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varumärkesutvidgning 

Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas 

för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och 

lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt? 

- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt 

perspektiv genom att analysera företaget Hennes & Mauritz. Detta genom att 

undersöka skillnader mellan det företaget vill förmedla med sina 

varumärkesutvidgningar och hur konsumenterna upplever det. Dessutom är syftet att 

ge rekommendationer till vad företag inom klädbranschen bör tänka på vid planer på 

vidareutvidgningar, samt att ge förslag på hur även H&M kan stärka sina 

vidareutvidgningar. 

Metod: Uppsatsen är en kombination av kvalitativ och kvantitativ studie  där all 

empirisk material har arbetats samman med teoretiskt ramverk. Teorin behandlar 

varumärken och hur den är uppbyggd, samt varumärkesutvidgning med ett fokus på 

framgångsfaktorer. Empiriskt material består av tre intervjuer: personlig, e-post, 

samt enkätundersökning.  

Slutsats: Det går att konstatera att anledningen till att många företag misslyckas med sina 

utvidgningar på lång sikt beror på att viktiga faktorer har förbisetts. Den största 

anledningen kan bero på att företag inte anpassar sina utvidgningar till det 

varumärket förmedlar, där en passform eller liknelse mellan produkterna är väldigt 

viktigt att uppnå för att lyckas utvidga på lång sikt. Respondenterna har visat en 

positiv ställning och öppenhet för utökningar av ett varumärke.
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Research 

questions: - How can Hennes & Mauritz's brand extensions be studied and described in order that 

a company in the clothing industry could take advantage of this information and 

succeed to expand successfully over the long term? 

- What thoughts do consumers have of brand extensions? 

Purpose: The purpose of this essay is to study brand extension from a long term perspective by 

analyzing the company Hennes & Mauritz. This by examining the differences between 

what the company wants to convey with their brand extensions and how consumers 

perceive it. Furthermore, the purpose is to provide recommendations to what companies 

in the clothing industry should take in consideration when planning further extensions, 

but also to provide suggestions on how even Hennes & Mauritz can strengthen their 

further extensions. 

Method: The essay is a combination of qualitative and quantitative study in which all empirical 

material has been worked together with the theoretical framework. The theory deals 

with brands and how it is built, as well as brand extension with a focus on success 

factors. Empirical material consists of three interviews: personal, email and survey. 

Conclusion: It is possible to conclude that the reason why many companies fail with their extensions 

is because the important factors have been overlooked. The main reason may be that 

companies do not adjust their extensions to what the brand conveys, where a fit or 

simile between the products is very important to achieve in order to succeed with 

extensions in the long term. Respondents have shown a positive attitude and openness 

for brand extensions. 
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1. Introduktion 

Detta kapitel innehåller en bakgrund utav begreppet varumärke och varumärkesutvidgning 

samt en bakgrund till problemet följt utav frågeställningar. Kapitlet behandlar dessutom 

uppsatsens syfte, målgrupp och avgränsning av studien. 

1.1 Bakgrund 

För att klara av konkurrensen på marknaden som råder idag, ökar betydelsen av att ha ett 

starkt varumärke. Varumärken är symboler som företag använder som redskap för att nå ut till 

konsumenterna. Det gäller för företag att bygga upp sin ”egen identitet” kring ett varumärke 

och positionera det varumärket i konsumenternas medvetande för att få dem att välja just 

deras produkt. (Dahlén & Lange, 2009, s.22) I dagsläget råder det en hård konkurrens inom 

klädbranschen, speciellt för de mindre klädföretagen. Enligt Svensk Handel Stil har även 

konsumenterna inom klädbranschen börjat prioritera annat än kläder, vilket leder till en ännu 

tuffare konkurrens. (Svd, 2012) Vid en hård konkurrens, som den inom klädbranschen, 

tvingas företag att tillämpa strategier som skapar konkurrensfördelar för företaget med syfte 

att hålla sig kvar på marknaden. Ett sätt att uppnå detta mål är att skapa ett varumärke med 

rätt associationer. Det sker stora investeringar i processen med att utveckla ett starkt 

varumärke, vilket i slutändan kan leda till betydande avkastningar om företag lyckas uppnå 

framgång. Dock händer det att inte alla företag har den finansiella styrkan eller viljan i att 

investera mycket i skapandet av ett nytt varumärke för varje ny produkt som ska lanseras. 

(Arslan & Altuna, 2010) Det är just detta som motiverar företag till att välja en mer 

ekonomisk strategi vid lansering av en ny produkt. Istället för att lansera ett nytt varumärke 

för varje ny produkt, väljer företag att använda ett befintligt framgångsrikt varumärke som 

utvidgas till en ny produktkategori. Denna metod kallas för ”varumärkesutvidgning” och har 

blivit en alltmer populär tillväxtstrategi. (Ambler & Styles, 1996) 

1.2 Problembakgrund 

Dagens konsumenter letar efter variation och större utbud, vilket har öppnat upp möjligheten 

för varumärkesutvidgningar. Men detta innebär dock inte att det har blivit lättare att nå ut till 

konsumenterna. Företag måste hantera sina produktkategorier på ett mer effektivt sätt. 

(Nijssen, 1999) Vukasovic (2012) poängterar att 80 procent av företag använder sig utav 

varumärkesutvidgning som ett sätt att marknadsföra sina produkter. Att introducera en ny 
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produkt är alltid riskabelt. Studier visar att mellan 40 och 90 procent av nya produkter har 

misslyckats, beroende på vilken produktkategori det gäller (Viot, 2011). Att använda sig utav 

varumärkesutvidgning anses vara mindre riskfyllt och mer kostnadseffektivt för lansering av 

nya produkter. Detta resonemang baseras på faktumet att vid varumärkesutvidgningar finns 

det redan en väletablerad positionering utav varumärket som företag kan dra nytta av och på 

det sättet är chanserna högre att lyckas. (Ambler & Styles, 1996) 

 

Trots dessa fördelar innebär det inte att metoden är helt utan risker. Samtidigt som 

varumärkesutvidgningen kan öka försäljningen på kort sikt, kan den nedvärdera varumärkets 

image på lång sikt. När detta inträffar, kommer varje produkt som faller under samma 

varumärke att börja lida. Det gäller för företag att kunna utföra det på ett korrekt sätt för att 

lyckas uppnå framgång. I annat fall kan det leda till katastrofala resultat. (Haig, 2003, s.56) 

 

Arslan och Altuna (2010) beskriver ett antal problem som kan uppstå vid en 

varumärkesutvidgning. Exempel på problem är kannibalisering, misslyckande, partiellt 

misslyckande och utspädning. Dessa problem kan uppstå även om utvidgningen skulle lyckas. 

Vissa påstår även att varumärkesutvidgning kan leda till förvirrade konsumenter om 

varumärket sprids över alltför många produkter (Micco, 2009, A). Självklart finns det många 

företag som har lyckats med detta men oftast är det fler som misslyckas. Anledningen till 

detta är att företag tenderar att förbise många faktorer som påverkar framgången av en 

varumärkesutvidgning. Detta kan leda till att varumärken blir utvidgade för mycket eller för 

snabbt. (China Business Philippines, 2010) På grund av detta föreslår några experter att 

varumärkesutvidgning bör undvikas, medan andra anser att det är en viktig väg till att behålla 

tillväxten hos ett varumärke. (Kapferer, 1997, s.295) 

1.3 Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz som också ofta kallas för H&M, som det även kommer att kallas för 

genom hela arbetet, är ett klädföretag som har lyckats tillämpa denna strategi under en lång 

period, och därav intressant att undersöka för denna studie. Företaget öppnade sin första butik 

under 1940-talet med en försäljning av endast kläder för damer, herrar och barn. Idag erbjuder 

H&M ett brett sortiment som inkluderar kläder, sportkläder, underkläder, accessoarer, skor, 

kosmetik och ”H&M Home” mode för hemmet (H&M, n.d., A). Deras sortiment består av 

ständigt nya trender och oföränderliga klassiker. Företaget har lyckats utvidga på tre olika sätt 

där deras sortiment består av olika produktkategorier, olika varumärken (enbart inom 
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skönhetskategorin), samt ett stort utbud av färger, storlekar och former. H&M försöker 

förmedla med sitt varumärke att alla ska kunna ha råd att köpa exotiska plagg till rimliga 

priser. Företaget drivs utav dess starka värderingar såsom tron på människan, ständig 

förbättring, entreprenörskap, lagkänsla, kostnadsmedvetenhet och enkelhet. Deras affärsidé 

bygger på att öka antalet butiker med 10-15 procent/år, och en ny H&M butik öppnas nästan 

varje dag runt om i världen. (H&M, n.d., B) 

1.4 Frågeställning 

Utifrån bakgrunden har följande frågeställningar framförts: 

- Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag 

inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt 

på lång sikt? 

- Hur ställer sig konsumenterna mot utökningar av ett varumärke? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv 

genom att analysera företaget Hennes & Mauritz. Detta genom att undersöka skillnader 

mellan det företaget vill förmedla med sina varumärkesutvidgningar och hur konsumenterna 

upplever det. Dessutom är syftet att ge rekommendationer till vad företag inom klädbranschen 

bör tänka på vid planer på vidareutvidgningar, samt att ge förslag på hur även Hennes & 

Mauritz kan stärka sina vidareutvidgningar. 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka ett stort klädföretag i den svenska klädbranschen. 

Anledningen till att Hennes & Mauritz valdes är på grund av att företaget är verksamt inom 

många kategorier och kan på det sättet ge bra exempel på utvidgningar. Med tanke också på 

att det redan finns mycket information från vetenskapliga studier kring lyxvaror inom 

klädindustrin såsom Hugo Boss, Gucci, Dolce Gabbana, osv. kommer denna studie att omfatta 

varor som inte anses tillhöra denna kategori. Vid tal om framgång ses detta enbart utifrån 

lönsamheten och inte från ett perspektiv av expansion eller ökad legitimitet.  

1.7 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till klädföretag som har planer på att utvidga sitt varumärke och 

som inte säljer lyxvaror. Med lyxvaror menas exklusiva och dyra varor. Den vänder sig även 



 

4 

 

Inledning 

• Detta kapitel beskriver syftet med studien, samt ger en förklaring till 

problemdiskussionen som studien tar upp. 

Teori 

• Teorikapitlet omfattar teoretiska begrepp om det valda ämnet. För att ge läsaren en 

tydligare bild beskrivs först termen varumärke och sedan varumärkesutvidgning.  

Metod 

• Genomförandet av studien beskrivs i detta kapitel och omfattar vilka metoder som har 

använts under arbetets gång. 

Empiri 

• Här presenteras intervjun med de två respondenterna, dvs. H&M och 

varumärkesexperten, samt data från enkätundersökningen. 

Analys  

• Teorin och empirin analyseras i detta kapitel med syfte att klargöra förbindelsen mellan 

data och verklighet. 

 

Slutsats 

• Det sista kapitlet binder ihop hela undersökningen. Med hjälp av insamlad data och teori 

besvaras studiens frågeställning och syftet uppfylls. 

till företaget Hennes & Mauritz eftersom studien är baserad på detta företag. Vi hoppas även 

att den ska vara till någon nytta för studenter inom företagsekonomi och marknadsföring. 

1.8 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Nedan i figur 1.1 visas en dispositionsmodell som ger en 

överblick hur genomförandet av studien har gått till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1, Dispositionsmodell, Egen bearbetning 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas utvalda teorier som ligger till grund för denna uppsats. Kapitlet 

börjar med en introduktion till begreppet varumärke för att underlätta läsningen inom 

problemområdet, dvs. varumärkesutvidgningen. 

2.1 Vad är ett varumärke? 

Ett varumärke är någonting som skiljer den enas varor och tjänster från den andras. 

Varumärken är till för att skapa en igenkännlighet hos konsumenterna och där ett bra 

varumärke utmärks särskilt från andras. (PRV, n.d.) Marknadsföraren har som uppgift att 

bygga rätt associationer till sitt varumärke, eftersom dessa associationer är varumärkets 

byggstenar och är centrala för ett varumärkes värde. Varumärken kan bli byggda från grunden 

eller vidareutvecklade, vilket förstärker dess redan existerande position. De har en betydande 

funktion för både företag och konsumenter, men dessa två påverkas på olika sätt. För företag 

kan varumärken vara av stor betydelse ekonomiskt med tanke på att stora intäkter kan ges om 

företaget gör allting rätt. För konsumenten är varumärket själva identiteten som konsumenten 

vill bli förknippad med. (Dahlén & Lange, 2009, s.230-235) 

 

Ett varumärke är ett löfte som skapar förväntningar, och det som företaget lovar måste hållas 

för att konsumenterna ska välja just det varumärket. Konsumenten kan göra enklare köpbeslut 

genom att identifiera ett varumärke och därmed förkorta sin köpprocess genom att spara tid. 

Denna får information om produktens pris, kvalitet och funktion via varumärket för att sedan 

kunna jämför olika produkter med varandra. (Mindyourbrand, n.d.) Ett varumärke kan således 

ses som ett löfte eller ett behov där dessa löften omvandlas till förväntan hos konsumenterna. 

Förväntningen baseras på summan av alla intryck som associeras med varumärket, och 

konsumenterna kommer därför att söka sammanhang, mening eller nytta med varumärket. 

(Green, 2013). Om varumärket skulle bryta sanningshalten som den lovar, blir konsumentens 

tilltro till varumärket eliminerat. (Mathews, 1998, A) Löftet som varumärket ger till 

konsumenten består av produktens kvalitet, konsistens, stabilitet, prestanda, värde, effektivitet 

och prestige. Dessa löften kommer att bli ännu viktigare i framtiden och därför är det 

grundläggande att varumärket visar sitt löfte eftersom det kommer bli allt starkare. (Mathews, 

1998, B) 
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2.1.1 Varumärkets associationer 

Associationer till ett varumärke definieras som tankar och idéer som finns i minnet hos 

individer i samband med en viss tjänst eller produkt. (Alexandris, Douka, Papadopoulos & 

Kaltsatou, 2008) Associationer är viktiga eftersom de hjälper konsumenterna att organisera 

och hämta informationen som redan är lagrad i minnet och som gör att köpbeslutet lättare kan 

fattas. Därför försöker marknadsförare skapa associationer så effektivt som möjligt för att i 

sin tur skapa positiva attityder och känslor gentemot dess varumärken, vilket i slutändan ska 

leda till ett köp hos konsumenterna. Dessa associationer bör alltid vara unika, starka och 

gynnsamma för varumärket. (Umair, Shahzad, K., Munir, S., & Tabbassum, N, 2011) De olika 

associationerna är: attribut, nytta och attityd. Ett högt varumärkesvärde skapas när samtliga 

tre är uppfyllda. Den första är attribut som varumärket innehåller, den andra är vad 

konsumenter får ut av att konsumera varumärket. Den sista handlar om konsumenternas 

ställning till varumärket. (Dahlén & Lange, 2009, s.245) Relationen som konsumenten har till 

varumärket beror till stor del på hur hög varumärkeskännedom denna har till varumärket och 

associationerna som finns i minnet hos konsumenten. Att bygga ett starkt varumärke kan ses 

som en process som sker stegvis där det första steget är att säkerställa en identifiering av 

varumärket som stämmer överens med konsumenternas, för att sedan säkerställa att 

associationerna av varumärket finns i minnet hos konsumenterna och stämmer överens med 

dennas behov eller önskemål. (Farhana, 2012) Varumärken som har starka associationer är 

mer framgångsrika om de skiljer sig från konkurrerande varumärken och kan lättare utvidgas 

till andra produktkategorier. Vid studier av varumärkesutvidgningar kan styrkan av 

modervarumärkets associationer inte ignoreras. (Wu & Yen, 2007) 

2.1.2 Varumärkets image 

Beroende på vilken image olika varumärken har byggt upp, är vissa varumärken starka och 

andra inte. Image handlar om konsumenternas perception, dvs. de varumärkesspecifika 

associationer som finns i minnet hos konsumenterna. Ett varumärke får inte ett värde eller 

image förrän starka, unika och fördelaktiga associationer kan knytas till varumärket. Även 

tankar och känslor behöver byggas upp kring varumärket för att det ska stå emot 

konkurrensen. (Dahlén & Lange, 2009, s.245) En stark image hjälper inte bara ett företag att 

uppnå konkurrensfördelar, utan främjar också upprepade köp hos konsumenten. (Vinhas & 

Syed, 2006) Image är den känslomässiga uppfattningen som konsumenter knyter an till ett 

visst varumärke. Den består av funktionella och symboliska varumärkesövertygelser där 

image byggs upp av varumärkets associationer. (Koubaa, 2007) Med detta menas att image är 
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ett set av associationer, vilka vanligtvis är organiserade på ett meningsfullt sätt. (Aaker, 1991, 

s.109) 

2.1.3 Varumärkets attityder 

Attityder är en individs interna utvärdering av ett objekt såsom ett varumärke. Den talar om 

hur konsumenten kommer att bete sig gentemot en produkt eller tjänst.  De talar även om vad 

konsumenter anser om produkten och baseras på de uppfattningar konsumenter har om 

produkten. (Wahid & Ahmed, 2011) Axelsson och Agndal (2012, s.104) definierar attityd som 

följande: "En individs varaktiga positiva eller negativa medvetna bedömning, känslor och 

aktiviteter i förhållande till ett visst objekt eller idé". Konsumenter kan ha en positiv eller 

negativ attityd. Om denna attityd avser något som är viktigt för konsumenten, kommer detta 

att påverka beteendet i en stor utsträckning. Om t.ex. konsumenten har positiva erfarenheter 

från ett tidigare köp, kommer detta påverka dennes beteende som i sin tur leder till ett återköp 

av produkten. Även Miller påpekar detta och menar att konsumentens erfarenhet av ett 

varumärke har stor betydelse, då detta kommer att påverka attityden till varumärket i stor 

utsträckning. (Miller, s.84) Attityden styr därmed beteendet och avgör hur konsumenter 

kommer att bete sig gentemot varumärket. (Axelsson och Agndal, 2012, s.101-102) 

Varumärkesattityd innebär att konsumenterna måste tycka om företagets produkt jämfört med 

konkurrenternas för att en köpintention ska kunna ske. Positiva känslor måste överföras till 

varumärket för att öka den absoluta varumärkesattityden. (Dahlén & Lange, 2009, s.106-107) 

2.1.4 Varumärkets lojalitet 

Lojalitet till varumärket är det som eftersträvas av företag då det ökar sannolikheten för 

återköp och gör konsumenterna mer mottagliga för företagets kommunikation, samt mindre 

mottaglig för konkurrenternas. Lojaliteten kan förklaras i tre steg. Det första är överträffande 

av förväntningar, vilket innebär att konsumenten blir positivt överraskad och får mer än vad 

den har förväntat sig. Det krävs starka attraktionsvärden om varumärket ska kunna öka sin 

kundstock och då är det viktigt att återköpsgraden är hög. För att säkerställa detta måste 

företag se till att varumärket lever upp till förväntningarna och därför bör de sträva efter att 

uppnå övertillfredsställelse. Det räcker inte enbart med att tillfredsställa konsumenten i en 

konkurrensutsatt miljö med ständigt flöde av nyheter. Företag bör hela tiden sträva efter att 

överskrida den nivå som konsumenten förväntar sig då detta leder till en positiv inställning till 

varumärket där de känner en trygghet som leder till ett återköp. (Nilson, 1999, s.76-77) Det 

andra steget i lojalitetsprocessen är att relationen mellan företaget och konsumenten blir mer 
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personlig där företag lär sig om människors beteende och preferenser över tid. Företag tar 

hänsyn till konsumenternas intressen och försöker på det här sättet göra relationen mer 

personlig. Det tredje steget är att konsumenten blir en del av ett sammanhang som inkluderar 

en gemenskap mellan konsumenter, medlemmar och varumärket. Det blir som ett samhälle 

där konsumenterna kan samspela med varumärket via t.ex. Internet. (Dahlén & Lange, 2009, 

s.143-145) 

 

Lojala konsumenter är även villiga att betala mer för varumärket eftersom de uppfattar det 

som någonting unikt som tillför ett värde. Det unika kan bero på ökad tilltro till varumärket 

eller de gynnsamma effekterna som varumärket ger vid användning. Lojala konsumenter 

väljer att använda sig mer utav varumärket då detta kan innebära en identifiering med sin 

image. (Chaudhuri & Holbrook, 2001) Det visar hur stor sannolikhet det finns att 

konsumenter byter till ett annat varumärke, speciellt när varumärket skapar förändringar i 

antingen pris eller produkt. När lojaliteten ökar, minskar konkurrensen. Lojalitet översätts 

direkt till framtida försäljning. (Aaker, 1991, s.39) För att skapa lojalitet måste varumärket 

verkligen upplevas som bättre än vad konkurrenterna har att erbjuda. Detta för att 

konsumenterna ska komma tillbaka och för att maximera detta måste företag hela tiden jobba 

med att förbättra värdeupplevelsen, dvs. värdet som skapas av alla de olika aktiviteterna som 

konsumenten kommer i kontakt med och som hänger ihop med varumärket. (Nilson, 1999, 

s.36-37) 

2.1.5 Varumärkets positionering 

Positionering är nära relaterat till association och imagekonceptet förutom att det innebär ett 

ramverk av referenser. Positionering handlar om hur konsumenter uppfattar ett varumärke 

men även hur företaget vill bli uppfattat. Ett väl positionerat varumärke kommer att ha en 

konkurrenskraftig och attraktiv position stött av starka associationer. (Aaker, 1991, s.110) 

Varumärkets positionering innebär att det ska vara självklart för konsumenterna vad 

varumärket står för. Företag arbetar med att placera varumärket på ett sådant tydligt och klart 

sätt som ger varumärket en tydlig position på marknaden. (Dahlén & Lange, 2009, s.274) Det 

innebär även att företag måste ta hänsyn till konsumenternas behov vid positionering men 

också konkurrenternas situation på marknaden. Det måste finnas en kategorisk position som 

innebär att varumärket ska finnas i en bestämd kategori. Detta för att uppnå en så effektiv 

varumärkeskännedom som möjligt hos konsumenterna. Varumärket bör därför ha lika många 

egenskaper som associationer med övriga varumärken i kategorin. Kategorin som 
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varumärkena är verksamma inom kan bli påverkade när företag väljer att göra förändringar i 

utformningen av sitt erbjudande. Dessa förändringar kan i sin tur påverka företagets 

försäljningsresultat och därför är associationerna till produktkategorin viktiga att tänka på. En 

helt ny kategori utvecklas när stora förändringar görs. Därför är det viktigt att företag är 

medvetna om vad varumärket står för och hur konsumenter kategoriserar varumärket vid 

positionering. (Dahlén & Lange, 2009, s.281-284) En sammanfattande bild av faktorer som 

utgör begreppet varumärke visas nedan i figur 2.1. 

 

 

 

 

 

                   Varumärke 

 

 

 

  

    Figur 2.1, Varumärkesmodell, Egen bearbetning 

 

2.2 Vad är varumärkesutvidgning? 

En varumärkesutvidgning definieras som en tillväxtstrategi där företaget utnyttjar sitt 

befintliga varumärke för nya marknadserbjudanden. Enligt Uggla (2002) handlar detta 

fenomen om möjligheten att sträcka ut gränsen för det acceptabla och att samtidigt få gehör 

för det. Kotler definierar detta som varje försök till att utvidga etablerade varumärken i syfte 

att lansera nya eller modifierade produkter. (Xie, 2008) 

Denna typ av strategi kan medföra betydande risker men om den används på ett lämpligt sätt 

kan den även vara en rätt strategi för att uppnå framgång. Sett från både företags- och 

konsumentperspektiv måste varumärket vara väl känt innan den utsätts för en utvidgning i 

syfte att lyckas sälja någonting nytt. (Uggla, 2002, s.40 & 56) Det finns olika typer utav 

utvidgningar såsom linje-, indirekta-, vertikala- och horisontella varumärkesutvidgningar. De 
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mest vanliga är horisontella-, vertikala- och linjeutvidgningar medan indirekta utvidgningar 

används mer sällan. 

 Vertikala utvidgningar handlar om att introducera ett varumärke inom samma 

produktkategori men med en annan kvalitet och prisnivå. Företag förflyttar varumärket 

uppåt eller nedåt, dvs. med lägre/högre kvalitet eller lägre/högre pris på produkten. 

(Uggla, 2002, s.42) 

 Horisontella utvidgningar innebär att företaget förflyttar varumärket till en ny 

produktkategori där det inte finns någon erfarenhet att referera till. En sådan 

utvidgning kan exempelvis vara från att sälja skor till solglasögon. (Uggla, 2002, s.48-

49) 

 Linjeutvidgningar handlar om att skapa nya versioner av befintliga produkter vilka 

tillhör samma produktkategori. Företaget skapar förändringar av produktens attribut 

och egenskaper. (Uggla, 2002, s.41) 

 Indirekta utvidgningar baseras på ett samarbete med ett externt varumärke för att 

uppnå tillväxt. (Uggla, 2002, s.49) 

En varumärkesutvidgning kan vara den optimala vägen när: 

1. Starka associationer till varumärket bidrar till en differentiering och fördel för 

utvidgningen. (Uggla, 2002, s.120) 

2. Utvidgningen leder till en förstärkning av kärnvarumärkets nyckelassociationer, 

undviker negativa associationer och bidrar till namnigenkännelse. (Uggla, 2002, s.120) 

3. Kategorin inte kommer att stötta de resurser som behövs till att etablera ett nytt namn, 

eller att ett nytt namn inte leder till ett nödvändigt set av associationer eller en 

plattform för framtida tillväxt. (Uggla, 2002, s.120) 

2.2.1 Varumärkets territorium 

Hur långt ett varumärke kan utvidgas beror på ett antal faktorer såsom företagets värderingar, 

vad dess varumärke står för, vilken vision företaget har och vad de vill att deras varumärke 

ska representera i framtiden. För att denna strategi ska fungera måste det finnas restriktioner 

för hur långt ett varumärke kan utvidgas, annars utsätts företaget för en risk att inte få sina 

varor sålda. Ett företags varumärke kan bli känt bland konsumenterna men det betyder inte att 

den blir uppskattad eller köpt. När detta inträffar har företaget två val, antingen att avveckla 

varumärket eller utveckla det. (Uggla, 2002, s.56 & 58) 
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Kapferer (1997) har utvecklat en modell som visar i vilken zon ett varumärke kan befinna sig 

inom där den anses vara legitim och acceptabel. Varumärkets territorium som modellen kallas 

för består utav fyra zoner: varumärkets inre och yttre kärna, utvidgningszonen och det 

förbjudna området. Med denna modell kan företag se potential och gränser till hur långt deras 

varumärke kan utvidgas. (Uggla, 2002, s.59 & 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 2.2, Varumärkets territorium, Kapferer 1997 (Uggla 2002, s.60) 

 

Varumärkets inre kärna består av kärnvärden och grundläggande värderingar som 

varumärket är förknippat till, vilket innebär att både de anställda och konsumenterna känner 

till dem. Dessa värderingar kan antingen vara av en generell art som kan utnyttjas av många 

eller väldigt specifika i syfte att exempelvis skapa nischer. Värderingarna behöver inte vara 

komplicerade eller tillspetsade för att det ska frambringa någon nytta, det viktigaste är att 

kunna leva upp till dem. Om ett företag inte vill utsätta sitt varumärke för några risker ska den 

följa linjeutvidgningen eftersom den anses vara minst riskabel. Dock gäller det att ha i åtanke 

att dessa produktattribut som företag ibland försöker förändra kan vara en del av 

värdegrunden, vilket kan skada varumärket om den suddas ut. (Uggla, 2002, s.61 & 62) 

Varumärkets yttre kärna sträcker sig ännu längre ut än den inre kärnan och omfattar de 

spontana associationerna som människor har till varumärket. En förutseende strategi skulle 

kunna vara att redan från början bygga in en utvidgningsfilosofi i varumärkesstrategin där 

företaget försöker hitta en idé för några produktkategorier som kretsar naturligt kring den yttre 

kärnan. (Uggla, 2002, s.64-65) 
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I utvidgningszonen finns mer vidsträckta möjligheter till varumärkesutvidgningar som ligger 

latenta i konsumenternas medvetande. På grund av detta talas det om varumärkets latenta 

potential. Ett företag som lyckas utvidga sitt varumärke framgångsrikt i denna zon kan ha 

potential till att skapa en djupare mening för varumärket. Inom denna zon finns de 

utvidgningar som kan tyckas vara avståndstagande men som i alla fall på något sätt lyckats få 

acceptans av konsumenterna. (Uggla, 2002, s. 65-66) 

Med det förbjudna området menas det att konsumenter kan tycka att utvidgningarna har gått 

för långt och kan anses vara meningslösa eller irrelevanta. Detta innebär att det inte finns 

några spontana eller djupa associationer hos konsumenten längre. Företag kan känna på sig 

när varumärket börjar gå mot ett förbjudet område, vilket kan utgöra ett hot mot 

varumärkeskapitalet. Inom denna zon finns det många riskfyllda utvidgningar där företaget 

äventyrar deras rykte som varumärket har byggt upp över tiden. (Uggla, 2002, s.67-68) 

Uggla (2002, s.70) föreslår en metod för företag som planerar att utvidga sitt varumärkes 

territorium. Första steget handlar om att identifiera de viktigaste associationerna till 

varumärket genom att använda sig utav breda kategorier. I nästa steg gäller det att hitta en 

koppling mellan dessa kategorier och relaterade produkter. Slutligen i det sista steget, även 

den viktigaste, måste företaget utse de mest trovärdiga kandidaterna som ska bedöma vilka av 

de nya produkterna som skulle passa ihop med varumärkets identitet. Från början till slutet av 

denna process måste företag kunna se en koppling mellan deras nuvarande produkter, 

målgrupper som kan komma från de breda kategorierna och på vilket sätt de nya 

produktförslagen från dessa kategorier kan påverka varumärkets existerande position i önskad 

riktning. (Uggla, 2002, s.70-71) 

2.2.2 Varumärkesutvidgningar ur konsumentperspektiv 

"Varumärkesutvidgning ur ett konsumentperspektiv innebär att konsumenten identifierar 

kärnvarumärket som avsändare bakom en ny produkt som inte är identisk med 

kärnprodukten." (Uggla, 2002, s.102) En utvidgning kan existera men behöver inte accepteras 

utav konsumenterna. Utmaningen som företag ställs inför är att förstå ifall konsumenter 

accepterar specifika produkter från specifika företag. Tauber skriver att varumärkesutvidgning 

fungerar när konsumenter ser en passform (”fit”) mellan varumärket och den nya produkten. 

Det ska även finnas en hävstångsverkan, vilket innebär att konsumenter genom att bara känna 

till varumärket kan hitta relevanta lösningar som de får av den nya varumärkesutvidgningen 

som skulle vara bättre än att tävla med produkter i en kategori. Att överföra kompetens anses 
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vara en av de viktigaste faktorerna för en varumärkesutvidgning. Trots detta utvidgar företag 

den egna verksamheten i områden där de saknar kompetens. (Uggla, 2002, s.99-100) 

För att lyckas med varumärkesutvidgning måste företaget ha en förståelse för dess 

konsumenter och ha ett välutvecklat strategiskt perspektiv. För företag gäller det att förstå vad 

konsumenter upplever vara relevant i samband med varumärkesutvidgning för att sedan kunna 

återföra in det i företaget och sätta ihop det med kreativa idéer vad gäller utvidgningen. 

(Uggla, 2002, s.101) 

Varumärkesutvidgning inträffar enklast när konsumenterna känner till företagets varumärke 

eftersom det hjälper nya produkter att lättare komma in på marknaden och fånga upp nya 

marknadssegment snabbare. (Kim & Lavack, 1996) Varumärkesutvidgningar kan underlätta 

konsumenternas köpbeslut genom att använda sig utav de varumärken de redan känner till, 

vilket i sin tur gör dessa produkter mer attraktiva än individuella varumärken. Dessutom är de 

mer kraftfulla när de är anslutna till kundrelationer och varumärkets positionering. (Xie, 

2008) 

2.2.3 Framgångsfaktorer 

Under de senaste 30 åren har undersökningar genomförts för att hitta framgångsfaktorer för 

varumärkesutvidgning. Forskare har kommit fram till att liknelser mellan produkter eller 

någon typ av passform mellan varumärket och den nya produktkategorin behövs för att uppnå 

en framgångsrik utvidgning. Detta eftersom det försäkrar konsumenter till att överföra 

positiva effekter från modervarumärket till utvidgningen. (Jung & Tey, 2010) Studier visar att 

den viktigaste framgångsfaktorn till varumärkesutvidgningar är en stark passform mellan 

modervarumärket och den utvidgade produkten. Detta skulle leda till att konsumenter hade 

accepterat enklare den utvidgade produkten eftersom den passar ihop med deras uppfattning 

utav modervarumärket. (Viot, 2011) Även Xie (2008) identifierar dessa två faktorer som 

skiljer på framgångsrika och icke framgångsrika utvidgningar. 

Konsumenterna tenderar att acceptera en varumärkesutvidgning när de förknippar varumärket 

med hög kvalitet och att det finns en passform mellan nya och existerande produktkategorier. 

Medan andra studier påstår att det inte alltid behövs en nära passform för att konsumenterna 

ska acceptera en utvidgning. Vissa påstår att kvalitet kan vara viktigare att uppnå än en 

passform. Andra påstår att konsumenternas benägenhet till att testa och köpa nya produkter 

har en viss påverkan på konsumenternas val av varumärke och varumärkeslojalitet. Men det 

också har att göra med acceptansen av varumärkesutvidgningar med tanke på att 
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varumärkesutvidgningar har varit stort applicerade i lansering av nya produkter. (Xie, 2008) 

 

Xie (2008) menar att konsumenter ofta jämför de nuvarande produkterna med de nya 

produkterna för att se vilka likheter som finns, dessutom tar de även hänsyn till vilken 

samstämmighet som finns mellan modervarumärket och varumärkesutvidgningen. På detta 

sätt uppnås positiva utvärderingar från konsumenterna. (Xie, 2008) Många studier har även 

visat att en upplevd samstämmighet mellan varumärke och varumärkesutvidgning påverkar 

konsumenternas attityder mot varumärkesutvidgningen. Det anses att ju mer konsumenterna 

upplever en samstämmighet, desto mer utvärderas varumärkesutvidgningen. (Viot, 2011) 

Dessa konsumentutvärderingar baseras på modervarumärkets kvalitet, passformen mellan 

nuvarande och nya produktkategorier och samspelet mellan dessa två.  

Det finns två stora anledningar till varför konsumentutvärderingar har fått mycket 

uppmärksamhet. En av anledningarna är för att de är relevanta eftersom de anses vara nyckeln 

till framgång av utvidgning och kärnvarumärke. Den andra anledningen är för att positiva 

konsumentutvärderingar är viktiga i utvecklingen av varumärkeskapital. Varumärkeskapital är 

ett mervärde som ett varumärke skänker till en produkt. För att uppnå positiva 

konsumentutvärderingar krävs det att varumärket har en god passform med den nya 

produkten. Ju bättre passform, desto lättare att utvidga till nya produktkategorier. Dessutom 

har studier visat att kundattityder mot utvidgning av varumärket har förändrats till mer 

positivt i de stunder som konsumenter upplever en god passform. (Grime, Diamantopoulos & 

Smith, 2002) Acceptansen av utvidgningen från konsumenterna kan också vara en nyckel till 

varumärkesutvidgningar. (Xie, 2008)  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att ta itu med 

problemområdet, samt för att uppfylla syftet. Kapitlet ger en tydligare bild på hur uppsatsen 

kom till och hur undersökningen har utförts. 

3.1 Inledande ord 

Ämnet varumärke har valts efter intresse av marknadsföring och mestadels på grund av att det 

är ett ämne som används väldigt mycket i praktiken. Varumärkesutvidgning är en strategi som 

många företag använder sig utav, men inte alltid lyckas på lång sikt. Utifrån en litteraturstudie 

kring ämnet väcktes ett intresse för detta. Den valda metoden har bestämts utifrån syftet med 

uppsatsen och frågeställningen.   

3.2 Val av metod 

För denna studie blev det lämpligt att använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att uppnå studiens syfte. Ett kvalitativt tillvägagångssätt innebär viljan att se 

världen genom aktörens ögon och tolka det som sker utifrån deras perspektiv. Kvalitativa 

metoder omfattar bl.a. observationer i form av intervjuer där intervjuaren kan använda sig 

utav ett frågeschema eller utgå enbart från löst formulerade teman som ska täckas under 

intervjun. Båda ger dock respondenten en stor möjlighet och utrymme att utforma sina svar 

och kommentarer fritt. (Bryman, 1997, s.89) Informationsinsamlingen som har skett med 

kvalitativa intervjuer har genomförts med Bosse Eriksson som är butikschef på H&M i 

Västerås. Dessutom har en intervju genomförts med Mats Rönne som idag arbetar som 

konsult med fokus på varumärken och har arbetat med varumärken i över 20 år (Micco, 2013, 

B). Därför anses Rönne vara lämplig person att intervjua för denna studie. Tid och plats 

bestämdes innan intervjun med Bosse Eriksson och ett bestämt frågeschema utformades först 

baserat på de teoretiska frågeställningar som studien berör. Eftersom Mats Rönne befann sig 

på resande fot, skedde intervjun via e-post. Även här bestämdes intervjufrågorna i förhand, 

där även en kortare introduktion till studien fanns i början av det bifogade dokumentet för att 

ge respondenten en större inblick om vad studien går ut på. 

Kvantitativ metod innebär att information samlas in via ett experiment eller en granskning. 

När denna information väl har samlats in, analyseras den utifrån syftet. Mätningen kan ske 

med hjälp av enkäter, vilka baseras på en grupp av individer där kvantitativa undersökningar 



 

16 

 

oftast vilar på en uttalad teoretisk grund. (Bryman, 1997, s.29) Gustavsson (2004, s.23) anser 

att kvantitativa metoder bör kompletteras med kvalitativa metoder. För att skapa en tydligare 

bild av helheten har därför en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod valts för denna 

undersökning, vilket ger en mer värdefull och bredare förståelse i ämnet. Med anledning till 

detta genomfördes en enkätundersökning för att få en uppfattning om vad konsumenter och 

potentiella konsumenter till H&M anser om varumärkesutvidgning.  

3.3 Insamling av teori 

Vid insamling av teori användes vetenskapliga artiklar, tidskrifter, litteratur och källor från 

Internet. Studien är i första hand baserad på vetenskapliga artiklar och tidskrifter med 

anledning av att få en djupare förståelse av ämnet. Teorierna har hittats genom databaserna 

Emerald och ABI/INFORM GLOBAL vid Mälardalen högskolas bibliotek. Sökorden som 

användes var främst varumärke, varumärkesutvidgning och framgångsfaktorer av 

varumärkesutvidgning. Även litteratur har använts för att hitta lämpliga teorier som ansågs 

vara relevanta för problemområdet. Källor från Internet har inte använts till lika stor 

utsträckning som de andra tre informationskällorna. Mestadels på grund av att Internet inte 

alltid anses vara en pålitlig källa eftersom det ibland kan saknas datum eller författare. 

3.3.1 Kritik av vetenskapliga källor 

Data från vetenskapliga artiklar kring ämnet framgångsfaktorer av varumärkesutvidgning har 

varit begränsad till en viss del. Många av artiklarna och tidskrifterna behandlar mer om vad 

varumärkesutvidgning innebär och hur den påverkar olika aspekter. Det har varit svårt att hitta 

några konkreta framgångsfaktorer till varumärkesutvidgningen, dock hittades två stycken 

vilka nämndes ofta i artiklarna. Med endast två framgångsfaktorer skapades det en osäkerhet i 

trovärdigheten, dvs. ifall enbart dessa två var drivkrafter till en lyckad varumärkesutvidgning. 

Detta försvårade vår uppgift med att hitta information om hur företag lyckas med 

varumärkesutvidgningar på en strategisk sikt. Då det blev svårt att hitta djupare svar bland de 

vetenskapliga artiklar som fanns, fick det ställas högre krav på att hitta svaret bland 

primärdata. 

Ett annat problem grundades på trovärdigheten av Internet källor. Internet har inte alltid 

ansetts vara en pålitlig källa med tanke på att det ibland kan saknas datum eller författare, 

vilket skapar osäkerhet på om källan är riktig eller gammal. För att undvika detta problem har 

de källor som innehåller både författare, referenser och datum använts till största del. Dock är 

det alltid svårt med att avgöra trovärdigheten på Internet källor med tanke på att det är en 
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annan person som har samlat in data, vilket kan leda till att dennes tolkning ses från ett annat 

perspektiv. Till anledningen av detta har därför en bred datainsamling skett dvs. data har 

samlats in allt från olika källor från Internet till jämförande av litteratur och tidskrifter med 

syfte att försäkra sig om att informationen stämmer. Med detta menas att samma information 

och teorier har letats i andra källor för att se om informationen och teorierna överensstämmer.  

3.4 Insamling av primärdata 

De primärdata som har använts i denna uppsats har baserats på tre typer av respondenter, 

nämligen: butikschefen på H&M, en varumärkesexpert, samt konsumenter och potentiella 

konsumenter till H&M. Målet med primärdata var att samla in all relevant data med hänsyn 

till problemområdet och att få en bredare informationsperspektiv. Detta också för att få en 

tydligare bild av helheten, dvs. att se det från olika perspektiv både företagets, 

konsumenternas och forskares synvinklar för att på det sättet förstå hur H&M har lyckats med 

denna strategi strategiskt. 

Med den första respondenten, Bosse Eriksson som är butikschef på H&M i Västerås, skedde 

en intervju via en träff på H&M:s kontor i Västerås den 26 april 2013 kl. 11.30. Intervjun 

varade i ca 30 min och spelades in med hjälp av telefon, vilket gjorde det möjligt att lättare 

analysera de teoretiska begreppen tillsammans med respondentens svar. Fördelen med denna 

typ av metod är att följdfrågor kunde ställas på plats ifall något var oklart. Denna intervju 

genomfördes med syfte att ta reda på hur H&M har gått tillväga med deras 

varumärkesutvidgning och vilken relation företaget har med dess konsumenter från ett 

företagsperspektiv. Ett annat syfte var att ta reda på företagets mål med dess varumärke, dvs. 

vad de vill att konsumenterna ska förknippa deras varumärke med för att sedan kunna jämföra 

det med konsumenternas svar. 

Intervjun med varumärkesexperten, Mats Rönne, genomfördes via e-post den 20 april 2013 kl. 

16.00 där respondenten fick en vecka på sig att svara på frågorna. Svaren kom oss tillhanda 

den 27 april 2013 kl. 12.00. Denna intervju genomfördes med syfte att få en annan synvinkel 

på ämnet från någon som arbetar med detta i praktiken och för att jämföra det med de teorier 

som är hittade i sekundärdata. 

Den sista respondenten är konsumenterna av H&M, vilka intervjuades via en 

enkätundersökning som ägde rum under fyra dagar: den 30 april, andra, tredje och fjärde maj, 

2013. Enkäterna delades ut för hand, mitt i Västerås centrum och utanför H&M:s butik med 

anledning av att se vilka som var H&M:s konsumenter. Samtliga undersökningar inträffade 
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under lunchtid runt kl. 12–13.00 eftersom många har vanligtvis lunchrast vid denna tidpunkt 

och det ansågs vara mest folk ute då. Den första dagen tilldelades 55 enkäter, den andra dagen 

20 enkäter, den tredje dagen 10 enkäter och den fjärde dagen 15 enkäter. Anledningen till att 

det finns olika antal mellan dagarna är för att målet med antal enkäter ändrades under dagarna, 

där målet först var 60 enkäter, sedan 80st och slutligen 100st. Valet av att ha 100 enkäter 

berodde på att få en större svarsfrekvens ifall bortfall skulle förekomma. Denna metod 

föredrogs eftersom svar kunde lämnas direkt på plats utan att förlora någon värdefull tid. 

Dessutom kunde respondenter fråga oss ifall någon fråga var oklar och på detta sätt öka 

kvaliteten på svaret, samt undvika bortfall. Denna undersökning genomfördes i syfte att ta 

reda på till vilken nivå H&M har lyckats uppnå sitt mål med dess varumärke och hur 

konsumenterna ställer sig inför varumärkesutvidgningar. Hur frågorna har utformats till 

samtliga respondenter framkommer i bilaga 3. 

3.4.1 Urval av respondenter 

Urval innebär beslut som rör ett urval av vad och vem som ska observeras och när det ska ske. 

Det handlar inte bara om vilka människor som ska ingå i undersökningen, utan även om 

platser och tidpunkter. (Bryman, 2001, s.180-181). När kontakt skulle göras med ett företag, 

var kravet att det skulle vara ett stort företag som är verksamma inom klädbranschen. Beslutet 

av att välja H&M grundades främst på att företaget är välkänt och har ett stort utbud av olika 

produkter som kan vara ett bra exempel på utvidgningar. 

Bosse Eriksson, som är butikschef på H&M i Västerås valdes för att han hade arbetat inom 

företaget under 33 år och har därav mycket erfarenhet. Mats Rönne har arbetat med 

varumärken i mer än 25 år, vilket tyder på att han har den erfarenhet och kunskap som denna 

studie kan behöva för att komplettera det som saknades i insamlingen av teorin. På grund av 

denna anledning ansågs han vara lämplig och relevant person till denna studie. 

Efter en litteraturstudie framkom det ofta att konsumenterna är nyckeln till framgång eftersom 

det är dem som gör att företaget finns på marknaden och överlever. Detta visar att även de har 

en stor betydelse för denna uppsats och kan bära på svaret till vårt problem. När det gäller 

urvalet av respondenterna för enkätundersökningen ansågs bekvämlighetsurvalet vara 

lämpligast. Bekvämlighetsurval omfattar personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 

för forskaren. Sannolikheten är hög att en stor del av enkäterna kommer tillbaka och att 

svarsfrekvensen blir därmed hög (Bryman, 2001, s.114). Det ansågs vara lämpligast att 

använda sig utav detta urval eftersom H&M har flera avdelningar och vänder sig till en stor 
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kundkrets, dvs. allt från en yngre generation till äldre. En undersökningsmodell (se figur 3.1) 

visar vilka respondenter studien omfattar.   

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1, Undersökningsmodell, Egen bearbetning 

 

Undersökningsmodellen visar även utifrån vilka perspektiv H&M:s varumärke kommer att 

studeras i uppsatsen. Den första respondenten, Mats Rönne, ser det utifrån ett 

forskningsperspektiv av begreppet varumärke. Den andra respondenten, Bosse Eriksson, ser 

på H&M utifrån ett företagsperspektiv, medan den tredje respondenten, konsumenter, ser på 

H&M genom företagets varumärke. Nedan ges en tydligare bild på vilka begrepp som har 

använts för respektive respondent. 

 

Dessa teoretiska begrepp har använts för varje respondent: 

• Företaget: image, positionering, associationer, kundlojalitet, varumärkesutvidgning ur kon-

sumentperspektiv, framgångsfaktorer av varumärkesutvidgning. 

• Mats Rönne: image, positionering, associationer, varumärkets territorium, varumärkesut-

vidgning ur konsumentperspektiv, framgångsfaktorer av varumärkesutvidgning. 

 

• Konsumenter: image, associationer, positionering, kundlojalitet, kundattityd, utvidgning ur 

konsumentperspektiv. 

3.4.2 Kritik av primärdata 

Att samla in data via en personlig intervju anses vara den mest tilltalande metoden enligt 

många forskare eftersom tid sparas och extra frågor kan läggas till. Dock kan det även finnas 

en nackdel med denna metod, och det är att respondenten kan låta på ett sätt där allt framställs 

Företag Varumärke 

Bosse Eriksson 

Butikschef på H&M Mats Rönne 

Varumärkesexpert 
Konsumenter 

Varumärket 

H&M 
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vara positivt. För att undvika detta ställdes ett par följdfrågor för att få ett djupare svar och på 

vilket sätt det upplevdes vara positivt. Någon kritisk synvinkel har varit svår att uppnå, men 

trots detta har relevant information samlats in tillräckligt för att kunna genomföra denna 

studie.  

Att genomföra intervjun via e-post är en riskfylld metod där det finns en risk att respondenten 

inte svarar på någon fråga som den inte förstår eller inte svarar överhuvudtaget, vilket leder 

till att frågan faller bort och det finns ingen data att utgå ifrån. För att undvika detta problem 

kontaktades respondenten någon vecka innan undersökningen för att försäkra sig om att denne 

hade tid och var intresserad av att svara på några frågor. Dessutom baseras denna studie på 

många olika källor som kan komplettera den information som saknas.  

Enkätundersökningen är den mest komplicerade enligt vår mening eftersom det finns en stor 

risk att respondenten inte förstår frågan eller kryssar ett alternativ två gånger där det enbart 

ska vara ett svar, vilket leder till bortfall. Enkätundersökningen har varit anonym och på grund 

av detta går det inte att göra något åt ifall fel i datainsamlingen inträffar. Hur lyckad en enkät 

blir beror på många faktorer som exempelvis hur väl utformade frågorna är i enkäten, vilken 

typ av information det är, om informationen är objektiv och vilket språk som används. 

Dessutom är vår metod baserad på en enkätundersökning på plats, vilket innebär att 

respondenten svarar på ett papper och kan ses som ett mer miljöförstörande alternativ där en 

hel del papper måste skrivas ut. Detta har påverkat svarsfrekvensen av denna studie då det har 

varit problem med att skriva ut många enkäter speciellt med tanke på att enkäten bestod av två 

sidor, vilket blev dubbelt så mycket papper. Trots detta ansågs 100 enkäter vara lämpligt och 

tillräckligt för denna studie. I frågorna har teoretiska begrepp undvikits för att undvika bortfall 

och oklarheter, svarsalternativen har varit formulerade på ett objektivt sätt där frågan inte ses 

vara ledande åt ett visst håll och enkäten bestod inte utav några känsliga frågor. Allt detta för 

att öka svarsfrekvensen och undvika bortfall så mycket som möjligt. 

3.5 Enkätutformning 

Enkätundersökningen (se bilaga 3) bestod av 19 frågor, vilka grundades på de åtta teoretiska 

begreppen som tas upp i teoretiska referensramen. Frågorna var i första hand utformade med 

fasta svarsalternativ, dock fanns det två öppna frågor gällande ålder och vilka associationer 

konsumenterna har gentemot företaget. Öppen fråga om åldern valdes för att få ett mer 

specificerat resultat om den exakta åldern med anledning av att konsumenternas åsikter 

förändras årligen. Den andra öppna frågan valdes för att se om företaget lyckades få ut sitt 
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budskap genom dess varumärke. Att låta konsumenterna skriva på egen hand vad de 

förknippar varumärket med ger möjligheter för att se hur konsumenterna upplever 

varumärket, vilket kan påverka utvidgningen av den nya produkten. Tre valfria ord ansågs 

vara lämpligt eftersom det varken är för få eller för många ord, vilket också ger en större 

chans till att nämna det företaget strävar efter med sitt varumärke.  

Anledningen till att fasta svarsalternativ valdes, var primärt för att kunna besvara, koda och 

analysera på ett enklare sätt.  Frågorna var begränsade i antal med syfte att öka motivationen 

hos respondenterna till att svara på frågorna. Den primära målgruppen var konsumenter till 

H&M, men eftersom företaget är väldigt känt och har funnits länge kunde personer som inte 

var konsumenter till H&M också delta i undersökningen. Detta för att få en generell 

uppfattning om deras synpunkter kring varumärkesutvidgningar. Med tanke på att företaget 

har produkter för alla typer av kundsegment har inget specifikt segment eftersträvats. 

Åldersgruppen 15 och uppåt ansågs vara lämpligt för denna typ av undersökning. Sammanlagt 

deltog 100 personer i enkätundersökningen, vilket ansågs vara passande för att få 

konsumenternas uppfattningar om varumärket. Enkäterna tog fem minuter att fylla i och 

språket var formulerat till ett enkelt språk som alla kunde förstå. Känsliga frågor undveks för 

att öka viljan till att svara på alla frågor. Efter att enkäten hade utformats granskades den utav 

vår handledare för godkännande. Dessutom testades enkäten av nära vänner som tillhörde 

målgruppen för att få ett bredare perspektiv på hur de upplevde enkäten, vilket ledde till 

ändringar och ökad kvalitet på enkäten innan den nådde respondenterna. 

3.6 Bearbetning och analys utav data 

För att sammanställa och presentera den insamlade data från enkätundersökningen har 

dataprogrammet Excel använts. Med tanke på att respondenterna inte var fler än 100 stycken 

ansågs Excel programmet vara lämpligt. Diagram har skapats för att få en tydligare bild över 

undersökningen, vilket visar hur respondenterna har valt att svara. Dessutom har en 

operationaliseringstabell sammanställts för att underlätta processen. Majoriteten av 

respondenterna är kvinnor, vilket visar att kvinnor är en huvudmålgrupp för H&M. Orsaken 

till detta kan bero på att det finns ett större utbud för kvinnor i butiken. Med anledning av 

detta kan männens och kvinnornas synpunkter variera något, men med tanke på att 

majoriteten av respondenterna är kvinnor blir inte detta något problem att lösa i denna studie.  

Hantering av bortfall grundades på utelämnade svar och där flera svar har markerats där det 

inte borde ha gjorts. Dessutom blev det ett bortfall vid användning av samma siffra två gånger 



 

22 

 

i frågor där rangordning ska ske. Svarsfrekvensen har dock varit hög, vilket ökar 

trovärdigheten i arbetet. De tre största bortfallen ligger mellan 11-13%, vilket inte är en hög 

siffra heller och påverkar därför inte arbetet i stora drag. 

3.7 Operationaliseringsmodell till enkätundersökningen 

En operationaliseringsmodell är ett begrepp som används för att visa hur olika koncept mäts 

inom det område som forskaren är intresserad av. (Bryman & Bell, 2011, s.151) Den ökar 

förståelsen för den process som har valts vid utformningen av de variabler som ska mätas. När 

teoretiska begrepp operationaliseras i syfte att lösa problemområdet är det ytterst viktigt att 

välja rätt begrepp som är relevanta för studien. Med detta menas att begreppen ska ha något 

att göra med det problem som undersöks. Inför denna studie har två huvudbegrepp använts 

som kärnan i arbetet, nämligen varumärke och varumärkesutvidgning. Dessa två teoretiska 

begrepp innehåller ett antal underbegrepp som påverkar synen av de två huvudbegreppen. 

Nedan i figur 3.2 presenteras studiens operationaliseringsmodell som visar hur de teoretiska 

begreppen hör ihop och används för att svara på undersökningens frågeställningar. 
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                Figur 3.2, Operationaliseringsmodell, Egen bearbetning 
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Under första steget undersöktes begreppet varumärke för att ta reda på hur konsumenterna 

uppfattade varumärket innan en utvidgning för att sedan kunna mäta hur konsumenternas upp-

fattning förändrades vid en utvidgning. Begreppet varumärke innehåller många underbegrepp 

men de utvalda för denna studie är associationer, image, attityd, positionering och lojalitet. 

Val av dessa underbegrepp har grundat sig från litteraturstudien, vilka ansågs vara mest lämp-

liga för denna undersökning och vilka har en koppling till vårt problemområde. Med tanke på 

att problemområdet har två pars-relationer som innebär att studien är baserad på både företa-

gets och konsumenternas perspektiv, har begrepp som anses vara relevanta valts för båda per-

spektiven. Hur data mättes och samlades in beskrivs nedan.  

 

Under det andra steget undersöktes begreppet varumärkesutvidgning. Den intressanta och 

svåra delen i arbetet är att undersöka varför vissa företag lyckas utvidga på lång sikt och andra 

inte. Först har vi letat efter vilka framgångsfaktorer som finns. Några konkreta framgångsfak-

torer har varit svårt att hitta förutom de två som nämns i teorin. Därför har vi beslutat oss för 

att undersöka vidare hur företag som har lyckats med detta har gått tillväga. Sedan går det att 

fundera på om detta kan bero på att vissa företag utvidgar sitt varumärke för långt som gör att 

varumärket tappar sin image eftersom för många utvidgningar kan leda till att personer för-

knippar allt med ingenting och det finns inget specifikt med det längre. Därför har vi valt att 

använda oss av Kapferer's modell utav varumärkets territorium som visar vilka gränser som 

finns. Dessutom ville vi se hur väl företag lyckas förmedla det de vill förmedla med sitt varu-

märke och hur konsumenterna upplever en varumärkesutvidgning. 

 

En operationaliseringstabell (se tabell 3.1) har sammanställts för att ge en tydligare bild av 

vad varje fråga ämnar mäta och hur svaren har analyserats. 

 

Fråga nr Enkätfråga Ämnar mäta Analysstrategi 

Demografiska faktorer 

1 Du är: Fördelning av genus Stapeldiagram 

2 Ålder: Fördelning av ålder Stapeldiagram 

Varumärke 

3 Hur ofta handlar du på H&M? Konsumenternas 

relation med H&M 

Stapeldiagram 
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4 Har du ett klubbkort? Konsumenternas 

lojalitet till H&M 

Stapeldiagram 

5 När du hör H&M, vad tänker du 

på? (Beskriv med tre ord) 

Vilka associationer 

konsumenter 

förknippar H&M med 

Cirkeldiagram 

6 Vilken känsla väcks inom dig när 

du ser H&M loggan? 

Vilken image 

konsumenterna har av 

H&M 

Stapeldiagram 

7 Jag anser att H&M erbjuder det 

mesta som resterande företag inte 

gör: 

Hur H&M har 

positionerat sig i 

konsumenternas 

medvetande 

Stapeldiagram 

8 Är H&M din första prioritet när 

du är på jakt efter kläder? 

Vilken attityd 

konsumenterna har 

gentemot H&M 

Stapeldiagram 

9 Vad brukar du handla i första hand 

på H&M? 

Vilken är 

huvudkategorin för 

H&M 

Cirkeldiagram 

Varumärkesutvidgning 

10a Visste du att H&M har en 

heminredningsavdelning? 

Konsumenternas 

kännedom till den 

senaste utvidgningen 

av H&M 

Stapeldiagram 

10b Hur har detta ändrat din 

uppfattning om H&M? 

Konsumenternas 

reaktion och ställning 

till utvidgningen 

Stapeldiagram 

11 Anser du att kläder och 

heminredning hör ihop? 

Hur väl 

konsumenterna anser 

den nya 

produktkategorin 

passa in med H&M:s 

resterande produkter 

Stapeldiagram 

12 Kan du tänka dig att handla 

heminredningsprodukter av 

H&M? 

Konsumenternas 

attityd mot den 

senaste utvidgningen 

Stapeldiagram 

13 Vad tror du har gjort H&M till ett 

framgångsrikt företag? 

Konsumenternas 

synpunkter på H&M:s 

framgång 

Stapeldiagram 

14 Vad är enligt dig viktigast att 

tänka på när ett företag utökar sitt 

sortiment till flera olika 

produktkategorier? 

Relevansen av olika 

framgångsfaktorer 

enligt konsumenterna 

Stapeldiagram 

15 Skulle du acceptera dessa Till vilken Cirkeldiagram 
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produktkategorier från ett 

klädföretag? 

utsträckning 

konsumenterna är 

villiga att acceptera 

olika utvidgningar 

16 När har ett företag generellt gått 

för långt enligt dig när det gäller 

att utöka sitt sortiment till olika 

produktkategorier? 

Hur långt ett företag 

kan utvidga sitt 

varumärke enligt 

konsumenterna 

Stapeldiagram 

17 Hur viktigt anser du dessa punkter 

vara? 

Relevansen av de tre 

framgångsfaktorerna 

utifrån teorin enligt 

konsumenterna 

Stapeldiagram 

18 Tycker du att kvaliteten på 

existerande produkter är viktigare 

än att den nya produkten passar in 

med de andra produkterna? 

Konsumenternas 

ställning till 

produktens kvalitet 

och anpassning till 

resterande produkter 

Stapeldiagram 

19 Hur troligt är det att du kommer 

att handla på H&M den närmaste 

månaden? 

Konsumenternas 

attityd till vidare köp 

hos H&M 

Stapeldiagram 

                 Tabell 3.1, Operationaliseringstabell, Egen bearbetning 

 

Frågorna till enkätundersökningen har mätts med de teoretiska begrepp som nämns i teorin. 

De första två frågorna handlar om respondenten. Detta för att kunna identifiera och segmen-

tera respondenterna i grupper vad gäller kön och ålder. För att kunna svara på vår frågeställ-

ning som handlar om varumärkesutvidgningar, behövdes först en förståelse för relationen 

mellan konsumenterna och företagets varumärke. På grund av detta handlar följande sju frå-

gor om konsumenternas relation till varumärket, dvs. fråga tre till nio.  

 

Fråga tre till fyra mäter respondenternas lojalitet till H&M. Med kundlojalitet ville vi se om 

varumärkesutvidgningen påverkade konsumenterna olika vare sig den var lojal eller inte. Fö-

retag använder sig utav klubbkort för att behålla sina lojala konsumenter. Dessutom kan lojali-

tet mätas med hur ofta en konsument handlar hos ett företag. Med tanke på att företag oftast 

tar mer hänsyn till deras lojala konsumenter ansågs det vara viktigt att urskilja på responden-

terna för att på detta sätt ta reda på hur både lojala och andra konsumenter ställer sig inför 

utökningar. 

 

Fråga fem och nio behandlar associationer med syfte att ta reda på om företaget uppfyller sitt 

mål med varumärket och om det överensstämmer med det företaget strävar efter. Båda frå-
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gorna tar upp tankar kring deras varumärke och produkter. Vi ville ta reda på konsumenternas 

uppfattningar om H&M för att se om skälen till deras attityd mot varumärkesutvidgningar 

grundar sig på detta. Men också för att ta reda på hur väl H&M:s utvidgning har lyckats med 

sina olika produktkategorier genom att låta konsumenterna välja den kategori de handlar pri-

märt.  

 

Fråga sex tar upp begreppet image för att se konsumenternas ställningar mot H&M som va-

rumärke och om det kan påverka attityden mot utvidgningen. Sedan vore det även bra att ta 

reda på hur väl företaget har positionerat sig i konsumenternas tankar för att ta reda på hur 

unikt de anser företaget vara till skillnad mot konkurrenterna, vilket tas upp i fråga sju och 

åtta. Sista frågan, fråga 19, som behandlar ämnet varumärke handlar om attityden en konsu-

ment har gentemot företaget. Vi ville se om konsumenten kommer att fortsätta handla på 

H&M inom snar framtid även fast denne kanske har negativ syn på företaget.  

 

Eftersom fokus i arbetet ligger på varumärkesutvidgningar handlar de sista 11 frågorna enbart 

om varumärkesutvidgningar. Fråga 10, 11, 12, 15 och 18 är baserade på varumärkesutvidg-

ningar utifrån konsumentperspektiv. Detta för att mäta deras synsätt på utvidgningar, dvs. hur 

de ser på produktkategorierna speciellt på den senaste utvidgningen och ifall det finns positiva 

ställningar till fler utvidgningar i framtiden. Heminredning var den senaste utvidgningen från 

H&M, vilket gav en anledning till att många inte kände till den och därför ville vi se hur detta 

kan ha påverkat deras syn på företaget. Fråga 10a och b ställdes till syfte för att se om konsu-

menterna märker någon skillnad när nya produktkategorier förs in och hur detta påverkar de-

ras attityd mot företaget. Den avser att mäta deras reaktion och ställning till utvidgningen. I 

fråga 13, 14 och 17 tog vi upp olika faktorer som kan bidra till framgång för att se vad som 

har störst betydelse för konsumenterna och jämföra det med hur väl H&M har lyckats med 

detta. 
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4. Empiri 

Detta kapitel presenterar all data som har framkommit utifrån intervjuer med centrala 

personer för studiens ämne. Dessutom framställs resultatet från den kvantitativa 

undersökningen. 

4.1 Intervju med Mats Rönne, varumärkesexpert 

Rönne menar att ett starkt varumärke är ett som har en hög kännedom och en hög lojalitet 

bland målgruppen, men också ett som har förmågan att hålla ett högre pris än andra alternativ. 

För att ett företag ska lyckats behålla ett starkt varumärke måste den ha en tydlig vision om 

varför de finns till och vad de vill åstadkomma för sina konsumenter, samt sedan konsekvent 

överleva på detta. Det påpekas även att företag oftast inte lyckas förmedla de attribut och 

känslor med varumärket som de vill att konsumenterna ska känna. Orsakerna till att detta 

inträffar är att de har för lite kunskap om konsumenternas värderingar och relationen till 

varumärket. Rönne beskriver vidare att det också beror på dålig kommunikation med 

konsumenterna, där företaget oftast inte vet vad de vill ”berätta”. Associationerna är 

fundamentala för ett varumärkes värde med tanke på att de är de förväntningar som 

konsumenterna har på varumärket och därför bör dessa betraktas som oerhört viktiga, menar 

Rönne. 

 

Företag bör alltid se till att överföra positiva tankar till konsumenterna eftersom attityden hör 

ihop med beteendet och det kommer avgöra om de väljer att handla på H&M eller inte. För att 

ett företag ska kunna veta om en stark lojalitet till varumärket finns och hur den kan 

förbättras, finns det två sorters lojalitet att utgå ifrån, nämligen återköpsfrekvens och 

ambassadörsskap. Återköpsfrekvens handlar om hur ofta kunden köper en produkt inom en 

specifik kategori som varumärket finns inom. Ambassadörsskap handlar om hur ofta 

konsumenten aktivt berättar om eller stödjer varumärket. Lojalitet handlar om tillit och 

verktyg, vilket ger företaget skäl att vara lojal och medel att berätta om detta. För att etsa fast 

varumärket i huvudet på konsumenterna är det viktigt att förstå deras relation till varumärket 

och kategorin för att arbetet med positioneringen ska göras med rätt förutsättningar. Däremot 

menar Rönne att det inte finns något universalverktyg för att skapa denna strategi. För att 

säkerställa en bättre positionering än konkurrenterna bör företaget förstå sina konsumenter 

bättre än vad konkurrenterna gör. 
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De största riskerna vid varumärkesutvidgningar anses vara att det är den sämsta delen av 

utbudet som styr hur varumärket uppfattas. I de fall där varumärket är baserat på ett 

produkterbjudande kommer detta leda till att portföljen blir för bred och därmed otydlig, 

påpekas det. De största fördelarna vid varumärkesutvidgning är att det ger möjlighet till större 

avkastning på varumärkesinvesteringarna och ger möjlighet att förankra varumärket på 

kompetens- eller attitydnivå, vilket därmed ger en möjlighet att flytta fram positionerna. Den 

viktigaste faktorn är på vilken nivå eller med vilken referens varumärket är förankrat med när 

det handlar om att uppnå en framgångsrik utvidgning. Rönne tar upp exemplet med ”Virgin”, 

ett företag som säljer ett flertal produktkategorier dvs. allt från flyg till musik, och menar att 

Virgin inte är styrt av kategorier utan av en viss roll på marknaden. Rönne menar också att 

framgången av en varumärkesutvidgning beror på vad varumärket representerar, dvs. produkt, 

tjänst eller kompetens, och har ingen betydelse om varumärket är starkt i början eller inte. Så 

länge som utvidgningen stämmer med svaret ”Varför finns vi”, kan ett företag utvidga sitt 

varumärke, är detta otydligt får företag problem. För att ett företag ska lyckas utföra en 

varumärkesutvidgning på lång sikt som ska leda till framgång, bör företaget definiera sig själv 

utifrån strategin ”Varför finns det här företaget”, påpekar Rönne. 

4.2 Intervju med Bosse Eriksson, butikschef på H&M i Västerås 

De känslor som H&M vill förmedla till konsumenterna när de ser H&M:s logga, ska enligt 

Eriksson vara mode och kvalitet till bästa pris. Konsumenterna ska tänka på dessa två faktorer 

när de hör eller ser H&M. Eriksson menar att de flesta redan tänker på dessa två faktorer när 

de tänker på H&M. Det finns 3000 butiker i hela världen och detta tyder på ett starkt 

varumärke som uppskattas av konsumenterna. Det finns en H&M klubb med otroligt många 

klubbmedlemmar, vilket visar att det finns en stor lojalitet gentemot varumärket. Dessa 

konsumenter anses vara viktigast att ta hand om, även om det är intressant att attrahera nya 

konsumenter. När det kommer till positioneringen, berättar Eriksson även att det är tydligt att 

företaget skiljer sig ifrån andra modeföretag då H&M har butiker i över 50 länder och är en av 

världens största modekedjor. Enbart detta innebär att H&M har lyckats bra med att särskilja 

sig från andra modeföretag. 

På frågan varför H&M valde att utöka sitt sortiment till flera produktkategorier berodde det på 

att de ville testa sig fram och se vad som fungerar, och om H&M kunde erbjuda andra 

produkter förutom kläder. Eriksson berättar vidare att när H&M blev ett stort och välkänt 

företag, ökade ett behov av att utöka sortimentet vidare. Några produkter har inte fungerat 
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genom åren såsom klockor som såldes i några butiker runt om i landet. Detta uppskattades 

inte riktigt av konsumenterna och togs därför bort ur sortimentet. Det som är gemensamt för 

de olika produktkategorierna är att samtliga ska ha mode och kvalitet till bästa pris. Ett 

exempel på detta är skor, som H&M valde att lägga till i sitt produktsortiment då det är en 

viktig modeaccessoar idag. De har satsat mycket på skor och tagit in både dam- och herrskor. 

Det är ett betydligt större utbud av skor än någonsin idag, menar Eriksson. Den senaste 

produktkategorin är ”H&M Home” som omfattar heminredning och finns endast på två 

butiker i hela Sverige. Eriksson säger att detta går väldigt bra med tanke på att konsumenterna 

är väldigt nyfikna på det och vill att fler butiker runt om i landet ska kunna erbjuda denna typ 

av produktkategori.  

Lanseringen av nya produktkategorier har varit otroligt positivt för H&M då det har inneburit 

fler fördelar än kostnader. Om H&M skulle välja att utöka till ytterligare ett sortiment, borde 

det inte vara något problem anses det. De har duktiga människor inom företaget, bl.a. en egen 

designavdelning med 140 designers och andra kreativa människor inom företaget som skulle 

kunna göra det möjligt. Varumärket har sedan starten utvecklats otroligt mycket. Eriksson 

säger att han själv har arbetat 35 år inom företaget och har sett drastiska skillnader som bara 

har varit positiva och lärorika. Företaget kommer förmodligen att utöka sitt sortiment 

ytterligare i framtiden, inom vilken produktkategori detta blir är fortfarande oklart.  

4.3 Enkätundersökning av H&M:s konsumenter 

Nedanstående figur visar fördelningen mellan män och kvinnor. 

Figur 4.3.1: Fråga 1 – Du är: 

 

Diagrammet visar att respondenterna består av 74 % kvinnor och 26 % män. Det finns en klar 

indikation på att kvinnor är en huvudmålgrupp till H&M. 
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Figuren nedan visar en fördelning av åldern bland män och kvinnor. 

Figur 4.3.2: Fråga 2 – Ålder:  

 

Diagrammet visar att den dominanta målgruppen är mellan åldern 20-29 år, följt utav 10-19 

år. Sedan kommer åldersgruppen 40-49 år, därefter 30-39 år. Näst minsta gruppen är 50-59 år 

och den minsta målgruppen är runt 65 år och uppåt. 

 

 

 

 

 

 

Figuren nedan visar konsumenternas relation med H&M. 

Figur 4.3.3: Fråga 3 – Hur ofta handlar du på H&M?  

 

Diagrammet visar att den största siffran (46% av respondenterna) är på de konsumenter som 

handlar en gång i månaden. 27% av respondenterna en gång i veckan, medan 3% av respon-

denterna handlar dagligen på H&M. 17% av respondenterna handlar en gång i året och 7% av 

respondenterna handlar aldrig på H&M. 

Sammanfattning 

Ovanstående två frågor tar upp de demografiska faktorerna i undersökningen. 

Undersökningen visar att denna studie grundar sig på svar från mestadels kvinnor i 

åldersgruppen 20-29 år. 
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Nedanstående figur visar konsumenternas lojalitet till H&M. 

Figur 4.3.4: Fråga 4 – Har du ett klubbkort? 

 

Diagrammet visar att mer än hälften av respondenterna (65%) inte har ett klubbkort på H&M, 

medan 35% hade det. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående två frågor tar upp lojaliteten som finns bland konsumenterna. Undersökningen 

visar att majoriteten av respondenterna handlar väldigt ofta på H&M trots att inte alla har ett 

klubbkort, vilket visar att det finns många lojala konsumenter som handlar där regelbundet. 
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Nedanstående figur visar vilka associationer konsumenter förknippar H&M med. 

Figur 4.3.5: Fråga 5 – När du hör H&M, vad tänker du på? 

 

 

Utifrån diagrammet framkommer det att de tre största associationerna är att det är billigt, mo-

deinriktat och att de säljer kläder. I denna fråga framkom ett bortfall på 11% på grund av att 

svar utelämnades, vilket innebär att denna fråga är baserad på 89 respondenter som har be-

skrivit H&M med tre ord. En respondent innebär därför inte längre 1%, utan 0,89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp vilka associationer konsumenterna förknippar företaget med. 

Undersökningen visar tydligt att H&M har lyckats förmedla de flesta associationer som 

företaget vill att konsumenterna ska förknippa dess varumärke med. 
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Figuren nedan visar vilken image konsumenterna har av H&M. 

Figur 4.3.6: Fråga 6 – Vilken känsla väcks inom dig när du ser H&M loggan? 

 

Den känslan som majoriteten av respondenterna (40%) får när de ser H&M:s logga är ”ingen 

känsla”, tätt följt av positiv känsla (33%). 22% av respondenterna svarade att de fick viljan av 

att shoppa, medan endast 5% av respondenterna svarade att de fick en negativ känsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående diagram tar upp vilken image konsumenterna har av företaget. Undersökningen 

visar att hos majoriteten väcks en positiv känsla när de tänker på H&M, eftersom viljan av att 

shoppa kan tolkas som en positiv känsla. Detta betyder att företaget har lyckats förmedla sina 

associationer på ett korrekt sätt vid arbetet med utvidgningar. 
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Nedanstående figur visar hur väl företaget har positionerat sig i konsumenternas medvetande. 

Figur 4.3.7: Fråga 7 – Jag anser att H&M erbjuder det mesta som resterande företag inte 

gör.  

 

Diagrammet visar att majoriteten på 40% har skrivit att det stämmer till en viss del, följt av 

24% av respondenterna som ansåg att det inte stämmer alls. 20% av respondenterna svarade 

att de inte vet, medan 16% av respondenterna ansåg att det stämmer bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp positioneringsfaktorn av företaget från konsumenternas perspektiv. 

Undersökningen visar att konsumenterna har positionerat H&M väl, vilket innebär att företa-

get har lyckats förmedla ett tydligt budskap till dess konsumenter. 
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Nedanstående figur visar vilken attityd konsumenterna har gentemot H&M. 

Figur 4.3.8: Fråga 8 – Är H&M din först prioritet när du är på jakt efter kläder? 

 

Diagrammet visar att majoriteten på 50% av respondenterna skriver att de inte alltid handlar 

primärt på H&M men att det har hänt ibland. 43% av respondenterna har svarat att de inte gör 

det, medan 7% har svarat att de gör det. Svaret ”inte alltid men har hänt” kan tolkas som att 

det finns en positiv attityd mot företaget eftersom konsumenterna visar att det finns en möj-

lighet till att H&M kan vara en prioritet ibland. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp den attityd som konsumenterna har gentemot företaget. Undersök-

ningen visar att det finns en positiv attityd mot företaget även om H&M inte alltid anses vara 

det första valet. 
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I diagrammet nedan framkommer vilken av dessa kategorier som är en huvudkategori för 

H&M. 

Figur 4.3.9: Fråga 9 – Vad brukar du handla i första hand på H&M? 

 

Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna (61%) handlar i första hand kläder. 18% 

av respondenterna handlar mest spontant, vilket innebär att det kan handla om olika produkt-

kategorier. 8% av respondenterna handlar inte på H&M och 7% av respondenterna handlar 

underkläder. 5% av respondenterna har svarat att de handlar primärt Accessoarer, medan end-

ast 1% handlar smink primärt. Skor var det ingen av respondenterna som handlade primärt 

och därför finns inte skor med i diagrammet. I denna fråga framkom ett bortfall på 13% med 

anledning av utelämnat svar, vilket innebär att denna fråga är baserad på 87 respondenter. En 

respondent innebär därför inte längre 1%, utan 0,87%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp primära associationer för konsumenterna. Undersökningen visar 

att kläder är en helt klart huvudkategori i H&M följt utav spontana köp.   
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Nedanstående figur visar konsumenternas kännedom till den senaste utvidgningen av H&M.  

Figur 4.3.10: Fråga 10a – Visste du att H&M har en heminredningsavdelning? 

 

I diagrammet ovan framkommer det att 52% av respondenterna känner till H&M:s heminred-

ningsavdelning, medan 48% av respondenterna har svarat att de inte gör det.  

 

Diagrammet nedan visar konsumenternas reaktion och ställning till utvidgningen. 

Figur 4.3.11: Fråga 10b – Hur har detta ändrat din uppfattning om H&M? 

 

Diagrammet ovan visar att majoriteten på 74% av respondenterna har samma uppfattning om 

H&M som förut. 24% av respondenterna anger att deras uppfattning har ändrats till det bättre, 

medan 2% har angett att deras uppfattning har ändrats till det sämre.  
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Figuren nedan visar hur väl konsumenterna anser den nya produktkategorin passa in med 

H&M:s resterande produkter. 

Figur 4.3.12: Fråga 11 – Anser du att kläder och heminredning hör ihop? 

 

I diagrammet ovan framkommer det att majoriteten på 52% av respondenterna anser att kläder 

och heminredning hör ihop till en viss del. 18% av respondenterna anser att kläder och hemin-

redningen inte alls hör ihop, medan 10% av respondenterna ansåg tvärtom. 20% av respon-

denterna kände sig osäkra på frågan och svarade vet inte. 
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Nedanstående figur visar konsumenternas attityd mot den senaste utvidgningen. 

Figur 4.3.13: Fråga 12 – Kan du tänka dig att handla heminredningsprodukter av H&M? 

 

Ovanstående diagram visar att 54% av respondenterna kan tänka sig att handla heminred-

ningsprodukter av H&M, medan 10% av respondenterna har svarat nej på frågan. Det visade 

sig även att 7% av respondenterna redan handlar heminredningsprodukter av H&M. 29% av 

respondenterna kände sig osäkra på frågan och svarade vet inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fyra frågor tar upp varumärkesutvidgning ur konsumentperspektiv. Undersök-

ningen visar att majoriteten kände till H&M:s senaste utvidgning och att detta inte har ändrat 

deras uppfattning. Majoriteten anser även att kläder och heminredning hör ihop till en viss 

del samtidigt som 10% anser att det stämmer bra. Det framkommer också att majoriteten är 

villiga att handla den senaste produkten av H&M, där 7% av respondenterna redan gör det. 

Detta innebär att H&M har uppnått en passform mellan dess varumärke och den nya pro-

duktkategorin, vilket gör att konsumenterna blir mer benägna till att pröva nya produkter av 

ett företag som majoriteten handlar av. 
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Denna figur visar konsumenternas synpunkter på H&M:s framgång. 

Figur 4.3.14: Fråga 13 – Vad tror du har gjort H&M till ett framgångsrikt företag? 

 

Diagrammet ovan visar ett tydligt svar till orsaken bakom H&M:s framgång, dvs. majoriteten 

på 69% av respondenterna har svarat att H&M:s framgång beror på kombinationen mellan 

låga priser och en hög modegrad. 17% av respondenterna har svarat att den beror på ett brett 

produktutbud och 8% av respondenterna anser att den beror på hur väl företaget arbetar med 

att skapa ett välkänt varumärke. 1% av respondenterna har angivit ett annat svar där det fram-

kom att framgången av H&M beror på att det är ett stort och billigt företag. I denna fråga 

framkom det ett bortfall på 5%, med anledning av att respondenterna kryssade för fler alterna-

tiv där endast ett alternativ skulle väljas. En respondent innebär därför inte längre 1% utan 

0,95%. 
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Figurerna nedan (A-E) visar relevansen av varje framgångsfaktor enligt konsumenterna. 

Figur 4.3.15: Fråga 14, framgångsfaktorer – Vad är enligt dig viktigast att tänka på när ett 

företag utökar sitt sortiment till flera olika produktkategorier? 

A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram demonstrerar att majoriteten på 19% av respondenterna har angett en 

trea på detta svarsalternativ, vilket innebär att detta är viktigt att tänka på när ett företag utökar 

sitt sortiment till flera olika produktkategorier. Med detta menas att svarsalternativet är varken 

viktigast eller minst viktig. 18% av respondenterna har skrivit en etta till detta svarsalternativ, 

vilket innebär att den är minst viktig. 17% av respondenterna har skrivit en tvåa som innebär 

att detta alternativ är mindre viktig och 17% av respondenterna har skrivit en fyra som innebär 

att detta är väldigt viktigt. Övriga 17% av respondenterna anser att detta svarsalternativ är 

viktigast. 
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B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram demonstrerar att majoriteten på 23% av respondenterna har angett en 

fyra på detta svarsalternativ, vilket innebär att detta är väldigt viktigt att tänka på när ett före-

tag utökar sitt sortiment till flera olika produktkategorier. 21% av respondenterna har skrivit 

en femma som innebär att detta alternativ är viktigast och 16% av respondenterna har skrivit 

en trea som innebär att alternativet är viktigt. 16% av respondenterna har skrivit en tvåa som 

innebär att alternativet är mindre viktigt. Övriga 12% av respondenterna har skrivit en etta 

som innebär att alternativet är minst viktigt. 

 

C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram demonstrerar att majoriteten på 26% av respondenterna har angett en 

femma på detta svarsalternativ, vilket innebär att detta är viktigast att tänka på när ett företag 

utökar sitt sortiment till flera olika produktkategorier. 25% av respondenterna har skrivit en 

trea som innebär att detta alternativ är viktigt. 19% av respondenterna har skrivit en fyra som 

innebär att alternativet är väldigt viktigt och 13% av respondenterna har skrivit en tvåa som 

innebär att alternativet är mindre viktigt. Övriga 5% av respondenterna har skrivit en etta som 

innebär att alternativet är minst viktigt. 
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D)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram demonstrerar att majoriteten på 24% av respondenterna har angett en 

tvåa på detta svarsalternativ, vilket innebär att detta är mindre viktigt att tänka på när ett före-

tag utökar sitt sortiment till flera olika produktkategorier. 23% av respondenterna har angett 

en etta som innebär att detta alternativ är minst viktigt. 18% av respondenterna har angett en 

trea som innebär att alternativet är viktigt och 16% av respondenterna har angett en fyra som 

innebär att alternativet är väldigt viktigt. Övriga 7% av respondenterna har angett en femma 

som innebär att alternativet är viktigast. 
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E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram demonstrerar att majoriteten på 30% av respondenterna har angett en 

etta på detta svarsalternativ, vilket innebär att detta är minst viktigt att tänka på när ett företag 

utökar sitt sortiment till flera olika produktkategorier. 18% av respondenterna har skrivit en 

tvåa som innebär att detta alternativ är mindre viktigt. 18% av respondenterna har skrivit en 

femma som innebär att alternativet är viktigast och 12% av respondenterna har skrivit en trea 

som innebär att alternativet är viktigt. Övriga 10% av respondenterna har skrivit en fyra som 

innebär att alternativet är väldigt viktigt. I denna fråga framkom det ett bortfall på 12%, med 

anledning av att respondenten skrev två gånger samma siffra där det inte ska vara eller inte 

svarade på frågan överhuvudtaget. En respondent innebär därför inte längre 1% utan 0,88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående två frågor behandlar framgångsfaktorerna utifrån konsumenternas perspektiv. 

Undersökningen visar att majoriteten anser att låga priser kombinerat med hög modegrad är 

anledningen till H&M:s framgång. Detta är exakt det H&M:s varumärke står för. Det 

framkommer även att den mest relevanta faktorn är att företag ska känna sina konsumenter 

väl, följt utav att det ska finnas en passform. Att ha en liknelse mellan produkterna kom på 

tredje plats och vilken roll företaget har på marknaden kom på fjärde plats. Minst viktigt 

ansågs ett välkänt varumärke vara. 
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Nedanstående figur visar till vilken utsträckning konsumenterna är villiga att acceptera olika 

utvidgningar. 

Figur 4.3.16: Fråga 15 – Skulle du acceptera dessa produktkategorier från ett klädföretag? 

 

Den produktkategori som majoriteten av respondenterna (28%) skulle acceptera från ett kläd-

företag är produkter till skolan (pennor, block, sudd), medan 23% av respondenterna inte hade 

accepterat något av de utvalda produktkategorierna. 21% av respondenterna hade accepterat 

sportutrustning (inte kläder) från ett klädföretag och 18% av respondenterna skulle vara öppna 

för musikprodukter. 4% av respondenterna tyckte att trädgård skulle vara något för ett klädfö-

retag, medan 3% tyckte mat skulle passa in. 2% av respondenterna ansåg att bilar hade varit 

något för ett klädföretag och 1% av respondenterna föreslog konst i ett klädföretag. Dessutom 

kunde respondenterna kryssa i flera alternativ om de ville, vilket betyder att en respondent 

inte längre innebar 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp också upp varumärkesutvidgning ur konsumentperspektiv. 

Undersökningen visar att det finns en stor öppenhet till nya produkter för ett klädföretag, där 

endast 23% ansåg att inget av det som nämndes skulle vara acceptabelt. De tre kategorier 

som fick flest röster är produkter till skolan, sportutrustning och musikprodukter. 
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Nedanstående figur visar hur långt ett företag kan utvidga sitt varumärke enligt  

konsumenterna. 

Figur 4.3.17: Fråga 16 – När har ett företag generellt gått för långt enligt dig när det gäller 

att utöka sitt sortiment till olika produktkategorier? 

  

Diagrammet ovan visar att 46% av respondenterna har svarat att det spelar ingen roll hur 

många utökningar ett företag väljer att göra. Med andra ord, det finns ingen gräns. 24% av 

respondenterna ansåg att företag har gått för långt om det finns fler än sex utökningar, medan 

17% av respondenterna ansåg tre till sex utökningar var på gränsen. Övriga 13% av respon-

denterna tyckte att ett till tre utökningar var för mycket.  
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Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp varumärkets gränser till utvidgningar enligt konsumenterna. 

Undersökningen visar att majoriteten anser att det spelar ingen roll hur många utvidgningar 

ett företag väljer att göra, följt utav en gräns efter sex utökningar. Detta kan tolkas som att 

klädföretag har en stor möjlighet att utvidga vidare. 
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Figurerna nedan (A-C) demonstrerar relevansen av de tre framgångsfaktorerna utifrån teorin 

enligt respondenterna. 

Figur 4.3.18: Fråga 17, framgångsfaktorer – Hur viktigt anser du dessa punkter vara? 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående diagram visar att majoriteten på 44% av respondenterna anser att det är ganska 

viktigt att företaget erbjuder många olika produktkategorier. 38% av respondenterna har skri-

vit att det inte är viktigt och 18% av respondenterna har skrivit att det är väldigt viktigt.  
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Majoriteten på 74% av respondenterna anser att det är väldigt viktigt att produkterna har olika 

utbud av storlekar, former och färger. 22% av respondenterna har skrivit att det är ganska vik-

tigt och övriga 4% har skrivit att det inte är viktigt. 
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Majoriteten på 52% av respondenterna anser att det är inte viktigt att företaget erbjuder många 

olika varumärken. 39% av respondenterna har skrivit att det är ganska viktigt och 9% av re-

spondenterna har skrivit att det är väldigt viktigt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp framgångsfaktorer utifrån litteraturen för att se vilken betydelse de 

har för konsumenterna. Undersökningen visar att majoriteten anser att linjeutvidgningar är 

väldigt viktigt för klädföretag, medan horisontella anses vara ganska viktiga och vertikala 

utvidgningar inte viktiga alls. 
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Nedanstående figur visar konsumenternas ställning till produktens kvalitet och anpassning till 

resterande produkter. 

Figur 4.3.19: Fråga 18 – Tycker du att kvaliteten på existerande produkterna är viktigare än 

att den nya produkten passar in med de andra produkterna? 

 

 

Diagrammet ovan presenterar en klar bild av att majoriteten (82%) av respondenterna anser 

att kvaliteten är helt klart viktigare än produktens anpassning till resterande produktkategorier, 

medan 18% av respondenterna anser tvärtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp varumärkesutvidgning ur konsumentperspektiv. Undersökningen 

visar att forskarna har rätt angående kvaliteten, där majoriteten av respondenterna anser att 

kvaliteten på produkterna är viktigare än passformen mellan varumärket och den nya 

produkten. 
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Figuren nedan visar konsumenternas attityd till vidare köp hos H&M. 

Figur 4.3.20: Fråga 19 – Hur troligt är det att du kommer att handla på H&M den närmaste 

månaden? 

 

Diagrammet ovan visar att majoriteten på 29% av respondenterna har svarat att ett besök på 

H&M inom snar framtid är ganska troligt att det sker. 25% av respondenterna har svarat 

mycket troligt och 22% av respondenterna har svarat inte särskilt troligt. 13% av responden-

terna har kryssat för mest troligt, medan 11% av respondenterna har kryssat för inte troligt 

alls. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Ovanstående fråga tar upp konsumenternas attityd till ett besök inom den närmaste månaden. 

Undersökningen visar att majoriteten har en positiv ställning till att göra ett besök inom kort 

period, där det dominanta svaret var ganska troligt, följt utav mycket troligt. Dessutom sva-

rade 13% av respondenterna mest troligt. 
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5. Analys 

I detta kapitel vävs all insamlad data från teorin och empirin samman, vilket sedan 

analyseras för att utifrån detta kunna dra slutsatser och besvara på frågeställningarna. 

 

5.1 Varumärkets associationer 

Associationer är alla de idéer och tankar som finns i medvetandet hos individen när de tänker 

på en viss produkt eller tjänst (Alexandris, Douka, Papadopoulos & Kaltsatou, 2008). 

Eriksson påpekar att de känslor som konsumenterna får när de ser H&M:s logga ska vara 

mode och kvalitet till bästa pris. Rönne framhäver också att känslor är grundläggande för ett 

varumärkes värde eller image eftersom det är de förväntningar som konsumenten har på 

varumärket. Rönne påpekar även att det är vanligt förekommande att de flesta företag missar 

detta och förmedlar andra känslor än de som konsumenterna har. Det är just detta som kan 

orsaka att en utvidgning misslyckas för att produkten inte förmedlar det konsumenterna 

förväntar sig få och kan på så sätt skapa förvirring. Undersökningen visar tydligt tre 

kategorier som majoriteten av konsumenterna associerar H&M med, och dessa är (25%) 

billigt, (21%) modeinriktat och (14%) kläder, vilket tyder på att det skiljer sig åt lite med vad 

H&M vill förknippas med. Konsumenterna uppfattar inte H&M som ett företag som erbjuder 

kvalitet till bästa pris, som Eriksson framförde att de vill förknippas med. Detta kunde ses 

utifrån undersökningen där kvalitet endast nämndes bland 6% av respondenterna, vilka ansåg 

den vara mindre bra. Dock är det intressant att både mode och pris verkar vara uppfyllt ur 

båda synvinklarna och det är detta många förknippar H&M med. Det visar tydligt att H&M 

har lyckats uppnå de flesta associationer företaget ville förmedla med dess varumärke, vilket 

kan också vara en av anledningarna till att företaget blivit framgångsrikt. För att lyckas med 

vidareutvidgningar bör därför åtminstone den största delen av associationerna vara uppfylld. 

Ju mer företaget uppfyller dess associationer, desto större sannolikhet att den lyckas utvidga 

på lång sikt. 

5.2 Varumärkets image 

Aaker menar att image är ett set av känslor (associationer), vilket innebär att imagen byggs 

upp av just varumärkets associationer. Enligt Dahlén och Lange (2009) får ett varumärke en 

stark image när unika känslor kan förknippas till varumärket och vilka ska uppfylla 
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konsumenternas förväntningar. Eriksson menar även här att H&M:s image ska vara 

modeinriktat med kvalitet till det bästa priset. Rönne påpekar att det är konsumenternas 

känslor som skapar ett varumärkes image. Konsumenternas image till H&M i undersökningen 

visar att positiv känsla (32%) och viljan av att shoppa (22%) är två känslor som kan tolkas 

vara positiva och därför dominerar. Anledningen till att 40% av konsumenterna inte får någon 

känsla kan tolkas som att dessa konsumenter inte handlar så ofta på H&M eller inte prioriterar 

företaget vid köp av en vara och upplever därför ingen specifik känsla för varumärket. 

Enkätundersökningen visar att företaget är kunniga när det kommer till att utforma unika 

känslor till konsumenterna och i sin tur skapa en bra bild av företaget till omvärlden. Med 

anledning av att H&M har lyckats förmedla många associationer som företaget vill att 

konsumenterna ska känna, leder det automatiskt till en positiv image eftersom det finns en bra 

kommunikation mellan företaget och dess konsumenter. 

5.3 Varumärkets attityder 

Axelsson och Agndal (2012) menar att attityden styr konsumentens beteende och avgör hur 

denna kommer att bete sig gentemot varumärket, där denna kan ha en positiv eller negativ 

attityd. För att en köpintention ska kunna ske ännu en gång, måste konsumenten tycka om 

företagets produkt i en större utsträckning jämfört med konkurrenternas menar Dahlén och 

Lange (2009). Företaget bör alltid se till att överföra positiva tankar eftersom attityden hör 

ihop med beteendet och detta kommer att avgöra om konsumenterna väljer att handla på 

H&M eller inte, betonar Rönne. Enkätundersökningen visar att majoriteten (50%) handlar inte 

alltid primärt på H&M när de är ute efter kläder men att det hade hänt ibland. 7% av 

konsumenterna har svarat ja. Detta visar att det finns en positiv attityd mot företaget även om 

H&M inte alltid anses vara det första valet. Men eftersom företaget erbjuder fler kategorier 

kan den alltid vara en prioritet när det gäller en annan produktkategori som exempelvis 

underkläder. Konsumenternas ställning till att handla på H&M inom den närmaste månaden 

verkar vara positiv där 13% har svarat mest troligt, 25% har svarat mycket troligt och 29% har 

skrivit ganska troligt. Detta tyder på att konsumenterna redan har en relativt positiv attityd till 

företaget eftersom deras inställning till att handla på H&M inom den närmaste månaden var 

väldigt positiv. H&M har därmed höga chanser att få återbesök av konsumenterna och därför 

anses företaget även här ha lyckats bra med att skapa en positiv attityd till företaget. Att ha en 

positiv image ökar möjligheten till att konsumenten även får en positiv attityd som ofta leder 

till ett köp. 
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5.4 Varumärkets lojalitet 

Varumärket måste upplevas som bättre jämfört med konkurrenternas om en stark lojalitet ska 

kunna skapas. Det är viktigt eftersom det ökar chansen till återköp hos konsumenterna och gör 

den mindre mottaglig för konkurrenternas utbud, menar Nilson (1999). Dahlén och Lange 

(2009) förklarar även det nödvändiga av att skapa en relation mellan företaget och 

konsumenterna där företag tar hänsyn till konsumenternas intressen och försöker bygga på 

den relationen för att skapa en lojalitet. För att hålla reda på sina lojala konsumenter använder 

sig H&M utav klubbkort som har många klubbmedlemmar, vilket tyder på att det finns en stor 

lojalitet gentemot varumärket eftersom konsumenterna väljer att ansluta sig till denna klubb 

menar Eriksson. Utifrån den kvantitativa undersökningen framkommer det att 35% av 

respondenterna har ett klubbkort. Enligt Rönne kan lojalitet även mätas med hur ofta en 

konsument handlar hos ett företag där han pratar om att ha en stark tillit till företaget, vilket 

enligt enkätundersökningen visar att majoriteten (47%) av H&M:s konsumenter handlar en 

gång per månad, dock handlar 27% av konsumenterna en gång per vecka och 2% dagligen. 

Det tyder på att konsumenterna i stor grad handlar ganska ofta på H&M, vilket kan bero på att 

företaget har lyckats skapa rätt associationer och image som har lett till positiv attityd och 

lojala konsumenter. Därmed kan det konstaterats att företaget har lyckats skapa en trogen 

kundkrets. Xie (2008) skriver att vissa forskare påstår att konsumenternas benägenhet till att 

testa och köpa nya produkter har en viss påverkan på konsumenternas val av varumärke och 

varumärkeslojalitet. Självklart väljer konsumenter att handla primärt från de företag som de 

känner sig säkra med där de vet vad de kan få. Detta på grund av att det underlättar 

köpbeslutet speciellt om konsumenten är lojal till ett specifikt företag. Ifall detta företag 

lyckas förmedla positiva känslor kombinerat med rätt associationer finns det en större 

möjlighet för konsumenten att även pröva något nytt från samma varumärke. Vid utvidgningar 

på lång sikt kan det vara väldigt viktigt till att få lojala konsumenter eftersom dessa kan anses 

vara mer viktiga än andra med tanke på att de är mer villiga att pröva på något nytt från 

samma varumärke. 

5.5 Varumärkets positionering 

Ett varumärke som har starka associationer har även en stark position. Det är tydligt för 

konsumenten vad varumärket står för och lämnar även en tydlig position på marknaden, 

menar Dahlén och Lange (2009). Enligt Rönne handlar det om att företaget bör förstå sina 

konsumenter bättre än vad konkurrenterna gör för att säkerställa en bättre positionering. 
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Därför är det viktigt att förstå relationen som konsumenten har till varumärket för att arbetet 

med positionering ska göras på ett korrekt vis. Eriksson framhäver att H&M har positionerat 

sig kraftfullt i hela världen med tanke på att de har butiker i över 50 länder och på detta sätt 

särskiljer sig från konkurrenterna. Enkätundersökningen visar att när det kommer till frågan 

om H&M erbjuder det mesta som resterande företag inte gör, svarade majoriteten (40%) på att 

det stämmer till en viss del och 16% av konsumenterna ansåg att det stämmer bra. H&M 

verkar ha en klar position i konsumenternas medvetande och företaget verkar ha lyckats med 

att förmedla ett tydligt budskap till sina konsumenter, dvs. vad varumärket står för. Det är just 

en stark positionering som gör att konsumenterna väljer ditt företag över konkurrenternas, 

vilket styrs av associationer och image som varumärket förmedlar. Detta har en påverkan på 

hur lyckad en utvidgning kan bli. 

5.6 Varumärkets territorium 

För att undvika risken med att inte få sina varor sålda eller som Rönne påpekar att den sämsta 

delen av utbudet styr hur varumärket uppfattas används därför Kapferers modell, den så 

kallade ”varumärkets territorium”. Modellen har tillämpats på H&M som ett exempel för att 

visa hur potential och gränser vid utvidgningar kan förtydligas. Den inre kärnan i modellen 

består enligt Uggla (2002) av kärnvärden och grundläggande värderingar som varumärket är 

förknippat till. I H&M:s inre kärna (se figur 6.1) finns deras starka värderingar där tro på 

människan, ständig förbättring, lagkänsla, kostnadsmedvetenhet och enkelhet utgör 

verksamhetens grund. Fokus ligger på innovativ design och låga priser. Företaget har sedan 

utifrån detta skapat gränser för hur långt deras varumärke kan utvidgas inom de tre 

utvidgningszonerna. Inom den yttre kärnan finns enligt Uggla (2002) de spontana 

associationerna som människor har till varumärket. Företagets huvudkategori är kläder och 

det är dit som de spontana associationerna förs över till. På grund av detta, hamnar denna 

kategori i den yttre kärnan. Dessutom ger H&M:s underkläder och sportkläder associationer 

till varumärkets kärnvärden och därför återspeglas även dessa i den yttre kärnan. Kläder har 

blivit en viktig del av varumärket och har varit den första representerade kategorin sedan 

H&M:s start. Enligt undersökningen går det att se att majoriteten (61%) av konsumenterna 

handlar i första hand kläder, vilket ger en indikation på att denna kategori frambringar mest 

pengar med anledningen av att den ligger närmast företagets kärnvärden och associationer 

runt varumärket. Detta med anledning av att H&M har skapat sig ett framgångsrikt varumärke 

som har gett företaget en möjlighet till att kunna utöka sitt sortiment till nya kategorier utan 

att förlora konsumenter.  
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Uggla (2002) skriver att i utvidgningszonen finns mer vidsträckta möjligheter till 

varumärkesutvidgningar som ligger latenta i konsumenternas medvetande. Dessa utvidgningar 

kan tyckas vara avståndstagande, men som i alla fall på något sätt lyckas få acceptans av 

konsumenterna, menar Uggla (2002). H&M har lyckats utvidga till olika produktkategorier 

såsom accessoarer, smink, skor och heminredning, vilka hamnar i utvidgningszonen eftersom 

associationerna inte riktigt förhåller sig till den inre kärnan. Dessa utvidgningar startade under 

en senare period och enligt Eriksson verkar det ha gått bra. Några andra potentiella 

utvidgningar för H&M kan vara (som undersökningen visar att majoriteten av konsumenterna 

är intresserad av) skolprodukter, sportutrustning och musikprodukter. 

Xie (2008) skriver att varumärkesutvidgningar kan underlätta konsumenternas köpbeslut 

genom att använda sig utav de varumärken de redan känner till. Detta verkar stämma överens 

i fallet med H&M där konsumenterna har visat ett stort intresse för deras utvidgningar, vilket 

har gett företaget ett lyft för att utvidga mer. Dock har inte alla utvidgningar varit lyckade. En 

mindre lyckad utvidgning av H&M har varit lanseringen av dess egna klockor, vilket inte 

uppskattades riktigt av konsumenterna och togs därför bort ur sortimentet. H&M hade då 

hamnat i det förbjudna området som Uggla (2002) skriver om. Med det förbjudna området 

menas det att konsumenter kan tycka att utvidgningarna har gått för långt och kan anse dessa 

vara meningslösa eller irrelevanta. Detta betyder att konsumenterna inte längre upplever några 

spontana eller djupa associationer av varumärket, och om företagets varumärke inte är starkt 

nog kan det äventyra dess rykte. Med tanke på att H&M har ett framgångsrikt varumärke har 

företaget inte förlorat konsumenter. 

För att hålla kvar konsumenternas intresse uppe, utvidgade företaget sitt sortiment ytterligare 

till en produktkategori som passade bättre in med H&M. Efter misslyckandet med klockor 

utvidgade företaget till heminredning som blev enligt enkätundersökningen en mer uppskattad 

utvidgning. Enligt Rönne är den viktigaste faktorn på vilken nivå eller med vilken referens 

varumärket är inbyggt med, när det kommer till att uppnå en framgångsrik utvidgning. Han 

påstår att så länge som utvidgningen stämmer med svaret ”Varför finns vi”, kan ett företag 

utvidga sitt varumärke, är detta otydligt får företaget problem. Denna framgång med 

utvidgningar som H&M har kan bero på att varumärket är så pass starkt att företaget har 

lyckats sedan tidigare få en lojal kundkrets där de lojala konsumenterna fortfarande anser och 
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upplever företagets utvidgningar som trovärdiga för dess varumärke. Nedan i figur 6.1 visas 

en förtydligande bild utav H&M:s territorium. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1, H&M:s territorium, Egen bearbetning 

5.7 Varumärkesutvidgning ur konsumentperspektiv 

Enligt Uggla (2002) måste företag ha en förståelse för dess konsumenter om de ska lyckas 

med en varumärkesutvidgning. Det gäller att förstå vad konsumenterna upplever vara relevant 

i samband med varumärkesutvidgning för att sedan kunna återföra det i företaget och sätta 

ihop det med kreativa idéer vad gäller utvidgningen. H&M har lyckats utvidga sitt varumärke 

på både horisontell och linjenivå där de erbjuder många olika produktkategorier med ett stort 

utbud av färger, storlekar och former. Dessutom har de utvidgat sitt varumärke på en mindre 

vertikalnivå där enbart skönhetsprodukter som hud, hår och smink finns i olika varumärken. 

Majoriteten (73%) av deras konsumenter anser att ett stort utbud av färger, storlekar och 

former är väldigt viktigt för ett klädföretag att tänka på vid utvidgningar, samtidigt som 21% 

anser att det är ganska viktigt. Detta visar tydligt att linjeutvidgningen är mest betydlig för 

konsumenterna. Dessutom att ha många olika produktkategorier anser majoriteten på 41% 

vara ganska viktigt medan 18% anser det vara väldigt viktigt. Undersökningen visar att 

horisontella utvidgningar har en mindre betydelse för konsumenterna än linjeutvidgningar, 

men den är fortfarande viktig för att hålla deras intresse uppe. Att erbjuda olika varumärken 

anser majoriteten på 50% inte vara viktigt alls medan 38% anser det vara ganska viktigt, 

vilket innebär att vertikala utvidgningar för klädföretag är minst viktig och kan användas 

enbart vid behov. Detta visar att H&M har lyckats erbjuda det som anses vara relevant för 

dess konsumenter vid ett arbete med utvidgningar. Det som H&M och andra klädföretag kan 

satsa mer på vid utvidgningar på lång sikt är att göra fler linjeutvidgningar med färger, former 

- Tro på människan 
- Ständig förbättring 

- Lagkänsla 

- Kostnadsmedvetenhet 
- Enkelhet 

- Innovativ design 

H&M Kläder 

H&M Underkläder 
H&M Sportkläder 
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H&M heminredning 

H&M Klockor 



 

58 

 

och storlekar med tanke på att detta uppskattades mest och samtidigt vara lite mer försiktiga 

när det gäller horisontella utvidgningar eftersom dessa kan äventyra ett företags rykte i 

längden. En vertikal utvidgning anses inte vara lämplig att utvidga på lång sikt för ett 

klädföretag eftersom den kan vara väldigt riskfylld i och med att dess konsumenter kan på ett 

enklare sätt förlora den image de hade i början på grund av att företaget erbjuder för många 

varumärken. Detta kan leda till att konsumenterna i slutändan enkelt kan förknippa företaget 

med allt och ingenting. 

Kim och Lavack (1996) påpekar att varumärkesutvidgning inträffar enklast när 

konsumenterna känner till företagets varumärke eftersom det hjälper nya produkter att lättare 

komma in på marknaden och fånga upp nya marknadssegment snabbare. Uggla (2002) 

påpekar även att en utvidgning inte alltid leder till en acceptans bland konsumenterna. Den 

utmaning som företag står inför handlar om att förstå ifall konsumenter accepterar specifika 

produkter från specifika företag. Xie (2008) skriver att acceptansen av utvidgningen från 

konsumenterna kan vara en nyckel till varumärkesutvidgningar. Eriksson berättar att när 

H&M blev ett stort och välkänt företag, ökade ett behov av att utöka sortimentet vidare. De 

tidigare utvidgningar som H&M har erbjudit visade sig ha gått väldigt bra speciellt med 

skoavdelningen som är väldigt eftertraktad. För tillfället finns det inte några planer till fler 

utvidgningar enligt Eriksson, men förmodligen i framtiden kommer företaget att utöka sitt 

sortiment vidare. Utifrån konsumenternas perspektiv framstod en öppenhet till 

vidareutvidgningar för ett klädföretag. De tre produktkategorier som fick flest röster är 

produkter till skolan (27%), sportutrustning (21%) och musikprodukter (18%). Det fanns även 

konsumenter (23%) som inte hade accepterat något av de utvalda produktkategorierna. Trots 

detta fanns det fler personer som var villiga att se mer produktkategorier utav klädföretag än 

de som inte var. Det kan tolkas som att klädföretag i allmänhet inte riktigt ännu har nått en 

hög nivå av utvidgningar och att det finns en möjlighet att utöka sortimentet vidare med tanke 

på att majoriteten av dess konsumenter har visat sig vara villiga att acceptera fler 

produktkategorier.  

5.8 Framgångsfaktorer 

De två framgångsfaktorer som forskare har kommit fram till när det gäller 

varumärkesutvidgningar är en liknelse mellan produkter eller någon typ av passform mellan 

varumärket och den nya produktkategorin. Utöver dessa två har andra framgångsfaktorer 

föreslagits i enkätundersökningen och dessa är hur väl företaget känner sina konsumenter, 
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vilken roll företaget har på marknaden och att ha ett välkänt varumärke. Frågan är nu vad som 

anses vara mest relevant utifrån konsumenternas perspektiv? Enkätundersökningen visade att 

det som anses vara mest relevant enligt konsumenterna är att företaget ska känna sina 

konsumenter väl, dvs. företaget ska veta vad konsumenterna vill ha för att kunna utvidga. 

Företag kan inte överleva utan dess konsumenter och just därför är många företag mer 

intresserade av att få lojala konsumenter än att attrahera nya oavsett hur framgångsrikt ett 

företag kan vara. Detta på grund av att dessa konsumenter oftast hjälper företaget att utvecklas 

genom att företaget lyssnar på deras åsikter. H&M är ett framgångsrikt företag som enligt 

Eriksson också söker primärt att göra sina lojala konsumenter nöjda. Detta betyder att den 

största nyckeln till företagets framgång är konsumenterna. 

På andra plats anser konsumenterna att en passform är väldigt viktigt, dvs. den nya produkten 

ska höra ihop med resten av produkterna, och intressant nog kommer ”en liknelse mellan pro-

dukterna” på en tredje plats från konsumenternas perspektiv. Detta stärker forskarnas påstå-

ende om att en passform och liknelse har en stor betydelse för framgången av en varumärkes-

utvidgning, speciellt om ett företag vill utvidga på lång sikt. Dessutom har studier visat att 

kundattityder mot utvidgning av varumärket har förändrats till mer positivt i de stunder som 

konsumenter upplever en god passform, skriver Grime, Diamantopoulos & Smith (2002). 

Eriksson nämner att lanseringen av nya produktkategorier har varit otroligt positivt för H&M 

då det har inneburit fler fördelar än kostnader, eftersom det har varit tydligt att det finns ett 

intresse för detta hos konsumenterna. Xie (2008) bekräftar detta och skriver att konsumenter-

na har en tendens att acceptera en varumärkesutvidgning när varumärket förknippas med hög 

kvalitet eller att det finns en passform mellan nya och existerande produktkategorier. Dock 

påstår vissa forskare att det inte alltid behövs en nära passform för att konsumenterna ska ac-

ceptera en utvidgning. Den senaste utvidgningen som H&M har fört in är deras heminred-

ningsavdelning ”H&M Home”. Eriksson påpekar att alla deras produktkategorier ska ha mode 

och kvalitet till bästa pris eftersom det är vad deras varumärke representerar, vilket visar att 

företaget söker en passform mellan varumärket och den nya produktkategorin vid arbetet med 

utvidgningar. Enkätundersökningen visar att majoriteten (51%) av dess konsumenter anser att 

heminredning och kläder hör ihop till en viss del och 10% av konsumenterna anser att det 

stämmer bra. Det framkommer i diagrammet av följande fråga att 54% av konsumenterna kan 

även tänka sig att handla heminredningsprodukter av H&M, samtidigt som 7% av konsumen-

terna redan handlar dessa produkter. Anledningen till att endast 7% handlar dessa produkter 

redan kan bero på att just i Västerås erbjuds inte dessa produkter i butiken, vilket det gör t.ex. 
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i Stockholm. Dessa 7% av respondenterna har förmodligen handlat produkterna i någon av de 

städer där produkterna finns i butiken eller på något annat sätt såsom via nätet eller klubbtid-

ningen. 

Detta innebär att H&M har lyckats förmedla ett framgångsrikt varumärke som håller det den 

representerar i samtliga produkter, vilket tyder på att även konsumenterna ser en passform 

mellan varumärket och den nya produktkategorin. På följande fråga om varför konsumenterna 

tror att H&M har blivit ett framgångsrikt företag svarar majoriteten av konsumenterna (69%) 

att det är på grund av dess låga priser kombinerat med en hög modegrad, vilket är precis det 

som deras varumärke står för. Utifrån undersökningen framkommer det också att lite mer än 

hälften av konsumenterna (52%) redan kände till H&M:s senaste utvidgning och 73% av 

konsumenterna anser sig ha samma uppfattning som förut. Eftersom utvidgningarna inte har 

påverkat konsumenternas uppfattning till olika håll innebär även detta att det finns en klar 

passform. Anledningen till att H&M har blivit framgångsrikt kan till en stor utsträckning bero 

på att det finns en passform mellan varumärket och utvidgningarna. För företag som vill 

utvidga på lång sikt kan det vara ytterst relevant att tillämpa en typ av passform eller liknelse 

som ger företaget en starkare bild av det som vill förmedlas och som ger konsumenterna något 

att koppla varumärket till.  

Xie (2008) påpekar också att vissa forskare påstår att kvalitet kan vara viktigare att uppnå än 

en passform. Enkätundersökningen visar att påståendet stämmer väl med konsumenternas 

uppfattning där majoriteten (82%) anser att kvaliteten är helt klart viktigare än produktens 

anpassning till resterande produktkategorier. Detta indikerar att en uppnådd hög kvalitet kan 

påverka konsumenterna till att se företaget mer positivt. Eftersom H&M inte riktigt har 

lyckats fullt ut med kvaliteten på dess produkter har därför en tillämpning av passform varit 

viktigare för de. För företag som söker att utvidga på lång sikt kan detta vara ytterst relevant 

där även kvaliteten kan framstå som en framgångsfaktor. 

På fjärde plats ansåg konsumenterna att företagets roll var mindre viktigt och minst viktigt var 

att ha ett välkänt varumärke. Vilken roll ett företag har för tillfället kan alltid ändras beroende 

på hur väl företaget lyckas positionera sig bland konsumenterna. Att ha ett välkänt varumärke 

behöver inte alltid betyda att varumärket uppfattas positivt, vilket inte heller garanterar 

framgång för ett företag.  

Att överföra kompetens anses enligt Uggla (2002) vara en av de viktigaste faktorerna för en 

varumärkesutvidgning. Trots detta utvidgar många företag den egna verksamheten i områden 
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där de saknar kompetens, menar Uggla (2002). H&M misslyckades med att sälja klockor, 

dock hade inte deras rykte försämrats. Detta fixade företaget genom att införa en ny utvidg-

ning som passade deras varumärke bättre. Eriksson nämner att om H&M nu skulle välja att 

utöka till ytterligare ett sortiment, borde det inte vara något problem. De har duktiga männi-

skor inom företaget, bl.a. en egen designavdelning med 140 designers och andra kreativa 

människor inom företaget som skulle kunna göra det möjligt. Detta kan vara en annan faktor 

som påverkar hur lyckad en utvidgning blir i längden eftersom företag som saknar kompetens 

inom ett område som den utvidgar till riskerar att försämra sitt rykte. Rönne menar att de 

största riskerna vid varumärkesutvidgning är att den sämsta delen av utbudet kan på det sättet 

styra hur varumärket uppfattas. Om varumärket är baserat på ett produkterbjudande kan det 

leda till att portföljen blir för bred och därmed otydlig. För att ett företag ska lyckas utföra en 

varumärkesutvidgning på lång sikt som ska leda till framgång, bör företaget definierar sig 

själva utifrån strategin ”Varför finns det här företaget”, påpekar Rönne. Nyckeln kan därför 

tänkas ligga i ett arbete med att skapa rätt associationer och image av företagets varumärke 

och hålla fast vid det när utvidgningar skapas, vilket sedan påverkar hur framgångsrik en ut-

vidgning blir i slutet. 
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6. Slutsats 

Detta kapitel sammanfattar studiens mest relevanta aspekter, vilka redogörs tillsammans med 

slutsatser som har framkommit utifrån analysen för att på så sätt kunna besvara syftet. 

Kapitlet avslutas med ett par rekommendationer till vad företag bör tänka på vid utvidgningar 

på lång sikt. Dessutom ges förslag på vidare forskning. 

 

I denna studie söktes ett svar på hur framgång kan uppnås på lång sikt med varumärkesut-

vidgningar med hjälp av information från ett företag som har lyckats med detta, dvs. H&M. 

Dessutom var målet med denna studie att se hur konsumenter och potentiella konsumenter till 

H&M ställer sig inför varumärkesutvidgningar i syfte att se skillnader på vad företag vill för-

medla och det konsumenterna upplever. Att uppnå framgång på lång sikt med varumärkesut-

vidgningar anses vara väldigt svårt med tanke på att det inte är många som har lyckats med 

det. Orsaken till detta är att många viktiga faktorer inte har tagits till hänsyn. Först och främst 

beror framgången med utvidgningen mycket på den vikt som läggs på arbetet med företagets 

varumärke eftersom det påverkar hur utvidgningen i slutändan resulterar. Som Rönne påpekar 

kan ett företag utvidga hur långt den vill bara den stämmer överens med svaret ”varför finns 

vi”. Problem börjar uppstå när detta inte uppnås och därför misslyckas de flesta företag, påstår 

Rönne. 

 

För att en utvidgning ska lyckas gäller det för företag att skapa associationer som passar in 

med det varumärket förmedlar för att på detta sätt kunna skapa en positiv image. H&M har 

lyckats uppnå de flesta associationer företaget ville förmedla med dess varumärke, vilket kan 

också vara en av anledningarna till att företaget blivit framgångsrikt. För att lyckas med vida-

reutvidgningar bör därför åtminstone den största delen av associationerna vara uppfylld. Ju 

mer företaget uppfyller dess associationer, desto större sannolikhet att den lyckas utvidga på 

lång sikt. Med anledning av att H&M har lyckats förmedla till största del de associationer som 

företaget vill att konsumenterna ska uppleva, leder det automatiskt till en positiv image ef-

tersom det finns en bra kommunikation mellan företaget och dess konsumenter. Att ha en po-

sitiv image ökar möjligheten till att konsumenten även får en positiv attityd som ofta leder till 

ett köp. Detta kan bevisas med undersökningen av H&M där majoriteten av dess konsumenter 

har visat en positiv ställning till att göra ett återbesök hos företaget, vilket beror på dess posi-
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tiva image av företaget. Det är utifrån detta som de lojala konsumenterna framkommer, vilka 

sedan genom dess intressen kommer att hjälpa företaget att utvecklas. H&M har lyckats skapa 

en trogen kundkrets med hjälp utav klubbkort och enligt undersökningen handlar deras kon-

sumenter i stor grad ganska ofta på H&M. Dessa konsumenter är väldigt viktiga vid utvidg-

ningar på lång sikt eftersom de kommer vara främst villiga till att pröva nya produkter från 

ditt företag och därigenom skapa ett gott rykte som sprids till potentiella konsumenter. Hur 

lyckat detta blir beror på hur väl företaget har lyckats positionera sig i konsumenternas med-

vetande. H&M verkar ha en klar position i konsumenternas medvetande i och med att företa-

get har lyckats förmedla ett tydligt budskap till sina konsumenter. En stark positionering gör 

att konsumenterna väljer ditt företag över konkurrenternas, vilket styrs av associationer och 

image som varumärket förmedlar. Detta har en påverkan på hur lyckad en utvidgning kan bli. 

 

Utifrån teorin framkom olika typer av utvidgningar. H&M har lyckats utvidga sitt varumärke 

på både horisontell och linjenivå men dessutom på en mindre vertikalnivå. Konsumenter och 

potentiella konsumenter till H&M anser att linjeutvidgningen är mest betydlig för ett klädfö-

retag, vilket både H&M och företag inom klädbranschen bör satsa mer på. För ett klädföretag 

anses linjeutvidgningen vara mest betydlig för konsumenterna. Horisontella utvidgningar ver-

kar ha en mindre betydelse än linjeutvidgningar, men de anses vara fortfarande viktiga för att 

hålla konsumenternas intresse uppe. Vertikala utvidgningar för klädföretag anses vara minst 

lämpliga och kan användas enbart vid behov utifrån ett konsumentperspektiv. Utifrån under-

sökningen verkar det finnas en positiv attityd gentemot utökningar av ett varumärke i kläd-

branschen där majoriteten av konsumenterna har visat en öppenhet mot fler produktkategorier. 

Det kan tolkas som att klädföretag i allmänhet inte riktigt ännu har nått en hög nivå av utvidg-

ningar och att det finns en möjlighet att utöka sortimentet vidare med tanke på att majoriteten 

av dess konsumenter har visat sig vara villiga att acceptera fler produktkategorier.  

 

För att uppnå en utvidgning på lång sikt bör även några framgångsfaktorer tas till hänsyn. Den 

mest relevanta framgångsfaktorn vid utvidgningar är att företaget ska känna sina konsumenter 

väl, dvs. företaget ska veta vad konsumenterna vill ha för att kunna utvidga. Sedan ansågs en 

passform mellan varumärket och den nya produkten vara väldigt viktig, följt av att ha en lik-

nelse mellan produkterna. Detta stärker forskarnas påstående om att en passform eller liknelse 

har en stor betydelse för framgången av en varumärkesutvidgning, speciellt om ett företag vill 
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utvidga på lång sikt. Utifrån enkätundersökningen framstod det att utvidgningarna inte hade 

påverkat H&M:s konsumenter och potentiella konsumenternas uppfattning till olika håll inne-

bär detta att det finns en klar passform. 

 

Utifrån studierna framkom det även att kundattityder mot utvidgning av varumärket kan 

förändras till mer positivt i de stunder som konsumenter upplever en god passform. 

Konsumenterna kan även ha en tendens att acceptera en varumärkesutvidgning när 

varumärket förknippas med hög kvalitet eller att det finns en passform mellan nya och 

existerande produktkategorier. Anledningen till att H&M har blivit framgångsrikt kan till en 

stor utsträckning bero på att det finns en passform mellan varumärket och utvidgningarna. För 

företag som vill utvidga på lång sikt kan det vara ytterst relevant att tillämpa en typ av 

passform eller liknelse som ger företaget en starkare bild av det som vill förmedlas och som 

ger konsumenterna något att koppla varumärket till. Dessutom kan en uppnådd hög kvalitet 

påverka konsumenterna till att se företaget mer positivt och därmed framstå som en 

framgångsfaktor. 

 

Mindre viktigt ansågs företagets roll på marknaden vara, och minst viktigt var att ha ett 

välkänt varumärke. Vilken roll ett företag har för tillfället kan alltid ändras beroende på hur 

väl företaget lyckas positionera sig bland konsumenterna. Att ha ett välkänt varumärke 

behöver inte alltid betyda att varumärket uppfattas positivt, vilket inte heller garanterar 

framgång för ett företag. Att överföra kompetens kan också vara en av de viktigaste faktorerna 

för en varumärkesutvidgning. Den kan påverka hur lyckad en utvidgning blir i längden 

eftersom företag som saknar kompetens inom ett område som den utvidgar till riskerar att 

försämra sitt rykte. H&M misslyckades med att sälja klockor, dock hade inte deras rykte  

försämrats. Detta fixade företaget genom att införa en ny utvidgning som passade deras 

varumärke bättre. Med tanke på att det råder en tuff konkurrens inom klädbranschen, är det 

ytterst viktigt för företag att hålla konsumenternas intressen uppe för att kunna överleva på 

marknaden. Med detta sagt presenteras nedan några rekommendationer till företag som vill 

utvidga på lång sikt och det som bör tas med i åtanke. 
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Rekommendationer 

För att lyckas utvidga på lång sikt följer här några rekommendationer som företag kan ha med 

i åtanke: 

 Arbeta med associationerna till den nya produkten 

Med tanke på att många företag inte har lyckats förmedla det deras varumärke 

representerar i utvidgningarna, bör företag satsa på att arbeta med att skapa 

associationer till produkten som passar in med varumärket. H&M bör satsa mer på att 

införa kvalitet i deras varor för att uppfylla de associationer företaget vill förmedla 

med sitt varumärke. 

 

 Utvidga med försiktighet 

Utifrån undersökningen framkom det att klädföretag borde satsa på att utvidga på 

horisontell och linjenivå, samt endast vid behov på vertikala utvidgningar. Detta gäller 

även för H&M inför vidareutvidgningar. 

 

 Möjliga vidareutvidgningar 

Det som kan rekommenderas utifrån undersökningen är att klädföretag skulle kunna 

satsa på utvidgningar inom skol-, sport- och musikprodukter, vilka alla tre har 

omfattats av ett stort intresse hos konsumenterna, men även annat som inte urskiljer 

sig för mycket från det företaget representerar. Detta gäller även för H&M inför 

vidareutvidgningar. 

 

 Ta hänsyn till framgångsfaktorer 

Eftersom konsumenterna är den största nyckeln till framgång av utvidgningar, anses 

det vara ytterst viktigt att satsa på att få lojala konsumenter. För att kunna få detta 

måste företag vid arbete med utvidgningar söka att tillämpa en passform eller liknelse 

mellan produkterna. Detta eftersom studier visar att kundattityder kan förändras till 

mer positivt för utvidgningar när det finns en passform eller liknelse, vilket är ett 

behov vid utvidgningar på lång sikt. Det kan även vara bra att ha i åtanke vilken roll 

företaget har på marknaden och satsa på att få ett välkänt varumärke för att på detta 

sätt få fler lojala konsumenter. Även H&M bör alltid sträva vid utvidgningar att den 

nya produkten passar ihop med deras övriga sortiment. 



 

66 

 

 Satsa på kvaliteten av produkterna  

En uppnådd hög kvalitet påverkar konsumenterna till att se företaget mer positivt och 

kan därmed framstå som en framgångsfaktor. Detta är något H&M bör arbeta mer med 

för att stärka sin utvidgning ännu mer eftersom undersökningen visade att kvaliteten 

inte riktigt stämde överens med deras budskap.   

 

 Skaffa kompetens till områden som utvidgningen ska ske 

Att ha kompetens kan påverka hur lyckad en utvidgning blir i längden eftersom 

företag som saknar kompetens inom ett område som den utvidgar till riskerar att 

försämra sitt rykte. H&M har lyckats utvidga på lång sikt med endast ett misstag, dvs. 

att sälja klockor. Med dess erfarenhet, även om företaget är välkänt, bör de alltid satsa 

på att utvidga endast inom områden där det finns starka kompetenser för att undvika 

fler misstag.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång dök det upp idéer om hur studien kunde ha genomförts eller studerats 

vidare. Eftersom denna studie var baserad på en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

undersökning kunde en liknande kvalitativ eller kvantitativ undersökning göras och involvera 

fler konsumenter eller företag för att få ett mer jämförbart resultat. Dessutom kunde 

undersökningen göras via Internet för att nå ut till fler respondenter och på detta sätt öka 

trovärdigheten ännu mer. 

Ett annat förslag skulle vara att med hjälp av denna information genomföra en mätning på fler 

företag för att se till vilken utsträckning företag tillämpar dessa tekniker (framgångsfaktorer) 

med att uppnå framgång, vilket skulle ge en högre trovärdighet. Det vore även intressant att 

undersöka om det finns några skillnader mellan männens och kvinnornas åsikter när det gäller 

klädbranschen. Denna studie kan även användas till en framtida mätning för att se till vilken 

utsträckning andra företag inom klädbranschen har använt sig utav det som har 

rekommenderats i denna studie. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till Mats Rönne 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås som skriver vår magisteruppsats om 

varumärkesutvidgningar. Vi vill först tacka dig för att du tar dig tid till att svara på dessa 

frågor. Intervjun är baserad på de aspekter som vi tror är viktiga och har ett samband med 

varumärkesutvidgning. Vi skulle uppskatta om intervjun kan bli lite mer av en diskuterande 

form och att inte endast raka svar ges. Om du inte skulle förstå en fråga, skriv gärna tillbaka 

till oss så försöker vi förklara bättre. Svara gärna på frågorna i ett nytt dokument! 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat med varumärken? 

 

Varumärke 

Varumärke är ett verktyg som gör ett företag unikt och skiljer den från konkurrenterna. Det 

är en symbol som förmedlar känslor och tankar till produkter inom ett specifikt företag. 

2. Hur skulle du förklara "ett starkt varumärke"? 

3. Hur bör företag gå till väga för att behålla ett starkt varumärke? 

 

Image & Associationer 

3. Ofta händer det att företag inte lyckas förmedla de attribut och känslor med varumärket 

som de vill att konsumenterna ska känna. Varför tror du att detta inträffar, vad är det som 

går fel? 

4. Vilken roll spelar associationer (attribut, nytta och attityd) för ett varumärkes värde? 

 

Attityder 

5. Hur kan företag påverka konsumenternas attityd? 

 

Lojalitet 

6. Hur vet företag att en stark lojalitet till varumärket finns och hur kan de förbättra den 

ytterligare? 



 

 

 

 

Positionering 

7. Vid positionering av varumärket, vilka aspekter är viktigast att titta på för att etsa fast 

varumärket i huvudet på konsumenterna? 

8. Hur kan företag säkerställa en bättre positionering än konkurrenterna? 

 

Varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning är som vi har lärt oss en tillväxtstrategi där företaget utnyttjar sitt 

befintliga varumärke för nya marknadserbjudanden. H&M är ett företag som har lyckats 

med detta under en lång period då de i dagsläget har ett stort utbud av produkter under ett 

och samma varumärke. 

9. Vilka är de största riskerna enligt dig vid varumärkesutvidgning? 

10. Vilka är de största fördelarna enligt dig vid varumärkesutvidgning? 

11. Denna strategi används för att uppnå framgång med ett existerande varumärke men ofta 

händer det att företag misslyckas med det. Många forskare har kommit fram till att liknelse 

mellan produkter eller någon typ av passform mellan varumärket och den nya 

produktkategorin behövs för att uppnå en framgångsrik utvidgning. Vad tror du, finns det 

något annat som bidrar till framgång eller beror det endast på dessa två faktorer? 

12. Tror du att framgången av en varumärkesutvidgning beror på hur starkt varumärket är i 

början? Eller kan varumärkesutvidgning bidra till framgång ändå? 

13. Hur långt kan ett företag utvidga sitt varumärke? Hur vet företag när de är nära gränsen? 

14. Vad tror du krävs för att ett företag ska lyckas utföra en varumärkesutvidgning på lång sikt 

som ska leda till framgång? 

 



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide till H&M 

Här framkommer de frågor som har ställts till butikschefen av H&M i Västerås,  

Bosse Eriksson. 

 

Varumärke är ett verktyg som gör ett företag unikt och skiljer den från konkurrenterna. Det är 

en symbol som förmedlar känslor och tankar till produkter inom ett specifikt företag. 

1. Hur vill ni att konsumenterna ska uppleva ert varumärke dvs. vilka känslor vill ni förmedla 

med er H&M logga? (Associationer)  

2. Vad vill ni att era kunder ska tänka på när de hör H&M? Tror ni att konsumenterna 

upplever det så? (Image) 

3. Hur skiljer ni er från konkurrenterna, dvs. hur förhåller ni er jämt emot konkurrenterna i 

termer av pris och kvalitet? (Positionering) 

4. Har ni många lojala kunder? Vad grundar ni detta på? (Lojalitet) 

5. Vad är viktigast för er, att satsa på lojala kunder eller att attrahera nya? (Lojalitet) 

6. Varför har ni valt att utöka ert sortiment till så många produktkategorier? Finns det några 

kategorier ni har tagit bort som inte har fungerat? (Varumärkets territorium) 

7. Finns det någon gemensam grund för de olika produktkategorierna? 

(Varumärkesutvidgning) 

8. Vilken produktkategori är den nyaste/senaste? Hur tror du kunderna ser på det? 

(Varumärkesutvidgning ur konsumentperspektiv) 

9. Tycker ni att lanseringen av ny produktkategori har påverkat ert företag positivt eller 

negativt, dvs. har det inneburit fler kostnader än fördelar? (Varumärkesutvidgning) 

10. Vad gör ni om det saknas kompetens inom ett område som ni är intresserade av att utöka 

ert sortiment till? (Framgångsfaktorer/ Varumärkesutvidgning) 

11. Hur tycker du att ert varumärke har utvecklats sedan starten? (Varumärkesutvidgning) 

13. Har ni planer på att utöka ert sortiment vidare? (Varumärkesutvidgning) 

 



 

 

 

Bilaga 3. Enkätundersökning till 

konsumenterna av H&M 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås som skriver vår magisteruppsats om 

varumärken och varumärkesutvidgningar med fokus på H&M. Vi vill tacka dig för att du tar 

dig tid till att svara på dessa frågor. Enkäten är baserad på de aspekter som vi tror är viktiga 

och har ett samband med varumärken och varumärkesutvidgningar.  

Tack för ditt deltagande! 

 

1. Du är: Man       Kvinna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ålder:________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hur ofta handlar du på H&M?  
Dagligen      1ggn/ vecka      1ggn/ månad      1ggn/ år       Aldrig   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Har du ett klubbkort?    Ja      Nej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. När du hör H&M, vad tänker du på? (Beskriv med tre ord, ej meningar) 
 

          1. __________         2. __________            3. __________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Vilken känsla väcks inom dig när du ser H&M loggan? 
Viljan av att shoppa          Positiv känsla         Negativ känsla          Får ingen känsla  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Jag anser att H&M erbjuder det mesta som resterande företag inte gör: 
          Stämmer inte alls          Stämmer till viss del          Stämmer bra          Vet inte 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Är H&M din första prioritet när du är på jakt efter kläder?    
 Ja              Nej             Inte alltid men har hänt  

___________________________________________________________________________ 

9. Vad brukar du handla i första hand på H&M? 
Kläder         Underkläder        Sportkläder        Skor        Accessoarer        Smink        

Handlar mest spontant          Handlar inte på H&M 

___________________________________________________________________________

10. Visste du att H&M har en heminredningsavdelning?   Ja                Nej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10a. Hur har detta ändrat din uppfattning om H&M?                 
Till det bättre        Till det sämre         Har samma uppfattning som förut             

  

   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Anser du att kläder och heminredning hör ihop? 
          Stämmer inte alls        Stämmer till viss del        Stämmer bra         Vet inte   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Kan du tänka dig att handla heminredningsprodukter av H&M?  
                          Ja          Nej           Vet inte          Det gör jag redan 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Vad tror du har gjort H&M till ett framgångsrikt företag? 
Låga priser kombinerat med hög modegrad          Ett brett produktutbud         

Arbete med att skapa ett välkänt varumärke          Annat: _____________  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Vad är enligt dig viktigast att tänka på när ett klädföretag utökar sitt sortiment till 

flera olika produktkategorier?  
Rangordna från 1 – 5, där 1= minst viktig och 5= viktigast  

OBS! Samma siffra får ej användas 2ggr 
De olika produkterna ska ha något gemensamt t ex mode: ______        

Att den nya produkten hör ihop och passar in med resten av produkterna: ______       

Företaget känner väldigt bra sina konsumenter och deras smak: ______        

Vilken roll företaget har på marknaden: ______       

Att ha ett välkänt varumärke: ______                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Skulle du acceptera dessa produktkategorier från ett klädföretag? 
Kryssa för ett eller flera alternativ. 

Trädgård        Bilar         Musik         Mat         Produkter till skolan (pennor, block, sudd)       

Sport utrustning (ej kläder)          Annat: _________       Inget av ovanstående 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. När har ett företag generellt gått för långt enligt dig när det gäller att utöka sitt 

sortiment till olika produktkategorier? (dvs. skor, kläder, smink är tre olika kategorier) 
Efter 1-3 utökningar        Efter 3-6 utökningar         Efter fler än 6 utökningar           

Det spelar ingen roll  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Hur viktigt anser du dessa punkter vara: 
Skriv in en siffra från skala 1-3, där 1= inte viktig, 2= ganska viktig, 3= väldigt viktig  

Att företaget erbjuder många olika produktkategorier: ______  

Att produkterna har olika utbud av storlekar, former och färger: ______  

Att företaget erbjuder många olika varumärken: _______ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Tycker du att kvaliteten på existerande produkter är viktigare än att den nya 

produkten passar in med de andra produkterna?     Ja             Nej 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Hur troligt är det att du kommer att handla på H&M den närmaste månaden? 

Mest troligt        Mycket troligt        Ganska troligt       Inte särskilt troligt        

Inte troligt alls 

  

    

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  


