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Sammanfattning 
Det är idag vanligt med företag som använder sitt befintliga varumärke för att nå nya 

målgrupper för att öka sin lönsamhet. Ett sätt att göra detta är att introducera produkter i en ny 

prisklass, en så kallad vertikal brand extension. Problemet är det att det är oklart exakt hur 

detta påverkar konsumenternas uppfattning om varumärket och vilka faktorer som spelar roll. 

Denna uppsats behandlar prestigens påverkan på konsumenternas uppfattning av varumärket 

vid en vertikal brand extension för företag inom den högteknologiska sektorn. 

Anledningen bakom att vi har begränsat oss till den högteknologiska sektorn är att det saknas 

empiriska undersökningar som behandlat denna bransch. All föregående datainsamling och 

analysering har tidigare behandlat för många branscher samtidigt vilket lett till ett resultat som 

inte nödvändigtvis är rättvisande för den högteknologiska. Det finns teori som hävdar att det 

bör vara skillnad på branscherna men det saknas relevant data för att bekräfta detta. 

Vi har samlat in egen primärdata genom att hålla öppna gruppintervjuer med två fokusgrupper 

uppdelade i två ålderssegment. Vi har valt att utgå ifrån två välkända märken som uppfattas 

har olika hög prestige; Apple och Asus. 

Vår undersökning kommer fram till att varumärken som är uppfattade att ha hög prestige har 

lättare att gå upp i prisklass än ett företag som uppfattas ha lägre prestige. Omvänt så har ett 

företag som har låg prestige lättare att gå ner i prisklass än ett företag som har hög. Dessutom 

finner vi att fler och fler konsumenter köper datorer baserat på funktion vilket minskar vikten 

av prestige inom den högteknologiska sektorn.  



Abstract 
Every so often companies take use of their brand equity to expand to new markets and target 

audiences. A common strategy to do so is to introduce products in a different price class, also 

known as vertical brand extensions. The problem is that it is unknown how this affects the 

consumer’s evaluation of the brand and which factors that contributes to this effect. This 

thesis deals with the effects of prestige on consumer’s evaluation of vertical brand extensions 

in the high-technology sector. 

The reason for choosing the high-technology sector is that there is a lack of empirical research 

dealing with it separately. All recent data and analysis includes a wide variety of sectors 

which has resulted in conclusions that may not be relevant for the sector of our interest. 

Theory exists that argue that there should be a difference between these sectors but there is no 

evidence to prove this. 

We have collected our own primary data by conducting two open group interviews with two 

focus groups divided into two age segments. The research and questions have been formed 

around a couple of well-known brands; Apple and Asus. 

Our conclusion is that highly prestigious brands have a higher probability to succeed at 

introducing more expensive products than a brand with lower prestige. Brands with lower 

perceived prestige may likewise have a higher probability to succeed at introducing a cheaper 

product than their higher-prestige counterparts. Furthermore we find that more consumers 

base their buying decision on function rather than prestige which reduces prestige’ relevance 

within the high-technology sector.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren ökad förståelse för vad som ligger bakom det 

problem uppsatsen har i syfte att lösa. Till en början beskriver vi bakgrunden, följt av en 

problemdiskussion. Fortsättningsvis utvecklar vi vad vi vill uppnå med denna uppsats och 

vilken avgränsning vi har valt att göra. 

1.1 Problembakgrund 
När ett nischat företag har expanderat och nått sin maximala storlek på en marknad står de 

inför en rad olika möjligheter. De vanligaste alternativen är att ta sig in på nya marknader, 

exempelvis andra regioner, länder eller att introducera nya produkter (Kotler, 2008). 

Ett företag som väljer att introducera en ny produkt är tvungna att positionera den i relation 

med sina befintliga produkter, eller ta beslutet att separera produkten från det ursprungliga 

varumärket genom att marknadsföra den under ett separat varumärke (Doyle & Stern, 2006). 

Separata varumärken återfinns i stora globala företag som till exempel Procter & Gamble som 

har ett varumärke för blöjor (Pampers) och ett annat för tvättmedel (Ariel, m.fl.). 

Andra företag har valt att använda sig utav Brand Extensions. Det är när ett företag väljer att 

använda sitt befintliga varumärke för att introducera nya produkter som inte är relaterade till 

den ursprungliga produkten (Doyle & Stern, 2006). Ett exempel på det är SAAB som var en 

flygplanstillverkare som valde att börja tillverka bilar. Den andra möjliga strategin enligt 

Doyle & Stern (2006) är Line Extension vilket innebär att det befintliga varumärket används 

för att lansera produkter är nära besläktade men vänder sig till en annan målgrupp. Detta är 

vanligt hos biltillverkare som vanligtvis har många målgrupper som till exempel Volkswagen 

som i sitt sortiment bland annat har Polo som är den minsta bilen, Passat som är deras 

mellersta och Touareg som är deras största bil. Detta för att de ska kunna rikta sig till flera 

olika målgrupper på marknaden. 

Anledningen till att ett företag använder sig utav line och brand extensions är enligt Doyle & 

Stern (2006) att dels växa och ta marknadsandelar och att nå nya segment men också för att 

kapitalisera på varumärkets värde vilket leder till betydligt minskade kostnader jämfört med 

att introducera ett helt nytt varumärke. Dessutom visar Aaker’s (1990) forskning på att många 

associationer som konsumenten har till varumärket överförs till den nya produkten vilket kan 

underlätta en lansering. Brand extensions kan göras på olika sätt, bilföretag använder sig ofta 

av en vertikal extension där målet är att med samma varumärke nå till flera kundsegment. 

Detta görs då genom att företaget antingen lanserar en produkt med en högre kvalité samt 

högre pris, eller kan företaget välja att lansera en produkt som är till lägre kvalité och med 

lägre pris, detta då för att kunna nå ut till flera olika segment på marknaden (Pitta & Katsanis, 

1995). Vidare finns det en annan väg inom brand extension som kallas för horisontal 

extension som går ut på att företaget lanserar en annan typ av produkt men på samma 

marknad. Ett exempel kan vara Coca-Colas lansering av Coca-Cola Light.  

Även om line och brand extensions kan vara en bra strategi för ett företag kan det också 

påverka det ursprungliga varumärket negativt. Enligt Ries och Trout (1981) kan en brand 
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extension som inte stämmer överens med konsumentens uppfattning om företaget skada 

associationerna till företaget väsentligt, skador som kan vara mycket kostsamma eller ibland 

omöjliga att reparera. Men att veta vad som ska göras och inte göras är svårt. Detta har ett par 

personer försökt sig på att lokalisera bland annat David A. Aaker och Kevin Lane Keller 

(1990). 

1.2 Problemdiskussion 
Forskningen inom området Brand Extensions har sin grund från 60-talet då ett flertal 

amerikanska företag började introducera produktfamiljer för att ta till vara på den 

medvetenhet konsumenterna hade om vissa produkter (Fry, 1967). Sedan dess har fokus 

skiftat ifrån varför det är bra att använda sig utav brand extensions (Morein, 1975) till hur de 

påverkar konsumenternas uppfattning av nya brand extensions och dess modermärke (Aaker 

& Keller 1990; Brody & Sunde 1993; Milberg & Park 1997). 

Enligt Dennis A. Pitta och Lea Prevel Katsanis, 1995 finns det två olika produkttyper som 

huvudsakligen lämpar sig för brand extensions. Först är det produkter med en 

funktionsbaserad varumärkesimage som är ofta relaterade till dess prestanda, det andra är en 

produkt med ett varumärke med hög prestigeimage. Detta kan då enligt Pitta och Katsanis 

(1995) vara till exempel en rakapparat där prestandan är viktig eller det andra en bil med hög 

prestige. Beroende på om produkten har ett funktionsbaserat eller prestigebaserat varumärke 

kan en vertikal extension påverka kunder olika. En funktionsbaserad produkt kan enligt Pitta 

och Katsanis (1995) göra en vertikal extension nedåt på marknaden då i form av en eventuell 

“Light”-version med begränsad funktionalitet. Detta påverkar inte de redan befintliga 

kunderna enligt Pitta och Katsanis (1995). Men däremot kan inte en produkt som anses ha 

någon sorts prestige göra en vertikal extension nedåt då detta påverkar de befintliga kunderna 

genom att prestigen försvinner med en billigare variant. Detta gör att en vertikal extension kan 

ses enligt Pitta och Katsanis (1995) som en mer riskfylld strategi än horisontell extension 

eftersom denna kan skada varumärket mer om fel sorts val görs. Vilket kan idag inte minst ses 

hos Apple som påstås lansera en billigare variant av iPhonen, en produkt med prestige 

(Burrows & Bensinger, 2011). 

Problemet är att forskningen inom vertikala brand extensions har varit för bred och inkluderat 

för många produktkategorier vilket lett till begränsad förståelse för effekten av extensions 

inom specifika branscher såsom den högteknologiska (Aaker & Keller, 1990; Randall, Ulrich 

& Reibstein, 1998; Lye, Venkateswarlu & Barrett, 2001). Likväl blir det svårt att avgöra hur 

vertikala brand extensions påverkar konsumenternas attityd mot det ursprungliga varumärket, 

förutsättningarna för att den nya produkten skall bli framgångsrik eller vilka faktorer som 

spelar störst roll (ibid). Därför att det nödvändigt att undersöka denna produktkategori separat 

för att öka förståelsen och för att se effekten av vertikala brand extensions inom den 

högteknologiska sektorn.  

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar prestige konsumenternas uppfattning om ett högteknologiskt varumärke när de 

gör en vertikal brand extension? 
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1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforska hur en kunds uppfattning av ett företags varumärke 

påverkas av prestige när en vertikal brand extension görs av ett företag inom den 

högteknologiska sektorn. 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till den högteknologiska sektorn då vi anser att det finns vissa 

tomrum av forskning inom just det fältet. Inom detta område har vi valt att avgränsa oss till 

två stora aktörer, Apple och Asus, detta för att vi anser att det ger oss största möjliga chans till 

valid data hos den Svenska konsumenten. 

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Vertikal brand extension och Line extension 

Etablering av nya produkter inom samma produktklass som riktar sig till en målgrupp som 

efterfrågar ett annat pris. Exempel återfinns hos bland annat bilmärken som erbjuder olika 

modeller. I litteraturen finns bägge benämningarna och de berör samma fenomen vilket då gör 

att vi väljer att bara benämna dessa som Vertikal brand extension. 

1.6.2 Högteknologi 

Högteknologiskt är vår egen definition när ett företag producerar produkter vars teknik ligger 

i framkant med vad som annars finns ute på marknaden samt där utveckling och forskning är 

en stor del av kostnaden. 

1.6.3 Prestige 

Prestige är ett sociologiskt begrepp som mäter uppfattningen om hur andra evaluerar en 

person. Prestigefulla varumärken är således dem som ökar en persons status eller rang i ett 

visst sammanhang. Av denna anledning konsumeras vissa produkter som ett sätt att modifiera 

det egna jaget och de signaler som personen vill förmedla. Andra produkter konsumeras av 

andra anledningar, exempelvis dess funktion, vilket inte bidrar till modifikation av det egna 

jaget; dessa produkter kan följaktligen graderas till att ha lägre prestige. 
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1.7 Disposition 

 

  

Inledning 

•Detta inledande kapitel är till för att ge läsaren ökad förståelse för vad som ligger 
bakom det problem uppsatsen har i syfte att lösa. Till en början beskriver vi 
bakgrunden, följt av en problemdiskussion. Fortsättningsvis utvecklar vi vad vi vill 
uppnå med uppsatsen och vilken avgränsning vi har valt att göra. 

Teori 

•Teorikapitlet omfattar den teori som ligger till grund för vår analys och slutsats. 
Målet är att ge läsaren förståelse för vad ett varumärke är och vad det omfattar, 
vad brand extensions och line extensions är och vilken relevans de har för ett 
företag på en högteknologisk marknad samt vilken roll prestige spelar. 

Metod 

•Syftet med detta kapitel är att förklara för läsaren hur vi har gått till väga för att 
samla in vår information. Inledningsvis beskriver vi därför våra metodval och 
tillvägagångssätt samt vår motivation följt av vårt urval och datans validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. 

Empiri 

•Detta kapitel presenterar den primärdata vi har samlat in genom öppen intervju 
med våra två fokusgrupper. Varje rubrik behandlar de olika variabler som 
påverkar hur konsumenterna uppfattar Apple’s och Asus’ prestige. 

Analys 

•I analysen presenterar vi vår analys av den insamlade datan. Vi ställer resultatet 
av vår undersökning emot den teori vi har valt att arbeta efter för att identifiera 
eventuella skillnader och likheter för att kunna bekräfta eller förkasta våra 
antaganden. 

Slutsats 

•I slutsatsen diskuteras resultaten från analysen och vi redovisar ifall syftet är 
uppfyllt. Med teorikapitlet och empirikapitlet som grund fastställer vi slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel omfattar den teori som ligger till grund för vår analys och slutsats. Målet är att 

ge läsaren förståelse för vad ett varumärke är och vad det omfattar, vad brand extensions och 

line extensions är och vilken relevans de har för ett företag på en högteknologisk marknad. 

Vidare beskriver vi vilken roll prestige har i sammanhanget. 

2.1 Varumärken 

Varumärkning eller märkning av ting har länge varit populärt hos människor. Den första 

kända märkningen av ting finns kartlagt på gamla väggmålningar av egyptier som visar 

brännmärkning av djur. Men varför det har och är populärt är det få som vet. En rimlig teori 

är dock att detta uppfyllde ett visst tillfredsställande hos människorna genom att visa vilket 

som tillhörde vem och vem som hade tillverkat en produkt (Melin, 1999).  

Även i vår tid är varumärken otroligt viktiga för företagen (Melin, 1999; Doyle & Stern, 

2006; Wood, 2000) då de särskiljer och ger konkurrensfördelar (Wood, 2000) åt företagen 

vilket ger dem bättre chanser att bli valda av kunderna samt kan ge högre marginaler (Melin, 

1999; Doyle & Stern, 2006) än generiska produkter då de skapar en separat efterfrågakurva 

(Melin, 1999). Ett varumärke består av flera olika komponenter som namn, symbol, design, 

färg (Melin, 1999; Keller, 2008; Kotler, 2008; Doyle & Stern, 2006) som kan användas på 

produkter och tjänster för att särskilja sig från konkurrenterna. För att göra sitt varumärke 

unikt försöker företagen skapa värden genom olika marknadsföringsåtgärder som ska 

associeras med företaget och dess varumärke (Doyle & Stern, 2006; Melin, 1999).  

Ett varumärke påverkar fyra olika aktörer: lagstiftaren, märkesinnehavaren, konsumenten och 

konkurrenten (Melin, 1999) som alla har ett intresse av varumärket i fråga. Det är lagstiftaren 

som ser ett varumärke som en samhällsnytta då det effektiviserar kommunikationen mellan 

företaget och kunden. Märkesinnehavaren, skaparen av varumärket ser ett varumärke som en 

informationsbärare, sprider fysisk information som kvalitet, pris och innehåll, identitetsbärare 

som är de värden företaget vill ska förknippas med varumärket, detta för att försöka särskilja 

sig på det emotionella planet mot sina konkurrenter men det kan också fungera som ett 

konkurrensmedel där företaget tillåts att kommunicera direkt med sina kunder (ibid). För 

konsumenten fungerar ett varumärke som en informationskälla, garant, riskreducerare samt 

som imageskapare. Detta menas att konsumenten ska veta vilken kvalitet de får på produkten 

som har just det varumärket vilket blir att kundens risk minskas.    

Kunden kan använda varumärket för att utstråla ett visst värde till andra personer för att 

särskilja sig gentemot dem vilket kan leda till en stärkt självimage. För att ett varumärke ska 

vara anses starkt bör kunderna tycka att värdet av att använda ett varumärke ska vara större än 

konkurrenternas (ibid). 

  



6 

 

Potential 
brand 

Augmented 
brand 

Basic brand 

Tangible 
product 

Figur 1. 

Ett varumärke består av fyra olika nivåer, Tangible product, Basic brand, Augmented brand 

och Potential brand (Doyle & Stern, 2006) där alla nivåer innehåller olika funktioner som 

bidrar till ett komplett varumärke. Som figur 1 visar behöver ett varumärke en grund att stå på 

och det är där Tangible product kommer in, det är där den ursprungliga produkten är. Men 

som grund måste produkten vara av god kvalitet för att varumärket ska få en bra grund 

(Melin, 1999; Doyle & Stern, 2006). Basic brand är hur själva produkten är formad och 

designad, hit hör färgsättningen, förpackningen och namnet som tillsammans gör att 

produkten särskiljer sig från de andra. Augmented brand är ett sätt för företagen att öka deras 

konkurrenskraft genom att erbjuda tilläggstjänster som garantier, service och tillexempel 

finansieringshjälp (Melin, 1999; Doyle & Stern, 2006) medan Potential brand är i det steget 

där företagen försöker tillsätta olika värden och associationer till produkten och varumärket. 

Detta för att ytterligare skapa en särskiljning både på det fysiska planet och på det psykiska 

planet vilket leder till att chansen att kunderna väljer vårt varumärke är större (Doyle & Stern, 

2006).  

2.2 Den uppbyggande processen 

Uppbyggnaden av ett varumärke kan ses som att en generisk resurs, i detta fall en helt vanlig 

omärkt produkt som stoppas in i ett företag där deras organisatoriska förmågor, eller brand 

management team, transformerar denna omärkta produkt och till slut kommer det ut en 

strategisk resurs, en märkt produkt (Melin, 1999), vilket kan ses i figur 2. 
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• Produktattribut 

• Märkesidentitet 

• Kärnvärde 

•Positionering 

•Marknadskommunikation 

•Intern marknadslojalitet 

•Varumärkeskapital 

 

 

 
Figur 2. 

Enligt Melin (1999) är det sex olika begrepp som intimt är förknippade med varandra: 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet. Dessa begrepp utgör enligt Melin en kritisk process i den 

varumärkesbyggande processen som efter det blir det varumärkeskapital som kan ses i figur 3. 

Produktattribut 

Produktattribut är ett centralt begrepp som har givits 

stort intresse när det talas om produktdifferentiering 

(Melin, 1999). Med produktattribut menas ofta de 

konkreta kännetecken en produkt besitter. 

Produktattributen kan sägas vara intimt förknippade 

med uppbyggnaden av en unik märkesprodukt då det 

kanske viktigaste produktattributet blir att leverera en 

konsistent produktkvalitet (Melin, 1999).  

När det kommer till betydelsen som 

produktattributen har för varumärket säger Melin 

(1999) att fokus är som störst i början och att ju 

mognare produkten blir desto mindre fokus läggs på 

dem. Vidare menar Melin på att en koncis 

produktutveckling med en genomgående 

produktkvalitet samt ordentlig förpackning och dess 

visuella identitet är de produktattribut som spelar 

störst roll för ett varumärke. 

Märkesidentitet  

     Figur 3.  

Märkesidentitet är enligt Melin (1999) det en produkt står för, vad som ger det en mening och 

vad som gör det unikt, detta för att kunna förmedla ett emotionellt värde. Det blir allt lättare 

att kopiera andra företags produkter och deras produktattribut. Detta leder till att företag 

försöker skapa mer komplexa konkurrensfördelar som en märkesidentitet (ibid). Produktens 

namn, ursprung, personlighet och distribution är de faktorer som enligt Melin har fått stor 

uppmärksamhet när det kommer till att bygga en stark identitet. 
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Kärnvärde 

Ett kärnvärde enligt Melin (1999) en produkts primära konkurrensfördel. Därför bör stor vikt 

läggas vid att identifiera märkesproduktens unika kärnvärde. 

Positionering 

Tanken med positionering är att företag försöker skaffa sig en position i kundernas 

medvetande (Melin, 1999; Aaker & Shansby, 1982) vilket ska i sin tur ge upphov till 

märkeskännedom, märkesassociation och märkeslojalitet. 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation och då främst reklam har en stor betydelse när det gäller att 

informera, övertyga och påminna varumärkets kunder om dess konkurrensfördelar men även 

för att differentiera ett varumärke (Melin, 1999). 

Intern märkeslojalitet 

För att ett varumärke ska kunna bli lojalt av en kund anser Melin (1999) att 

märkesinnehavaren också visar en intern märkeslojalitet. Detta för att då kommer de anställda 

att främja uppbyggnaden av varumärket. 

2.3 Varumärkeskapital 
Det är viktigt att förstå innebörden av vad varumärkeskapital är och vad det omfattar därför 

att det är tätt knutet till konsumenternas attityd och uppfattning av varumärket (Doyle & 

Stern, 2006). Varumärkeskapital, eller Brand Equity översatt till engelska, definieras ofta som 

det värde ett varumärke bidrar med till en produkt (Pitta & Katsanis, 1995). Det är ett resultat 

av ett företags alla marknadsföringsåtgärder och kan sträcka sig bortom bara en produkt eller 

en produktkategori till andra typer av produkter. Eftersom värdet är knutet till ett varumärke 

och inte en produkt kan det enligt Pitta & Katsanis (1995) användas för att effektivisera ett 

företags marknadsföring, öka lönsamheten genom synergi och användas som ett strategiskt 

verktyg för att nå nya målgrupper och marknader. 

Forskningen och litteraturen visar tydligt på två inriktningar inom området (Pitta & Katsanis, 

1995). Den ena fokuserar på de finansiella aspekterna av varumärkeskapitalet och hur de kan 

användas för att nå maximal lönsamhet eller hur kapitalet borde värderas i samband med 

uppköp, sammanslagning eller bokföring.  Den andra grenen i forskningen är inriktat på 

konsumentbeteende och den effekt varumärket har på dessa och vice versa (Pitta & Katsanis, 

1995). Vi har valt att fokusera på konsumentbeteende-inriktningen då denna är mest relevant 

för att lösa vårt problem. 
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2.3.1 Konsumentens minne 

I grunden för allt varumärkeskapital ligger konsumenternas minne och dessas minnesstruktur 

och associationer (Pitta & Katsanis, 1995). Med andra ord är varumärkeskapitalet inget mer 

än vad konsumenterna kan komma ihåg om det, inget värde existerar utöver detta. Enligt 

forskning inom kognitiv psykologi (Wyer & Srull, 1989) är informationen en person har 

lagrat sammanlänkad med annan information i olika hög grad och dessa sammanlänkningar 

aktiveras vid olika situationer. Exempelvis kan händelsen om en trasig dator sammanlänkas 

med allt från butiken personen köpte datorn i, till personen som behandlade dennes order eller 

till reklamen som marknadsförde produkten. När ett nytt köpbeslut skall tas kommer de 

sammanlänkningar som är starkast att bli ihågkomna och påverka personen. I samband med 

detta kommer även andra egenskaper som pris, föregående erfarenhet och påverkan från andra 

att spela stor roll (Wyer & Srull, 1989). 

Den viktigaste komponenten av varumärkeskapitalet enligt Keller (1993) är att konsumenten 

kan särskilja varumärket från andra genom starka, fördelaktiga associationer. Detta omfattar 

även allt konsumenten kan minnas om varumärket och vilka effekter marknadsföring har haft 

för att påverka dennes minnen och associationer. 

2.3.2 Att skapa medvetenhet 

En modell som ofta används är den utav David Keller (1993) vilken består av två 

komponenter; medvetenhet om varumärket och varumärkets image. För utövare innebär detta 

att de först måste arbeta för att skapa medvetenhet hos konsumenten och sedan bygga en stark 

image som består av flera positiva associationer till varumärket. Detta görs vanligtvis genom 

traditionella kanaler och/eller produktattribut. Efteråt måste denna image uppehållas för att 

skapa en fortsatt medvetenhet hos konsumenterna och bilda företagets identitet (Keller, 1993). 

2.3.3 De olika nivåerna av medvetenhet 

Det finns olika nivåer av medvetenhet som klassas efter hur enkelt varumärket kan kommas 

ihåg (Keller, 1993). Den lägsta nivån är de konsumenter som kan känna igen ett varumärke 

endast med hjälp. Denna nivå är inte tillräcklig för att konsumenten själv ska utveckla en 

preferens för ett varumärke och välja det vid köptillfället på grund av att de ännu inte har 

någon egen uppfattning om företagets image eller personlighet. Enligt Keller (1993) kan 

denna kategori av konsumenter som känner igen ett varumärke dock vara mycket mottaglig 

för fortsatt marknadsföring. För vissa produkter som har lågt engagemang är det tillräckligt att 

kunden känner igen produkten (Keller, 1993) 

Konsumenter som kan komma ihåg ett varumärke utan hjälp har en hög grad av medvetenhet 

(Keller, 1993). De kan då vid ett specifikt behov själva komma ihåg att en viss produkt eller 

varumärke fyller deras behov. De produkter konsumenten inte kan komma ihåg kommer inte 

ingå i urvalsprocessen som leder till ett köpbeslut. 

2.3.4 Image 

Image kan definieras som konsumenterna uppfattning om ett varumärke reflekterat de 

associationer de kan komma ihåg (Keller, 1993). Det finns dessutom tre dimensioner av 

image som påverkar konsumenternas beteende; tycke, styrka och unikhet. För det första måste 

konsumenten tycka om varumärket. Fortsättningsvis så är image beroende av hur starkt 
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konsumenten kan koppla och associera till varumärket. Dels kan det komma i form av att 

”I’m loving it” kopplas ihop med rätt företag (McDonalds), dels så kan det vara en koppling 

mellan ett behov och ett varumärke, exempelvis att Sprite släcker törsten. Sist men inte minst 

måste konsumenten ha en förmåga att särskilja ett varumärke från nästa annars finns det ingen 

anledning att skapa preferens för det ena eller andra vilket omöjliggör ett starkt 

varumärkeskapital (Keller, 1993) 

2.3.5 Associationer 

De unika associationer konsumenterna har till varumärkets image kan enligt Pitta & Katsanis 

(1995) delas in i tre olika klassifikationer. Originalnamnen på dessa är Attributes, Benefits 

och Brand attitudes vilket vi i denna uppsats valt att kalla Attribut, Fördelar och 

Varumärkesattityd. 

Attribut är kopplade till produkternas egenskaper och prestanda och kan delas in i två typer; 

produkt-relaterade och icke produkt-relaterade (Pitta & Katsanis, 1995). Produkt-relaterade är 

kopplade till produktens fysiska egenskaper eller funktion. Icke produkt-relaterade är externa 

aspekter såsom pris, paketering, identiteten av den typiske användaren och när och hur 

produkten konsumeras. 

Många gånger används attribut som den främsta särskiljaren mellan många produktklasser 

inom konsumenthandeln (Pitta & Katsanis, 1995). De icke produkt-relaterade är svagt 

relaterade till produktens egenskaper men kan fortfarande spela en stor roll vid ett köpbeslut 

då de skapar bredare associationer. Till exempel så kopplar många ett högt pris med hög 

kvalitet (Pitta & Katsanis, 1995). Det samma gäller med snygg paketering och kvalitet. 

Dessutom kan konsumenterna skapa en bild av varumärket som är starkt kopplat till den 

typiske användaren i form av att varumärket är till exempel ”coolt”, ”ungt” eller ”pålitligt”. 

Med andra ord är det möjligt att säga att varumärket i sig har en egen personlighet. 

Fördelar representerar den önskan konsumenten har att fylla sitt behov (Pitta & Katsanis, 

1995). Behoven är ofta specifika och men värderas olika hos olika konsumenter. Till exempel 

att en borrmaskin fyller behovet att kunna göra hål men att hastigheten eller priset är olika 

viktigt. Fördelarna kan dessutom vara antingen funktionella, erfarenhetsmässiga eller 

symboliska (Park, Jaworski & MacInnes, 1986). Funktionella fördelar fyller konsumentens 

basala behov, såsom att bli mätt eller ta sig från punkt A till B. Erfarenhetsmässiga fördelar är 

utöver att fylla behoven kopplat hur det känns att fylla dessa behov. Symboliska fördelar är 

knutna till högre behov som har att göra med konsumentens självbild och självkänsla 

(Maslow, 1943). Exempelvis är en Mercedes ett symboliskt sätt att visa upp vem du är, inte 

bara ett sätt att transportera sig (Pitta & Katsanis, 1995). 

Enligt Pitta & Katsanis (1995) är varumärkesattityd den tredje, och viktigaste, typen av 

association. Det är konsumentens förväntningar av ett varumärke, dess olika egenskaper och 

om dessa egenskaper är positiva eller negativa (Fishbein and Ajzen, 1975). Till exempel kan 

en konsument uppskatta en bils utseende och låga bensinförbrukning men tro att den har 

mycket dålig säkerhet vilket kan ha en mycket negativ effekt på hur konsumenten ser 

varumärket i stort. 
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2.4 Brand extensions 
Brand extension är en strategi som går ut på att ett företag som redan har ett starkt varumärke 

på en marknad vill expandera till andra marknader. Detta görs då genom att de använder sitt 

befintliga varumärke för att dra nytta av dess stryka för att förbättra lanseringen på den nya 

marknaden, t.ex. om Porsche lanserar glasögon (Doyle & Stern, 2006; Pitta & Katasanis, 

1995; Kerin, Kalayanaram & Howard, 1996; Aaker & Keller, 1990). Inom området brand 

extension finns det två varianter av brand extensions, vertikala (line) och horisontella 

extensions (Doyle & Stern, 2006). Horisontell extension är när det befintliga varumärket 

används till nya produktgrupper som företaget vanligtvis inte verkar inom (Doyle & Stern, 

2006; Pitta & Katasanis, 1995; Aaker & Keller, 1990). 

2.4.1 Vad är vertikala line extensions 

Medan vertikal line extension är i sin tur när ett företag väljer att släppa en liknande produkt 

under samma varumärke fast inom olika prissegment, även kallat upscale vertical extension 

och downscale vertical extension (Doyle & Stern, 2006; Pitta & Katasanis, 1995; Xie, 2008). 

Genom en vertikal extension kan företag snabbt utnyttja varumärkeskapitalet på modermärket 

då det bara blir en skillnad i pris och kvalitet (Xie, 2008) därför att distansen från själva 

kärnprodukten är kort vilket har lett till att denna strategi är väl utbredd inom många 

industrier (Pitta & Katasanis, 1995). När det kommer till vertikal line extensions för tekniska 

varumärken brukar det innebära enligt Hongwei He och Yan Li (2010) att det är en annan 

nivå av teknik i produkten beroende på om det är en upscale eller downscale extension. 

2.4.1.1 Upscale 

En del av vertikal line extension är upscale vertikal extension där ett företag väljer att lansera 

en produkt med högre pris samt bättre kvalitet (Pitta & Katasanis, 1995; Xie, 2008; Kotler, 

2008; Doyle & Stern, 2006; Kim & Lavack, 1996). Upscale extension är en strategi som bäst 

lämpar sig för företag med prestige-produkter där själva nyttan inte är funktionaliteten medan 

en upscale vertikal extension inte passar funktions-produkter.(Pitta & Katasanis, 1995). En 

upscale vertikal line extension blir för ett företag när de väljer att lansera en produkt eller en 

version av en produkt som har mer avancerad teknisk nivå jämfört med vad deras 

ursprungliga produkt/varumärke vanligtvis förknippas med (He & Li, 2008). Dock går 

studierna isär om hur väl ett företag kan genomföra en upscale vertikal line extension där He 

och Li (2008) med Jun, Mazumdar och Raj (1999) menar att högteknologiska varumärken har 

svårare att göra en upscale vertikal extension men att det blir lättare genom en högre koppling 

mellan ursprunget och den nya extension. He och Li (2008) menar att detta beror på att 

konsumenter vanligtvis använder sig av tidigare kunskap om ursprungsmärket som 

referenspunkt och då kan en vertikal line extension tolkas olika, vid en upscale line extension 

möts konsumenterna av högre risk samt mer osäkerhet vilket då leder till att konsumenterna 

uppskattar detta mindre menar Vanhonacker (2007) medan Pitta och Katasanis (1995) med 

Xie (2008) menar motsatsen att upscale lättare går att genomföras för att det medför bättre 

kvalitet. 

2.4.1.2 Downscale 

Den andra delen är downscale vertikal extension där ett företag väljer att gå ner i både pris 

och kvalitet i jämförelse med det ursprungliga varumärket vilket passar ett företag eller 
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produkt med funktionsfokus (Pitta & Katasanis, 1995; Xie, 2008). Detta kan då t.ex. vara ett 

företag som producerar mjukvaruprogram eller dylikt då en downscale kan innebära att deras 

program kommer med begränsade funktioner vilket kan användas som en inkörsport för det 

nya segmentet där de kan erhålla erfarenhet och kunskap om modermärket (Pitta & Katasanis, 

1995; Xie, 2008). Om ett företag lanserar en produkt som tydligt visar att de har begränsad 

funktionalitet och med ett motiverat pris kan det enligt Pitta och Katasanis (1995) påverka 

både de nya kunderna som kan tycka att detta är bra då produkten är billig eller gratis och den 

befintliga kunden som redan har den ”fulla” versionen som då kan känna att den tydligt har 

den version som är den ”riktiga” och då fortfarande känna sig nöjd. När det kommer till 

prestigefokuserade produkter kan däremot den befintliga kunden tycka illa om en downscale 

extension då en sämre version av deras fina produkt skulle skada deras image (Pitta & 

Katasanis, 1995). 

2.5 Prestigevarumärken 
Varumärken som anses vara prestigefulla köps av deras kunder för att uttrycka sin självbild 

samt ge status (Pitta & Katasanis, 1995; Vigneron & Johnson, 1999; Randall, Ulrich & 

Reibstein, 1998; Lye, Venkateswarlu & Barret, 2001) men detta ökar risken för att en vertikal 

extension blir illa mottaget då kunderna inte accepterar riktningen på extensionen (Lye, 

Venkateswarlu & Barret, 2001). Dessa varumärken är ofta dyrare i pris än ”vanliga” 

varumärken menar Randall, Ulrich och Reibstein (1998). Dessa menar också att ett varumärke 

kan anses som prestigefullt till stor del för att varumärket har en dyrare produktlinje och att 

detta kan återspeglas på de billigare produktlinjerna inom varumärket vilket gör att dessa 

också ses som mer prestigefulla. Ett vanligt antagande om prestigefulla varumärken är enligt 

Vigneron och Johnson (1999) att det köps sällan och kräver högt engagemang gällande 

intresse och kunskap. Närvaron av premium-modeller i till exempel ett bil-varumärke kan 

skapa en tro hos konsumenterna att varumärket då innehar goda design- och produktions-

kunskaper (Randall, Ulrich & Reibstein, 1998). Prestige är också enligt Brucks, Zeithaml och 

Naylor (2000) något som en produkt kommunicerar ut till köpare inom relevanta sociala 

grupper och hur dessa uppfattar det. Till exempel kan läder i en bil kommunicera ut prestige 

som det uppfattas av en köpare samtidigt som det kanske inte symboliserar prestige för en 

annan person då dessa har olika socioekonomiska bakgrunder (Vigneron & Johnson, 1999). 

Pris är ett vanligt exempel på hur företag men också många kunder särskiljer varumärken 

mellan prestigefulla samt ”normala” varumärken, ju högre pris ett varumärke har desto högre 

prestige har detta varumärke (Bucks, Zeithaml & Naylor, 2000; Vigneron & Johnson, 1999). 

Bucks et al. (2000) menar också att varumärkesnamnet är en stark variabel på prestigenivå. 

Vigneron och Johnson (1999) menar att de prestigesökande konsumenterna kommer i fyra 

olika varianter (Snob, Veblenian, Hedonist & Perfectionist and Bandwagon) där alla har olika 

mål med sin konsumtion av prestigemärken samt hur mycket priset spelar roll som en 

indikator på prestige. Vigneron och Johnson menar också att alla dessa grupper egentligen har 

samma mål med sin konsumtion av prestigemärken och att detta är för att särskilja sig från 

andra personer. 
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2.6 Prestigevarumärken up- och downscale 

Vertikal line extension är det snabbaste sättet att utnyttja värdet av ett varumärke (Pitta & 

Katasanis, 1995) men att göra en vertikal line extension både uppåt och nedåt kan stärka men 

också skada ett varumärkes prestige (Randall, Ulrich & Reibstein, 1998; Pitta & Katasanis, 

1995). Randall, Ulrich och Reibstein (1998) menar att genom att en premiumklass inom ett 

varumärke finns kan det speglas över på de resterande produkterna i varumärket så att 

helheten av varumärket blir sett som prestigefullt, men likväl som ett premiummärke kan 

stärka den totala prestigen på ett varumärke kan även en lansering av ett budgetmärke skada 

prestigen på varumärket. Även Pitta och Katasanis (1995) påstår att lansera upscale 

extensions lämpar sig bäst för varumärken med prestige och Lye, Venkateswarlu & Barret 

(2001) samt Randall, Ulrich och Reibstein (1999) håller med att varumärken med prestige 

skadas av en downscale extension då deras kunder anser att det skadar deras personliga 

image. Randall, Ulrich och Reibstein (1999) exemplifierar det med introduktionen av Cadillac 

Cimarron som var en budget-Cadillac skadade Cadillacs övergripande prestige. Att försöka 

hålla bilden uppe av ett varumärke med prestige och exklusivitet medan erbjuda budget-

modeller under samma varumärke är svårt eller till och med omöjligt enligt Randall, Ulrich 

och Reibstein (1999). 

2.7 Antaganden 
1: Högprestigemärken har svårare att lansera nya produkter med en downscale line extension 

än ett företag med låg prestige. 

2. Högprestigemärken har lättare att lansera nya produkter med en upscale line extensions än 

ett företag med låg prestige.  
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3. Metod 
Syftet med detta kapitel är att förklara för läsaren hur vi har gått till väga för att samla in vår 

information. Inledningsvis beskriver vi därför våra metodval och tillvägagångssätt samt vår 

motivation följt av vårt urval och datans validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

3.1 Positivism eller Hermeneutik 
Positivism utgår från ”fakta” som är tydligt mätbar och slutresultatet skall kunna bli starkt 

generaliserbart på samma sätt som forskning inom fysik och natur, något som gör denna 

filosofi vanlig inom naturvetenskapen. Endast fenomen som är synliga kan leda till data som 

är trovärdig (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Till exempel är resultatet av konsumentens 

beteende mätbart i exempelvis antal enheter sålda. Dessutom är det som undersöks separerbart 

från undersökaren och blir därför mindre sårbart för fördomar och egna värderingar vilket 

leder till att processen och resultatet blir objektivt. Metodiken i stort är tydligt strukturerad där 

kvantifierbara observationer leder till statistisk analys (ibid.). 

Konsumentens beteende är däremot ett resultat av inre processer som inte går att mäta på 

samma sätt eftersom de inte är synliga. Det finns dock anledning att säga att dessa trots det är 

mätbara och positivistiska forskare anser att datan är acceptabel om den presenteras i form av 

statistisk data (Saunders et al., 2007). 

Hermeneutik är en forskningsmetod som lägger störst vikt i tolkning. Datan presenteras då 

vanligtvis i ord som tolkar och förklarar vad som har observerats. Hermeneutiska forskare 

anser att verkligheten är för komplex för att reducera till generaliserbara lagar och regler över 

hur verkligheten fungerar. I stället är det nödvändigt att utforska de skillnader som finns 

människor i mellan för att förstå hur de interagerar med sin omvärld. Varje människa 

uppfattar omvärlden olika och många människors aggregerade tolkningar är vad som skapar 

verkligheten. Forskningsmetoden har som mål att kunna se verkligheten utifrån 

försökspersonernas synvinkel (Saunders et al., 2007). 

En negativ aspekt av hermeneutik är att undersökaren riskerar att påverka förståelsen av det 

som undersöks då denne blandar in egna tolkningar och fördomar genom att ställa frågor som 

påverkar försökspersonen vilket leder till ett felaktigt resultat eller tolkar svaren på ett 

felaktigt sätt (Saunders et al., 2007). Resultatet oavsett dess validitet riskerar dessutom att inte 

vara generaliserbart (ibid.). Dock så behöver detta inte vara ett problem då vi ser på ett 

avgränsat område. 

Den hermeneutiska filosofin är den vi anser är passande för denna uppsats då vi är övertygade 

om att det fenomen vi utforskar fördelaktigt kan beskrivas med tolkning och beskrivning i ord 

och inte bara i statistik och tabeller. Konsumenternas uppfattning är ofta väldigt komplex och 

är därför svår att bryta ner i rå data som kan analyseras. Framförallt är det viktiga inte att veta 

hur många eller hur mycket folk tänker utan i stället att förstå varför de tänker som de gör. 

Denna uppsats handlar till stor del om sociologi, mänskligt beteende, och dessa komplexa 

fenomen kräver djupgående tolkning för att kunna förstås; varumärken är inget annat än 

konsumenternas uppfattning om dem. Vi anser att det inte krävs kvantitativ data för att få 

denna förståelse då vi ser till de unika förhållanden konsumenterna har till de två varumärken 
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vi har valt att se på. Validiteten och reliabiliteten inom vår avgränsning är följaktligen 

fortfarande hög. Dock är vi medvetna om att ingen forskning faller perfekt inom en filosofi 

och vi lånar en smula ifrån den positivistiska filosofin i form av att vi delvis kommer att 

kvantifiera hur många som har svarat vad för att kunna nå en slutsats i våra antaganden. 

3.2 Induktiv eller deduktiv undersökning 
Den deduktiva strategin, precis som den induktiva, är en metodik för att kartlägga hur 

verkligheten ser ut. Den deduktiva ansatsen handlar om att gå från teori till empiri; alltså utgå 

från befintlig kunskap. Detta görs genom att tidigare forskning och empiriska rön bygger 

förväntningar över hur verkligheten bör se ut. Sedan samlas data in för att se hur väl teorin 

stämmer överens med verkligheten. Induktiv strategi fungerar omvänt; från empiri till teori. 

Forskare samlar in information till stor del helt utan förväntningar över resultatet och 

sammanställer denna och formulerar teorier efter den sammanställda datan (Jacobsen, 2002). 

I denna uppsats utgår vi från en induktiv strategi för att försöka komma till bottnen med 

varför våra antaganden är korrekta eller kan förkastas. I vår datainsamling har vi för ändamål 

att öppna upp för deltagarna att svara fritt så att vi kan förstå orsaken bakom deras beteende 

och inte bara se vad som händer; att förstå varför påverkan sker och inte bara att den sker. 

Den deduktiva strategin hade kunnat begränsa oss på så sätt att vi inte kan förstå orsakerna 

bakom resultatet då det finns risk att låsa sig fast vid hypoteser som inte förklarar de 

komplexa mänskliga beteenden som ligger till grund för hur konsumenter uppfattar 

varumärken (Saunders et al., 2007). Vi eftersträvar dessutom att försöka förstå fenomenet 

inom en viss kontext vilket gör en kvalitativ ansats passande för att samla in data (ibid.). 

Självklart är ingen forskning rent induktiv eller deduktiv och vår uppsats är inget undantag. 

Det finns inslag av deduktiv strategi i denna uppsats då vi till viss del har utgått från befintlig 

teori då det finns mycket forskning inom området sedan tidigare. Den befintliga teorin har på 

sätt och vis format våra antaganden och framförallt så har hela ämnet valts utifrån den 

kunskap och det intresse vi hade sedan tidigare. 

Nackdelen med en deduktiv ansats är att vi riskerar att ”snöa in” då vi bara finner det vi letar 

efter (Jacobsen, 2002). Eftersom vi utgår efter viss teori som dikterar att saker skall vara på ett 

visst sätt kan uppsatsen resultat automatiskt bekräfta teorin. Det är därför viktigt att utforma 

datainsamlingen på ett sätt så att inte vi leder våra fokusgrupper att svara som vi vill att de ska 

svara. Likaså bör vi bredda våra teoretiska ramar utanför vad vi förväntar oss och även ta med 

alternativa tankesätt som kan leda till ett bättre resultat än om vi redan från början bestämt oss 

vad teorin borde omfatta (ibid.). 

3.3 Kvalitativ ansats 

För att uppfylla vårt syfte på bästa sätt ser vi det nödvändigt att arbeta utifrån en kvalitativ 

ansats då denna har en möjlighet att nå en djupare förståelse för de bakomliggande orsakerna 

bakom ett beteende (Jacobsen, 2002). Enbart siffror och tabeller är otillräckligt för att 

beskriva en konsuments uppfattning av ett varumärke, i stället är det nödvändigt att kunna 

återge varje individs upplevelse och/eller tolkning av situationen i ord. Därför kommer vi att 

utforma ett frågeformulär där vi undviker frågor med fasta svarsalternativ och i stället öppna 

upp för dialog med deltagarna i fokusgrupperna för att utforska på djupet. 
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En kvalitativ ansats ger oss få begränsningar angående vilka svar vi kan få av våra deltagare 

vilket är viktigt för oss för att kunna få djupare förståelse om fenomenet. Den kvalitativa 

ansatsen har dessutom både möjlighet att ta fram detaljer och nyanser i svaren (Jacobsen, 

2002). Vid avsaknad av fasta svarsalternativ styrs inte deltagarnas svar vilket skapar hög 

intern giltighet och det är möjligt att med stor säkerhet säga att svaren är korrekta i den givna 

situationen (ibid). Däremot är vi medvetna om att det krävs ett större urval för att säkerställa 

att denna är representativ till hela befolkningen. Den kvantitativa ansatsen leder till en viss 

generalisering vilket kan leda till låg extern giltighet. Dessutom kan det vara problematiskt att 

tolka och analysera all den rika information datainsamlingen lett till. 

När fördelarna och nackdelarna vägs emot varandra så överväger den kvalitativa ansatsens 

fördelar de begränsningar som den medför då syftet med denna uppsats är att förstå ett 

sociologiskt fenomen. Vi behöver tolkning och förståelse vilket en kvantitativ ansats inte kan 

ge oss. 

3.4 Holism eller individualism 
Holism och individualism är två sätt att analysera och förstå sociala fenomen (Jacobsen, 

2002). Individualism grundar sig i att individen är tillräcklig att studera för att förstå sig på 

personers motiv och beteende i olika situationer. Motståndare till detta synsätt menar dock att 

detta reducerar möjligheterna att förstå sociala fenomen. I stället krävs det att studera många 

människors beteende för att kunna dra någon slutsats (ibid). 

I vår datainsamling använder vi oss utan en individualistisk ansats eftersom det är svårt eller 

omöjligt att begripa fenomenet bakom konsumenters attityd mot ett varumärke enbart baserat 

på att observera resultatet. För att utforska de bakomliggande orsakerna behöver vi djupare 

förståelse och dessutom är det ett logiskt beslut eftersom vi har begränsade resurser att utföra 

denna undersökning. 

3.5 Datainsamling 
I denna uppsats har vi valt att använda oss enbart utav primärdata som vi själva kommer att 

samla in genom att studera verkligheten genom intervjuer med våra två fokusgrupper. Detta 

på grund utav att de data som finns sedan tidigare är för spridd över för många 

produktkategorier. Enligt Hauge & Jackson (1995) är viktigt att utföra en egen empirisk 

undersökning för att förstå den specifika marknad ett företag är i och dess kunders särskilda 

behov och då vi har valt den högteknologiska sektorn anser vi att det är extra viktigt för oss 

att samla in egen data för att nå bästa resultat. 

3.5.1 Intervju och fokusgrupper 

Datainsamlingen kommer att ske genom öppna gruppintervjuer med 8 intervjupersoner i varje 

fokusgrupp. Intervjuer passar bra som datainsamlingsmetod då denna uppsats har för ändamål 

att utforska ett samband mellan två variabler som är för komplext för kvantitativ 

datainsamling. Fokusgrupper kan dessutom vara bättre än individuella intervjuer då 

gruppmedlemmarna själva diskuterar sinsemellan och då blir mindre styrda av våra 

förutfattade meningar över vad resultatet borde vara vilket går väl i linje med vår induktiva 

strategi (Saunders, 2007). Det är till stor del den induktiva strategin som styrt valet av 
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datainsamling till fokusgrupper trots att insamlingsmetoden är betydligt svårare att organisera 

än individuella intervjuer som inte kräver samma typ av samordning. Den individuella 

intervjun följer ofta en tydligare struktur där vi inte lika enkelt kan få fram samma mångfald 

av åsikter och tankar. Deltagarna i en fokusgrupp kan till motsats till individuella intervjuer 

interagera med varandra, utvärdera och reagera på varandras svar och eventuellt bygga på 

varandras tankar vilket skapar en högt produktiv intervju (ibid.). Vid individuella intervjuer 

riskerar deltagarna att säga samma sak om och om igen och det är svårt att utveckla dessa 

tankar utan att styra resultatet av intervjun till det som är förväntat av intervjuaren vilket går 

strikt emot en induktiv strategi. I gruppintervjun kan enligt Saunders (2007) deltagarna i 

stället utmana varandras tankar. Vår egen roll kommer att leda gruppen diskussion åt rätt håll 

(Jacobsen, 2002).  

Risken med intervjuer är förstås att vi får för mycket data vilket försvårar eller omöjliggör 

våra chanser att nå ett bra resultat och slutsats. En annan fördel är att vi kan antingen utföra 

fler intervjuer om vi anser att vi behöver det eller använda oss utav färre om vi anser att vi har 

nått den mättnadspunkt där vi inte längre får ny information (Jacobsen, 2002). 

Den öppna intervjun bör inte ha för många frågor med bestämda svarsalternativ utan i stället 

öppna upp för respondenten att svara fritt (Jacobsen, 2002). Samtidigt måste det finnas viss 

planering för vad intervjun måste innehålla då vi trots allt har målet att uppfylla en specifik 

problemformulering. Därför borde det finnas någon form av intervjuguide som en översikt 

över vilka ämnen som ska behandlas för att se till att allt viktigt kommer upp under intervjuns 

gång (ibid). 

Fokusgrupperna som är två till antalet är som beskrivet i kapitel 3.5 uppdelade i 

ålderskategorier på 16-35 och 36-55 år. Detta för att kunna se eventuella skillnader mellan 

grupperna. 

3.6 Val av studieobjekt 

Vi har valt att studera två urvalsgrupper i åldrarna 16-35 och 36-55 därför att vi anser att 

dessa kommer att ge oss en generaliserbar och överskådlig bild av konsumenter inom den 

högteknologiska sektorn. Anledningen bakom att använda ålder som variabel grundar sig i att 

det är en klassisk och väl använd variabel för att skilja olika typer av konsumenter ifrån 

varandra då ålder oftast spelar stor roll i en konsuments köpbeslut (Kotler, 2008). Forskningen 

inom konsumentbeteende har dessutom vid ett flertal tillfällen nått slutsatsen att när det 

handlar om köpbeslut inom den högteknologiska sektorn så är ålder ännu viktigare som 

avgörande variabel än inom andra branscher då den avgör hur pass mottagliga konsumenterna 

är för att adoptera ny teknik (Im, Bayus & Mason, 2003; Porter & Donthu, 2006). Andra 

variabler som inkomst och utbildning har viss betydelse men kan inte mäta sig emot ålder 

vilket gör dem mindre lämpliga för att kategorisera fokusgrupperna med (ibid). Vidare är det 

möjligt att konstatera att konsumentens kön spelar minst roll vid jämförelse mot exempelvis 

inkomst, utbildning och ålder vilket kan förklaras av att dagens jämställda samhälle kräver att 

både män och kvinnor använder datorer i sina yrken och använder dem i privatlivet på ett 

liknande sätt (Colley & Comber, 2003). Utöver detta anser vi att ålder är ett enkelt sätt att dela 
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upp fokusgrupperna i då det är lätt att identifiera och är dessutom mindre känslig information 

för deltagarna att ge ut till oss än till exempelvis inkomst. 

Vid val av företag har vi funnit dem som vi anser är mest välkända, men samtidigt har olika 

kännetecken gällande image och produktattribut, vilket säkerställer att våra fokusgrupper har 

möjlighet att ge oss specifika och utförliga svar. Företagen är Apple och Asus och deras utbud 

av datorer. Dessa två företags produkter fyller samma behov men vänder sig till olika 

målgrupper, något som inte vi uppfattar som ett problem då de flesta konsumenter är 

medvetna om deras positionering på marknaden oavsett om de är företagens målgrupp eller 

inte. Företagens likheter (och skillnader) och därutöver produkternas karaktär gör Apple och 

Asus till ett bra par för att undersöka våra antaganden.  Framförallt finns det en teoretisk 

möjlighet för båda företagen att göra line extensions både upscale och downscale. Med stor 

sannolikhet är dessa stora företag representativa även för mindre företag inom samma 

bransch. Att blanda in de mindre företagen i undersökning anser vi orimligt då vi inte kan 

förvänta oss att alla personer i fokusgrupperna bör känna till dessa vilket leder till felaktiga 

eller odugliga svar. 

Viktigt att komma ihåg är att det vi studerar är konsumenternas uppfattning till varumärkena 

och inte varumärkena i sig. 

3.7 Urval 

Våra deltagare har vi valt ut genom ett strategiskt urval efter vad som är den typiske 

användaren inom målgruppen för företag inom den högteknologiska sektorn. Jacobsen (2002) 

menar att det är omöjligt att undersöka alla möjliga objekt och det är därför nödvändigt att 

göra ett visst urval. Enligt Saunders (2007) stämmer detta än mer på kvalitativa 

undersökningar som i sin natur begränsar antalet genom att den som undersöker har 

begränsningar i tid, pengar och tillgång till objekten. Många gånger är 20 objekt en rimlig 

maxgräns dels på grund av resurser men också på grund av att det ofta är mycket krävande att 

sammanställa den rika data den kvalitativa datainsamlingen ger (Jacobsen, 2002). Vad urvalet 

har för syfte är att representera den population undersökningen har för syfte att säga 

någonting om. Den kvantitativa undersökningen har för syfte att säga något om det typiska 

och generella vilket kräver att urvalet återspeglar populationen så träffsäkert som möjligt men 

den kvalitativa undersökningen har för syfte att säga något om det speciella och unika. Detta 

faktum öppnar upp för möjligheten att se på vad som är unikt för det just vi undersöker och 

den relation våra deltagare har till företagen vi undersöker. Dock har urvalet alltid mycket stor 

vikt i undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet (ibid.). 

I vårt sökande av objekt använder vi ett strategiskt urval där vi sökt dem som bör vara särskilt 

informativa och ge oss den information vi behöver. Detta är en vanlig urvalsprocess enligt 

Saunders (2007) och den kändes rätt naturligt för denna uppsats. Vi har utgått från personer 

som vi vet har och använder sig utav datorer och därmed bör ha en åsikt och en uppfattning 

om vilka köpbeslut de har tagit. De har uteslutande haft minst ett av de varumärken vi har haft 

för ändamål att undersöka vilket borde öka tillförlitligheten. Samtidigt har vi valt bort andra 

urvalsmetoder som till exempel snöbollsmetoden då vårat strategiska urval gav oss tillräckligt 

med respondenter för att få in den information vi behövde. 
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Vi är medvetna om att det finns nackdelar med den strategi vi har valt men samtidigt finns det 

ingen urvalsprocess som är helt perfekt. I detta fall leder vårt begränsade urval till att den 

information vi samlar in och de slutsatser som härleds från dem inte blir statistiskt 

representerbar för en generell population. För att uppnå detta behövs en kvantitativ ansats 

vilket vi inte använder oss av och inte heller behöver för att uppfylla vårat kvalitativa syfte. 

Det är enligt Saunders (2007) fortfarande möjligt att med ett mindre urval hitta vanligt 

förekommande teman hos de få respondenter som undersöks och se en maximal variation 

mellan respondenternas svar. Däremot är det strategiska urvalet utsatt för våra egna fördomar 

och förutfattade meningar om vad som är den typiske användaren/konsumenten inom den 

högteknologiska sektorn vilket kan leda till en missvisande bild av verkligheten. 

3.8 Presentation av fokusgrupper 
Nedan görs en kort redovisning för sammansättningen av gruppmedlemmarna i respektive 

fokusgrupp. 

3.8.1 Fokusgrupp 1, 16-35 år 

Kön, Ålder Utbildning Yrke 

Kvinna, 23 Studerande Sjuksköterska Studerande 

Man, 16 Studerande Gymnasie Studerande 

Man, 19 Studerande Gymnasie Studerande 

Man, 26 Studerande Journalistik Studerande 

Man, 25 Studerande Sjuksköterska Studerande 

Man, 28 Barn och Fritid (Gymnasienivå) Dagisfröken 

Man, 35 Träteknisk utbildning (Gymnasienivå) Arbetsledare 

Kvinna, 30 Ekonomi – inrikning redovisning Revisor 

 

3.8.2 Fokusgrupp 2, 36-55 år 

Kön, Ålder Utbildning Yrke 

Kvinna, 36 Sjuksköterska - inriktning rehabilitering Sjukgymnast 

Kvinna, 37 Ekonomi - inriktning redovisning Revisorsassistent 

Man, 39 Ingenjörsutbildning Oljeplattformsingenjör 

Man, 40 Samhälle & Ekonomi (Gymnasienivå) Försäljare presentreklam 

Kvinna, 50 Juridik Försvarsadvokat 

Kvinna, 54 Ekonomi (civil) Ekonomi och H&R-chef 

Man, 55 Ingenjör (civil) IT-chef 

Kvinna, 55 Sjukvård Chef akutmottagning 

Medelålder= 45,75 

3.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validiteten, ibland benämnt giltighet, är otroligt viktigt i både kvalitativa liksom kvantitativa 

undersökningar (Jacobsen, 2002). Ju högre validitet desto bättre har vi som undersökare fått 

tag i det data vi vill ha; med andra ord hög intern giltighet. Om dessa data dessutom är 

överförlig till andra sammanhang har den dessutom hög extern giltighet, vilket är att 

eftersträva för all forskning då den annars är tämligen oanvändbar för andra (ibid). Jacobsen 

(2002) menar även att reliabiliteten, eller tillförlitligheten, är mycket viktig då det är ett mått i 

fall det är möjligt att lita på datan eller inte. Det bästa sättet att kontrollera om den insamlade 



20 

 

datan och de slutsatser vi har dragit utifrån den är korrekt (intern giltighet) är att jämföra den 

med vad andra har kommit fram till. En annan metod är att själv granska sitt eget resultat 

kritiskt utifrån vad som känns rimligt (ibid). I detta arbete har vi valt att först och främst 

granska datan och resultatet på egen hand då det inte finns något jämförbar data från rätt 

bransch att utgå ifrån. Dock har vi i åtanke att resultatet inte bör avvika från andra branscher i 

allt för stor mån så därför kommer vi att genom datavalideringens gång att jämföra den mot 

liknande data och använda sunt förnuft. 

En annan avgörande faktor är våra deltagares förmåga att ge oss rätt data (Jacobsen, 2002). 

Det är därför viktigt för oss att välja en rättvisande fokusgrupp som återspeglar hela 

populationen på ett riktigt sätt. Dessutom behöver vi som undersökare ställa rätt frågor som 

leder till svar som hjälper oss med vår problemformulering. Till vår fördel är att fenomenet vi 

undersöker är relativt simpelt för de flesta att förstå och svara på vilket ger deltagarna 

möjlighet att fritt ge oss deras tolkning av situationen. Förhoppningsvis är kontexten så bred 

att datan vi samlar in är generaliserbar över hela branschen även om någon annan utför 

samma undersökning. En avvägning mellan relevans och generaliserbarhet måste göras och 

där generaliserbarhet är att föredra. Vi eftersträvar att vårt resultat skall bli tillämpbart även 

för andra nischer än datorer. Däremot är det inte möjligt att överföra våra resultat på andra 

branscher då vi enbart studerar fall inom en begränsad ram.  

Vi är medvetna om den effekt vi själva kan ha på resultatet då vår metod kräver närhet till 

dem vi undersöker, så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Vi eftersträvar att genomföra 

tillbakalutade och relativt öppna intervjuer för att tillåta våra deltagare att svara ärligt vilket 

inte bör vara något problem då ämnet varken är svårt eller känsligt. Under intervjuerna 

kommer både anteckningar och inspelning av samtalet förekomma då det är viktigt att få ner 

allt deltagarna säger för att öka tillförlitligheten (Jacobsen, 2002).  
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4. Empiri / Data presentation 
Detta kapitel presenterar den primärdata vi har samlat in genom öppen intervju med våra två 

fokusgrupper. Varje rubrik behandlar de olika variabler som påverkar hur konsumenterna 

uppfattar Apple’s och Asus prestige. 

4.1 Prestige 
Av våra sexton fokusgruppsmedlemmar ansåg respektive att varumärket Apple är mer 

prestigefullt än konkurrenten Asus. Detta konstaterades utan något tvivel av deltagarna ur 

respektive fokusgrupp. Anledning till detta utfall menade fjorton av sexton att Apples prisbild 

samt design var en stor orsak till detta, resterande två deltagarna ansåg även att Apple’s 

resterande produkter de har i sin ägo bidrar kraftfullt till den ökade prestigebilden av 

varumärket, detta vill säga deras produkter som iMac och iPad bland annat. Även 

ålderskillnaden fokusgrupperna emellan visade ingen skillnad utifrån denna prestigeaspekt. 

Då alla deltagare var överrens om att vilket varumärke som var mest prestigefullt fanns det 

dock viss oenighet mellan hur låg eller hög varumärket Asus har. Av sexton deltagare tyckte 

nio deltagare att Asus prestigenivå är låg medan resterande sju ansåg att deras prestigenivå är 

medel. Diskussionen över varför Asus har mindre prestige än Apple var av samma stil i bägge 

fokusgrupp. Asus prissättning samt design i kombination visade sig vara de stora 

anledningarna till att Asus datorer ses som mer ”vanliga” av våra deltagare, även fördes 

diskussionen om att Apple har arbetat mycket mer med sitt varumärke vilket då Asus i sin tur 

inte alls har lagt sin fokus på, detta kan ha resulterat i att två av våra deltagare inte ens hade 

kännedom om Asus. 

Ytterligare ansåg fyra deltagare att prestige är ett resultat av att endast få har möjlighet att äga 

produkterna, vilket möjliggör särskiljning genom att äga produkter från Apple. Detta kan ses 

som en prestigefaktor. 

4.2 Pris 
Som vid den tidigare frågan där enigheten var iögonfallande tydlig lika tydligt var utfallet vid 

våra deltagares uppfattning om vartdera varumärkes prisklass. Tretton av sexton deltagare 

anser att Apple ska placeras inom de ”dyra” segmentet. Resterande två deltagare anser att 

Apple bör placeras in i de ”medel”-dyra segmentet detta som ett resultat av att Apples 

framgång vilket lett till en ökning av användare vilket då har bidragit till att de ej bör klassas 

som ”dyra”. 

 Elva deltagare ansåg att Asus bör klassas till det ”billiga” segmentet medan resterande fem 

deltagare ansåg att de bör kategoriseras in i det ”medel”-dyra segmentet.  

Anledningen till detta utfall menade deltagarna att det kan vara för att Apple i genomsnitt har 

dyrare priser än vad Asus har som då bidrar till en dyrare framtoning av varumärket. Asus då 

lägre genomsnittliga pris spiller över även på deras dyrare datorer som då inte ”känns” lika 

dyra som Apples. 
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4.3 Indikationer på prestige och status hos tekniska produkter 
Vid diskussion om vilka attribut produkter har för att indikera om de är prestigefulla eller inte 

resulterade i en kompott med blandade svar.  

Två deltagare menade att det hela med hur en produkt ska ses som prestigefull börjar redan i 

butiken med hur dessa produkter är placerade och hur de framhävs. De menar att prestigefulla 

produkter framhävs av butikerna och företagen bakom genom stiligt designade montrar, bra 

och modern ljussättning, stilren och kvalitativt material i montern. I motsatts framhävs inte 

produkter med låg prestige på samma sätt menar de två deltagarna, där finns inte samma 

engagemang för att framhäva dem på ett snyggt sätt utan de ligger mestadels på tråkiga 

butikshyllor. Bra funktionalitet och livslängd menar två andra deltagare att det i sig inger 

prestige. 

Något som alla våra sexton deltagare nämner är att de anser att pris kombinerat med en 

tilltalad design och kvalitativt materialval väger tyngst när det gäller att signalera prestige. De 

anser att en dyr produkt med god design och materialval ger starka signaler på att denna 

produkt bör vara något utöver det vanliga vilket de ansåg att Apples datorer med stilren 

design, kvalitativa komponenter och borstat aluminium samt med ett hög pris passar in på. 

Slutligen diskuterade en deltagare att den typiska användaren av produkten kan indikera 

prestige, som i detta fall Apple enligt deltagaren förknippas med de som är unga och 

framgångsrika. 

4.4 Särskilja genom tekniska produkter 
Fjorton av sexton deltagare var överrens på frågan om de använder sig av tekniska produkter 

för att särskilja sig och visa status gentemot andra i sin omgivning. De sade sig inte använda 

tekniska produkter för att särskilja sig eller visa status. De resterande två deltagarna sade inte 

rakt ut att de använder sig av detta men att tekniska produkter är en del på det stora hela för 

att kunna särskilja sig och visa status. 

Anledningarna till att majoriteten inte använder sig av tekniska produkter för att särskilja sig 

var av olika slag. Det diskuterades om att datorer och dess teknik idag har blivit väldigt 

lättillgänglig vilket resulterar i att äga en dator idag är en regel snarare än ett undantag som då 

också bidrar till känslan av att äga en dator inte är allt för uppseendeväckande. Även menade 

majoriteten att dagens teknik med datorer utvecklas i allt snabbare takt vilket medför att köp 

av en extremt dyr dator idag kommer vara onödigt då denna teknik troligen är föråldrad inom 

ett år.  

Dessutom menade fyra av majoritetsgruppen att de använder sig av tekniska produkter inte i 

syftet av att särskilja sig och visa status utan snarare att få tillgång till produkternas funktioner 

och den teknik de bidar med. Dessa hävdade också att de konsumerar prestigefulla 

varumärken endast av eget intresse och inte av andras intressen. 
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4.5 Prestige Brand Extension 

4.5.1 Upscale line extension 

Femton av sexton deltagare hävdade att de skulle reagera positivt till en upscale line extension 

av ett varumärke de anser ha hög prestige. I detta fall är det Apple som står för hög prestige 

och de menade på att för Apple vore en upscale line extension vara accepterat då Apple redan 

befinner sig inom det dyrare segmentet och har till visso en hög prestigenivå bland våra 

deltagare. De hävdar att en sådan aktion av Apple inte skulle skada deras varumärke då 

deltagarna anser att detta vore en åtgärd som ligger i linje med deras befintliga kvalitets- och 

kompetensnivå, det skulle inte kännas omotiverat för Apple att ytterligare gå upp i pris och 

kvalitet menar de.  

En deltagare tillade dock att i Apples fall borde de vara försiktiga med att gå upp i pris då 

denne anser att inom detta teknikspann finns det ett sorts tak på hur högt ett företag som 

Apple kan gå upp i pris och kvalitet innan det börjar kännas motiverat och onödigt då denna 

teknik ändå utvecklas snabbt, denna menar att de får inte drabbas av hybris.  

Vidare menade tre personer ur majoritetsgruppen att eftersom denna teknik utvecklas oerhört 

snabbt bidrar det till att konsumenter idag kanske inte tenderar att spendera allt för stora 

summor på tekniska produkter, de anser att tekniska produkter tenderar mer till att bli 

förbrukningsvaror än sällanköpsvaror, dessa tre personer exemplifierar detta med att det inte 

riktigt är samma sak som att investera i en prestigefull bil som har en livslängd på flera år. 

Den enda deltagare som inte riktigt höll med resterande deltagare menade på att det inte finns 

en riktig motiverad anledning för Apple i detta fall att gå upp i pris och kvalitet för det skulle 

ändå inte bli någon radikal förbättring d Apple redan har en bra kvalitet, då är det bara priset 

blir högre utan att kunden får något extra för det. Däremot ser den sista deltagaren inte 

negativt på en upscale line extension av Apple utan tycker det sammanfattningsvis som en 

onödig åtgärd.  

4.5.2 Downscale line extension 

Om ett varumärke med hög prestige som i detta fall Apple hade för avsikt att lansera en 

billigare produkt sågs av majoriteten deltagare som ett misstag. Tio deltagare utav sexton 

ansåg att en sådan aktion av Apple hade inneburit i att dessa deltagares åsikter om Apple hade 

försämrats efter en downscale line extension. Det som gör detta intressant är att det var 

framför allt de äldre deltagarna som ansåg att denna handling skulle skada deras syn på 

Apples varumärke. Dessa tio deltagare menade på att eftersom den befintliga exklusivitet som 

Apple är förknippat med inte ligger i linje med billigare produkter med sämre kvalitet eller 

funktionalitetsnivå som då resulterar i en missmatch i dessa tio deltagares syn och då skadar 

prestigen. 

Dessa tio menar vidare att det hade känts som ett relativt tafatt strategiskt drag endast ämnat 

för att tjäna ännu mer pengar, däremot menar en av dessa tio deltagare att vill Apple försöka 

tjäna mer pengar vore det mer accepterat från denna deltagares sida om Apple istället 

lanserade dessa mindre dyra produkter under ett annat varumärke. Två av dessa tio ser ingen 

anledning till att köpa en billigare produkt från Apple för då kan de lika gärna köpa en 
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produkt från ett varumärke med lägre prestige för då kan du som konsument kanske hitta en 

produkt med ännu bättre prestanda än du annars hade fått av en Apple för samma pris. 

En av dessa tio menar att idag kan Apples varumärke fungera som en sorts säkerhet- och 

kvalitetsstämpel, köper konsumenten en Apple så vet denne att det är en produkt av hög 

kvalitet. Om Apple då inför en downscale line extension försvinner denna säkerhets- och 

kvalitetsstämpel som resulterar i att kunden inte alltid känner sig lika säker över att Apple är 

ett varumärke med högkvalitativa produkter, menar denna deltagare. 

Ytterligare en deltagare ur dessa tio sade sig tro att ett varumärke med hög prestige som inför 

en downscale line extension löper stor risk till att tappa kunder ur deras ursprungliga 

målgrupp, detta då för att inte det skulle kännas lika fint att äga detta varumärke efter en 

downscale line extension.  

De resterande sex deltagarna som är av den yngre gruppen hade en annan åsikt om detta 

fenomen. De menade på att i Apples fall skulle det vara helt okej för dem att lansera en 

billigare produkt, då detta skulle resultera i att fler konsumenter får tillgång till Apples goda 

kvalitet och prestige, detta skulle då vara en strategi för dem att bredda sin målgrupp till de 

med lägre inkomst menar de. Så länge som kvaliteten motiverar priset är det accepterat. Två 

av dessa menade på att en enskild modell i det lägre prissegmentet inte hade orsakat någon 

skada för varumärket, utan att det hade behövts flera ”budget”-modeller för att försämra deras 

syn på Apple varumärke. 

4.6 Icke-prestige Brand Extension 

4.6.1 Upscale line extension 

När det gäller upscale line extension hos icke-prestigefulla varumärken som Asus har våra 

deltagare blandade åsikter om en sådan aktion vore ett accepterat drag eller inte för 

varumärket, dock är det en majoritet som inte . Tretton av våra sexton deltagare anser att en 

sådan handling inte skulle ändra deras syn på Asus varumärke, varken att det skulle stärka 

varumärket eller skada det, men det skulle kännas underligt om de gjorde en upscale line 

extension. 

De menar att ett varumärke som Asus inte riktig kan ändra våra deltagares syn på deras 

varumärke bara för att de lanserar en ”super”-modell, det skulle likt för ett varumärke med 

prestige ta tid att ändra sitt anseende och sin stämpel hos konsumenterna. De hävdar att de 

skulle känna sig skeptiska till att investera i Asus dyrare produkter då deltagarna inte riktigt 

känner att Asus har den kompetens och kvaliteten som krävs för att kunna vara med och 

konkurrera med företagen i de dyrare segmenten. De hävdar ytterligare att de blir skeptiska 

mot ett företag som försöker vara något de egentligen inte är, då vore det lika bra att köpa en 

dator från Apple om det finns ett behov att gå upp i pris för att få tillgång till prestige. 

De resterande tre deltagarna menar att de inte tycker att det inte skulle skada Asus varumärke 

samt att det vore ett accepterat steg av Asus i detta fall göra en upscale line extension, detta 

för att de anser att de skulle få mer prestanda per krona än att köpa en dator för dess 

varumärke där varumärket för ett prestigefullt varumärke står för en stor del av kostnaden. 
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Dessa tre menar ytterligare att genom att Asus visar att de försöker förbättra sina produkter 

och image är det accepterat, men för att de ska kunna anses som prestigefulla måste Asus 

lansera fler dyra och kvalitativa modeller, då det annars kan bli en ”one hit wonder” som i sin 

tur kan leda till att varumärket sänks ytterligare, hävdar en av de tre deltagarna. 

4.6.2 Downscale line extension 

Även på frågan om en downscale line extension hos ett varumärke med redan låg prestige går 

åsikterna isär hos våra deltagare. Tolv av sexton deltagare säger sig vara positiva till ett sådant 

steg hos Asus. Dessa tolv menar att en downscale line extension är helt okej för ett varumärke 

med låg prestige, i detta fall Asus, detta för att de redan är sedda som billiga och med sämre 

kvalitet. Därför vore det inte skadligt för Asus om de blev ännu billigare och med ännu sämre 

kvalitet. 

Denna majoritet hävdar också att anledningen till att köpa en dator från Asus varken är för 

själva prestandan, kvaliteten eller designen, utan att anledningen till köp är för att kunna 

använda den som en ”slit-och-släng”-dator som kunden inte behöver vara allt för försiktig och 

rädd om. 

Den andra sidan med de resterande fyra deltagare även dessa tillhörande de sju som ansåg att 

Asus prestigenivå var medel sade sig vara negativ till en sådan aktion av Asus. Dessa fyra 

ansåg att om Asus gjorde en downscale line extension och ytterligare gå ned i pris men 

framförallt kvalitet sade de att de skulle känna sig rädda att köpa de produkter bara för att de 

skulle tro att kvaliteten och hållbarheten skulle vara urusel och gå sönder ”direkt”. De menar 

att varumärken med låg prestige och kvalitet som Asus endast är konstruerade för att max 

hålla ett par år, detta anser de vore helt oacceptabelt.  
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5. Analys 
I följande kapitel presenterar vi vår analys av den insamlade datan. Vi ställer resultatet av 

vår undersökning emot den teori vi har valt att arbeta efter för att identifiera eventuella 

skillnader och likheter för att kunna bekräfta eller förkasta våra antaganden. 

5.1 Prestige 
Varumärken som anses prestigefulla köps av deras kunder i syftet av att de vill uttrycka sin 

självbild samt inge status (Pitta & Katasanis, 1995; Vigneron & Johnson, 1999; Randall, 

Ulrich & Reibstein, 1998; Lye, Venkateswarlu & Barret, 2001), detta är något som inte riktigt 

stämmer överrens med vad våra deltagare hävdade då fjorton av sexton deltagare inte 

använder sig av tekniska produkter för att särskilja sig eller visa status hos andra. 

En stark orsak till detta var för att dagens teknik med datorer har blivit så pass vanligt och 

lättillgängligt, detta gör att det blir en regel snarare ett undantag att äga en dator. Detta har 

resulterat i att prestigen i dessa produkter inte har samma styrka som förut. Även menar våra 

deltagare på att tekniken utvecklas så snabbt att det inte fins någon anledning till att köpa en 

allt för dyr dator. Slutligen menade fyra av dessa fjorton deltagare att ytterligare en stor orsak 

till att investera i tekniska produkter inte var för att visa status eller prestige utan snarare för 

att få användning av de funktioner och fördelar som dessa bidrar med. 

De resterande två deltagare som inte helt direkt hävdade att de använde tekniska produkter för 

att visa status och prestige menade att tekniska produkter är en bit på det stora hela när det 

gäller att visa status mot andra. 

Randall, Ulrich och Reibstein (1998) menar att ett varumärke som är prestigefullt ofta har 

högre pris än andra ”vanliga” varumärken vilket alla våra deltagare håller med om när det 

gäller varumärket Apple. Alla våra sexton deltagare anser att Apple har högre prestige samt 

pris än vad Asus har. Vidare menar Vigneron och Johnson (1999) att ett vanligt antagande är 

att prestigefulla varumärken köps sällan och kräver ett högre engagemang vad gäller kunskap 

och intresse från köparen än för ett varumärke med lägre prestige. Detta kan sägas stämma då 

fyra deltagare ansåg att prestige var också ett resultat av att endast få har den möjligheten att 

äga sådana produkter, detta kan tolkas som att det köps sällan och kräver en viss grad av 

engagemang för att ens om man då inte riktigt har det kapitalet som krävs för att ha möjlighet 

att äga den/det. 

Prestige kan också vara något som enligt Bucks, Zeithaml och Naylor (2000) kommuniceras 

ut till köpare inom relevanta sociala grupper och hur dessa uppfattar det. Av våra sexton 

deltagare ansåg alla att en kombination mellan pris, design och hur kvalitativt materialet är 

väger tyngst när det gäller att signalera prestige. 

I frågan om konsumenter köper datorer för att visa upp prestige eller inte tror vi att teorin 

stämmer mycket bättre än vad våra fokusgrupper vill erkänna eller vet om. En övervägande 

majoritet svarar att de inte köper datorer baserat på om det ger dem högre prestige, detta är i 

direkt motsats till vad teorin säger och vår teori är att fokusgruppernas svar inte stämmer 

överens med verkligheten.  
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Anledningen bakom vår synpunkt är att samtidigt som de svarar att deras köpbeslut är 

grundade på andra faktorer så kan gott som alla gruppmedlemmar identifiera vilka indikatorer 

som talar om att en dator har hög prestige. Samtidigt har många förknippat Apple med just 

dessa indikatorer vilket antyder att de trots deras tidigare kommentarer så har de en 

uppfattning om vad som är prestige och vad som inte är det och att de förknippar Apple med 

de prestigefulla. Därför anser vi att människans inbyggda och sociala beteende spelar stor roll 

och att många av våra gruppmedlemmar svarar på ett sätt som är förväntat av dem eller är vad 

de tror att andra vill höra så att de blir uppfattade på det sätt de vill.  

Ibland säger solk att de inte är imponerade trots att de blir det och kommentaren att de ”inte 

bryr sig” är i sig självt ett ställningstagande som visar på att personen har en åsikt, ofta till och 

med en stark sådan. Folk säger dessutom en sak och sedan när de väl står i butiken gör de en 

helt annan. Ett faktiskt exempel på detta är att svenskar ofta uppger i enkäter att de köper 

ekologiskt men att det senare visar sig att de köper ej miljö-märkta varor när de handlar. De 

har ofta en uppfattning om hur saker och ting bör vara, något som är baserat på vad de hört 

från andra som på något sett har inflytelse över personen som opinionsledare. Dessa åsikter är 

lätta att återge i en diskussion men när samma person ska ta ett köpbeslut kommer det i stället 

att baseras mycket på känslor och associationer och inte alls rationalitet.  

Intentioner och attityder är bara vagt relaterade till faktiskt beteende och de flesta är inte 

medvetna om detta. Beslutet att köpa en viss produkt styrs av komplexa beslut och faktorer 

som impulser, hur produkten påverkar ens självbild och på sociala aspekter som ”hur andra 

ser mig”. Allt dessa processer är implicita och i stort sett undermedvetna, därför är det inte 

alltid möjligt att fråga sig till svaret utan det är i stället nödvändigt att mäta resultatet. 

Resultatet i detta fall visar många tendenser på att prestige fortfarande är en aktuell faktor och 

att det finns mycket som antyder på att vår teori är korrekt.  

5.2 Vertikal Brand Extension 

5.2.1 Upscale line extension 

En upscale line extension är när ett företag väljer att lansera en produkt som har ett högre pris 

och med bättre kvalitet än den urpsrungliga produkten (Pitta & Katasanis, 1995; Xie, 2008; 

Kotler, 2008; Doyle & Stern, 2006; Kim & Lavack, 1996). Men genom ett sådant steg både 

uppåt samt nedåt kan skada ett varumärkes prestige men också främja dess prestige menar 

Randall, Ulrich och Reibstein (1998) samt Pitta och Katasanis (1995). 

Däremot lämpar sig en upscale line extension bäst för företag med prestigefulla produkter där 

själva nyttan inte direkt är kopplat till dess funktionalitet menar Pritta och Katasanis (1995). 

På frågan över hur våra deltagare skulle se på en upscale line extension hos ett varumärke 

med hög prestige, som i detta fall Apple, hävdade femton av sexton att de vore positivt 

inställda till en sådan aktion då de menar att Apple som redan ligger inom det dyrare 

segmentet och redan har en viss exklusivitet, som tack var det också gör att tron om 

kompetensen och kvaliteten som krävs för att motivera en upscale line extension då återfinns. 

Detta kan då antagas bekräfta teorin om att prestigefulla företag kan göra en upscale line 

extension då femton av sexton av våra deltagare anser att det är accepterat. Det som gör detta 
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intressant är att teorierna går isär på detta fenomen med He och Li (2008) samt Jun, 

Mazumdar och Raj (1999) menar att en upscale line extension är svårare för ett 

högteknologiskt varumärke. Dock menar dessa på att en upscale line extension görs lättare om 

kopplingen mellan den ursprungliga produkten och den nya produkten är hög och tydlig. I 

motsatts till detta menar Pitta och Katasanis (1995) med Xie (2008) att det går lättare för ett 

högteknologiskt varumärke att genomföra en upscale line extension då detta medför en bättre 

kvalitativ produkt. Varför detta är intressant är för att majoriteten av våra deltagare tycker att 

det är accepterat steg vilket resulterar i att He och Li (2008) samt Jun, Mazumdar och Raj’s 

(1999) teorier kan förkastas. 

Varför de befintliga teorierna går isär kan bero på många orsaker men vi tror att dels kan He 

och Li’s (2008) teorier om att det är svårare för ett högteknologiskt varumärke att göra en 

upscale line extension kan vara lite svårare eftersom Vanhonacker (2007) också hävdar det 

genom att påstå att konsumenter tycker det finns mer risk och osäkerhet när det kommer till 

en upscale line extension. Detta kanske har att göra med att konsumenter inte riktigt känner 

att de kan lita på ny teknik, som vi tror ofta är involverat vid en upscale line extension. Vidare 

kan det möjlighvis också vara så att åldern hos författarnas respondenter till dessa teorier har 

spelat en roll i resultatet, vilket också är möjligt för det resultat vi fick från våra fokusgrupper 

och deras ålder som var positivt inställda till en upscale line extension hos ett högteknologiskt 

varumärke med hög prestige som Pitta och Katasanis (1995) med Xie (2008) teorier om att 

det lämpar sig bäst för dessa också bekräftar. 

Även menar Pitta och katasanis (1995) att ett funktionsbaserat varumärke inte lämpar sig för 

en upscale line extension, då ett varumärke med låg prestige då köps för deras funktion och 

inte deras prestige resulterar i att vi kan antaga att Asus då primärt blir ett funktionsbaserat 

varumärke vilket betyder att en upscale line extension av Asus inte är accepterat enligt teorin. 

5.2.2 Downscale line extension 

En downscale line extension är när ett företag väljer att gå ner i både pris och kvalitet i 

jämförelse med den ursprungliga produkten i varumärket menar Pitta och Katasanis (1995) 

samt Xie (2008). Pitta och Katasanis (1995) menar att när en downscale line extension görs av 

ett företag med prestigefokuserade produkter, alltså produkter som är tänkta att vara 

prestigefulla skulle deras kunder påverkas negativ av ett sådant steg då en sämre version av 

deras produkt och varumärke skulle skada deras personliga image om det kommer in fler 

olika typer av kunder och inte just deras specifika kundsegment som de särskiljde sig till från 

början. 

Det var tio deltagare utav sexton och då framför allt äldre deltagare som ansåg att en 

downscale line extension för ett prestigefullt varumärke som Apple i detta fall inte var ett 

accepterat steg. Dessa tio menade på att exklusiviteten och prestigen som är förknippat med 

Apple skulle försvinna med ett sådant steg. De hävdar ytterligare att det skulle kännas som ett 

relativt tafatt steg av Apple, men endast intentioner för att tjäna större summor pengar, vilket 

enligt dessa tio skulle resultera i att Apples varumärke skulle skadas, i alla fall för dessa tio 

deltagare. Däremot menar de att det vore accepterat av Apple om de lanserade denna 

downscale line extension-produkt under ett separat varumärke. Detta stärks av Lye, 
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Venkateswarlu och Barret (2001) samt Randall, Ulrich och Reibstein (1999) som också menar 

att ett varumärke med prestige skadas av en downscale line extension. 

De resterande sex deltagarna, huvudsakligen bestående av yngre gruppdeltagare ansåg att en 

downscale line extension vore ett accepterat steg för Apple. Detta för att då skulle fler 

konsumenter kunna dra nytta av Apples goda kvalitet och prestige, de såg detta som en 

strategi från Apples sida för att kunna bredda sin kundgrupp till de konsumenterna med lägre 

inkomst. Dock var detta endast okej om kvaliteten motiverar priset i deras ögon. 

Den information vi fick från våra deltagare visar att när det kommer till frågan om downscale 

line extension för varumärken med prestige går teorin och empirin lite isär där våra deltagare 

bildar två läger, en större som inte accepterar en downscale line extension från ett prestigefullt 

varumärke, samt en mindre grupp som anser att det är okej för ett varumärke med prestige att 

genomföra ett sådant steg. I vårt fall var det en majoritet med äldre deltagare som ansåg att en 

downscale line extesion inte är accepterat för ett varumärke med prestige, i detta fall Apple 

samt en minoritet med huvudsakligen yngre deltagare som sade sig vara positiv till detta. 

Detta kanske kan ha att göra med att de äldre deltagarna har en tillräcklig inkomst som 

möjliggör köp av prestigefulla produkter. Medan de yngre kanske inte har den inkomst som 

krävs för att köpa dessa produkter accepterar en downscale line extension för att det medför 

att de för tillgång till dessa prestigefulla produkter. Även skulle en orsak kunna vara att idag 

har yngre en annan åsikt om prestige i köpbeslut och produkter, att prestige har blivit en 

mindre viktig faktor. 

Pitta och Katasanis (1995) med Xie (2008) menar att en downscale line extension lämpar sig 

för funktionsbaserade varumärken, alltså varumärken med låg prestige där fokuset hamnar på 

produktens funktion istället för prestige. Detta kan enligt Pitta och Katasanis (1995) samt Xie 

(2008) påverka både nya samt befintliga kunder positivt om det funktionsbaserade varumärket 

tydligt kan visa i deras downscale line extension att det finns skillnader mellan 

produktversionerna.  

Hos våra deltagare finns det även här skilda åsikter där tolv deltagare menar att en downscale 

line extension hos ett varumärke med låg prestige, som i detta fall Asus är accepterat då detta 

varumärke redan är sedd som billig och med sämre kvalitet, de menar att om detta varumärket 

blir ännu billigare och med ännu sämre kvalitet skulle det inte påverkar deras syn på 

varumärket, utan detta skulle ses som ett naturligt steg för det företaget. För själva 

anledningen till att investera i en sådan dator inte är av kvalitets-, prestanda- eller 

designmässiga skäl utan av mer funktionella anledningar, så som att kunna använda den under 

mer oförsiktiga omständigheter. 

Resterande fyra deltagare ansåg att ett sådant steg av Asus i detta fall inte vore positivt då 

detta skulle leda till att dessa fyra skulle känna sig osäkra på om datorn skulle hålla eller gå 

sönder direkt som resultat av den sämre kvaliteten downscale line extensionen skulle bidra 

med. Vårt resultat från våra deltagare visar att även här stämmer inte teorin till hundra procent 

utan att det finns undantag vilket våra deltagare har visat i och med att fyra ansåg att en 

downscale line extension inte vore accepterat med teorin hävdade att det var ett accepterat 

drag. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen diskuteras resultaten från analysen och vi redovisar ifall syftet är uppfyllt. Med 

teorikapitlet och empirikapitlet som grund fastställer vi slutsatser. 

Med vår datainsamling och vår analys i ryggen kan vi konstatera att stor del av vad som gäller 

andra branscher är tillämpbart även på den högteknologiska sektorn. Men vi har funnit viss 

indikation på att det finns viktiga skillnader som kan vara unika för den högteknologiska. 

Nedan följer vår slutsats ifråga om våra antaganden är korrekta eller bör förkastas följt av de 

skillnader vi funnit och vad vi anser skiljer den högteknologiska sektorn ifrån andra. 

6.1 Antaganden 

Antagande nummer 1: Högprestigemärken har svårare att lansera nya 

produkter med en downscale line extension än ett företag med låg prestige.  

Den teori vi har undersökt och använt oss av hävdar till största del att en downscale line 

extension lämpar sig bäst för ett företag med låg prestige och ej för ett företag med hög 

prestige, detta bekräftas av vår empiri då majoriteten av våra deltagare ur fokusgrupperna var 

negativ till en downscale line extension av ett prestigefullt företag och positiv till en sådan 

åtgärd för ett företag icke-prestigefullt företag. Dock ska det tilläggas att det fanns vissa 

deltagare och då mestadels de yngre deltagarna som tyckte att en downscale line extension för 

ett prestigefullt företag är accepterat då detta skulle bidra till att fler kan dra nytta av detta 

företags goda kvalitet och prestige. Varför de yngre och inte de äldre deltagarna accepterar en 

sådan aktion antar vi kan ha att göra med att de äldre har en ekonomisk grund som möjliggör 

köp av dyrare och mer prestigefulla produkter som då inte de yngre deltagarna har. Detta tror 

vi kan bidra till denna skillnad i åsikt mellan våra deltagare då de med resurser att konsumera 

dyrare och mer prestigefulla produkter kan anse att det skulle skada deras självbild och image 

om de med lägre inkomst konsumerar samma varumärke som de. 

Men som tidigare nämnt är fortfarande en klar majoritet negativt inställda till en downscale 

line extension av ett företag med hög prestige och positivt när det kommer till ett företag med 

låg prestige. Detta leder till att vi kan bekräfta vårt antagande om att Högprestigemärken har 

svårare att lansera nya produkter med en downscale line extension än ett företag med låg 

prestige med både teori samt empiri som underlag. Alltså kan det vara skadligt för ett företag 

som Apple ifall de väljer att introducera en eventuell lågpris-modell i sitt sortiment, vilket 

leder till att vi anser att Apple bör fortsätta hålla sig till deras exklusiva produkter. 

Antagande nummer 2. Högprestigemärken har lättare att lansera nya 

produkter med en upscale line extensions än ett företag med låg prestige.  

Även här hävdar den teori vi har undersökt samt använt oss av att företag med hög prestige 

lämpar sig bäst för att använda sig utav upscale line extension som då inte är att föredra för ett 

företag med låg prestige som även här kan bekräftas av vår empiri där deltagarna ur 

fokusgrupperna visade tydligt att de var positivt inställda till en upscale line extension från ett 

företag med prestige samt negativt till ett företag med låg prestige. Som vid antagande ett 

fanns det även här också vissa grupperingar bland våra deltagare där de som tyckte att en 

upscale line extension av ett företag med låg prestige sågs som ett befogad aktion som visar 
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på vilja att förbättra sig medan de som var mest negativ till detta hävdade bland annat att de 

inte riktigt har den tron att ett sådant företag har den kompetens eller kvalitén att klara av en 

sådan aktion. Medan majoriteten av deltagarna ansåg att eftersom Apple redan befinner sig i 

det mer exklusiva segmentet är det mer i linje med en upscale line extension som innebär mer 

dyrare samt kvalitativa produkter. Dessutom menade de på att eftersom Apple redan besitter 

den kompetens och kvalitén som krävs för att motivera en sådan aktion är det accepterat. 

Men som tidigare fanns det ändå tydliga signaler på hur de ser på en upscale line extension 

från hög respektive låg prestige-företag. Detta gör att även här kan vi med hjälp av teori samt 

empiri bekräfta vårt andra antagande om att Högprestigemärken har det lättare att lansera 

nya produkter med en upscale line extension än ett företag med låg prestige. Detta betyder att 

vi ser tydliga hinder för Asus om de vill kliva upp i pris och kvalitet för bli ett 

högprestigemärke som Apple. Vilket resulterar i att vi anser att de borde hålla sig till de 

billigare prissegmenten där vi tror de har störst konkurrenskraft. 

Med detta sagt kan vi konstatera att vi har löst uppsatsens problemformulering: ”Hur 

påverkar prestige konsumenternas uppfattning om ett högteknologiskt varumärke när de gör 

en vertikal brand extension?” då vi bevisat att det finns skillnader som är direkt beroende på 

företagens prestige-nivå. Vi har dessutom fyllt syftet då vi har fått fram ny kunskap om hur 

konsumenterna uppfattar vertikala brand extensions. 

6.2 Vad skiljer den högteknologiska från andra branscher? 
Trots att alla våra fokusgrupps-deltagare är eniga om att Apple har högre prestige än Asus har 

vi funnit vissa tecken på att detta spelar mindre roll för företag med högteknologiska 

produkter. Detta på grund utav att en ökande andel av många konsumenter köper datorer för 

dess funktion och inte den prestige som den för med sig. En av faktorerna som ligger till 

bakgrund för detta är att datorer, till skillnad från till exempel bilar, inte håller särskilt länge. 

Antingen går de sönder inom några år eller så hinner de bli omoderna, vilket som nu kommer 

först. Därför anser många att det inte är något som är värt att investera i just för att få prestige. 

Likaså har datorer blivit så pass vanliga och har gått ner i pris så pass mycket att det inte 

längre går att särskilja rika från fattiga bara genom att se till vilken dator de äger. 

Vad leder detta till för implikationer för företag? Det vi kan utskilja är att det bildas två typer 

av konsumenter; en minskande skara som köper dator baserat på prestige och en annan som 

köper baserat på kvalitet (valuta för pengarna). Därför kan företag inom den högteknologiska 

marknaden välja mellan två strategier som fokuserar på att tillfredsställa en av dessa segment. 

Det vi inte tror på är när ett företag väljer att inte fokusera på ett av dessa utan snarare blandar 

de två vilket vi anser istället skapar en förvirring hos konsumenten och det i sin tur skadar 

företaget och dess varumärke i fråga. Däremot tror vi att en blandning mellan dessa strategier 

kommer i viss mån alltid att finnas men det vi anser är att företagen bör fokusera beroende på 

vilka/vilket mål de har med sitt varumärke, därefter kan de forma sin varumärkesbyggnad 

efter respektive mål om antingen prestigefokus eller funktionsfokus. Att bygga upp prestige 

tar mycket tid och pengar men kan löna sig i slutändan. Att erbjuda valuta för pengarna kräver 

expertis och kunskap och en stor del forskning för att ligga i framkant. Framförallt kan vi 
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konstatera att både den högteknologiska industrin och dess marknad är snabbt föränderlig så 

vad vi vet om konsumenterna idag kan mycket väl vara föråldrat inom några år. 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Vertikala brand extension både uppåt samt nedåt är ständigt använda strategier av flertalet 

industrier men nu även mer inom det högteknologiska området vilket i våra ögon gör denna 

typ av strategi intressant. Det högteknologiska området har inte givits samma intresse som 

andra områden men med dagens utveckling samt användning av tekniska produkter finns det 

områden som vi tycker också vore intressant att forska inom. Förslag på ämnen för fortsatt 

forskning är:  

 Vilket av den prestige- eller funktionsinriktande strategin är mest lönsam för ett 

högteknologiskt varumärke? 

 

 Hur långt kan ett varumärke gå antingen upp eller ner i pris och kvalitet innan det 

känns omotiverat? 

 

 Finns det ett samband mellan en persons politiska åsikt och hur stor vikt denne lägger 

på prestige vid ett köpbeslut? 

 

 Undersöka samma fenomen för att se om det finns skiftningar i åsikter över tiden. 

Vidare har vår undersökning fokuserat på två fokusgrupper med ett gemensamt åldersspann 

från 16 – 55 år utan direkta förkunskaper om marknadsföring i Sverige där vidare forskning 

kan fokusera på en kvantitativ ansats än en kvalitativ. Även kan sammansättningar i 

fokusgrupper ändras för att få fram ytterligare data eller bekräfta eller förkasta våra slutsatser 

för att säkerhetsställa vår datas validitet. 
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Intervjuguide 
1. Inledande fråga/frågor för att känna efter hur hög prestige eller status företaget 

uppfattas ha av intervjuobjektet. 

(Ex: Hur mycket påverkar en produkt från X din personliga status?) 

 

2. Bedöma vilken prisklass korrespondenten anser att företaget ligger inom. 

(Ex: Är företag X’s produkter: Billiga, medeldyra, eller Exklusiva?) 

 

3. Vad tycker du/ni indikerar på att en produkt har prestige eller inte? 

 

4. Tar du/ni hjälp av tekniska produkter för att visa status och prestige mot andra? 

 

5. Hur skulle du/ni se på ett teknikvarumärke med låg prestigenivå lanserar en produkt 

med högre pris samt kvalitet än ursprungsprodukten? 

 

6. Hur skulle du/ni se på ett teknikvarumärke med hög prestigenivå lanserar en produkt 

med högre pris samt kvalitet än ursprungsprodukten? 

 

7. Hur skulle du/ni se på ett teknikvarumärke med låg prestigenivå lanserar en produkt 

med lägre pris och kvalitet än ursprungsprodukten? 

 

8. Hur skulle du/ni se på ett teknikvarumärke med hög prestigenivå lanserar en produkt 

med lägre pris och kvalitet än ursprungsprodukten? 


