det är något som H&M bör ta i beaktning med tanke på deras ständigt 
föränderliga utbud vad gäller olika varumärken. Genom att de exempelvis nu efter en relativt 
kort tid avvecklar sitt dyrare märke ”Gold” tror vi att märket redan kan ha påverkat kundernas 
associationer till H&M som billigt. Om så är fallet menar vi att H&M kommer att tappa delar 
av sin befintliga differentiering och image. Vad gäller Esprit så anser företaget att de har 
lyckats med sin expandering och kan därför inte se några risker med att vidare expandera sitt 
varumärke. Vi tycker att det här resonemanget känns aningen naivt. Bara för att de lyckats en 
gång behöver det inte innebära att de lyckas nästa gång.  
 
En av teorierna kring positionering förklarar att det är ett sätt för företag att välja ett 
kundsegment och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Något som vi fann oroväckande 
var att Esprit och H&M ser alla individer som sin målgrupp. Vi ifrågasätter möjligheten för 
H&M och Esprit att leva upp till att tillfredsställa deras utvalda segment då det innefattar alla 
individer. Zara anser vi däremot har definierat och smalnat av sitt kundsegment på ett något 
bättre sätt, då de istället för att rikta sig till ”alla” vänder sig till män och kvinnor som är 
modemedvetna.  Vi menar att ju större kundsegment ett företag riktar sig till desto större är 
möjligheten att kunderna grupperas in och bildar olika uppfattningar kring företagen. Det kan 
ske genom att ett företag sänder ut olika budskap genom sina olika märken. Vi ifrågasätter om 
ett varumärke exempelvis kan uppfattas som exklusivt och lyxigt samtidigt som billigt och 
enkelt. Det framkom i vår undersökning att många respondenter hade liknande tankar kring 
respektive företag, oavsett om företagen lanserar nya dammärken. Med det i grunden drar vi 
slutsatsen att kundernas grundattityd är svår att förändra. Vi menar även att det kan vara svårt 
för företagen att skapa olika attityder till varumärket hos kunderna. Vår slutsats är att en 
uppdelning av dammärken är accepterat men att skillnaden gällande pris ej bör vara för stor 
mellan märkena. Vi anser att en för stor prisskillnad märkena emellan kan leda till att 
förvirring hos kunderna uppstår, om de inte kan se en koppling till kärnvarumärket. Den här 
splittrade företagsimagen kan innebära att företagets position på marknaden bli osäker.  
 
Efter att vi utläst resultatet från vår undersökning undrade vi vad som gör att vissa 
varumärkesuppdelningar hos en del företag är mer accepterat än hos andra. Vi fann att den 
gemensamma nämnaren hos våra tre studieföretag, vad gällde uppdelningen, var att de olika 
märkena låg i olika prisnivåer. Det kunde vi se speglade kundernas uppfattning angående hur 
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de såg på uppdelningen hos respektive företag. Det vi tyckte var intressant var att H&M var 
det företaget som kunderna kopplade tydligast till priset. Även i Esprits fall fanns en koppling 
till deras pris från kundernas håll. Dock var skillnad att kunderna associerade H&M till billigt 
medan de associerade varumärket Esprit till dyrt. Vi tror att det kan vara svårare för ett 
företag som H&M att lyckas med sin indelning av varumärket i olika prisnivåer, då de har 
positionen på marknaden som ett lågprisföretag. Det innebär att det billiga priset är den 
största faktorn till att kunderna ingår ett köp hos H&M. Därför anser vi att en indelning i olika 
prisnivåer bör ske med största försiktighet i ett lågprisföretag och att prisnivåerna endast får 
ha en liten differens. Generellt kan vi även se att ett bättre sätt för ett lågprisföretag kan vara 
att dela in sina kläder med hjälp av att ha märken efter olika stilar. En skillnad mellan H&M 
och Esprit är att kunderna har en mer negativ association till Esprits priser då de tycker att de 
är dyra. I det här fallet tror vi snarare att en varumärkesindelning kan leda till att en 
emotionell fördel skapas om kunderna märker att det finns billigare plagg än de förväntat sig. 
För ett företag som befinner sig i Esprits situation bör de ytterligare förtydliga sin indelning 
och lyfta fram att de har skilda prisnivåer så att kunderna uppfattar dem så som de vill bli 
uppfattade. Vi anser att Zara är det företag som har en mest accepterad 
varumärkesuppdelning. Vi hävdar att det beror på två olika anledningar. Dels har de som vi 
tidigare nämnt haft indelningarna från start, vilket medför att kunderna aldrig behövt uppleva 
en förändring. En annan anledning till varför vi tror att deras indelning är mer accepterad 
menar vi beror på att Zara inte differentierat sig med hjälp av priset. En positiv konsekvens av 
det visar vår undersökning då kunderna många gånger inte fokuserar på priset då de tänker på 
Zaras kläder. De här anledningarna tror vi kan ha haft en stor bidragande faktor vad gäller 
kundernas inställning till uppdelningen.  
 
Våra studieföretag anser sig veta vilken position de har på dagens marknad. Dock är våra 
respondenter inte överens om att företagen har de positionerna på marknaden som de utgör sig 
för att ha. Vi ifrågasätter våra studieföretag då vi anser att det är en självklarhet att de borde 
lyssna mer på kunderna och deras åsikter. Några av kunderna i undersökningen hade som top-
of-mind att H&M är Zaras konkurrent. Vi anser att det visar tydliga brister i Zaras 
medvetenhet angående vilka hot som de har på marknaden då de förnekar att H&M är deras 
konkurrent. Även H&M har brister i sin verklighetsuppfattning då inte heller de ser Zara eller 
Esprit som sina konkurrenter utan säger att de konkurrerar mer med företag som har billigare 
priser. Esprit är det enda av våra tre studieföretag som anser att de andra företagen är deras 
konkurrenter, vilket vi anser tyder på medvetenhet. Vi hävdar att det är en nödvändighet för 
företagen att vara medvetna om vilka som är deras verkliga konkurrenter på marknaden. Utan 
den kunskapen har de inte heller konkurrenternas strategier i åtanke då de ska utforma sina 
egna. Det kan vidare leda till att företagen inte ser marknaden i dess helhet vilket vi tror kan 
göra att konkurrenterna skapar sig konkurrensfördelar. De konkurrensfördelarna kan medföra 
att kunderna går över till konkurrenterna. Därför är det av största vikt att företag är medvetna 
och öppna för vilka som kan vara deras konkurrenter, då en minskning av antalet kunder 
försvagar ett företags position på marknaden. 
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Tydlighet 
Företag måste vara tydliga angående sina olika varumärken. Med det menar vi att de på ett 
markant sätt ska klargöra för kunderna vilka märken som de kan erbjuda. De måste även på 
ett klart sätt upplysa kunderna om ett märke tas bort eller tillkommer. För att ytterligare 
förtydliga för kunderna anser vi att företag bör vara konsekventa. Vi anser att det är viktigt att 
ett företags butiker har samma typ av uppbyggnad, i den mån det går, så att kunderna lätt 
känner igen sig. Vi menar även att företagen ska vara konsekventa i sina butiker vad gäller sin 
märkesuppdelning, då de på ett tydligt sätt ska skilja de olika märkena åt. För att kunderna ska 
kunna bilda rätt uppfattningar om ett företag gäller det att företaget sänder ut rätt signaler. De 
signalerna kan hjälpa kunderna att få en tydlig uppfattning om vad företaget står för. 
Tydlighet är något som företagen kontinuerligt måste arbeta med för att inte lämna några 
frågetecken hos kunderna.  
 
Medvetenhet 
Vi anser att det är av största vikt för företag att skaffa sig kunskap om sina kunder. Kunskap 
är något som de måste ha om kunderna för att kunna vara medvetna om vad kunderna har för 
inställning gentemot företaget. Kundernas inställning baseras bland annat på vilka signaler 
som ett företag sänder ut vilket är en mycket viktig del för företag att vara medvetna om. 
Något annat som företag bör vara väl medvetna om är förhållandet till andra företag på 
marknaden. Med det menar vi att det är viktigt för företagen att veta vilka som är deras 
befintliga konkurrenter samt vilka som kan komma att bli deras konkurrenter. Generellt anser 
vi att det är en förutsättning för att lyckas med sin varumärkesuppdelning att företagen är 
medvetna om vilka risker som finns. Det är viktigt för att de ska veta konsekvenserna som 
deras handlande kan få och att de därför handlar med största försiktighet. 
 
Samstämmighet 
Det är grundläggande för ett företag att få olika delar att överensstämma och matcha varandra. 
En viktig del som måste harmonera är priset på ett företags produkt i relation till det värde 
som kunden uppfattar att produkten levererar. Anledningen till den här viktiga 
samstämmigheten beror på att det är kunden som slutligen avgör om produkten är värd att 
köpas till priset som företaget bestämt. Lika viktigt som det är att veta hur kunderna ser på 
företaget är det att företaget själva är medvetna om hur de vill att de ska uppfattas. Vi menar 
vidare att det måste finnas en mycket genomtänkt strategi från företaget bakom en 
varumärkesuppdelning så att uppdelningen matchar med företagets image. Vi tycker även att 
det är även viktigt att de signaler som företaget sänder ut samstämmer med kundernas attityd 
gentemot varumärket. Anledningen till det är att relationen mellan företag och dess kunder 
ska vara så klar och trygg som möjligt. 
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