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Sammandrag: Företag strävar kontinuerligt efter att bygga ett välkänt och 

framgångsrikt varumärke. De strävar efter att tillfredsställa konsumenters behov för 

att öka varumärkets värde, brand equity. Genom att försöka avgöra konsumenters 

inställning till ett visst varumärke och deras förhållning till ett utökat sortiment i en ny 

produktkategori syftar denna uppsats till att diskutera och utforska förändringen av 

varumärkets brand equity. Vid denna undersökning har H&Ms varumärke och deras 

nya sportkollektion använts  som exempel. Teorin behandlar varumärkets värde, 

brand equity, utifrån ett konsumentperspektiv samt utvidgning av produktutbud hos 

varumärken.  Konsumenter styr ett varumärkes värde och då studien undersöks från 

ett konsumentperspektiv, var det av intresse att fokusera på Consumer Based Brand 

Equitys, CBBE, fyra olika dimensioner: lojalitet, medvetenhet, upplevd kvalitet och 

associationer. Genom en kvantitativ enkätundersökning fick respondenterna bland 

annat svara på i vilken utsträckning de förknippade olika faktorer med H&Ms 

varumärke och därefter i vilken utsträckning de förknippade samma faktorer med den 

nya sportkollektionen. Några faktorer som användes var kvalitet, modeinriktat, pris, 

exklusivitet, känt m.fl. Med det teoretiska ramverket tolkades de empiriska resultaten 

för att kunna besvara uppsatsens syfte. Resultaten visade, till viss mån, en positiv 

förändring av värdet för varumärket på grund av den nya  sportkollektionen, samt att 

det finns tendenser till fortsatt överensstämmelse mellan H&Ms varumärke och en 

sportfokuserad produktkontext.  

 

Nyckelord: Varumärke, Värde, Konsument, Brand Equity, Brand Extension, 

Consumer Based Brand Equity; Brand Awareness, Brand Associations, Brand 

Loyalty och Perceived Quality 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är fredag den 7 februari 2014 och invigningen till vinter-OS i Sotji visas på TV. 

Väntan är över, två veckor med bara sport är här. Invigningen rullar på och snart är 

det dags för svenska truppen att äntra arenan. Iklädda blåa jackor, gulblåa halsdukar 

och mössor med texten Sweden vandrade de in. Vid det tillfället visste vi inte att det 

var H&M som designat hela svenska truppens kläder inför OS, den förvåningen kom 

när Charlotte Kalla gick i mål som tvåa dagen efter och fick ställa sig näst högst upp 

på prispallen och H&M-loggan syntes klart och tydligt på jackan hon hade på sig. Att 

H&M hade ett sortiment av sportkläder sedan något år tillbaka var vi medvetna om, 

men att de designade sportkläder för OS, ett av de största sportevenemangen i 

världen, kändes som ett nytt steg mot något större. Intresset väcktes och vi blev 

nyfikna på om H&M skulle göra en satsning i en större utsträckning på kläder i en 

sportkontext och vilken sorts inverkan detta skulle kunna få för H&M och deras 

varumärke. 

 

Antalet produkter som liknar varandra ökar vilket har gjort att varumärket får större 

betydelse. Ett varumärke är ett kännetecken - symbol eller namn som gör att 

varumärket kan identifieras - och kan särskilja varumärket från sina konkurrenter 

(Aaker & Mcloughlin, 2010:7; Treffner & Gajland, 2001:27-8). Ett varumärke måste 

förmedla ett visst budskap som möter konsumenternas behov; det representerar det 

värde som företaget vill framhäva (Aaker & McLoughlin, 2010:175; Treffner & 

Gajland, 2001:33 ff.).  

 

Att utöka sin produktlinje och erbjuda ett mer varierat utbud av likartade produkter, så 

kallade line extensions, är exempel på hur företag kan sträva efter att bygga ett 

välkänt och framgångsrikt varumärke (Aaker och McLoughlin, 2010:195-96).  Ett av 

målen vid en sådan marknadsföringsstrategi är just att tillfredsställa konsumenters 

behov för att på så sätt öka vad Aaker (1991) introducerade som brand equity, det vill 

säga varumärkets värde. Hur ett varumärke uppfattas och vilket värde det ges bedöms 

sedan subjektivt av konsumenten och reflekterar hela upplevelsen som konsumenter 

har med dess produkter; det grundar sig på konsumenters ord, handlingar och en 
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varierande mängd associationer som konsumenten, mer eller mindre, har till 

varumärket (Hoeffler & Keller, 2003; Keller, 2003; Keller & Lehmann, 2006). 

Familjära och starka varumärken uppkommer genom att konsumenter har mer 

utvecklade förhållanden till dessa som bygger på en större mängd associationer 

(Hoeffler & Keller, 2003).  

 

Flera företag väljer att göra nysatsningar för att stärka sitt varumärke eftersom 

konsumenters prioriteringar kring vad de vill ha kan komma att ändras och därmed 

deras behov. Trender i samhället är exempel på något som kan påverka konsumenters 

behov och H&M är inte sena att följa trender. Sedan 2004 har H&M bland annat haft 

gästsamarbete med världskända designers som Karl Lagerfeld, Stella McCartney, 

Jimmy Choo, Versace mfl. som fått designa minikollektioner för H&M (H&M, 2014). 

Under de senaste åren har det däremot skapats en annan sorts trend: att alla ska träna. 

För vissa har det till och med blivit en livsstil (Fokus, 2014). Den nya 

sportkollektionen kan därför ses som ett led i att möta konsumenters nya behov och 

en chans för H&M att försöka stärka och utveckla sitt varumärkes värde ytterligare. 

Satsningen på sport- och träningskläder har skett genom att en ny, uppdaterad och 

utökad kollektion har tagits fram och utvecklats i samarbete med svenska olympiska 

idrottare (Idrottsaffärer, 2013). Med kunskap, erfarenhet och åsikter om klädernas 

funktion och passform har idrottsprofiler så som Anja Pärson, Therese Alshammar, 

Susanna Kallur och Jörgen Persson kunnat skapa hög kvalitet på de olika plaggen 

(Sportfack, 2013). Detta har gjort det möjligt för kunder att köpa kläder och 

accessoarer som testats och utvecklats av några av världens bästa idrottare (H&M, 

2014). Denna utökade produktlinje introducerades och lanserades i samband med OS 

i Sotji och bestod då av två kollektioner som hade designats och utvecklats 

tillsammans med olympiska idrottare. Den ena kollektionen är den som kan betraktas 

som H&Ms nya uppdaterade sportsortiment och den andra var en tillfällig OS-

kollektion (H&M, 2014). I fortsättningen är det den förstnämnda som är av intresse 

och relevans för denna studie. 

1.2 Vad leder detta till? 
Att utöka eller uppdatera sitt sortiment är alltså en sorts varumärkesstrategi och 

eventuell framgång avgörs av konsumenterna. Det är de som skapar en uppfattning 

om produkter och bestämmer i vilken utsträckning de värderar varumärket (Keller & 
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Lehmann, 2006). Därefter bestämmer de om de vill köpa varumärkets produkter eller 

ej. Att kontinuerligt uppdatera sitt varumärke har därför utvecklats till något som 

liknar en norm för att ett varumärke ska kunna stärka sitt värde och konkurrera om 

konsumenterna men det betyder heller inte att det alltid resulterar i framgång. Ett 

företag/varumärke som vid flertal tillfällen utökat sitt sortiment är Coca Cola. De har 

lyckats med utökningar så som Coca Cola Light och Coca Cola Zero, men det finns 

ett flertal utökningar av varumärket som misslyckats då konsumenter inte uppskattat 

de nya smakerna i tillräckligt stor utsträckning för att kunna behålla dessa (Insead 

Knowledge, 2014). Exempel på dessa är bland annat Vanilla Coke och Coca Cola 

Blâk (ibid.). Huruvida det konsumentbaserade värdet hos ett så pass välkänt 

varumärke som Coca-Cola förändrades vid dessa misslyckade satsningar är svårt att 

säga men vissa andra satsningar måste ändå ha gått bra med tanke på den status de har 

idag. Det intressanta är dock vad som är de bakomliggande orsakerna till vad som gör 

att vissa nysatsningar når framgång och kan stärka det totala värdet hos ett varumärke 

medan andra inte gör det. Med hjälp av en mer djupgående utredning av vad som 

påverkar värderingen av ett varumärke blir det därför intressant att undersöka om det 

finns tendenser för sportkollektionen att påverka H&Ms varumärkes värde och hur 

detta i så fall kan komma att uppenbara sig.   

 

Det bör påpekas att H&Ms satsning inom en sportkontext fortfarande är i startfasen 

och framtida planer finns att försöka utmana de stora giganterna inom denna 

produktkategori (Fokus, 2014). Situationen som H&Ms varumärke befinner sig i idag 

med den utvecklade sportkollektionen som äntrat en ny produktkategori, samt att 

varumärket syns i samband med event som OS där andra kända märken som enbart är 

fokuserade på funktionskläder annars tydligt har uppmärksammas, visar på H&Ms 

mål att vidareutveckla sin positionering på en redan konkurrenskraftig plattform. Då 

varumärkets värde grundar sig i konsumenternas åsikt, preferenser osv. är det av 

intresse att se betydelsen den nya produktlinjen kan få för H&Ms värde utifrån ett 

konsumentperspektiv. I relation till det ovan kommer därför följande frågeställning att 

undersökas och diskuteras: 

 

Hur kan den nya, uppdaterade och utökade produktlinjen i form av en sportkollektion 

bidra till att förändra och/eller påverka H&Ms konsumentbaserade värde?  
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Denna undersökning ämnar föra en diskussion kring konsumenters inställning till ett 

visst varumärke och hur ett uppdaterat och utökat sortiment i en produktkategori som 

särskiljer sig ifrån varumärkets vanliga sammanhang kan påverka det 

konsumentbaserade värdet. Studien är inriktad på H&Ms varumärke och deras 

uppdaterade och utökade sportkollektion. Utifrån teorier kring vad som bestämmer ett 

varumärkes värde kan en undersökning genomföras som är anpassad till situationen 

som H&M befinner sig i. Därifrån syftar denna studie till att utforska de 

bakomliggande orsakerna till värdering av ett klädvarumärke för att på så sätt 

diskutera eventuella förändringar i konsumenternas inställning till H&Ms värde, 

brand equity, som ett led av nysatsningen av deras sportkollektion. En vidare 

förhoppning är att dessutom se tendenser till kollektionens fortsatta överensstämmelse 

i en sportkontext på längre sikt.   
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2. Uppbyggnad av varumärkets värde 
Definitionen av värde anses av flera författare vara subjektiv (bl. a. Hoeffler & Keller, 

2003; Keller, 2003; Zeithaml, 1988). Individer kan ge ett flertal varierade exempel på 

konkreta attribut eller mer abstrakta egenskaper med en djupare mening som ger 

värde till dem, vilket leder till en slutsats att värde är högst personligt och 

idiosynkratiskt (Zeithaml, 1988). Zeithaml (1988) har gjort ett försök att dela in värde 

i fyra definitioner utifrån ett konsumentperspektiv: (1) värde är lågt pris, (2) värde är 

vad jag än vill ha i en produkt, (3) värde är kvaliteten jag får för priset jag betalar, och 

(4) värde är vad jag får för det jag ger. Dessa fyra definitionskategorier ger en 

överblick av vad som är relevant att diskutera i förhållande till H&Ms 

konsumentbaserade värde. Detta leder dock till funderingar kring, bland annat, vad 

det är konsumenter vill ha i sin produkt samt hur kvaliteten uppfattas och påverkar det 

värde som ges till ett helt varumärke. Aakers (1991) brand equity-modell ger en något 

bredare och mer teoretiskt användbar teori kring den situation som denna studie 

ämnar undersöka. Ett antal forskare har tolkat Aakers brand equity-modell utifrån ett 

konsumentperspektiv och presenterat fyra olika dimensioner av varumärkestillgångar: 

lojalitet, medvetenhet, upplevd kvalitet och associationer, som beskriver vad som 

påverkar styrkan på varumärkets värde. Teorin kallas i denna version Consumer 

Based Brand Equity, CBBE, och mynnar ut i en samling av kategoriserade begrepp 

som ger oss som författare till denna uppsats konkreta möjligheter att tillämpa en teori 

till en specifik situation. I nästa avsnitt förklaras denna teori mer utförligt och syftar 

till att beskriva hur ett varumärkes värde kan byggas upp genom dessa fyra olika 

konsumentbaserade varumärkestillgångar. Teorikapitlet avslutas sedan med att sätta 

värde i förhållande till en strategi där produktutbudet utökas och beskriver vilken 

betydelse ett sådant projekt kan få för varumärkets värde, brand equity. Utifrån denna 

bakgrund kan en undersökning utformas med fokus på H&Ms uppdaterade och 

utökade sportkollektionens för vidare analys kring dess påverkan på H&Ms 

varumärkes värde.  

2.1 Consumer Based Brand Equity – CBBE 
Konsumenter styr varumärkets värde (Keller & Lehmann, 2006) men vilka 

ingredienser är det egentligen som bygger upp det värde som konsumenten ger ett 

varumärke? Som tidigare nämnts har ett antal forskare tolkat Aakers (1991) brand 

equity-modell utifrån ett konsumentperspektiv vilket har resulterat i Consumer Based 
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Brand Equity, CBBE. Där definieras värdet till ett varumärke utifrån ett 

konsumentperspektiv och reflekteras i ett antal olika dimensioner. De fyra olika 

dimensionerna är brand loyalty (varumärkeslojalitet), brand awareness (medvetenhet 

om varumärket), perceived quality (upplevd kvalitet), och brand associations 

(varumärkesassociationer) och beskrivs mer utförligt nedan separat trots att dessa 

dimensioner är komplexa och ofta interagerar med varandra. 

2.1.1 Brand Loyalty 
Aaker (1991) menar att det finns flera nivåer av lojalitet och beskriver dem som ett 

kontinuum av fem grader. Detta kontinuum går från att konsumenter är mycket 

känsliga för pris och förändrade produktegenskaper, och därmed har lätt för att byta 

varumärke (icke-existerande varumärkeslojalitet), till att de är nöjda konsumenter 

som är stolta användare/köpare av varumärket (stark lojalitet). Oliver (1999) menar 

däremot att satisfaction, nöjdhet, är en del av en konsuments lojalitetsformande men 

får mindre betydelse på grund av andra variabler (subjektiv bedömning, sociala 

förbindelser etc.) som leder till lojalitet. Vidare ställer sig Oliver (1999) kritisk till 

lojalitet. Hans analys ger en slutsats som säger att verklig lojalitet är något som inte är 

rimligt att försöka nå; företag bör koncentrera sig på att få nöjda kunder.  

 

Uncles et al. (2003) beskriver tre konceptualiseringar av kundlojalitet
1
 och kan 

jämföras med både Aakers (1991) teori kring lojalitet, samt Olivers (1999) analys av 

andra variabler än tillfredsställelse som formar lojalitet. Den första är den starkaste 

formen av lojalitet och hävdar att ett starkt engagemang baserat på attityd måste 

finnas för att verklig lojalitet ska existera. Styrkan på attityden berättar om ett visst 

varumärke väljs vid köpet och om varumärket väljs vid upprepade köptillfällen 

(Uncles et al. 2003). Detta kan jämföras med Aaker (1991) som säger att brand 

loyalty, varumärkeslojalitet, är ett mått på hur fäst konsumenten är till ett varumärke 

och huruvida konsumenter fortsätter att köpa av varumärket trots att det gör vissa 

förändringar i pris, produktegenskaper etc. I vissa fall leder attityden till en relation 

till varumärket och stärks av att människor runtomkring, så som familj eller 

medlemskap inom andra sociala grupperingar, stödjer varumärket (Uncles et al, 

2003). Den andra konceptualiseringen av kundlojalitet betraktar konsumentens 

                                                 
1
 Notera att Uncles et al. (2003) inte använder begreppet varumärkeslojalitet utan kundlojalitet för att 

betona att lojalitet är en egenskap hos människor och inte något som är inbyggt i varumärket men 

relevansen till brand loyalty är dock densamma då de reflekterar samma koncept. 
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tidigare köpbeteende med mindre fokus på konsumentens motivation och 

engagemang till varumärket. Studier har visat att upprepade köp av varumärket blivit 

oberoende av attityd och bestäms främst av tidigare nöjdhet (Ibid.). Resultat visade 

dessutom att konsumenters lojalitet är av polygamisk natur; de är lojala till en utvald 

grupp av varumärken i en produktkategori (Ibid.). Samtidigt definierar Yoo och 

Donthu (2001) varumärkeslojalitet som konsumenters benägenhet att vara lojal mot 

först och främst ett varumärke och att kontinuerligt göra det primära valet av 

varumärke. Slutsatsen för denna form av lojalitet är att det tyder på ett slags 

hierarkiskt valsystem hos konsumenten; ett specifikt varumärke väljs innan något 

annat. Den sista konceptualiseringen av kundlojalitet är när köpet modereras av 

individens egenskaper, omständigheter och/eller köpsituationen. En stark attityd till 

ett varumärke behöver inte betyda upprepade köp av samma varumärke. 

Konsumentens ekonomiska situation eller tidspress kanske inte tillåter det föredragna 

varumärket. Konsumentens egenskaper kan även vittna om dynamiska faktorer som, 

till exempel, vana, konformitet och variationsbegär (Uncles et al. 2003), vilka kan 

tolkas tyda på lågt engagemang till varumärkesval. Till sist påverkas köpbeslutet av 

köpsituationen och inkluderar exempelvis produkttillgänglighet, erbjudanden och 

syftet med köpet (Ibid.). 

2.1.2 Brand Awareness 
Brand awareness, medvetenhet till varumärket, består av ett kontinuum från en osäker 

känsla av att varumärket känns igen till tron av att det är det enda varumärket i 

produktkategorin (Aaker, 1991:61-2). Medvetenheten ger varumärket en känsla av 

något familjärt. Vid köp av produkter som inte behöver något större engagemang kan 

ett välbekant varumärke påverka konsumentens beslut trots att denne inte tidigare 

köpt produkter av detta varumärke (Aaker & McLoughlin, 2010:176). Konsumenten 

kan även ha köpt en produkt tidigare och vill köpa samma igen. Varumärket fungerar 

då som en katalysator och underlättar valsituationen vid ett större utbud (Melin, 1999, 

s. 40-1). Medvetenhet till varumärket är även en potentiell köpares förmåga att känna 

igen att ett varumärke tillhör en viss produktkategori (Aaker, 1991:61). Vidare 

uttrycks en logik att om varumärkets namn är igenkänt så måste det finnas en 

anledning. Ett igenkänt namn signalerar närvaro, engagemang och substans som är 

influerande attribut i kunders medvetande (Aaker & McLoughlin, 2010:176-77). 

Dock är det utmanande för företag att bibehålla eller styrka varumärkets position i 
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konsumenters medvetande. Strategier så som brand extension (se nästa avsnitt) för att 

penetrera nya kategorier i syfte att bygga medvetenhet och närvaro är ett alternativ 

(Ibid.). Ett annat är att agera sponsor vid event. Den primära anledningen till att vara 

sponsor är att skapa eller bibehålla medvetenhet till varumärket. (Aaker, 1991:75). 

2.1.3 Perceived Quality 
Kvalitet kan generellt definieras som överlägsenhet (Zeithaml, 1988). Perception 

betyder med ett annat ord uppfattning (Engel et al., 1995). Det kan beskrivas som hur 

vi ser på världen runtomkring oss. Olika personer, som utsätts för samma stimulus 

under samma förutsättningar, känner igen, väljer, organiserar och tolkar detta utifrån 

deras egna värderingar, behov och förväntningar. (Mowen, 1986:149; Schiffman, 

2010:175) Perceived Quality, hur kvalitet uppfattas, eller upplevs, kan definieras 

utifrån ett konsumentperspektiv som konsumentens subjektiva bedömning av 

produktens eller varumärkets överlägsenhet (Aaker, 1991:85; Zeithaml, 1988). Den 

uppfattade kvaliteten skiljer sig från objektiv eller faktisk kvalitet och är mer abstrakt 

snarare än ett konkretiserat produktattribut. Den är dessutom en allmän utvärdering 

som påminner om attityd och är en bedömning gjord utifrån en konsuments tidigare 

associationer och kunskap (Zeithaml, 1988). Uppfattad kvalitet kan påverka vilka 

varumärken som inkluderas eller exkluderas när en konsument överväger sitt köp. 

Dessutom, ett starkt varumärke, där den uppfattade kvaliteten varit en stor bidragande 

faktor, är fördelaktigt vid brand extension. Den uppfattade kvaliteten utnyttjas då som 

konkurrensmedel för att nå framgång i den nya produktkategorin (Aaker, 1991:86-7). 

2.1.4 Brand Association 
Brand association är allt som är kopplat till ett varumärke i en persons minne. En 

koppling till ett varumärke blir starkare om det baseras på ett nätverk av olika 

associationer så som: geografisk association, känd person, livsstil, användare av 

varumärket; kvalitet, design, produktkategori, självförverkligande etc (Aaker, 1991: 

109-10 & 124-25; Aaker & McLoughlin, 2010:179 ff.). Denna uppsättning betyder 

något för människor i olika grader och kontexter och är grundläggande för det 

konsumentbaserade värdet hos ett varumärke. Keller (1993) delar upp brand 

associations i tre olika kategorier: attribut, fördelar och attityder.  

Attribut 
Attribut är deskriptiva egenskaper som karaktäriserar en produkt. Rent produkt-

relaterade attribut definieras som de nödvändiga komponenter som får produkten att 
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överhuvudtaget fungera; produktens fysiska komposition. Icke-produkt-relaterade 

attribut är externa aspekter av produkten: information om pris, vilken typ av personer 

som använder produkten samt vilka situationer produkten används i. (Keller, 1993) 

Fördelar 
Fördelar är det personliga värde konsumenter fäster vid produktens attribut, det vill 

säga vad konsumenter tror att produkten kan göra för dem (Keller, 1993). Det kan 

vara funktionella fördelar som möter fysiologiska behov, erfarenhetsbaserade fördelar 

som exempelvis ger konsumenten variation eller kognitiv stimulans, eller så kan det 

vara symboliska fördelar som utvecklas från ett underliggande behov av socialt 

godkännande (ibid.). Det sistnämnda kan förknippas med konsumentens behov att 

uttrycka sig själv och kan relateras till att varumärket är en imageskapare för 

konsumenten; ett sätt för konsumenten att reflektera sin självbild (Melin, 1999:40-1). 

Attityder 
Den sista kategorin är attityder och definieras som konsumenters övergripande 

utvärdering av varumärket (Keller, 1993). Attityd är ”en inlärd benägenhet att bete sig 

på ett konsekvent gynnsamt eller ogynnsamt sätt i förhållande till ett givet objekt” 

(Schiffman, 2010:246) Konsumenters attityd är relaterad till deras val av köp, 

rekommendationer till andra, betyg, utvärderingar, intentioner och andra aspekter 

(Evans et al., 2006; Schiffman, 2010).  

2.2 Värdet i att flytta in i en ny produktkategori 
Inledningsvis nämndes att H&M har uppdaterat och utökat sin produktlinje av 

sportkläder. Detta jämfördes med en så kallad line extension. Brand extension, 

utökning av varumärket, är ett liknande begrepp men som omfattar en större 

förändring. Det betyder en förlängning av varumärket; en utvidgning av 

produktutbudet och är en strategi där ett varumärke som etablerats i en 

produktkategori används för att äntra en annan produktkategori (Aaker, 1991:208). 

Genom att undersöka vad varumärkets nuvarande image är, det vill säga hur 

konsumenter uppfattar varumärket, och vilka associationer, attribut och produkter 

som passar in på denna uppfattning så kan företag utvärdera deras möjligheter till 

utökning av varumärket. (Aaker och McLoughlin, 2010:218 & 195-96) 
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Figur 2.1 Brand Extension Logic   

 

Add Value 

 

Fit 

 

Enhance Brand 

Källa: Aaker & McLoughlin, 2010. s. 218 

 

Figur 2.1 visar en utökning av varumärke-logik där utförandet av en brand extension 

(eller line extension) motiveras av att varumärket passar in i den nya 

produktkontexten; varumärket bidrar med mer värde till utbudet i den nya 

produktkategorin; samt utökningen stärker varumärket och dess image (Aaker & 

McLoughlin, 2010:218-20). Det finns dock negativa aspekter som ett varumärke kan 

bidra till vid brand extension. Varumärket används för igenkännande, trovärdighet 

och för att ge kvalitetsassociationer i den nya produktkategorin, men om varumärkets 

värde tidigare är svagt från ett konsumentperspektiv finns risken att det blir extra 

sårbart gentemot sina konkurrenter i den nya kategorin (Aaker, 1991:209-21 ). Vidare 

bör konsumenter vara bekväma med att varumärkets namn finns på det nya utbudet. 

Om passformen mellan varumärket och det nya utbudet är dåligt kan det leda till 

oönskade associationer. Oönskade attributsassociationer, ändrade existerande 

varumärkesassociationer eller konsumenters skadade perception av varumärkets 

kvalitet kan bidra till negativa konsekvenser utifrån ett värdeperspektiv som kan 

försvaga varumärkets sammanvägda värde (ibid.). 

2.3 Undersökningsmodell utifrån det teoretiska ramverket 
Aaker och McLoughlins (2010) modell över en utökad varumärkes-logik som syntes 

tidigare i figur 2.1 agerar som en reflektion av studiens frågeställning och syfte. 

Utifrån den kan H&Ms nuvarande och framtida värde diskuteras. Den modellen visar 

sambandet mellan hur ett varumärke kan stärkas om ett utökat produktutbud passar in 

i den nya produktkategorin. I H&Ms fall handlar det inte om ett helt nytt utökat 

produktutbud med produkter som särskiljer sig väsentligt från deras sedvanliga 

kontext. Fortsätter de däremot sin strävan mot att konkurrera med större giganter i 

samma bransch, genom att exempelvis öppna butiker fokuserade på sport, kan deras 

New Offering 
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situation liknas vid att de äntrar en ny produktkategori. Hur väl deras varumärke 

passar in i den nya kategorin kan därmed ändras beroende på hur konsumenter 

uppfattar utökningen. Är de inte bekväma med H&Ms varumärke i en högre grad 

sportfokuserad kontext kan det skada H&M utifrån ett värdeperspektiv. För att 

undersöka och diskutera situationen som H&M befinner sig i kan teorier kring brand 

equity användas.  

 

 

 

För en framgångsrik utveckling av H&Ms värde krävs det att konsumenter accepterar 

H&Ms nya satsning och därigenom är CBBE en användbar teori för att inspirera 

utformningen av en empirisk undersökning till denna uppsats. Figur 2.2 visar en 

sammanfattning av begrepp och definitioner som tagits upp inom det teoretiska 

ramverket och syftar till att användas som ett hjälpmedel och tillämpas till att vidare 

utvärdera H&Ms varumärke och sportkollektion i förhållande till varandra. Zeithamls 

(1988) fyra konsumentdefinitioner används som komplement för ökad förståelse av 

vad konsumenter värdesätter. Därefter mynnar figuren ut i de fyra olika, mer praktiskt 

CBBE - Brand Equity 
utifrån ett 

konsumentperspektiv  

Brand Loyalty 

- Attitydsbaserat 

- Beteende -> Tidigare köp/Hierarkiskt 
valsystem 

- Individens 
egenskaper/omständigheter/köpsituati
onen  

Brand Awareness 

- Familjäritet 

- Katalysator 

- Igenkänt -> Närvaro 

Perceived Quality 

- Varumärkets uppfattade 
överlägsenhet 

- Abstrakt attriibut som bedöms 
subjektivt 

- Allmän utvärdering baserat på 
kunskapsnät 

- Fördelaktigt vid brand extension 

Brand Associations 

- Allt kopplat till ett varumärke i en 
individs minne (erfarenheter, livsstil, 
varumärkesegenskaper, land, kända 
personer etc.) 

- Attribut 

- Fördelar 

- Attityder 

Fyra konsumentdefinitioner av värde 

1. Värde är lågt pris 

2. Värde är vad jag än vill ha i en produkt 

3. Värde är kvaliteten jag får för priset jag betalar 

4. Värde är vad jag får för vad jag ger 

Figur 2.2 Sammanfattning av teoretiska aspekter kring 

konsumenters värdedefinition och de variabler som beskriver 

varumärkets värde utifrån ett konsumentperspektiv.   
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tillämpningsbara, grenarna inom CBBE-teorin: lojalitet, medvetande, kvalitet och 

associationer som tillsammans ger ett värde till varumärket. I förhållande till H&M är 

det av relevans att dessa aspekter undersöks enligt nedan: 

 

I. Varumärkeslojalitet – Om och hur ofta handlar konsumenten/kunden av 

varumärket; har kunden varit nöjd med tidigare köp; samt till vilken 

utsträckning olika faktorer med anknytning till lojalitet (omtalad, välbekant 

etc.) förknippas med varumärket. 

II. Medvetenhet om varumärket – Hur pass väl känner konsumenten till 

varumärket; har konsumenten redan handlat av varumärket; hur pass väl står 

det ut bland sina konkurrenter och därmed väljs vid köpsituationen; samt i 

vilken utsträckning olika faktorer med anknytning till medvetenhet (känd, 

välbekant, trendig etc.) påverkar valet av varumärke. 

III. Den upplevda kvaliteten – I vilken utsträckning olika faktorer som förknippas 

med kvalitet (kvalitet, exklusivitet, passar personlighet etc.) uppfattas av 

konsumenter i relation till varumärket. 

IV. Associationer – Denna aspekt inbegriper det mesta då allt som finns 

förknippat med varumärket berörs. Det kan vara attribut, fördelar samt 

attityder. Ett urval av olika faktorer får representera olika kategorier (känd 

person, design, sponsring vid event; geografisk association, livsstil, 

användare av varumärket; kvalitet, produktkategori, självförverkligande etc.) 

som bland andra Aaker (1991) redogör för.  

 

Resultat kring dessa olika aspekter i undersökningen ligger sedan till grund för att 

kunna diskutera kring sportkollektionens påverkan på H&Ms varumärkes värde 

utifrån ett konsumentperspektiv. I bilaga 1 samt i metodavsnittet finns en utförligare 

beskrivning av vilka faktorer som användes i H&Ms fall samt hur de användes.  

 

Avslutningsvis kan tilläggas att Reichheld (2003) har studerat hur en viss typ av fråga 

kan förutspå ett företags tillväxt. Genom att fråga hur pass villiga konsumenter är att 

rekommendera en produkt, service eller som i det här fallet, ett varumärke, kan de 

tillfrågades respons kopplas till deras värdeuppfattning, samt hur stark deras lojalitet 

är. Även denna studie kommer att tas i beaktande inom undersökningsmodellen. 
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3. Metod 
Denna del beskriver studiens valda metod och ämnar förklara varför just dessa 

tillvägagångssätt och förhållningssätt har valts. Inledningsvis beskrivs valet av ansats 

och sedan behandlas ytterligare fyra avsnitt. Det första innefattar den övergripande 

undersökningsdesignen och följs av ett avsnitt där urvalet beskrivs närmare. Sedan 

ges en redogörelse av enkätundersökningen som inleds med en förklaring till varför 

en förstudie ansågs relevant för vidare utformning av enkätfrågor. Denna del fortsätter 

sedan att beskriva frågornas relevans till studien mer utförligt, det vill säga 

operationaliseringen. Till sist återges en beskrivning av bearbetningen av materialet. 

Därifrån syftar denna studie till att utforska och diskutera förändringar i H&Ms värde, 

brand equity, som ett led av en nysatsning av deras sportkollektion. 

3.1 Val av ansats  
Då syftet med denna studie är att utforska och diskutera eventuella förändringar i 

H&Ms konsumentbaserade värde, som led av nysatsningen av deras sportkollektion, 

har en deduktiv ansats använts. Det passade även bra med tanke på det redan 

omfattande existerande teoretiska ramverket som finns att hitta. Det empiriska 

resultatet analyserades genom att härleda det utifrån det teoretiska ramverket för att 

slutligen nå en slutsats (Patel & Davidson, 2003, s. 23-2). Stor vikt lades däremot på 

ett förhållningssätt som betonar den subjektiva aspekten eftersom studien var 

koncentrerad på varumärkets värde utifrån ett konsumentperspektiv. Konsumenters 

uppfattning av värde i samband med varumärke är individuellt enligt, bland andra 

Zeithaml (1988), Keller (2003) och Aaker (1991) och vad som påverkar 

konsumenters val av klädvarumärke varierar från person till person. Undersökningen 

var därför av såväl deskriptiv-förklarande som explorativ natur (Saunders, 2009, s. 

139ff.). Medan teorin förklarar vad som påverkar värdet kunde en explorativ prägel 

på undersökningen möjliggöra en tillämpning av teorin som var anpassad till just 

denna situation. De faktorer och variabler som teorierna innefattar kunde tolkas på ett 

sätt som symboliserade konsumenternas subjektiva bedömning som ligger till grund 

för en värdering av ett klädvarumärke. En operationalisering med en explorativ prägel 

ansågs därför nödvändig för att få fram de bäst anpassade faktorerna till just H&Ms 

bransch. Den kompletterande explorativa prägeln öppnande även upp för ett mer 

nyanserat resultat samt analys.  
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3.2 Undersökningsdesign  
En enklare förundersökning i form av en fokusgrupp gjordes efter att enkätens frågor 

utformats. Fokusgruppen bestod av fem personer som valdes ut från vår bekantskap i 

Uppsala. Detta för att underlätta när fokusgruppen skulle träffas. En förutsättning som 

avgjorde valet av personer var att de inte på förhand visste något kring studien då det 

kunde ha påverkat diskussionen. Målet med fokusgruppen var att få fram exempel på 

faktorer och variabler som sedan skulle värderas i enkätundersökningen. Mer om 

fokusgruppens betydelse för studien tas upp längre ned under ’utformande och 

genomförande av enkätundersökningen’.  

 

För den huvudsakliga undersökningen valdes en kvantitativ metod. Den bestod av en 

anonym enkätundersökning som skickades ut via Facebook och e-post. Enkäten 

bestod av tre huvuddelar, först gavs en förklaring till vad undersökningens syfte var 

för att respondenterna skulle få en snabb inblick i vad som undersöktes.  Därefter kom 

den inledande delen som ämnade undersöka till vilken utsträckning ett antal faktorer 

påverkar en konsuments val av klädvarumärke. Dessa faktorer syftade till att 

reflektera de tillfrågade respondenternas behov när det gäller just klädvarumärken. De 

senare delarna av enkäten tog upp samma faktorer som tidigare men i relation till 

klädvarumärket H&M specifikt, samt deras nya sportkollektion. Detta gjordes för att 

vid ett senare skede försöka få en uppfattning om hur väl H&M som varumärke möter 

konsumenters behov eftersom flera författare menar att ett tillfredsställt behov ökar 

värdet. Andra frågor i enkäten konstruerades i enlighet med CBBE-teorin med syfte 

att få en överblick över konsumenters medvetenhet om H&Ms varumärke; vilka 

associationer de har till varumärket; hur deras perception av kvaliteten till H&Ms 

produkter förhåller sig till varumärket; samt en överblick av konsumenters lojalitet till 

varumärket.  

 

I resultatet ämnar den del av enkätundersökningen som fokuserade på 

sportkollektionen att jämföras med de övriga resultaten från enkäten: vad som 

påverkar val av klädvarumärke rent generellt (behov), samt resultat som var direkt 

relaterat till H&Ms varumärke. Vid frågor kring varumärke generellt och H&Ms 

varumärke fick alla respondenter svara på en sjugradig Likert-skala som motiveras 

längre ned i avsnittet ’utformande och genomförande av enkätundersökningen’. Delen 

som handlade om den nya, uppdaterade och utökade sportkollektionen antogs inte 



 

 15 

vara lika självklar i konsumenters medvetande på grund av att den fortfarande är i 

startfasen. För att bättre kunna diskutera och jämföra de olika faktorerna i förhållande 

till varandra från respektive enkätdel tillsattes ytterligare ett svarsalternativ utöver den 

sjugradiga skalan på sportkollektionen. Detta svarsalternativ var ‘vet ej’ som 

betonades vara ett alternativ för de som kände att deras kunskap kring området var för 

bristfällig och ville därför inte svara.  

 

Slutligen upprättades en pilotundersökning för att korrigera eventuella oklarheter 

innan enkäten skickades ut. Sex stycken testpersoner fick möjlighet att kommentera 

ifall något var svårförståeligt, eller om någon formulering eller några begrepp ansågs 

vara för oklara i sin formulering. Det bör noteras att denna studies utformning kan ha 

påverkats av vad Bryman (2011) beskriver som slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Denna metod att utforma en undersökningsmall utifrån ett antal faktorer 

som anses relevanta av en mindre grupp personer kan granskas utifrån ett 

reliabilitetsperspektiv. Skulle undersökningen utformas på nytt finns nämligen risken 

att andra faktorer väljs ut som kan ge ett annorlunda diskussion kring denna situation. 

Valet av faktorer symboliserade dock ett antal teoretiska kategorier inom CBBE-

teorin och ett mål var att de skulle kunna replikeras i samband med klädvarumärken 

vid en liknande studie.  

3.3 Urval, storlek och bortfall  
Den huvudsakliga undersökningen bestod av en anonym enkätundersökning. Enkäten 

skapades i en enkätmall som fanns att tillgå i Google Drive. Ruane (2006:170) 

beskriver att elektroniska enkäter är effektiva och ökar möjligheten att få svar.  Efter 

pilotundersökningen skickades enkäten ut via Facebook och e-post. Facebook 

användes framförallt för att nå ut till fler eventuella respondenter på ett smidigt och 

effektiv sätt.  Förutom att nå en bred publik valde vi att mejla ut enkäten till anställda 

på SATS i Uppsala vilket gav möjlighet att nå ut till fler respondenter av 

förhoppningsvis mer intresse för denna studie, nämligen personer med aktiv livsstil. 

En policy hos SATS gjorde däremot att enkäten inte kunde skickas till medlemmarna, 

men däremot de anställda. 

 

I enkätundersökningen var det en fråga som agerade kontrollfråga och bestämde 

bortfallet av enkätsvar när enkäten avslutades. Anledningen till detta var att urvalet 
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måste vara representativt i förhållande till syfte. För att de tillfrågade personerna 

skulle få räknas med krävdes, enligt oss som författare, att de hade någon form av 

behov av funktions-/träningskläder.  Då det är sportkollektionen vi delvis ville 

diskutera ansåg vi att de tillfrågade bör träna i viss utsträckning. Därav även valet att 

försöka få ut enkäten via SATS. De respondenter som fyllt i att de aldrig tränade togs 

därför bort. Med ett bortfall på 35 personer blev storleken på urvalet till slut 222 

respondenter. Detta ansågs vara ett tillräckligt stort urval då minimum ligger på 30 

enkätsvar (Saunders, 2010:218).  

 

Svaren i enkäten som behandlade sportkollektionen kunde variera då de tillfrågade 

kunde svara ‘vet ej’ på frågan ’Till vilken utsträckning tycker jag H&Ms 

sportkollektion stämmer med nedanstående faktorer’. Vid 11 av de 12 faktorer för 

sportkollektionen var antalet svar ändå tillräckligt många för att täcka ett 95-

procentigt konfidensintervall enligt Saunders beräkningar (2010:219). Den faktor som 

hade minst svarsfrekvens ansågs ändå ha tillräckligt med svar då det endast fattades 

mindre än fem svar för att kunna täcka ett 95-procentigt konfidensintervall. 

3.4 Utformande och genomförande av enkätundersökningen  
Den enkätundersökning som genomfördes mynnade ut i det resultat som undersöktes 

och diskuterades i samband med studiens frågeställning. Bilaga 1 ger en koppling till 

varför de ställda frågorna i enkätundersökningen använts. Frågorna som ställdes 

utgick från CBBE-teorins dimensioner: brand loyalty, brand awareness, perceived 

quality och brand associations. Det bör påpekas att dessa dimensioner har 

närbesläktade samband och är integrerade med varandra. Ett konkret exempel är att 

ett brett nät av positiva associationer till ett varumärke kan hjälpa till att underbygga 

varumärkeslojalitet. 

 

Faktorerna som tagits fram till enkätundersökningen gjordes som tidigare nämnts av 

en enklare fokusgrupp på fem personer. Denna användes i syfte att göra enkäten så 

objektiv som möjligt. Då vi som författare var pålästa om olika faktorer och 

kategorier utifrån den insamlade teorin ansågs att en fokusgrupp skulle passa bättre 

vid val av de faktorer som skulle finnas med i stora delar av enkätundersökningen. 

Fokusgruppen fick börja med att diskutera vilka faktorer de ansåg påverkade dem i 

deras val av klädvarumärken. Under tiden skapades en lista på ett flertal faktorer som 
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nämndes. Efter att ha diskuterat faktorer generellt vid val av klädvarumärke togs 

H&M upp för att se ifall de tillfrågade kom på kompletterande förslag. Anledningen 

till att H&M hölls utanför under den största delen av diskussionen var på grund av 

risken att de tillfrågade sedan tidigare hade värderade perceptioner, erfarenheter och 

associationer med H&M. Nämnandet av H&M kunde därmed ha bidragit till en 

försvagad validitet av operationaliseringen. Det bör påpekas att de tolv faktorer som 

slutligen valdes ut till enkätundersökningen var i linje med det teoretiska ramverket. 

Aaker (1991) har exempelvis vid ett flertal tillfällen gjort studier med fokus på 

varumärkets värde och hade flera exempel på användbara faktorer och kategorier som 

tagits i beaktande när valet gjordes vilka som skulle vara med i enkäten. Målet var 

dock att de som valdes ut var relevanta i förhållande till klädvarumärken varav 

fokusgruppen var till stor hjälp. De tolv faktorerna var: känd, modeinriktad, hög 

kvalitet; lågt pris; designinriktad, exklusiv, trendig, välbekant, passar 

personlighet/stil; omtalad bland vänner och bekanta i omgivningen; sticker ut bland 

konkurrenter; samt köpt vid flera tillfällen. Deras relation till det teoretiska ramverket 

kan ses i bilaga 1.  

 

Avslutningsvis, efter en kort genomgång av H&Ms nya sportkollektion, fick 

fokusgruppen diskutera ‘ord’ de associerade med H&M. Detta för att i slutet av 

enkätundersökningen kunna fråga vad konsumenter associerar med H&M. Denna 

fråga ställdes sedan vid två tillfällen i själva enkäten, en gång i början och en gång i 

slutet med en då annorlunda formulering. En jämförelse skulle sedan kunna göras för 

att se om konsumenter tänker mer på ord som kan relateras till sportkollektionen efter 

att de gått igenom den del av enkäten som fokuserar på sportkollektionen. Exempel på 

några av dessa ord var: kändisprofiler, pålitlighet, aktiv livsstil, status och innovation. 

De övriga återges i bilaga 1. 

 

Enkätens uppdelning visas i bilaga 2 och bestod av tre huvuddelar, varumärket 

generellt som ska spegla konsumenters behov, H&Ms varumärke samt H&Ms 

sportkollektion. Detta för att dessa delar sedan skulle jämföras och diskuteras utifrån 

de tillfrågades svar med koppling till teorin som förklaras nedan. En sjugradig Likert-

skala ansågs mest lämpat då de kan visa på en större variation i gradering. Denna 

skala användes vid faktorfrågorna samt vid frågor om respondenters nöjdhet av köp. 

På en skala 1-7 fick respondenterna fylla i vilken utsträckning deras 1. val av 
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varumärke påverkades av vissa faktorer, 2. till vilken utsträckning de förknippade 

H&Ms varumärke med vissa faktorer, samt 3. i vilken utsträckning de tyckte H&Ms 

sportkollektion stämde med vissa faktorer. 1 representerade 

påverkar/förknippar/stämmer inte alls och 7 representerade 

påverkar/förknippar/stämmer i stor utsträckning. 

 

Under utförandet av enkätundersökningen ifrågasattes ett antal faktorer. Ett par 

respondenter reagerade på faktorerna ’känt’ samt ’välbekant’ och ansåg inte att dessa 

kunde tolkas på olika sätt. I fokusgruppen och i arbetet med att välja ut faktorer, 

utifrån det teoretiska ramverket, fanns tanken att dessa faktorer agerade på olika 

nivåer. ’Känt’ ansågs vara ett mer allmänt och objektivt uttryck för hur pass väl 

varumärket syns i samhället. ’Välbekant’, å andra sidan, användes i den mening att 

den faktorn innehar en högre grad av subjektiv utvärdering i linje med Aaker och 

McLoughlins (2010) beskrivning av att ett familjärt varumärke ofta väljs när en 

konsument står inför ett köpbeslut som inte kräver stort engagemang. ’Välbekant’, i 

den mening att det är familjärt, skulle påvisa en konsuments personliga relation och 

medvetenhet till ett varumärke och inte något som är allmänt känt i samhället. Det är 

tydligt hur detta kan ha missuppfattats men för den övergripande diskussionen kring 

brand equity så är detta en tolkningsfråga som inte har någon större betydelse. Samma 

sak gällde faktorerna ’designinriktad’ samt ’modeinriktad’. Här var motiveringen att 

’designinriktad’ inte behövde betyda enbart mode utan faktorn kunde även innefatta 

en funktionsdimension som var direkt relaterad till sportkollektionen. Huruvida detta 

tolkades av respondenterna överlag är svårt att bedöma, de kan ha utvärderat dessa 

faktorer olika men det kan vara värt att poängtera utifrån ett reliabilitetsperspektiv. 

Görs undersökningen på nytt bör vissa variabler och faktorer definieras mer utförligt.  

3.5 Bearbetning av insamlat material  
När all data samlats in kunde resultaten sammanställas. 257 svar lades in i Excel och 

de 35 personer som aldrig tränade sorterades bort. Därefter beräknades medelvärdet 

och standardavvikelse på samtliga faktorer inom: varumärke generellt, H&Ms 

varumärke och H&Ms sportkollektion. Standardavvikelsen beräknades för att bli 

medvetna om eventuella större avvikelser från genomsnittet. Då jämförelse och 

diskussion kring framförallt H&Ms varumärke och sportkollektionen ska göras 

sammanställdes de olika resultaten i tabeller och figurer.  Detta skulle på ett tydligt 
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sätt visa respondenternas uppfattning kring de olika faktorerna om hur de skiljer sig 

eller går i kongruens med varandra. Övriga frågor som ställdes i enkäten beräknades i 

procent, genomsnitt och standardavvikelse. Detta för att på ett tydligt och förståeligt 

sätt visa respondenternas svar för vidare analys. Vid frågan om associationer till 

H&M räknades antalet gånger de olika alternativen hade första gången frågan kom 

jämförandes med andra gången samma fråga kom och sammanställdes i en tabell.  I 

bilaga 3 har det även sammanställts en procentuell beräkning på vad respondenterna i 

enkätundersökningen svarade på den sjugradiga skalan för de tolv faktorerna. Detta 

för att ge mer exakta siffror utöver genomsnittet för eventuell vidare analys. I bilaga 4 

har en sammanställd tabell gjorts på de övriga frågorna och beräknats i procent, 

genomsnitt och standardavvikelse. 
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4. Upplevelsen av H&M och H&Ms sportkollektion 
I denna del kommer först en kort beskrivning om H&M och deras nya sportkollektion 

och därefter en sammanställning av resultaten från enkätundersökningen.  Dessa 

resultat presenteras främst via tabeller och figurer där en övergripande förklaring sker 

till en början och därefter delas resultatet in i de fyra dimensionerna: 1. Brand loyalty, 

2. Brand awareness, 3. Perceived quality och 4. Brand associations. Detta för att 

dimensionernas respektive vikt i det sammanvägda brand equity kan variera och för 

att tydliggöra detta, samt visa att detta tas i beaktande, behandlas dessa även var för 

sig. 

4.1 OS och den nya, uppdaterade och utökade sportkollektion  
Sedan 2013 har H&M ett samarbetsavtal med SOK, de har och ska klä den svenska 

OS-truppen under Vinter-OS och Paralympics i Sotji 2014 och under sommar-OS och 

Paralympics i Rio 2016 (IdrottsAffärer, 2013). OS-kollektionen har tagits fram i 

samarbete med Sveriges OS-representanter. I avtalet med SOK ingick att olympiska 

idrottare även skulle bidra till H&Ms nya, uppdaterade och utökade sportkollektion 

som lanserades i januari 2014. Idrottarna skulle komma med idéer och testa plaggen 

så att utvecklandet av sportkollektionen skulle bli så lyckad som möjligt. 

Träningskläderna skulle ha särskilda funktionsmaterial för att få bästa resultat (H&M, 

2014; IdrottensAffärer, 2013). Tanken bakom sportkollektionen är att den ska spegla 

kvinnor, mäns och barns aktiva livsstil. I sportkollektionen ingår plagg särskilt 

utvecklade för löpning, träning, yoga, utomhusträning och tennis (Sportfack, 2013). 

Med kunskap, erfarenhet och åsikter om klädernas funktion och passform har 

idrottarna Therese Alshammar, Anja Pärson, Susanna Kallur, Jörgen Persson, Tommy 

Eklund och Viktora Helgesson utvecklat sportkollektionen. (Sportfack, 2013). Detta 

har gjort det möjligt för kunder att köpa kläder och accessoarer som testats och 

utvecklats av några av världens bästa idrottare (H&M, 2014). Johanna Dahl, H&Ms 

PR-chef i Sverige svarade i en intervju för Sportfack att  denna expansion i form av 

ett nytt, uppdaterat och utökat sportsortiment är ett uttryck för H&Ms långsiktiga 

satsning på H&M Sport och företagets växande engagemang inom idrottsvärlden. 

Johanna Dahl säger också att sport och träning blir en allt viktigare del av våra liv och 

att den nya sportkollektionen är funktionell och stilsäker med sportkläder för alla.  
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4.2 Resultat från enkätundersökningen 
Nedan i figur 4.1 visas genomsnittet på de 12 faktorer som användes i 

enkätundersökningen. Den blåa linjen i representerar vad de tillfrågade ansåg 

påverkade dem i val av varumärken generellt, det som har beskrivits som 

konsumentens behov vid val av klädvarumärke. Den röda linjen representerar 

respondenternas uppfattning om H&Ms varumärke. Det som bland annat kan utläsa 

från figur 4.1 är att de tillfrågades behov av att det är hög kvalitet på varumärken 

påverkar dem i större utsträckning än vad de uppfattar H&Ms kvalité ha. H&M 

förknippas som känt i större utsträckning än vad de tillfrågades generella behov av ett 

varumärke påverkar.  

 

 
Figur 4.1.  Genomsnittlig beräkning och jämförelse av tolv faktorer mellan 

varumärken generellt (konsumenters behov) och H&Ms varumärke.  

 
Jämförelse gjordes även mellan H&Ms varumärke och sportkollektionen. I figur 4.2 

kan utläsas att H&Ms varumärke uppfattas som mer känt, välbekant och omtalat 

bland vänner än vad sportkollektionen gör för de tillfrågade. Däremot uppfattas 

sportkollektionen i lite högre utsträckning än H&Ms varumärke, ha högre kvalitet, 

exklusivitet, designinriktning och passar personlighet/stil.  
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Figur 4.2.  Genomsnittlig beräkning och jämförelse av tolv faktorer mellan H&Ms 

varumärke och H&Ms sportkollektion. 

 

 

I tabell 4.1 visas i siffror vad för medelvärde och standardavvikelse de tolv faktorerna 

hade beroende på vad de tillfrågade hade för behov (varumärke generellt), hur de 

uppfattade H&Ms varumärke samt sportkollektionen. Att varumärken passar 

personlighet/stil ansåg respondenterna påverka i hög utsträckning då medelvärdet låg 

på 6,1 och på samma faktor för H&Ms varumärke och sportkollektionen tyckte de 

tillfrågade att de uppfattades lägre (4,0 och 4,2). För faktorn trendigt var genomsnittet 

bland de tillfrågade högre vid uppfattningen av H&Ms varumärke och 

sportkollektionen (4,5 och 4,4) än vad de tillfrågade i genomsnitt ansåg deras behov 

av det (varumärke generellt) var vilket låg på 3,7.  

 

Tabell 4.1. Genomsnitt och standardavvikelse i de tre kategorierna; varumärke 

generellt (konsumenters behov), H&Ms varumärke & H&Ms sportkollektion av de 

tolv olika faktorerna 

 

Huruvida de tillfrågade kunde tänka sig att rekommendera H&Ms varumärke till 

andra svarade 65 procent att de kunde rekommendera det, 14 procent att de inte kunde 
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rekommendera och 21 procent svarade ’vet ej’. Vid samma fråga för 

sportkollektionen var det enbart 26 procent som svarade ’ja’, 10 procent ’nej’ och 64 

procent inte visste, ’vet ej’.  

Brand Loyalty  
Mer än hälften av respondenterna anser att de handlar kläder ibland, ganska ofta eller 

ofta på H&M. Av de tillfrågade ansåg 5 procent att de aldrig handlar på H&M. 

Genomsnittet på hur nöjda respondenterna varit av tidigare köp på H&M var 4,64 på 

med en standardavvikelse på 1,28. Bland de tillfrågade var det 36 procent som handlat 

sportkläder från H&M tidigare, och av dessa kunde 89 procent tänka sig köpa därifrån 

igen. Genomsnittet på hur nöjda de som handlat från sportkollektionen var 4,88 med 

en standardavvikelse på 1,32. Av de som aldrig hade handlat från sportkollektionen 

kunde 67 procent tänka sig att göra det.  

 

De faktorer som reflekterar de tillfrågades lojalitet är att det är lågt pris, att det är 

omtalat bland vänner i omgivningen, att personer vid flera tillfällen köpt kläder av ett 

varumärke, att det passar personlighet/stil samt att de sticker ut bland konkurrenter. I 

tabell 4.1 ovan visas vad respondenterna ansåg och uppfattade om de sex faktorerna. 

Det kan bland annat utläsas att de tillfrågade uppfattade att H&Ms varumärke och 

sportkollektionen har låg pris i relativt hög utsträckning då genomsnittet låg på 5,5 

och 5,2, jämfört med deras behov där låg pris i genomsnitt låg på 4,3.  

Brand Awareness 
Av de tillfrågade hade 97 procent handlat kläder på H&M någon gång under sitt liv. 

Det var 60 procent av respondenterna som var medvetna om att H&M hade en ny 

sportkollektion. Frågan om de tillfrågade köpt sportkläder från H&M tidigare, ifall de 

vill göra det igen och om de kan tänka sig göra det om de inte köpt sportkläder från 

H&M visas i avsnittet ovan, brand loyalty, ingår även i denna del.  

 

Faktorer som reflekterar varumärkes medvetenhet är i den mån varumärket är känt, 

modeinriktat, trendigt, välbekant, sticker ut bland konkurrenter och köpt vid flera 

tillfällen. En av faktorerna, uppfattningen om hur pass känt H&Ms varumärke är var i 

genomsnitt 6,0 (tabell 4.1). Behovet av att det ska vara känt samt hur 

sportkollektionen uppfattades låg i genomsnitt på 3,6 och 3,2.  
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Perceived Quality 
Upplevd kvalitet reflekteras utifrån faktorerna hög kvalitet, exklusivt, välbekant och 

passar personlighet/stil. I tabell 4.1 visas att behovet av (varumärket generellt) hög 

kvalitet påverkade i högre utsträckning än vad uppfattningarna om H&Ms varumärke 

och sportkollektionen. Genomsnittet låg på 5,1 jämfört med 2,9 och 3,7. Att 

varumärken ska vara exklusiva ansågs och uppfattades inte i stor utsträckning. 

Genomsnittet för varumärken generellt, H&Ms varumärke och sportkollektionen låg 

på 2,9, 1,9 och 2,4.  

Brand Association 
Alla tolv faktorer reflekterar varumärkes associationer. Faktorn designinriktning 

visade sig uppfattades (tabell 4.1) i genomsnitt för H&Ms varumärke (4,0) och 

sportkollektionen (4,2) i högre utsträckning än vad varumärke generellt påverkar 

respondenterna (3,4). Tabell 4.2 visar att efter introduceringen av sportkollektionen i 

enkäten associerade respondenterna H&M till fler faktorer än tidigare under 

enkätundersökningen. Faktorer som ökat i antal är bland annat OS, pålitlighet, brett 

sortiment, aktiv livsstil, personlighet, designers och kändisprofiler.  

 

Tabell 4.2. Vad respondenterna associerade med H&M innan de fick information och 

svarade på frågor kring sportkollektionen och vad respondenterna svarade efter 

avsnittet om sportkollektionen 
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5. H&M och sport – ökat värde? 
I detta avsnitt kommer sportkollektionens betydelse för H&Ms varumärke att 

diskuteras. Detta görs utifrån ett konsumentperspektiv och med hjälp av den 

teoretiska undersökningsmodellen. Inledningsvis kommer resultatet att diskuteras 

utifrån respektive dimension inom CBBE-teorin: lojalitet, medvetenhet, upplevd 

kvalitet samt associationer. Där kommer resultatet som fokuserar på både H&Ms 

varumärke och sportkollektionen att behandlas var för sig. Därefter mynnar dessa 

tolkningar ut i en övergripande diskussion om vad som händer med H&Ms brand 

equity på grund av sportkollektionen. Med tanke på H&Ms planerade utvidgning förs 

sedan parallellt en vidare diskussion kring sportkollektionens eventuella effekt på 

H&Ms brand equity i framtiden. Kompletterande till dessa diskussioner finns även 

resultat som är tänkt att reflektera konsumenters behov, det vill säga, resultat som 

visar vad som påverkar konsumenters val av varumärke generellt. 

5.1 H&M och sport – Lojalitet, medvetenhet, kvalitet och associationer 

Brand Loyalty 
Lojalitet definieras teoretiskt utifrån ett antal olika variationer och dimensioner. 

Uncles et al. (2003) beskriver att lojalitet kan uttryckas i termer om visat beteende. 

Mer än hälften handlar på H&M inom ramen för ibland till ofta. Detta ger en 

majoritet som upprepat köper av detta varumärke och tyder på en viss nivå av 

lojalitet. Däremot kan en granskning av de bakomliggande faktorerna till de 

upprepade köpen visa på antingen svag eller stark lojalitet enligt Aakers (1991) 

kontinuum. Aaker (1991) tillsammans med Oliver (1991) anser båda att det finns en 

aspekt av tillfredsställelse, det vill säga konsumenterna bör tidigare ha varit nöjda 

med sina köp av ett varumärke. Resultat visar att en majoritet har varit relativt nöjda 

med sina tidigare köp vilket stödjer idén att konsumenter känner en viss grad av 

lojalitet till H&M.  

 

Även med sportkollektionen har majoriteten varit nöjd med sina tidigare köp i en 

relativt hög utsträckning. Procentandelen är till och med högre än H&M generellt, 

men det bör tas i beaktande att  mindre än hälften hade köpt av kollektionen. En 

positiv aspekt är dock att hela 67 procent av de som inte köpt av kollektionen skulle 

kunna tänka sig att göra det och 89 procent skulle kunna göra det igen. Det visar på 

ett positivt intryck av kollektionen och kan argumenteras vara fördelaktigt för H&M. 
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Att konsumenter hittills varit nöjda och kan tänka sig återkomma, alternativt tänka sig 

att köpa av kollektionen, visar på en typ av lojalitetsformande. Det är däremot svårt 

att se varifrån denna välvilliga inställning kommer ifrån. Zeithaml (1988) visade att 

en av värdedefinitionerna utgår från lågt pris. Tabell 4.1 visar att de flesta uppfattade 

att sportkollektionen hade lågt pris men utifrån ett lojalitetsperspektiv kan detta tolkas 

som att vissa konsumenter i detta fall är priskänsliga och har i så fall lätt för att byta 

varumärke. Hänsyn bör alltså tas i att de kan ha valt H&Ms sportkollektion framför 

andra varumärken i produktkategorin för att H&M uppfattas billigare. Detta styrker 

inte ett lojalitetsformande till sportkollektionen då priskänslighet kännetecknar svag 

lojalitet och uppmuntrar konsumenter att byta varumärken oftare med pris som 

motivering. Därav blir en konsument mindre fäst vid varumärket, eller kollektionen i 

det här fallet. Utifrån Zeithamls (1988) värdedefinition är det däremot inte negativt.  

 

Andra aspekter inom lojalitetsdefinitionerna kan däremot diskuteras i samband med 

H&M. Resultat visar att H&M uppfattas som välbekant samt att den är omtalad bland 

vänner och familj. Detta visar på både en personlig relation till varumärket samt att 

det stöds av olika sorters sociala grupperingar i respondenternas omgivning. Återigen 

kan en viss nivå av lojalitet återfinnas som enligt Uncles et al. (1999) är av en starkare 

natur då de ovan nämnda faktorerna utgår från en mer engagerad attityd. Däremot 

anses sportkollektionen inte vara lika välbekant och omtalad. Detta behöver inte vara 

konstigt med tanke på att sportkollektionen fortfarande befinner sig i förstadiet och 

inte hunnit etablera sig på samma sätt i konsumenters kunskapsnät.  

 

Andra resultat visar att H&M inte sticker ut i någon större utsträckning och ännu fler 

uppfattar inte att sportkollektionen sticker ut. Utifrån ett lojalitetsperspektiv blir dessa 

resultat inte kongruenta med idén att det finns ett slags hierarkiskt valsystem som 

konsumenter anammar, i den mening att varken H&M eller sportkollektionen kan 

tolkas vara det primära valet. Detta visar på en svag lojalitet.  

 

Att sportkollektionen passar personligheten/stilen är något som verkar gälla i en 

övergripande hög utsträckning bland de tillfrågade och kan från ett 

lojalitetsperspektiv reflektera stark lojalitet för att de kan tolkas vara stolta 

användare/köpare av sportkollektionen (Aaker, 1991). För H&M gäller detta i en 
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något mindre utsträckning. Utifrån detta kan möjligheter utforskas för H&M att stärka 

sin position i detta avseende.  

Brand Awareness 
Resultatet visar att respondenterna är medvetna om varumärket H&M; hela 97 

procent har någon gång handlat där och en stor majoritet uppfattar H&M som känt, 

samt välbekant, i större utsträckning. Lägre medvetenhet återfanns gällande 

sportkollektionen där 60 procent visste om att en ny kollektion utvecklats. Även känt 

och välbekant gällde i lägre utsträckning. Vidare visar resultatet att det inte råder 

samma enighet gällande hur pass väl H&M sticker ut bland sina konkurrenter. I 

förhållande till Aakers (1991) kontinuum av medvetenhet till varumärket kan det 

tolkas vara mycket känt i konsumenters medvetande men det ligger inte längst ut på 

skalan och anses därför inte vara det enda varumärket i produktkategorin.  

 

H&Ms anledning att överhuvudtaget uppdatera och utöka sin sportkollektion kan ses 

som ett sätt att styrka sin position i konsumenters medvetande, både vad gäller H&Ms 

varumärke i sig samt det sportfokuserade sortiment de tidigare haft. H&M är ett 

klädföretag som följer trender och träning har blivit en större trend. Att därför starta 

en sportkollektion kan ses som ett naturligt steg i deras marknadsföringsstrategi. De 

tillfrågades svar tyder även på att de är på rätt väg gällande just faktorerna trendigt 

och modeinriktat. De tillfrågade uppfattar sportkollektionen som trendig och 

modeinriktad i en medelhög utsträckning, 4,4 respektive 4,6 av 7, och visar att 

varumärket ändå passar in i den nya kategorin och tyder på att konsumenter har 

accepterat den utökade kollektionen i enlighet med figur 2.1.  

Perceived Quality 
Resultat gällande exklusivitet stödjer en tolkning att H&M inte uppfattas som 

överlägsen. Det behöver dock inte vara negativt för varumärkets värde utifrån ett 

konsumentperspektiv. Tidigare resultat har visat att H&M anses ha låga priser och en 

av Zeithamls (1988) värdedefinitioner säger att värde är kvaliteten jag får för priset 

jag betalar. Det betyder att det kanske inte heller finns förväntningar från 

konsumenternas sida att kvaliteten ska vara överlägsen eftersom priset är lågt.  

 

Kvaliteten i kollektionen anses i genomsnitt vara högre än för H&Ms generellt. Med 

tanke på den satsning som H&M utfört i samband med sportkollektionen 
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(sportprofiler, kvalitetsdesign etc.) så kan det tolkas som att de gjort ett 

värdeerbjudande till konsumenter med faktisk kvalitet. Denna faktiska kvalitet har 

sedan utvärderats och subjektivt bedömts av konsumenter och respondenterna i denna 

studie visar att den faktiska kvaliteten kan ha gjort ett intryck på den upplevda 

kvaliteten. Ytterligare en bidragande faktor till att den upplevda kvaliteten anses 

högre i sportkollektionen kan vara att den uppfattas passa respondenternas 

personlighet/stil i lite högre utsträckning. Konsumenter tolkar stimulus utifrån deras 

egna värderingar, behov och förväntningar; de utvecklar kontinuerligt ett nätverk av 

kunskap som mynnar ut i en personlig betydelse för konsumenten (Keller, 2003; 

Mowen, 1986; Schiffman, 2010; Zeithaml, 1988). Att sportkollektionen passar 

respondenternas personlighet/stil kan tolkas som att den upplevda kvaliteten, 

tillsammans med andra faktorer, har skapat en positiv personlig betydelse för 

konsumenten; värde är vad jag än vill ha i en produkt (Zeithaml, 1988).  

Brand Associations 
Associationer till varumärket bygger på att konsumenter har en uppsättning av 

anknytningar till varumärket som betyder något för konsumenter i olika grader och 

kontexter. Till exempel uppfattade respondenterna att sportkollektionen är något mer 

designinriktad i högre utsträckning än H&M i övrigt. Detta kan bero på 

associationerna till sportprofiler och den tid som har lagts ned på den kvalitativa 

funktionsdesignen. Sportprofiler, OS och att det är en kollektion som är fokuserad 

inom en sportkontext, är exempel på externa aspekter av kollektionen och reflekterar 

attribut som kan bidra till stärkta och mer utvecklade associationer.  

 

Tabell 4.2 visar på flera exempel där respondenterna relaterar till 

sportkollektionsvariabler i en större utsträckning när frågan om vad de associerar med 

H&M ställs en andra gång. OS, aktiv livsstil, kvalitetskänsla, designers, sportprofiler, 

svenskt och kändisprofiler är exempel på faktorer som valdes mer frekvent när frågan 

ställdes en andra gång. Som tabell 4.2 tydligt visar så bör det poängteras att det inte 

rör sig om någon större skillnad. Tabellen visar dock att associationer så som brett 

sortiment, pålitlighet, status och personlighet har ökat lite. Brett sortiment kan tolkas 

ha ökat utifrån att respondenterna vid ett senare skede i enkäten blev mer medvetna 

om sportkollektionen och kopplade därför mer frekvent till att H&M har ett brett 

sortiment. Att respondenterna vid ett senare skede mer frekvent relaterade till 
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pålitlighet och status visar ett en viss nivå av kognitiv stimulans (jfr Keller, 1993) kan 

ha skapats vid införandet av sportkollektionen i respondenternas medvetande. Vidare 

kan det tolkas som att en viss attitydförändring har skett i enlighet med Kellers (1993) 

tre associationskategorier. Attityder är att individer beter sig på ett konsekvent sätt 

mot liknande objekt. Attityder till sportkläder kan argumenteras vara annorlunda än 

attityder till andra konfektionskläder. Sportkläder innebär att det finns ett större behov 

av att de ska vara funktionsanpassade, vilket H&M har satsat på. Att kvalitet och 

designinriktad uppfattas bättre i högre utsträckning hos sportkollektionen än hos 

H&Ms övriga sortiment visar att  sportkollektionen i viss mån möter detta behov av 

funktionsanpassning. Detta kan sedan uppfattas ha förbättrat associationer så som 

pålitlighet och status för H&M. Vidare är personlighet något som återkommit vid ett 

antal tillfällen. Detta begrepp valdes oftare vid andra frågan och som tidigare 

diskuterats så tycker en större majoritet att sportkollektionen passar deras 

personlighet/stil i en något högre utsträckning än vad H&Ms varumärke generellt gör. 

Detta förknippas med vad Keller (2003) och Melin (1999) beskriver inom 

associationsfördelar. Konsumenter verkar alltså se symboliska fördelar med 

sportkollektionen i form av att den hjälper dem att uttrycka sig själva, att den fungerar 

som en imageskapare för dem. Där kan även ett samband finnas mellan vilken typ av 

personer som använder produkten samt vilka situationer produkten används i 

(sportprofiler, OS etc). Keller (2003) säger att det kan finnas underliggande behov av 

socialt godkännande och beroende på vilka personer som använder kollektionen samt 

i vilka situationer den syns så kan sportkollektionen ha fått positiva associationer från 

detta. Utöver det uppfattas den även ligga någorlunda kongruent med modebehovet, 

vilket ytterligare kan stödja detta underliggande behov.  

5.2 H&M och sport – Vad händer med brand equity? 
Figur 4.1 och 4.2 visar en genomsnittlig beräkning av hur  H&Ms varumärke förhåller 

sig till behovet, samt hur sportkollektionen förhåller sig till H&Ms varumärke. Inom 

dessa har det framgått att operationaliserade faktorer används vid flera tillfällen och 

att de fyra olika dimensionerna; brand loyalty, brand awareness, perceived quality och 

brand associations, är integrerade med varandra. Den ena aspekten kan bero på den 

andra och utifrån detta är det av betydelse att förstå det omvända; att den ena aspekten 

kan hjälpa den andra. Detta ska nu utforskas med utgångspunkt från figur 2.1, Aaker 
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och McLoughlin (2010) brand extension-logik, samt de olika dimensionerna i CBBE-

teorin. 

 

Faktorer som känd, omtalad och välbekant visar en svag position för kollektionen. 

Med tanke på andra attribut och fördelar däremot, som till exempel kvalitet, där 

konsumenter positionerar kollektionen högre, kan det konstateras att det finns en 

motivering till att fortsätta med kollektionen i en större omfattning som H&M 

planerar att göra. Att de senare faktorerna uppfattas som starkare i en högre 

utsträckning för kollektionen än H&M kan även bero på H&Ms välbekanta status; 

H&M kan ha gett uppmärksamhet till kollektionen, likaväl som att H&Ms varumärke 

kan ha gett sportkollektionen negativa influenser. Kvalitet och exklusivitet är två 

exempel på faktorer som inte förknippas i någon högre utsträckning med H&M. Detta 

kan ha påverkat sportkollektionen negativt. H&Ms lågt upplevda kvalitet kan skada 

sportkollektionens upplevda kvalitet som annars är ett fördelaktigt konkurrensmedel 

vid brand extension. Enligt figur 4.2 kan det dock tolkas som att sportkollektion har 

fått en någorlunda individuell bedömning av konsumenter som inte är helt beroende 

av deras generella uppfattning av H&M. Naturligtvis kan dessa faktorer ha uppfattats 

positivt i en ännu högre utsträckning om de bedömts helt oberoende av andra 

varumärken. Slutsatsen här är däremot att sportkollektionens positionering vid 

kvalitet och exklusivitet visar att de kan ha en positiv påverkan på H&Ms brand 

equity. Till exempel så är kvalitetsuppfattning subjektiv i många fall och en bra 

kvalitetsuppfattning till sportkollektionen kan transfereras till en ökad 

kvalitetsuppfattning av H&Ms övriga kollektioner, vilket därmed skapar ett högre 

värde, brand equity, utifrån ett konsumentperspektiv.  

 

Gällande känt och välbekant gäller inte samma förutsättning för sportkollektionen. 

Vad som däremot kan diskuteras är hur H&M kan hjälpa sportkollektionen i detta fall. 

Ett välbekant varumärke kan påverka en konsuments beslut trots att denne inte 

tidigare köpt produkter av detta varumärke. Ett välkänt namn signalerar dessutom 

bland annat närvaro och engagemang som är influerande attribut att lägga till i 

konsumenters medvetande och kunskapsnät som kontinuerligt utvecklas. H&M kan 

därför ge medvetenhet, och därav stärkt värde, till sportkollektionen. H&Ms 

varumärke skulle alltså kunna bidra till att sportkollektionen blir mer känd, välbekant 

och sticker ut bland sina konkurrenter Det går även att uttrycka det som att 
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varumärket H&M hjälper till att agera som katalysator för sportkollektionen. Vidare 

resulterar detta sedan i att sportkollektionen i sin tur sprider H&Ms varumärke i en ny 

kategori och kontext, vilket naturligtvis ökar H&Ms brand equity.  

 

Varumärkeslojalitet är tvetydigt i förhållande till H&Ms varumärke. Rent generellt 

återkommer konsumenter till H&M relativt ofta, vilket tyder på en sorts lojalitet men 

H&M anses inte vara det primära valet i produktkategorin och i linje med Olivers 

(1999) teori så kanske de framförallt bör satsa på nöjda kunder istället för lojala 

kunder. Resultat visar att sportkollektionens kunder varit relativt nöjda och en stor 

procentandel skulle kunna tänka sig att köpa därifrån igen eller göra det för första 

gången. Kollektionen bidrar därmed med nöjda konsumenter i detta hänseende, vilket 

får betydelse för vad som skulle kunna kallas den generella tillfredsställelse-

lojaliteten.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det finns tendenser till en fortsatt framtid för 

H&M inom ett större sportsammanhang. 26 procent av de tillfrågade skulle kunna 

rekommendera kollektionen till andra vilket visar en övergripande summering av hela 

CBBE. Rekommendationer mäter en stor variation av erfarenheter, attityder, 

associationer, lojalitetsgrad etc. och endast tio procent skulle inte rekommendera 

kollektionen medan 64 procent anser sig sakna tillräcklig kunskap och har därför 

svarat ’vet ej’. Det visar på en svagare positiv effekt sportkollektionen verkar ha på 

H&Ms brand equity men det återstår att se den fulla effekten efter att 

sportkollektionen har vunnit styrka bland faktorer som känd, välbekant och omtalad 

av vänner och bekanta, det vill säga inom brand awareness-dimensionen. 
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6. Diskussion 
Med övervägande positiv inställning från respondenterna kan vi konstatera att det 

existerar en överensstämmelse mellan H&M och en produktkategori fokuserad på 

sport. Detta i sin tur utgör en grund för sportkollektionen att påverka H&Ms brand 

equity positivt. Den uppdaterade och utökade sportkollektionen introducerades 

däremot för inte så länge sedan, vilket gör att större och mer tydliga bevis på 

kollektionens påverkan på H&Ms brand equity fortfarande är svåra att utläsa.  Under 

studiens gång upptäcktes dock en omvänd aspekt utöver den huvudsakliga 

frågeställningen, nämligen att H&Ms fördel som ett av världens mest väletablerade 

klädföretag är att det är enklare för dem att utvidga sitt sortiment och lyckas. De har 

existerande kunder som redan har en uppfattning om varumärket och med deras 

tidigare associationer och uppfattningar kan det bidra till ökat värde för 

sportkollektionen. På så sätt resulterar det i att H&Ms varumärke och 

sportkollektionen stöttar varandra i olika delar där den ena anses starkare än den 

andra. Som nämndes i analysen kan dock detta även betyda att negativa associationer 

och uppfattningar förs över från den ena till den andra. Aaker och McLoughlins 

(2010) figur (figur 2.1) har hela tiden visat ett samband mellan värde, varumärke, nytt 

produktutbud och samtidigt betydelsen av att det utökade produktutbudet måste passa 

in i den nya kontexten; värdeuppfattning kan bidra till passform och passform i en ny 

kontext kan bidra till värde, både till den nya kollektionen samt H&Ms varumärket. 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt bidrar även H&Ms varumärke med värde 

till kollektionen men det behöver inte enbart vara positiva bidrag och influenser. 

Dessa influenser och bidrag kan även leda till att brand equity tappar i styrka, eller att 

det övergripande varumärket; nya produktutbudet; eller passformen håller tillbaka en 

positiv utveckling eller uppdatering av den sammanslagna summan av brand equity. 

 

Det kunde konstateras att lojalitet till H&Ms varumärke inte existerade i stor grad då 

en faktor som kan vara en bidragande orsak till återkommande köp är priset. H&M 

uppfattas som en lågpriskedja och då kan slutsatser dras att H&M antagligen inte är 

konsumenters förstahandsval utan att valet av H&M kan bero på dess låga pris. Med 

det menas att konsumenterna i det här fallet är priskänsliga och tveksamhet riktas till 

huruvida konsumenter skulle återkomma till H&M om de skulle höja priserna. En 

fråga som uppkommer då är ifall sportkollektionen uppfattas på samma sätt och köps 

på grund av det lägre priset jämfört med andra sportvarumärken. Då sportkollektionen 
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har uppfattats ha högre kvalitet och exklusivitet än H&M generellt bör en viss 

medvetenhet hos konsumenter finnas att de får bättre plagg för priset. Om 

kollektionen visar sig konkurrera med större varumärken inom en sportkontext längre 

fram i tiden kan nya undersökningar göras och se ifall konsumenter känner en viss 

lojalitet till sportkollektionen utan att priset ska vara en bidragande orsak till köpet.  

 

Något som har ifrågasatts av oss i efterhand, med den vetskap vi har skaffat oss om 

den utformning och utveckling som gjordes av sportkollektionen, är varför denna 

framtagning inte marknadsförts eller framhävts tydligare för konsumenter. I 

samarbete med elitidrottare skapades en kollektion med bra kvalitet, passform och 

funktion, men medvetenheten kring detta verkar inte vara särskilt stor. Vetskapen om 

att en sportkollektion existerar finns i viss mån, vilket denna studie konstaterat, men 

dess bakgrund är inte lika omtalad. Med den vetskap hade antagligen konsumenters 

uppfattning om både sportkollektionen och H&Ms varumärke blivit mer positiv om 

denna bakgrund kring kollektionen hade framhävts mer, vilken då hade kunnat stärka 

H&Ms brand equity betydligt mer. Speciellt eftersom denna studie visat att 

sportkollektionens svagaste punkt cirkulerar kring just dess kända, välbekanta och 

omtalade status, eller rättare sagt deras icke välbekanta och kända status. 
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7. Slutsats 
För att ett företag ska nå framgång gäller det att hålla sig i framkant och utveckla sitt 

varumärke i samband med att konsumenters behov förändras. Konsumenter har som 

tidigare beskrivits en stor inverkan på varumärkets värde. Positiva uppfattningar, 

attityder och associationer skapar, bidrar, utvecklar och stärker brand equity.  

 

Slutsatsen av denna studie är att H&Ms konsumentbaserade värde har en potential att 

stärkas med hjälp av den nya, uppdaterade och utökade sportkollektionen. Bland 

annat så visar resultat på att en större majoritet skulle kunna tänka sig att köpa från 

kollektionen igen och en majoritet av de som inte tidigare köpt av kollektionen skulle 

kunna tänka sig att göra det. En mindre procentandel skulle däremot kunna tänka sig 

att rekommendera sportkollektionen. I jämförelse med att en ännu mindre andel inte 

ville rekommendera och att en majoritet inte visste, skulle det kunna argumenteras för 

att en större medvetenhet till kollektionen på sikt kan resultera i fler 

rekommendationer. Just medvetenhet till kollektionen har visat sig vara den svagaste 

dimensionen i det konsumentbaserade värdet sportkollektionen.  

 

Vidare kan det argumenteras för att det finns en plats för H&Ms varumärke i en 

utökad sportkontext även på längre sikt. Faktorer som påverkar konsumenters val av 

klädvarumärke rent generellt i en högre utsträckning är exempelvis kvalitet och passar 

personlighet/stil. Resultat visar att dessa kan utnyttjas av H&M i samband med 

sportkollektionen för att stärka varumärkets brand equity. Dock kan det även tolkas 

som att H&Ms välbekanta status behöver utnyttjas för att ge mer uppmärksamhet till 

kollektionen för att därigenom stärka brand equity i en högre utsträckning. Att agera 

sponsor vid event som OS kan vara fördelaktigt och det återstår att se hur 

konsumenters medvetenhet till sportkollektionen ser ut om ett par år. Tendenser till 

positiva effekter på H&Ms brand equity kan utläsas och blir sportkollektionen mer 

etablerad så kan associationerna till den bli väsentligt mer utvecklade; den kan helt 

enkelt etablera sig vidare i konsumenters utvecklade kunskapsnät kring varumärken.  

Fler tydliga exempel i en större omfattning kan förmodligen därmed ges på dess 

påverkan på H&Ms brand equity.  
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8. Förslag till framtida studier 
 

Då H&Ms nya sportkollektion fortfarande är i startfasen kan det längre fram, när ett 

större medvetande från konsumenters sida skapats till den då förhoppningsvis mer 

kända sportkollektionen, ske en större och mer statistisk undersökning kring 

varumärkets värde. Värdet kan då mätas och ge en tydligare och starkare indikation 

på hur sportkollektionen faktiskt har påverkat H&Ms värde och hur den kan ha stärkts 

med hjälp av sportkollektionen och tvärtom.  

 

Teori kring varumärkets värde, brand equity kan tillämpas till fler marknader utöver 

klädvarumärken som denna uppsats behandlade. Bilindustrin, livsmedelsindustrin och 

telefoniindustrin är exempel på marknader som hade kunnat tillämpa den använda 

teorin för att undersöka värdet av förändrade eller utökade produktkategorier. Denna 

studie har exemplifierat hur undersökningsfaktorerna och variablerna kan anpassas till 

den produktkategori/bransch som man vill undersöka.  

 

Denna studie utgick från det konsumentbaserade värdet och en kvantitativ 

undersökning i form av enkät gjordes för att samla in resultaten. Det hade kunnat vara 

intressant att undersöka ett varumärkes värde utifrån företaget. Via en kvalitativ 

studie, i form av förslagsvis intervjuer, skulle framtida studier kunna undersöka vad 

företag fokuserar och tänker på för att kunna öka och stärka sitt varumärke.   
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•Hur ofta handlar konsumenten på H&M 
•Till vilken utsträckning har konsumenten varit nöjd med sina tidigare inköp hos 

H&M/sportkollektionen 
•Har konsumenten köpt träningskläder från H&M någon gång 
•Skulle konsumenten kunna göra det/göra det igen 
•Vilka faktorer påverkar valet av varumärke hos konsumenten/ 

Hur uppfattar konsumenten H&M/Sportkollektionen  

Brand Loyalty 

- Attitydsbaserat 

- Beteende -> Tidigare köp/Hierarkistkt valsystem 

- Individens 
egenskaper/omständigheter/köpsituationen 

•Har konsumenten handlat på H&M någon gång 
•Är konsumenten medveten om H&Ms nya sportkollektion 
•Har konsumenten köpt träningskläder från H&M någon gång 
•Skulle konsumneten kunna göra det/göra det igen? 
•Vilka faktorer påverkar valet av varumärke hos konsumenten/ 

Hur uppfattar konsumenten H&M/Sportkollektionen  

Brand Awareness 

- Familjäritet 

-Katalysator 

-Igenkänt -> Närvaro   

• Vilka faktorer påverkar valet av varumärke hos konsumenten/ 
Hur uppfattar konsumenten H&M/Sportkollektionen  

Perceived Quality 

- Varumärkets uppfattade överlägsenhet 

- Abstrakt attribut som bedöms subjektivt 

- Allmän utvärdering baserat på föruppsatt 
kunskapsnät 

- Fördelaktigt vid brand extension 

 
•Vilka faktorer påverkar valet av varumärke hos konsumenten/ 

Hur uppfattar konsumenten H&M/Sportkollektionen  
 

•Vad tänker konsumenten på när de tänker på varumärket H&M/ 
Vad associerar konsumenter med varumärket H&M 

Brand associations 

- Allt kopplat till ett varumärke i en individs minne 
(erfarenheter, livsstil, varumärkes-egenskaper,land, 
kända personer etc.) 

- Attribut 

-Fördelar 

- Attityder 

- Lågt pris 

- Välbekant 

- Omtalad bland vänner och bekanta i 

omgivningen 

-  Köpt vid flera tillfällen 
 

-  Känd 
- Välbekant 

- Sticker ut bland konkurrenterna 

- Modeinriktad 
- Passar personlighet/stil 
- Trendig 

 

- Hög kvalitet 
- Exklusiv 

- Välbekant 

- Passar personlighet/stil 

 

- Känd   

- Modeinriktad 

- Hög kvalitet 

- Lågt pris 

- Designinriktad 

- Exklusiv 

- Trendig 

- Välbekant 

- Passar personlighet/stil 

- Omtalad bland vänner och bekanta i 
omgivningen 

- Sticker ut bland konkurrenterna 

- Köpt vid flera tillfällen 

   Bonusfördelar, Kändisprofiler, Designers, Personlighet, Aktiv 
livsstil, svenskt, Sportprofiler, Exklusiva kläder, Lågpriskedja, 

Brett sortiment, Status, Innovation, Pålitlighet, Kvalitetskänsla, 

Mode, OS, Persson-familjen, Övrigt * 

* Observera att dessa förslag på associationer även kan kopplas till 
övriga dimensioner i CBBE och kan användas i analysen för att stärka 

deras position 
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10. Bilagor 10.1 Bilaga 1 – operationalisering av teoretiska begrepp till enkätundersökning 
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10.2 Bilaga 2 – Enkätfrågorna  
Del I - Lite om dig 
 
Kön* 
Observera att vår enkät undersöker valet av klädval och könsdefinition utifrån en 
biologisk aspekt är irrelevant. Kryssa därför i det könsalternativ som bäst identifierar 
ditt val av kläder utifrån den uppdelning en butik eller klädvarumärke gör. 
   Kvinna 
   Man 
   Beror på situation/tillfälle/behov etc. 
 
Ålder* 
  Under 20 
   21-29 
   30-39 
   Över 40 
 
Del II - Ditt val av klädvarumärke 
 
I vilken utsträckning påverkar följande faktorer ditt val av klädvarumärke? 
1 Ingen som helst påverkan - 7 Påverkar i större utsträckning 
Att det är känt* 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är modeinriktat* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att kvaliteten är hög* 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att priset är lågt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är designinriktat* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Att det är exklusivt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är trendigt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är ett välbekant varumärke* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det passar min personlighet/stil* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är omtalat bland vänner och bekanta i min omgivning* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det sticker ut bland sina konkurrenter* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att jag vid flera tidigare tillfällen valt detta varumärke* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

 

Del III - H&M och dess varumärke 
I denna del kommer du att få besvara frågor kopplade till H&M som varumärke. 
 
Har jag handlat kläder på H&M någon gång?* 
 
   Ja 
   Nej 
Hur ofta handlar jag kläder på H&M?* 
 
   Aldrig 
   Sällan 
   Ibland 
   Ganska ofta 
   Ofta 
 
När jag tänker på H&M, vad tänker jag på då?* 
Kryssa i de alternativ som passar bäst 
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 Bonusfördelar 
  Kändisprofiler  
  Designers 
  Personlighet 
  Aktiv livsstil 
  Svenskt 
  Sportprofiler 
  Exklusiva kläder 
  Lågpriskedja 
  Brett sortiment 
  Status 

   Innovation 
   Pålitlighet 
   Kvalitetskänsla 
   Mode 
   OS 
   Persson-familjen 
   Övrigt: 
 
 
 

 
Till vilken utsträckning har jag varit nöjd med mina tidigare inköp hos H&M?* 
1 Inte alls nöjd - 7 Nöjd i större utsträckning 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

         

 
Till vilken utsträckning förknippar jag nedanstående faktorer med H&M som 
varumärke? 
1 Ingen som helst förknippning - 7 Förknippning i större utsträckning 
 
Att det är känt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är modeinriktat* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att kvaliteten är hög* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att priset är lågt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är designinriktat* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är exklusivt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Att det är trendigt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är ett välbekant varumärke* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det passar min personlighet/stil* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det är omtalat bland vänner och bekanta i min omgivning* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Att det sticker ut bland sina konkurrenter* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

 
Att jag vid flera tidigare tillfällen valt detta varumärke* 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Jag skulle kunna rekommendera H&Ms kläder till andra* 
 
   Ja 
   Nej 
   Vet ej  
 

Del IV- H&Ms Sportkollektion 
Under OS i Sotji i februari fick vi se den svenska olympiska truppen bära kläder 
designade av H&M. Ungefär samtidigt som OS lanserade H&M en sportkollektion i 
samarbete med Svenska olympiska kommittén (SOK). Tillsammans med elitidrottare 
som Therese Alshammar, Susanna Kallur, Jörgen Persson m.fl. utvecklades och 
designades funktions- och träningskläder. Idrottarna fick vara med under hela 
framtagningen för att skapa så bra sport- och träningskläder som möjligt. Kvalitet 
och passform var extra viktiga vid framtagningen.  
 
Då träning blivit så pass stort i dagens samhälle tycker vi det är intressant att inrikta 
oss på H&Ms sportkollektion som enligt artiklar fått mycket bra respons. Med hjälp 
av frågor angående träning och H&Ms sportkollektion är vi nyfikna på vad du 
har/fått för uppfattning om kollektionen.  
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Hur ofta tränar jag? * 
 
   Aldrig 
   1-2 gånger i veckan 
   3-4 gånger i veckan 
   mer än 4 gånger i veckan  
  
Visste jag innan introduktionen ovan att H&M har utvecklat en sportkollektion?* 
 
   Ja 
   Nej 
  
Har jag köpt träningskläder från H&M någon gång? * 
Obligatorisk 
 
   Ja 
   Nej 
  
Om ja, skulle jag kunna tänka mig att göra det igen? 
 
   Ja 
   Nej 
  
Om ja, till vilken utsträckning har jag varit nöjd med mina inköp från 
sportkollektionen? 
1 Inte alls nöjd - 7 Nöjd i större utsträckning 

 1 2 3 4 5 6 7  

         

Om nej, skulle jag kunna tänka mig att göra det? 
 
   Ja 
   Nej 
  
Till vilken utsträckning tycker jag H&Ms sportkollektion stämmer med 
nedanstående faktorer? 
1 Stämmer inte i någon utsträckning alls - 7 Stämmer i större utsträckning.  
 
OBS! Ruta 8 är ett alternativ om jag känner att min kunskap kring området är alldeles 
för bristfällig och vill därför inte svara. Jag vet inte helt enkelt! 
Att den är känd* 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 
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Att den är modeinriktad* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att kvaliteten är hög* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att priset är lågt* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att den är designinriktad* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att den är exklusiv* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att den är trendig* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att den är välbekant* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

 
Att den passar min personlighet/stil* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Att den är omtalad bland vänner och bekanta i min omgivning* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 
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Att den sticker ut bland sina konkurrenter* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Jag har vid flera tidigare tillfällen valt/köpt av detta varumärke (läs: kollektion)* 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

         
8 = Vet 
ej 

Jag skulle kunna rekommendera H&Ms sportkläder till andra* 
 
   Ja 
   Nej 
   Vet ej  
 
Till sist... 
 
Vad associerar jag med H&M?* 
Obligatorisk 
Kryssa i de alternativ som passar bäst 
   
 Bonusfördelar 
 Kändisprofiler 
 Designers 
 Personlighet 
 Aktiv livsstil 
 Svenskt 
 Sportprofiler 
 Exklusiva kläder 
 Lågpriskedja   
 Brett sortiment 
 Status 
 Innovation 
 Pålitlighet 
 Kvalitetskänsla 
 Mode 
 OS 
 Persson-familjen 
 Övrigt
 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
Vi ses på gymmet! 
 
/Carolina & Ebba 
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10.3 Bilaga 3 
 

Nedan visas procentuellt vad respondenterna i enkätundersökningen svarade på den 

sjugradiga skalan om de tolv faktorer som visar på personers lojalitet, medvetenhet, 

upplevd kvalitet och associationer. De tre olika tabellerna visar på vad respondenterna 

tyckte 1. Påverkade val av klädvarumärke, 2. Uppfattningen om H&Ms varumärke 

och 3. Vad som stämde för H&Ms sportkollektion 
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10.4 Bilaga 4  
Nedan är en uträknad sammanställning av de svar som gavs i enkätundersökningen 

utöver de tolv faktorer som upptog störst del i undersökningen.  

 

 
 


