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Den moderna konsumenten är välmedveten om sina valmöjligheter och tröskeln till 
varumärkesvariation kan ofta vara låg vid upplevt missnöje. Varumärken bör därför 
skapa en bredare förståelse av vad konsumenten strävar efter i sin konsumtion. 
Specifikt på idrottsmarknaden är konkurrensen väldigt hård i och med att varumärken 
aktiva på denna marknad producerar produkter med liknande utseende, kvalitet och 
prissättning. Dessa faktorer står ofta i fokus när konsumenterna besluter om sina 
inköp. Den hårda konkurrensen ökar kravet på varumärkena att skapa ett mervärde 
som gör att deras produkter och tjänster skiljer sig från konkurrenterna. Genom att 
via upprepade positiva upplevelser skapa en högre nivå av lojalitet till varumärket kan 
konsumentens ansedda risk i konsumtionen även förminskas och upprepad 
konsumtion enklare förespråkas. 

Varumärkeslojalitet är däremot inte ett evigt löfte och kan beroende på lojalitetsnivå 
olika snabbt brytas ner igen. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det 
lojala kundförhållandet påverkas av att ett varumärke utvidgas. Studien har utförts 
genom en deduktiv ansats där begreppen varumärkeslojalitet och 
varumärkesutvidgning behandlats för att skapa nödvändiga frågeställningar för den 
empiriska undersökningen.  

Den empiriska undersökningen utfördes genom en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning. Efter datainsamlingen valdes respondenterna att segmenteras 
vidare till ungdomar i åldern 18–29 år som har antingen Adidas eller Nike som 
favoritvarumärke. Detta eftersom en klar majoritet av respondenterna uppfyller dessa 
segmenteringskrav vilket underlättade analysen och skapade ett mera generaliserbart 
slutresultat. Enkäten undersökte stegvis begreppen varumärkeslojalitet, 
varumärkesvariation och varumärkesutvidgning. Detta genom att respondenterna 
inledningsvis valde ett favoritvarumärke varefter de besvarade frågor och påståenden 
relaterade till deras förhållande till varumärket. Slutligen undersöktes även 
respondenternas associationer till varumärket Nike för att klargöra hur 
associationerna bland de som föredrar Nike skiljer sig från respondenterna som 
föredrar ett annat varumärke. 
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Genom undersökningens resultat kan det konstateras att varumärkeslojalitet är ett 
väldigt individuellt begrepp, i synnerhet i relation till varumärkesutvidgningar. 
Varumärkesvariation konstaterades även vara väldigt normalt, speciellt när 
konsumenternas köpvanor över olika produktgrupper undersöktes. De huvudsakliga 
faktorerna som skapar ett lojalt kundförhållande konstaterades vara produkternas 
utseende, konsekvent kvalitet, fysisk passform, stil, lättillgänglighet och inspiration. 
Varumärkesvariation är däremot inte omöjligt trots att dessa kriterier konsekvent 
upprätthålls. Förändringar i konsumentens livsstil, impulser i köptillfället och 
användningsändamål är exempel på faktorer som konstaterades inverka på 
konsumenternas beslut till varumärkesvariation.  

Nyckelord: Varumärkeslojalitet, varumärkesvariation, varumärkesutvidgning, 

varumärkeskapital, relationsmarknadsföring, idrott, Nike, Adidas 
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1 INLEDNING 

Med den moderna marknaden i ständig utveckling följer även utveckling av de företag 

och varumärken som är aktiva på diverse marknader. Varumärkena tävlar om 

konsumenterna som är välmedvetna om det enorma utbud som står till deras 

förfogande. Faktorer som exempelvis pris och kvalitet står ofta i fokus då konsumenterna 

idag besluter om sina inköp. Med en hård konkurrens om marknadsandelarna 

varumärkena emellan följer kravet att skapa en lojal kundbas. I varumärkenas strävan 

att bygga dessa lojala kundbaser läggs stor vikt på relationen både mellan konsumenten 

och varumärket men även konsumenterna emellan. (Gummesson 1998, s. 267)  

Kundlojalitet är däremot inte ett evigt löfte och kan även förekomma i olika nivåer av 

lojalitet. Aaker (1991) beskriver dessa nivåer som prisjägare, vaneköpare, 

växlingskostnadslojala, varumärkesvänner och engagerade konsumenter. 

Konsumenterna inom respektive lojalitetsklassificering är olika mottagbara för 

utomstående lockelser. Fenomenet beskrivs som en pyramid med de icke-lojala i den 

breda bottendelen medan de lojala, engagerade konsumenterna hittas i den smala 

toppen av pyramiden. Detta innebär att majoriteten av konsumenterna som kommer i 

kontakt med varumärket inte känner en emotionell koppling till det (Aaker 1991, s. 45).  

Dagens konsumenter är välmedvetna om deras rättigheter och möjlighet till 

varumärkesvariation. Snabb utveckling på marknaden påverkar konsumenten att i 

större utsträckning förändra sina köpvanor och preferenser. Lojalitet är ett väldigt 

individuellt begrepp vilket leder till att negativa upplevelser och missnöjdhet påverkar 

ett lojalt kundförhållande med varierande resultat. Därför bör varumärkena vara ytterst 

medvetna om de faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut och skapar ett lojalt 

kundförhållande (Solomon m.fl. 1999, s. 331). 

Varumärken eftersträvar att skapa en så bred kundbas som möjligt på en stark lojal nivå. 

Lojala konsumenter är mindre känsliga för förändringar i pris och kvalitet. Varumärket 

når även de lojala konsumenterna enklare och sparar dyra marknadsföringskostnader 

jämfört med en strategi att enbart locka nya konsumenter. Det lojala förhållandet 

konsument och varumärke emellan skapas utifrån en känsla av säkerhet. Vid upprepad 

konsumtion av ett varumärke konsumenten har haft goda upplevelser till finns ett 

förutbestämt positivt antagande. De antaganden av god kvalitet på de produkter som 

konsumenten köper bör dock undvikas att bli motbevisade i form av missnöje (Rowley 

& Dawes 2000, s. 538). Med en lojal kundbas följer därefter kravet att utveckla 

varumärket och de produktgrupper som varumärket erbjuder sina konsumenter. Genom 
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att sprida sitt varumärke över nya produktgrupper och kundsegment kan en ökad 

medvetenhet samt eventuell ökad lojalitet åstadkommas. Varumärkesutvidgning har 

vuxit till en populär metod att sprida sitt varumärke över nya produktgrupper. 

Utvecklingen av nya produkter är både tidskrävande och finansiellt ansträngande. 

Genom att stöda de nya produktgrupperna på ett välkänt varumärke med en lojal 

kundbas underlättar det även lanseringsstadiet enormt. Varumärkesutvidgning 

underlättar med andra ord, skapandet av godtagandet hos konsumenterna då nya 

produktergrupper introduceras. Detta genom att koppla de nya produktgrupperna som 

introduceras till det redan accepterade varumärket. Detta innehåller å andra sidan 

naturligtvis även risker för det ursprungliga varumärket och dess varumärkesimage 

(Chen & Liu 2004, s. 26). 

Konsumenter som är lojala emot en viss produktgrupp inom ett varumärke har naturligt 

en förutbestämd dragningskraft emot andra produktgrupper som introduceras under 

samma varumärke (Chen & Liu 2004, s. 28). När konsumenter som känner emotionell 

koppling till varumärket i fråga utforskar det utökade utbud som står till deras 

förfogande bör varumärket kontinuerligt uppfylla de faktorer som skapat det lojala 

förhållandet. Detta för att inte riskera att den ursprungliga lojaliteten som skapats till 

modervarumärket bryts vid eventuella negativa upplevelser som med noggrannare 

planering i utvidgningen av varumärket kunnat undvikas. Det mervärde som varumärket 

skapar för konsumenten bör därmed upprätthållas då konsumenten utforskar 

varumärkets olika produktgrupper (Veloutsou & Moutinho 2009, s. 316). Konsumentens 

medvetenhet om valmöjligheter är idag högre än någonsin och tröskeln för 

varumärkesvariation är ofta låg vid känsla av missnöje. Detta ställer ökade krav på 

varumärket att i alla segment av dess verksamhet uppfylla de behov som konsumenten 

förväntas få uppfyllda i sin konsumtion (Alexius & Löwenberg 2012, s. 30). 

Varumärket Nike gick tidigare under namnet Blue Ribbon Sports som grundades år 

1964. Efter en stadig tillväxt under varumärkets första verksamma årtionde utvecklades 

Blue Ribbon Sports år 1971 till det varumärke som vi idag känner som Nike. I samband 

med namnbytet introducerades även den ikoniska ”swoosh”-logon som idag är starkt 

sammankopplad med Nikes värderingar och kvalitet. År 1979 introducerades den första 

kollektionen av Nike-kläder varefter varumärket ständigt strävat efter effektiv 

utvidgning av sitt produktsortiment (Newitt 2017). Varumärket Nike sammankopplas 

oftast med idrottsskor, dess ursprungliga kärnprodukt. Idag är däremot varumärket 

mycket mera än enbart skor och idrott. Nike har ständigt under sin aktiva tid på 
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marknaden utvidgat sitt utbud till diverse andra produktgrupper och utbredningen har 

skett i mycket snabb takt. Varumärket Nike är idag en ledande producent inom både 

idrott och ”streetwear” (Juda 2007, s. 5). Digitala lösningar och accessoarer 

introducerades även i ett tidigt skede och Nike fick ett försprång på denna marknad. År 

2007 introducerade Nike tillsammans med Apple den första versionen av 

idrottsutrustningen Nike+iPod som med revolutionerande teknik underlättade löpares 

uppföljning av deras träning (Newitt 2017). Det är ytterst viktigt att de nya 

produktgrupperna återspeglar en positiv bild av Nike i sin helhet. Produkter som 

introduceras under ett redan starkt etablerat varumärke bör upprätthålla en positiv 

varumärkesimage och uppfylla de faktorer som skapat lojala kundförhållanden till 

modervarumärket. Detta för att samtidigt som varumärket utvidgas, även sprida en 

positiv bild av varumärket som helhet över nya produktmarknader. Kvalitet och 

utseende är exempelvis faktorer som bör vara på en lämplig nivå trots att varumärket 

utvecklar nya produkter positionerade i en annorlunda prisklass (Chen & Liu 2004, s. 

28). 

1.1 Problemdiskussion 

En av de främsta utmaningarna som företagsledare idag står inför är att på ett 

ändamålsenligt tillvägagångssätt få sina varumärken att växa. En lojal kundbas har länge 

bevisats vara en tydlig väg till framgång. Genom att utvidga sitt varumärke samtidigt som 

man behåller och utökar sin lojala kundbas kan en lyckad varumärkesutveckling 

åstadkommas (Schoenbachler & Gordon 2002, s. 3). När det gäller s.k. mogna 

marknader som är fyllda av konkurrenter som tävlar vad gäller exempelvis liknande 

kvalitet och pris är lojalitet en vinnande faktor. Genom att utvidga sitt varumärke med 

åtanke på grundläggande faktorer som ursprungligen lett konsumenterna till lojala 

kundförhållanden kan detta även leda till lojalitet på nya produktmarknader 

(Koschmann & Sheth 2018, s. 351). Faktorer som konsekvent kvalitet, inspiration och 

förmedlande av varumärkets kärnvärderingar bör kunna associeras med varumärket i 

alla skeden av interaktionen med konsumenten (Westwood 2015). Samtidigt som 

lojalitet är en stark faktor som håller kvar konsumenten är man idag välmedveten om 

sina rättigheter och möjligheter för varumärkesvariation vid missnöje i sin konsumtion. 

Detta tvingar producenterna att på ett mera målmedvetet tillvägagångssätt planera 

utvecklingen av sina varumärken (Gummesson 1998, s. 267). Varumärken bör därmed 

vara medvetna om hur lojala kundrelationer påverkas av att varumärket utvidgas samt 

hur utvidgningen kan leda de lojala konsumenterna till utvidgad, lojal konsumtion. 
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Eftersom lojalitet och preferens vad gäller privat konsumtion är väldigt individuella 

begrepp är det komplicerat att skapa en enkelriktad strategi för att upprätthålla lojala 

kundförhållanden. Olika kundsegment reagerar även olika på förändringar inom 

varumärket. Det är ytterst viktigt att varumärket har hög förståelse av diversifierade krav 

beroende på exempelvis lojalitetsnivå, användningssyfte och demografiska faktorer 

(Chen & Liu 2004, s. 26). Interaktion med konsumenterna och medvetenhet om deras 

behov och krav är i högsta grad nödvändigt för att skapa en förståelse för de faktorer som 

skapar, upprätthåller och bryter ner varumärkeslojalitet. Om varumärket exempelvis 

misslyckas att upprätthålla den konsekventa kvaliteten och förmedla varumärkets 

kärnvärderingar samt det mervärde som konsumenten associerar med varumärket, 

kommer varumärkeskapitalet över tid att brytas ner (Westwood 2015). Enligt Aaker 

(1991) bör varumärket effektivt interagera med dess konsumenter och ge dem en känsla 

av mervärde för att kunna uppå varumärkeslojalitet. Uppföljning av konsumentens 

konsumtion och problemlösning är följaktligen även kritiskt för att inte riskera att 

förlora konsumenten till ett konkurrerande varumärke. Det bör även kännas naturligt 

för konsumenten att upprepade gånger konsumera det specifika varumärkets produkter. 

Om exempelvis produkternas utseende och prissättning inte går att motiveras kommer 

därmed även det mervärde som lojaliteten skapat att brytas ner (Aaker 1991, s. 52). 

Tidigare forskning gjord av exempelvis Aaker (1991) och Chen & Liu (2004) har 

konstaterat att lojalitet är ett väldigt individuellt och komplext begrepp. Detta ökar 

kravet på varumärken att skapa ökad medvetenhet om vilka faktorer som skapar, 

upprätthåller och bryter ner lojala kundrelationer i samband med 

varumärkesutvidgning. Avhandlingens slutresultat kommer kartlägga dessa ledande 

faktorer samt redogöra hur varumärkesutvidgningar påverkar lojala kundrelationer. 

Varumärkeslojalitet utspelar sig varierande beroende på konsumenternas personliga 

värderingar och upplevelser. Varumärken behöver idag vara medvetna om de olika 

nivåer av lojalitet som skapas och hur dessa påverkas av utomstående impulser och 

förändringar inom det egna varumärket. Det är även viktigt att man är medveten om de 

faktorer som skapar, upprätthåller och bryter lojala kundförhållanden (Aaker 1991, s. 

45). Varumärket som planerar att utvidgas till nya produktgrupper bör kunna hantera 

de risker och krav som detta besitter. Trovärdighet måste behållas i alla skeden i 

utvidgningen av varumärket, speciellt vid introduktion på orelaterade marknader genom 

horisontell utvidgning eller Co-branding. När varumärket utvidgas inom samma 

produktgrupp genom vertikal utvidgning bör även exempelvis kvalitet och prissättning 

kunna motiveras. Utvidgningen av varumärket får under inga omständigheter skada 
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modervarumärkets image eller den lojalitet som skapats till dess konsumentbas. Vid 

omotiverad utvidgning riskerar varumärkets mervärde att utspädas och dess produkter 

ses därmed även som omotiverade att konsumeras. Upplevelser och faktorer som 

påverkar konsumenternas lojalitet emot varumärket bör därför förstås genomgående för 

att utveckla varumärket i en hållbar riktning (Chen & Liu 2004, s. 26). Detta för att öka 

förståelsen av vad den lojala konsumenten anser vara en motiverad utvidgning för att 

undvika utspädning av varumärkeskapitalet. 

Samtidigt som en ny produktgrupp introducerad genom varumärkesutvidgning ämnar 

ta tillvara den grund som modervarumärket har att förmedla bör även en specifik nisch 

utvecklas för att bidra till varumärkesmixen.  Det är kritiskt för varumärken att vara 

medvetna om vad som krävs av deras lojala kundbas och de utomstående konsumenter 

som överväger att köpa dess produkter. Genom att behålla varumärkets kärnvärderingar 

i utvidgningen av varumärket kan även konsumenter som uppskattar 

varumärkesutvidgningen ledas vidare till modervarumärket. Detta ökar kravet på att 

hantera varumärkeshelheten genom konsekventa metoder som stärker 

varumärkeskapitalet i sin helhet. Introduktion på nya produktmarknader bör göras i 

enlighet med modervarumärkets värderingar och image för att inte skada varumärket. 

Detta innebär att den nya produktgruppen måste etablera sin egen lojalitetsbas samtidigt 

som den ursprungliga varumärkeslojaliteten leder konsumenter till dessa produkter. 

Individuell preferens är en stark bakomliggande faktor vid konsumtionsbeslut. 

Kärnlojaliteten påverkas av såväl modervarumärkets aktivitet som dess utvidgade 

produktgrupper. Därmed bör varumärket som helhet vara överensstämmande med de 

ursprungliga faktorer och värderingar som konsumenten uppskattat och byggt sin 

lojalitet till varumärket kring (Chen & Liu 2004, s. 28).  

Dagens samhälle är i ständig förändring till följd av snabb teknisk utveckling. Förändring 

förespråkas inom både arbete och privatliv samt inom den privata konsumtionen. 

Konsumenter idag uppmanas ofta att testa nya produkter och kontakten med olika 

varumärken kan ibland vara överväldigande. Lojalitet motsätter sig därmed samhällets 

norm av konstant förändring och utveckling (Rowley & Dawes 2000, s. 538). Då ett 

varumärke sprider sig över nya produktgrupper samt introducerar nya alternativ inom 

samma produktgrupp med annorlunda positioneringstaktik vad gäller exempelvis pris 

och kvalitet öppnar det nya dörrar för konsumenten. Förändring av konsumentens 

konsumtionsvanor kan därmed även ske inom samma varumärke och det är avgörande 

att de i varumärkets ledande positioner känner till de faktorer som krävs för att bidra till 
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konsumentens utökade konsumtion i samband med att varumärket blir bredare 

(Koschmann & Sheth 2018, s. 351). Varumärkets möjlighet att upprepade gånger 

förmedla en positiv upplevelse vid konsumtion utan att skada varumärkets image eller 

relationen till dess konsumenter är en av dessa faktorer som bör förstås. Individuell 

lojalitetsnivå och mottagligheten för extern påverkan av konkurrerande företag är även 

ett kritiskt moment som bör undersökas för att förstå varumärkesutvidgningens 

inverkan på en bredare lojalitet till ett specifikt varumärke (Rowley 2005, s. 574). Det är 

även viktigt att varumärket håller fokus i sin utveckling för att inte skapa en känsla av 

förvirring hos sina konsumenter. Med ett starkt varumärke som grund finns naturligtvis 

möjlighet att utnyttja det mervärde som konsumenterna anser utvecklas i deras 

konsumtion. Utvidgningen av varumärket bör därmed göras i enlighet med 

modervarumärkets ursprungliga värderingar och framgångsrika faktorer, dock med en 

viss nisch som ger rum för utökad konsumtion inom den redan kända marknaden eller 

effektiv introduktion på passande externa marknader. Varumärket bör även vara 

medvetet om hur varumärkesutvidgningens positionering påverkar varumärkeskapitalet 

för att kunna motivera både modervarumärket samt dess utvidgade produktgrupper 

(Ries & Trout 1981, s. 219). 

1.2 Syfte 

Denna avhandlings huvudsyfte är att undersöka hur lojala kundrelationer påverkas av 

att varumärken utvidgas och introducerar nya produktgrupper samt hur detta kan leda 

till utvidgad, lojal konsumtion. Upprätthållandet av konsekvent kvalitet, inspiration och 

förmedlande av varumärkets kärnvärderingar i kritiska skeden av konsumentens 

interaktion med varumärket kommer undersökas för att förstå hur 

varumärkesutvidgningen påverkar lojala kundrelationer. Specifikt kommer 

utvidgningen av idrotts- och ”streetwear” varumärket Nike stå i fokus. De marknader där 

Nike är aktivt besitter ett enormt antal konkurrenter som alla tävlar om eftertraktade 

marknadsandelar. Genom att undersöka hur ett varumärkes aktivitet på olika 

produktmarknader på ett korrekt och ändamålsenligt sätt bör hanteras kommer 

allmänna riktlinjer för detta att kunna skapas. Utvidgning av varumärkets utbud i både 

vertikal och horisontell riktning kommer undersökas. Detta för att kunna klargöra vad 

som anses vara en lämplig marknad för varumärkesutvidgning. Konsumentens 

synvinkel kommer vara i ständigt fokus genom avhandlingen. Slutsatsen av 

avhandlingen kommer redogöra hur utvidgningen av varumärket påverkar lojala 

kundförhållanden. Även konsumentens personliga utforskande i varumärkets möjlighet 
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att uppfylla diversifierade behov och hur detta påverkar det lojala förhållandet kommer 

klargöras.  

1.3 Avgränsningar 

Både varumärkeslojalitet och varumärkesutvidgning är väldigt breda och komplicerade 

begrepp vilket kräver viss avgränsning i forskningen. Eftersom studien kommer utföras 

ur konsumentens synvinkel kommer därför konsumentens roll i lojalitetsskapandet och 

varumärkesvariation att stå i fokus. Vad gäller begreppet varumärkesutvidgning 

kommer vertikal utvidgning att studeras mest ingående, dock med visst stöd av 

horisontell utvidgning och Co-branding.  

Den vertikala utvidgningen kommer naturligt att läggas i större fokus då Nikes 

ursprungliga kärnproduktgrupp idrottsskor idag är mycket diversifierad och kräver mera 

ingående förståelse. Detta för att kunna tolka och jämföra den empiriska 

undersökningens nyckelmoment enligt det som undersökningens forskningsfrågor 

kräver. För att lyckas samla in en tillräckligt stor mängd nödvändig och jämförelsebar 

data som studien kräver, bör respondenterna känna till varumärkena som undersöks. 

Varumärkena bör vara aktiva på idrottsmarknaden samt använda sig av både vertikal 

och horisontell utvidgning i sin verksamhet. Respondenterna kommer även att 

analyseras i hänsyn till deras förhållande och nivå av lojalitet till Nike som varumärke 

oberoende av vilket varumärke de föredrar.  

1.4 Disposition 

Avhandlingen kommer utföras genom en deduktiv ansats. Utifrån den behandlade teorin 

inom varumärkesutvidgning och lojalitet kommer frågeställningar som krävs för att 

utföra den empiriska undersökningen skapas. Genom att undersöka tidigare forskning 

inom dessa begrepp kommer en djupare förståelse för de metoder som Nike i sin 

varumärkesutvidgning använt sig av att skapas. Forskningen utförs ur konsumentens 

synvinkel och konsumentens deltagande i skapandet av lojalitet och mervärdet i 

varumärket kommer att vara i konstant fokus. Kapitel 2 som undersöker begreppet 

varumärkeslojalitet kommer även fokuseras kring varumärkesvariation och de faktorer 

som påverkar konsumenter i deras lojala förhållanden till varumärken samt det 

ursprungliga valet av varumärke. Även de olika nivåer av lojalitet som Aaker (1991) 

beskriver kommer att undersökas för att konkretisera hur konsumenternas deltagande 

och hängivenhet till varumärket skiljer sig i samband med att de kommer i kontakt med 

nya produktgrupper. Kapitel 3 undersöker olika utvidgningsstrategier och hur 
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utvidgningarna bör positioneras för att effektivt bidra till varumärkesmixen. Som stöd 

för teorin i kapitel 3 har varumärket Nike valts som exempel för de olika 

tillvägagångssätten för varumärkesutvidgning. När teorin kring lojalitet och utvidgning 

av varumärken har kartlagts kommer varumärkesutvidgningens inverkan på 

kundlojalitet att undersökas i kapitel 4.  

När teorin kring de centrala begreppen kartlagts kommer en kvantitativ datainsamling 

att utföras. Denna typ av datainsamlingsmetod kommer att användas för att kunna 

samla in en tillräckligt stor mängd jämförelsebar data. Lojalitet är ett väldigt individuellt 

begrepp och konsumenterna påverkas olika av både externa impulser och förändringar 

inom varumärket (Aaker 1991). För att kartlägga problemet kommer därför 

lojalitetsutveckling i relation till varumärkesutvidgning undersökas inom en stor 

undersökningspopulation genom en enkätundersökning. Både allmänna frågor om 

varumärkeslojalitet, varumärkesvariation och varumärkesutvidgning samt specifikt 

riktade frågor angående Nike som varumärke kommer utformas för att ge alla 

respondenter en chans att svara personligt, oberoende av favoritvarumärke. Den 

empiriska undersökningens mål är att undersöka hur konsumentens individuella, 

ursprungliga lojalitet påverkas av konsumtion av nya produktgrupper inom samma 

varumärke. Korrelationen mellan lojalitetsnivå och varumärkesvariation i samband med 

konsumentens utforskande av varumärkets utvidgade utbud är därmed i fokus.  

1.5 Utvidgning av varumärket Nike 

För att skapa en djupare förståelse för de centrala begrepp som ingår i avhandlingen 

kommer varumärket Nike och dess strategier inom lojalitet och varumärkesutvidgning 

att användas som grund. Eftersom Nikes ursprungliga kärnprodukt är skor kommer 

störst fokus att läggas på vertikal varumärkesutvidgning inom denna produktgrupp. I 

Nikes sortiment hittas idag idrottsskor inom kategorier som exempelvis löpning, fotboll 

och basket men även skor för konsumentens vardagliga bruk. Skor för alla dessa 

användningssyften finns att fås i avvikande prisklasser. Nike har även utvecklat ett stort 

sortiment för idrottskläder, kläder för vardagligt bruk och diverse accessoarer. För att 

kunna besvara avhandlingens forskningsfrågor och skapa en motiverad empirisk 

undersökning krävs ett för respondenterna känt varumärke som använt sig av både 

vertikal och horisontell utvidgning som stöd, därav valet av Nike.  

Nike har länge positionerat sig som ett ”high-end” varumärke inom såväl idrott som 

”streetwear”. Westwood (2015) påpekar att såväl de som anses vara lojala emot Nike som 
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de icke-lojala konsumenterna känner till det höga värde som varumärket förmedlar 

genom sina produkter. Nike beskriver sig som en förmedlare av produkter som kan 

tillfredsställa behovet i deras konsumenters inre vinnare. Mervärdet som Nike förmedlar 

till dess konsumenter kan inspirera såväl vardagsmotioneraren som toppidrottaren att 

uppnå sina personliga målsättningar (Westwood 2015). Nike uttrycker även på sin 

hemsida en av sina främsta målsättningar som följande: “Our Mission: Bring 

Inspiration and Innovation to every athlete* in the World *If you have a body, you are 

an athlete”. Detta understryker ytterligare målet att inspirera konsumenterna och 

förmedla det mervärde som Nikes högklassiga produkter genererar (Nike 2020). 

Nike försöker ofta engagera sina konsumenter och hjälper dem att hitta passande 

produkter som ger dem ett mervärde i sin konsumtion. På deras hemsida hittas bl.a. 

citaten ”Hitta ditt tempo” och ”Styla den på ditt sätt” vilket bidrar till att konsumenterna 

inspireras vid konsumtion av varumärkets produkter och känner delaktighet (Nike, 

2020). Genom att engagera sina konsumenter skapar Nike en ökad möjlighet för 

konsumenterna att bli en del av varumärkets gemenskap (Kosiba m.fl. 2018, s. 766). 

Deltagande och personligt skapande av mervärde kommer att ha en stor betydelse när 

utveckling av lojalitet kommer undersökas i den empiriska undersökningen.   

Nike är ett varumärke som lyckats skapa en bred och lojal kundbas inom många 

produktgrupper. Nike bevisades i tidigare forskning genom en undersökning bland 99 

respondenter vara det av de utvalda varumärkena som den största andelen kände en 

stark personlig lojalitet emot (15%). Denna forskning gjordes inom ämnet 

varumärkeslojalitet och kommer delvis att användas som jämförelse när studiens 

reliabilitet utvärderas. (Wikström, 2019) 



10 
  
 

2 VARUMÄRKESLOJALITET 

Den moderna konsumenten är välmedveten om de valmöjligheter och rättigheter som 

de besitter i sin konsumtion. Detta ställer i sin tur även högre krav på producenterna att 

leva upp till de allt högre krav som ställs på de moderna varumärkena. Idag sätts allt 

högre fokus på relationen till konsumenten och strävan efter att passera de krav som 

konsumenten ställer. Varumärken idag använder sig därmed av den så kallade 

”relationsmarknadsföringen” som eftersträvar att skapa en stark länk, varumärke och 

konsument emellan. Denna marknadsföringsstrategi utgår ifrån en mera defensiv ansats 

där upprätthållandet av redan befintliga, lojala kundförhållanden står i fokus 

(Gummesson 1998, s. 267). Kundlojalitet är en av de grundläggande faktorerna som 

varumärken bör ha kapacitet att hantera för att möjliggöra hållbar utveckling.  Vägen att 

uppnå lojala kundförhållanden är lång och krävande men när det väl åstadkommits kan 

faktorer som exempelvis lägre prissensitivitet, sparade resurser att locka nya 

konsumenter samt ökad lönsamhet erhållas (Rowley 2005, s. 574). 

Lojalitet emot varumärken skapas och utvecklas väldigt individuellt. Därmed påverkas 

konsumenten olika starkt av både interna förändringar i varumärket samt av externa 

impulser. Den emotionella dimensionen inom konsumtion är i högsta grad 

sammankopplad med individuella upplevelser. Varumärkets möjlighet att besvara 

konsumentens individuella krav som förutbestämt antas uppnås är ett kritiskt moment 

i upprätthållandet av lojalitet. Konsumenten placerar ofta varumärken i en redan given, 

individuell kategori som kan vara positiv, neutral eller negativ. Detta utifrån tidigare 

individuella upplevelser eller åtaganden (Mostafa & Kansamani 2020, s. 1035). Värdet 

och påverkan av avvikande upplevelser i konsumentens relation till varumärket påverkas 

även av hur stark den relation som byggts upp är. Varumärkeslojalitet ses ofta som 

kärnan i varumärkeskapitalet. Om konsumenten är oengagerad i varumärket och enbart 

köper dess produkter med hänsyn till dess funktioner, pris och bekvämlighet är oftast 

risken för framtida varumärkesvariation hög. Däremot om konsumenten fortsätter köpa 

varumärkets produkter trots att konkurrerande varumärken erbjuder produkter med 

egenskaper av högre kvalitet kan lojaliteten konstateras vara av stark karaktär. 

Konsumentens eftersträvan i sin konsumtion är i detta fall det specifika varumärket och 

de associerar ofta även dess symboler och slogans med ett högt egenvärde (Aaker 1991, 

s. 44). 
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2.1 Varumärkeslojalitetens betydelse 

Att kunna definiera vad begreppet lojalitet innebär är kritiskt för att kunna utveckla en 

effektiv strategi för att uppnå en ökad mängd lojala kundförhållanden på en hållbar nivå. 

I en undersökning gjord av Aksoy (2013) kunde enbart 25 procent av respondenterna 

konstatera att de i sitt företag har en klar definition av vad begreppet ”lojal konsument” 

innebär. Detta trots att de är medvetna om vikten av en lojal kundbas och ser detta som 

en strategisk prioritet. En lönsam strategisk plan för lojalitetsskapande kräver att 

företagsledare är medvetna om vad de eftersträvar att uppnå med skapandet av lojalitet 

samt hur de definierar begreppet. (Aksoy 2013, s. 365) 

Divett m.fl. (2003) påpekar även att begreppet varumärkeslojalitet är väldigt brett och 

komplicerat. De beskriver i en förenklad formulering begreppet som en emotionell 

trygghet om att förväntningar och behov kommer att uppfyllas till en tidigare upplevd 

nivå, både från konsumentens såväl som från producentens synvinkel. Tryggheten i 

varumärket grundar sig i positiva upplevelser som skapat ett förtroende och en starkare 

emotionell förbindelse till det specifika varumärket (Divett m.fl. 2003, s. 109). Lojala 

konsumenter är en grundläggande faktor för alla varumärken som strävar efter en stark 

position på den marknad där dess verksamheten utförs. Varumärkeslojalitet ses därmed 

som en av de grundläggande faktorerna i en hållbar och effektiv 

marknadsföringsstrategi. Vid skapande av lojalitet bildas även en stark förbindelse 

mellan konsument och varumärke som beroende på hur starkt förhållandet är även 

klarar av diverse interna såväl som externa utmaningar. Den emotionella trygghet som 

konsumenten känner emot varumärket i sin konsumtion skapar upprepade 

interaktioner. Dessa interaktioner kan vara både inom samma produktgrupp som 

tidigare uppfyllt konsumentens behov eller i andra produktgrupper som tillhör det 

specifika varumärket. Lönsamt för varumärket är att skapa ett lojalt förhållande till dess 

konsumenter som i synnerhet klarar av påverkan i köptillfället och extern, 

konkurrerande marknadsföring som potentiellt kan orsaka varumärkesvariation 

(Mostafa & Kansamani 2020, s. 1035). 

Aaker (1991) beskriver varumärkeslojalitet som en process delad i fem relaterade steg. 

För att underlätta förståelsen av de faktorer i processen som skapar och upprätthåller 

varumärkeslojalitet har Figur 1 sammanställts. Det första steget innebär att 

konsumenten bör bli behandlad på ett uppskattat tillvägagångssätt i alla skeden av 

interaktionen med varumärket. Positiva möten med försäljningspersonal, 

problemlösning och vänlig samt professionell kommunikation bör kunna upprätthållas 
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genomgående. Det andra steget beskriver hur varumärket ska hållas nära konsumenten. 

Detta för att öka förståelsen av varumärket ur konsumentens synvinkel samt för att 

upptäcka möjliga lösningar på problem innan dessa kan leda till varumärkesvariation. 

Varumärket bör även här interagera med dess konsumenter och lyssna på vad de önskar 

uppnå i sin konsumtion. Det tredje steget innebär att varumärket bör kunna vara 

kapabelt att mäta och hantera kundnöjdhet. Detta kan exempelvis göras genom 

regelbundna frågeformulär i olika skeden av konsumtionen eller genom observationer. 

Det fjärde steget i skapandet av lojalitet innebär att skapa växlingskostnader. 

Växlingskostnader innebär en ökad insats av konsumenten när varumärkesvariation 

görs. Det femte steget beskriver hur varumärket bör kunna ge dess konsumenter den 

extra service som höjer konsumtionens värde i sin helhet. Detta kan både vara i form av 

produkternas attribut eller genom problemlösningar som effektivt kunnat lösa problem 

som uppstått. (Aaker 1991, s. 52)  

 

Figur 1 Skapande och upprätthållande av varumärkeslojalitet (Aaker 1991) 

2.2 ”Ett varumärke är ett löfte” 

En av grundstenarna för att skapa en lojal kundbas är att effektivt besvara konsumentens 

behov och därmed leverera vad konsumenten förväntar sig. Konsumenterna är 

välmedvetna om den kvalitet som de förväntar sig när de köper en specifik produkt eller 

tjänst. Pearson (2006) beskriver varumärken som löften som bör besvaras i enlighet med 

det som förväntas av konsumenten. Löften är till för att hållas för att inte riskera att 

konsumenten ser varumärket som opålitligt och icke-kapabelt att leverera produkter och 
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tjänster av den nivå som begärts (Pearson 2006, s. 386). Varumärkeslöften ses ofta som 

en relation mellan konsument och varumärke. Relationen byggs upp av tidigare 

interaktion som skapar en helhetsbild som kan vara av både negativ och positiv karaktär. 

Konsumenten förväntar sig därmed att erhålla funktionella, symboliska och 

erfarenhetsmässiga fördelar vid upprepad konsumtion av varumärket. Dessa 

förutbestämda uppfattningar är individuella och bygger på konsumentens tidigare 

interaktion med varumärket (Anker m.fl., s. 271). 

Strategi och innovationskonsulten Fox (2020) beskriver begreppet varumärkeslöfte som 

ett värde eller en upplevelse som konsumenterna förväntar sig varje gång de interagerar 

med varumärket. Konsumentens uppfattade värde grundar sig därmed på den nivå som 

varumärket kan leverera löftet och den kvalitet av produkter eller service som 

konsumenterna förväntar sig. Det är ytterst viktigt att varumärket är medvetet om hur 

det löfte som de anger ses ur konsumentens synvinkel. Detta löfte beskriver den nivå av 

produkter eller tjänster som konsumenten kan förvänta sig i sin konsumtion. 

Varumärkesidentitet bygger till stor del på det löfte som utlovas till konsumenterna. 

Konsumenten mäter värdet i varumärket och deras individuella upplevelser med hänsyn 

till det som varumärket i sitt varumärkeslöfte utlovar. Om varumärket misslyckas att 

leverera det konsumenterna förväntas erhålla i sin interaktion med varumärket kan dess 

rykte och position på marknaden skadas. (Fox, 2020) 

2.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är som tidigare nämnt en strategi vars huvudsyfte är att skapa 

och upprätthålla lojala förhållanden mellan varumärke och konsument. Denna typ av 

marknadsföring skiljer sig från den tidigare ”transaktionsmarknadsföringen” genom att 

man idag från en mera defensiv ansats satsar mera resurser på att skapa, upprätthålla 

och utveckla lojala kundrelationer. Kravet att fokusera på relationen till konsumenten 

skapas utifrån ökad individuell medvetenhet vad gäller krav och medvetenhet om ökat 

utbud från konsumentens synvinkel samt ökad konkurrens. Med ökad konkurrens 

uppstår ett läge på marknaden med ett stort antal aktörer som marknadsför liknade 

produkter. (Gummesson 1998, s. 267) 

Marknadsföringsstrategier som har relationer i fokus har i större utsträckning börjat 

fokusera på värdet i användning jämfört med tidigare värde i utbyte. Detta innebär att 

mervärde skapas genom interaktion med konsumenten. Sedan millenniumskiftet har 

konsumenten blivit en allt mera aktiv aktör och inte enbart en passiv åskådare. Detta ger 
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dagens varumärken en större möjlighet att förbättra och bygga sina kundrelationer 

genom gemensamt skapande av mervärde. Detta kräver dock att varumärket är medvetet 

och kunnigt inom nyutvecklad teknik och diverse andra förändringar på marknaden för 

att kunna bidra till aktuell förbättring i konsumentens livsstil. Konsumentens 

mervärdesskapande genom användning och interaktion med varumärket leder därmed 

till den ytterst nödvändiga utvecklingen av gemensamt mervärdesskapande. (Payne & 

Frow 2017, s. 13)  

2.4 Konsumentens roll i skapandet av lojalitet och mervärde 

Kundengagemang i mervärdesskapandet av ett varumärkes image bygger på såväl 

individuella, psykologiska impulser som noga planerad strategi från varumärkets sida. 

Varumärken idag försöker engagera sina konsumenter för att bli en större del av 

varumärkesgemenskapen och i sin tur öka det allmänna engagemanget kring 

varumärket. Inom begreppet kundengagemang finns det två huvudsakliga perspektiv. 

Det första perspektivet är kopplat till engagemang via fysisk, kognitiv och emotionell 

närvaro samt interaktion med varumärket. Det andra perspektivet understryker att även 

beslutsamhet och förståelse i engagemanget bör vara tydligt för att uppnå det första 

perspektivets faktorer (Kosiba m.fl. 2018, s. 766). Eftersom konsumenter idag har tagit 

en större roll i strävan efter en stark varumärkesimage bör deras engagemang ledas i en 

positiv riktning för att inte skada varumärket. En stor del av varumärkets 

marknadsföring sker indirekt mellan dess konsumenter i form av ”Word of Mouth”. 

Konsumtion är ett viktigt delmoment inom konsumentens skapande av identitet vilket 

även kan skapa en känsla av samhörighet med varumärket och ett mervärde i vad 

varumärket erbjuder i sina produkter och tjänster (Arvidsson 2005, s. 239). 

Gemenskapen som skapas genom konsumentens engagemang med varumärket och 

övriga konsumenter kan definieras som sociala relationer. Dessa gemenskaper och 

relationer utvecklas utifrån gemensamma preferenser och värderingar och bör 

nödvändigtvis inte vara koncentrerade kring specifika geografiska områden. Utifrån 

känslan av gemenskap och konsumtionens mervärdesskapande byggs ofta lojala 

relationer både mellan konsument och varumärke såväl som konsumenter emellan 

(Muñiz & O’Guinn 2001, s. 412). Lojalitet bygger på att skapa värdebaserade, föredragna 

förhållanden. Varumärket bör därmed förmedla en relevant och emotionellt bindande 

upplevelse då interaktion med konsumenten sker (Pearson 2006, s. 385). 
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Kundengagemang och deltagandet i varumärkesgemenskaper underlättar 

konsumentens informationssökande och stöder varumärket i sin marknadsföring 

(Shang m.fl. 2006, s. 400). Majoriteten av engagemanget sker idag digitalt vilket stöder 

påståendet att varumärkesgemenskaper inte bör vara koncentrerade kring specifika 

geografiska områden (Muñiz & O’Guinn 2001, s. 412). Varumärkets produkter och dess 

egenskaper har för individen ett individuellt ansett funktionellt samt emotionellt värde. 

Produktengagemang skapar både grunden för informationssökning såväl som delandet 

av information. Då ett lojalt förhållande till ett specifikt varumärke uppstått känner 

konsumenten en högre nivå av gemenskap och vill oftare vara involverad i 

informationsdelningen kring det. Deltagandet kan vara av både kognitiv såväl som 

affektiv karaktär. Den kognitiva aspekten orsakas av utilitaristiska motiv dvs. faktorer 

som exempelvis kostnad, fördelar och funktionell prestanda. Affektivt deltagande 

orsakas däremot utifrån värdeuttryckande motiv. När en konsument har som motiv att 

förbättra exempelvis självkänsla i samband med konsumtion av varumärkets produkter 

hör det till affektivt engagemang. Intensiv bearbetning av produktinformation uppstår 

därmed utifrån den kognitiva aspekten medan den affektiva aspekten fokuseras mera på 

symboliska kvaliteter (Shang m.fl. 2006, s. 401). 

Den information som konsumenten bidrar med i skapandet av varumärkets mervärde 

bör behandlas på korrekt sätt. Vid missbruk av informationen kan förlust av förtroende 

till varumärket uppstå. Förtroende innebär även till viss del sårbarhet och osäkerhet. 

Detta eftersom förtroende annars vore irrelevant. Varumärket behandlar en stor del av 

dess konsumenters information. Det finns i alla skeden av informationsdelning en 

ingående risk om att sådan information kan användas felaktigt eller delas oavsiktligt. Det 

är därför extremt viktigt att varumärket förmedlar en helhetsbild som är trovärdig och 

som skapar ett starkt förtroende när konsumenten interagerar med det. Skapandet av 

varumärkeslojalitet kräver kontinuerlig kommunikation mellan varumärket och dess 

konsumenter. Interaktion bygger ökad förståelse och varumärket kan med hjälp av 

kundinformation förbättra dess produkter och tjänster för att till bästa förmåga 

tillgodose konsumentens behov. (Schoenbachler & Gordon 2002, s. 5) 

2.5 Varumärkesvariation 

Som tidigare diskuterat är konsumentens ökade medvetenhet om möjlighet till 

varumärkesvariation en kritisk faktor som varumärken idag bör vara medvetna om. 

Interaktion med varumärket som inte lyckas uppfylla konsumentens behov eller som 

inte når upp till förväntad standard inverkar negativt på förhållandet till varumärket. 
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Företagsledare bör därför vara välmedvetna om de kritiska lägen i interaktionen som 

utvecklar lojalitet i negativ riktning (Gummesson 1998, s. 267). Varumärkesvariation är 

till högsta grad sammankopplat med lojalitet. Utvärdering av produkter och tjänster görs 

väldigt individuellt och motståndskraften till byte av varumärke påverkas inte enbart av 

preferens och lojalitet utan även av påverkan i specifika situationer i köpprocessen. 

Konsumenter är trots allt till stor utsträckning motsägelsefulla till förändring och ett 

naturligt svar på detta inom konsumtionskontexten är att uttrycka ett visst motstånd till 

varumärkesvariation. Bekvämlighet och säkerhet i tidigare bekanta varumärken 

påverkar konsumentens åsikter för varumärkesvariation. Förändring ses som onödigt 

och hotfullt då konsumenten söker alternativ till ett varumärke de känner emotionell 

sammankoppling emot. Detta skapar ytterligare motstånd mot begreppet 

varumärkesvariation (Mogos Descotes & Pauwels-Delassus 2015, s. 35). 

Varumärkesvariation påverkas av individuella preferenser, interaktioner och 

utvärderingar. Aaker (1991) bestyrker att varumärkesvariation även bara kan vara frågan 

om en tillfällighet eller ett impulsköp. Negativ utvärdering av ett varumärkes förmåga 

att uppfylla konsumentens behov kan vid en lägre nivå av emotionell förbindelse till 

varumärket även leda till ett permanent byte. Missnöjda konsumenter kan bl.a. efter en 

negativ serviceupplevelse eller konsumtion som inte passar konsumentens preferenser 

utveckla sin lojalitet till varumärket i försämrad riktning (Solomon m.fl. 1999, s. 331). 

Det bör nödvändigtvis inte enbart bero på varumärkets misslyckanden som variation i 

konsumtionen uppstår. Förändringar i konsumentens livsstil kan även vara en 

bidragande faktor till varumärkesvariation. Levnadsmönster påverkar konsumentens 

behov och den ansträngning som spenderas i form av tid och pengar. Konsumentens 

livsstil återspeglar individuella värderingar, livssyn, estetisk stil och målsättningar. 

Förändring i konsumtion påverkas därmed i högsta grad av förändring i konsumentens 

liv (Govender 2017, s. 445). 

2.5.1 Lojalitetsnivå 

Varumärkesvariation skapas som tidigare nämnt ofta utifrån interna misslyckanden att 

uppfylla krav inom ett varumärke eller av externa impulser från konkurrerande 

varumärken. Konsumenten är olika mottagbar och påverkas olika av de faktorer som kan 

leda till varumärkesvariation. För att öka förståelsen för dessa olika, individuella 

dimensioner av lojalitet och icke-lojalitet konsumenter har emot ett specifikt varumärke 

kommer modellen Aakers lojalitetspyramid (1991) stå som grund. Lojalitetspyramiden 

som hittas i Figur 2 beskriver därmed de huvudsakliga nivåer av lojalitet som en 
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konsument emotionellt kan tillhöra. Modellen är som namnet hänvisar utformad som en 

pyramid vilken i sin tur är indelad i fem nivåer av lojalitet. Den empiriska 

undersökningen kommer att undersöka hur lojala kundförhållanden påverkas i samband 

med varumärkesutvidgning. Detta kräver därmed en djupare förståelse av de olika nivåer 

av lojalitet som kommer undersökas. 

 

Figur 2 Aakers lojalitetspyramid (Aaker 1991) 

Den första och starkaste nivån av lojalitet beskrivs av Aaker (1991) som engagerade 

konsumenter (Committed Buyers) och hittas i den översta delen av lojalitetspyramiden. 

Konsumenterna som anses vara engagerade i varumärket är även starkt positivt inställda 

till det. Engagerade konsumenter är delaktiga i informationsdelning och sprider gärna 

budskapet om goda tidigare upplevelser kring deras interaktion med varumärket. Även 

den andra kategorin av konsumenter anses ha en emotionellt stark koppling till 

varumärket. Aaker beskriver denna nivå av lojalitet som varumärkesvänner (Likes the 

Brand) och även de, lika som de engagerade konsumenterna känner en stark 

uppskattning emot varumärket. Dessa två starkaste nivåer av lojalitet ser varumärket 

som en del av deras identitet och relationen till det behålls stark trots externa impulser 

från andra varumärken (Aaker 1991, s. 46). Naturligtvis kan upprepad, negativ 

interaktion med varumärket även leda till att mervärdet i konsumtionen blir lägre trots 

en hög lojalitetsnivå. Varumärkeskapitalets nedgång sker däremot långsammare och är 

mera motståndskraftig inom de högre lojalitetsnivåerna. Detta på grund av starka 

anknytningar till modervarumärket från tidigare positiva erfarenheter (Chen & Liu 

2004, s. 26). 
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Den tredje nivån av lojalitet benämns som växlingskostnadslojala (Satisfied Buyer with 

Switching Costs). Till skillnad från de engagerade konsumenterna och 

varumärkesvännerna kan här externa lockelser på tillräckligt hög nivå leda till 

varumärkesvariation. Trots att viss risk för varumärkesvariation existerar inom denna 

lojalitetsnivå är de flesta konsumenterna även här medvetna om att det vid 

varumärkesvariation krävs ökad aktivitet av dem. Växlingskostnadslojala konsumenter 

ses även som lojala och undviker i första hand att riskera att gå miste om det mervärde 

som det redan för dem kända varumärket genererar. Den fjärde nivån av lojalitet består 

av nöjda konsumenter och benämns som vaneköpare (Habitual Buyer). Konsumenter 

inom denna klassificering är mera mottagbara för externa impulser men är överlag nöjda 

med konsumtionen av varumärket. Deras lojala förhållande till varumärket påverkas 

inte av enstaka misslyckanden att uppfylla individuella behov. Vaneköpare undviker i 

första hand onödig ansträngning som ingår i varumärkesvariation och så länge 

interaktionen med varumärket är positiv ses inget motiv att byta varumärke. Den 

nedersta delen av pyramiden består av de konsumenter som inte känner en emotionell 

koppling till varumärket. Aaker beskriver dessa konsumenter som växlare eller 

prisjägare (Switchers). Som benämningen antyder är dessa konsumenter mera 

intresserade av tillgänglighet, pris och kvalitet än ett specifikt varumärke. Icke-lojala 

konsumenter ser inga begränsningar till varumärke utan köper oftast det som är lättast 

tillgängligt eller föredras vid köptillfället (Aaker 1991, s. 45).  Vid varumärkesutvidgning 

är möjligheten att locka de mindre lojala konsumenterna högre. Vid positiv interaktion 

med varumärkets utvidgade produktgrupper kan även vaneköpare, växlare och 

prisjägare ledas vidare till modervarumärket. Vid effektiv hantering av relationer med 

konsumenter av lägre lojalitetsnivå genom upprepad positiv konsumtion kan 

lojalitetsnivån förstärkas. Upprepad positiv interaktion med varumärkesutvidgningarna 

stärker i sin tur över tid även modervarumärkets varumärkeskapital (Chen & Liu 2004, 

s. 26). 

2.5.2 Lojalitetens inverkan på köpprocessen 

Konsumenten strävar i sin konsumtion efter uppfyllande av behov. Konsumtion är inte 

detsamma som inköp utan består av flera sammankopplade delmoment som alla 

påverkar konsumenten olika starkt. Ett starkt varumärke bör vara medvetet om dessa 

ingående delmoment i köpprocessen för att upprätthålla en lojal relation till dess 

konsumenter. Solomon m.fl. (1999) identifierar dessa steg som problemigenkänning, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, produktval och resultat. Köpprocessens 

uppbyggnad finns även presenterad i Figur 3. Det slutliga resultatet av konsumtionen 
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utvärderas individuellt baserat på vilken nivå produkten eller tjänsten som köpts kunnat 

uppfylla det ursprungliga behovet. Konsumtion är en inlärningsprocess för 

konsumenten och när inköp som överträffar ursprungliga krav görs är sannolikheten för 

upprepad konsumtion av varumärket i sin tur högre (Solomon m.fl. 1999, s. 258). 

Eftersom köpprocessen är ett komplext begrepp med flera sammanhängande 

delmoment ökar kravet på producenterna att vara medvetna om de risker som uppstår 

kring dem. Effektiv interaktion och uppfyllande av konsumenternas krav och 

identifiering av nyutvecklade behov är kritiskt för varumärken i deras strävan att behålla 

och bygga starkt lojala kundförhållanden (Qazzafi 2019 s. 133). 

 

Figur 3 Köpprocessen (Salomon m.fl. 1999) 

En konsument som anses vara lojal emot ett specifikt varumärke har oftast en förenklad 

köpprocess där informationssökning och utvärdering av alternativ från konkurrerande 

varumärken ofta undanhålls. Den lojala konsumenten kopplar däremot sitt behov 

förenklat från den ursprungliga problemigenkänningen till tidigare positiva upplevelser 

i ett för konsumenten redan pålitligt varumärke (Danish m.fl. 2018, s. 348). 

Konsumenter ses som problemlösare och är ofta medvetna om vilken produkt eller tjänst 

som är den bästa lösningen på deras individuella behov. Lojalitet modifierar 

konsumentens problemigenkänning och ses som ett attribut som höjer produktens 

egenvärde i sin helhet. Problemigenkänning uppstår naturligt men kan modifieras av 

marknadsförare och varumärken. Den primära efterfrågan skapas av marknadsförare 

genom att uppmana konsumenter att införskaffa en produkt eller service oberoende av 

ett specifikt varumärke. Sekundär efterfrågan kan endast skapas om den primära 

efterfrågan redan väckts. Det är i det sekundära steget viktigt att varumärket övertygar 

konsumenten att fortsatt konsumtion inom samma varumärke är den effektivaste 

lösningen på de problem och behov som uppstår. Detta för att inte riskera att 

konsumenten går vidare till informationssökningen utan att först överväga det 
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varumärke de tidigare upplevt en emotionell, lojal koppling emot (Solomon m.fl. 1999, 

s. 264). 

Informationssökningen och utvärderingen av alternativ som görs av en lojal konsument 

anses vara partisk. Trots alternativ som mera effektivt kan uppfylla de behov som 

konsumenten har, läggs fokus i ett specifikt varumärke medan konkurrerande 

varumärken till en lägre grad övervägs (Danish m.fl. 2018, s. 349). Det enorma flöde av 

information som idag är tillgängligt kan däremot påverka även lojala konsumenter till 

viss grad. Konsumenter anpassar sin informationssökning efter förändringar i 

informationsstrukturen. När valmöjligheterna ökar per faktor som kunden är 

intresserad av görs i sin tur även mindre inköp eftersom mer tid spenderas per inköp i 

form av informationssökning. När konsumenten uppnår ett läge av lojalitet emot 

varumärket förenklas informationssökningen och utvärderingen av alternativ vilket 

underlättar konsumentens köpprocess (Solomon m.fl. 1999, s. 283). Faktorer som 

tidsbrist, ekonomisk svårighet och externa tillfälliga lockelser som exempelvis lägre pris 

hos ett konkurrerande varumärke kan naturligt även förändra utvärderingen av 

alternativ trots ett lojalt kundförhållande (Solomon m.fl. 1999, s. 301). Dock skapar 

konsumentens medvetenhet om valmöjligheter problem för varumärken som strävar 

efter att bygga lojala kundförhållanden. Varumärken som erbjuder konsumenter 

liknande produkter är exempelvis utsatta för risken att konsumenten kommer i kontakt 

med näst intill identiska produkter som erbjuds av ett konkurrerande varumärke till ett 

rabatterat pris (Rothschild 1987, s. 119). Beroende på den lojalitetsnivå som skapats 

konsument och varumärke emellan kan i detta fall ett lojalt förhållande övergå till ett 

läge där konsumenten anser varumärkesvariation vara lösningen på dess behov (Aaker 

1991, s. 45). 

Konsumenter skapar individuella preferenser och lojalitet emot specifika varumärken 

genom upprepad positiv interaktion. Dessa individuella synpunkter kan med hjälp av 

fortlöpande, positiv interaktion bevaras en hel livstid. Däremot kan produktvalet som 

konsumenten gör efter att ha utvärderat de alternativ som finns tillgängliga både bero 

på en grundläggande lojalitet eller enbart göras av en vana (Solomon m.fl. 1999, s. 287). 

Lojala konsumenter är ofta även lojala emot de återförsäljare som säljer de produkter 

som individen tidigare haft goda erfarenheter med. Butikslojala konsumenter uppskattas 

av återförsäljaren och av de varumärken som erbjuds i dessa fysiska och digitala 

försäljningsplatser. Lojaliteten leder kunden till de redan bekanta miljöerna som 

erbjuder de tidigare bekanta varumärkena med produkter som kunder känner tillit emot. 
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Vid denna typ av interaktion med konsumenten är det nödvändigt att fortsättningsvis 

leverera erbjudanden och lösningar på konsumentens efterfrågan för att leda 

konsumenten till upprepade produktval som gynnar varumärket och den lojalitet som 

skapats. Vid misslyckande att erbjuda konsumenten passande problemlösningar kan 

konsumenten återgå till informationssökningen och möjligtvis hitta mera effektiva 

lösningar hos en konkurrerande återförsäljare eller ett annat varumärke (Solomon m.fl. 

1999, s. 315). 

Den ansedda kvaliteten och resultatet av konsumtionen utformas av hur bra 

konsumentens behov kunnat besvaras. Varumärkeslojalitet skapas genom förtroende 

och upprepad, positiv interaktion med varumärket och dess produkter (Danish m.fl. 

2018, s. 349). Den globala standarden av produkters kvalitet underlättar förståelsen av 

när förväntningar uppnås inom allmän konsumtion. Utvärderingen inom individuell 

konsumtion och interaktion är däremot mera komplext. Konsumentens förväntningar 

av till vilken grad ett specifikt varumärkes produkter kan uppfylla individuella behov är 

ofta antaget redan innan köpbeslutet. Lojala konsumenter grundar sina förväntningar 

på tidigare, positiv interaktion med varumärket och dess produkter. Detta skapar ett 

jämförelsemoment men även ett krav på att produkterna ska upprätthålla det tidigare 

uppnådda mervärde som varumärkets produkter genererar jämfört med konkurrerande 

varumärken. Detta för att kontinuerligt bygga vidare det lojala förhållande som skapats 

mellan varumärket och konsumenten samt för att undvika varumärkesvariation 

(Solomon m.fl. 1999, s. 329). 
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3 VARUMÄRKESUTVIDGNING 

Introduktion på en ny marknad är en stor ansträngning för såväl nyskapade företag som 

redan globalt etablerade varumärken. En populär metod i utvecklingen av de 

varumärken som redan skapat kännedom och lojalitet är den så kallade 

varumärkesutvidgningen. Varumärkesutvidgning kan utföras på flertalet 

tillvägagångssätt och påverkar varumärket olika mycket. Dagens marknad innehåller 

otaliga mängder konkurrenter och företagsledarna bör därmed vara medvetna om hur 

de kan utvidga sitt varumärke i en hållbar riktning utan att riskera att modervarumärket 

tar skada. (Chen & Liu 2004, s. 26) 

Finansiella risker vid utvecklingen av varumärken bör till högsta grad undvikas. Med 

utvecklingen av media följer även en högre ekonomisk uppoffring för de varumärken 

som vill ha ökad synlighet. Till följd av detta väljer många varumärken som redan 

etablerat sig på marknaden och skapat en stark och bred bas av lojala konsumenter att 

involvera modervarumärket i utvecklingen av nya produktgrupper. Konsumentens 

upplevda värde emot varumärket påverkas även av överenstämmelsen mellan 

modervarumärket och utvidgningen. Negativ påverkan i samband med att en lojal 

konsument kommer i kontakt med en ny produktgrupp kan därmed vara en vändpunkt 

som bryter ett lojalt förhållande.  (Aaker & Keller 1990, s. 27) 

Två grundläggande riktningar inom utvidgningen av varumärken är den horisontella 

samt vertikala ansatsen. Den horisontella utvidgningen är centrerad kring 

modervarumärket. Det ursprungliga varumärkesnamnet sprids i dessa fall till nya 

produktmarknader. Dessa produktmarknader bör nödvändigtvis inte vara relaterade. 

Den vertikala utvidgningen å andra sidan utspelar sig på samma produktmarknad som 

modervarumärket redan gjort sig känt på, dock med en tydlig positioneringsstrategi. I 

denna strategi står pris och kvalitet i fokus och kan både utföras i nedåtriktat såväl som 

uppåtriktad tappning. (Chen & Liu 2004, s. 26) 

3.1 Positionering 

När ett varumärke utvidgas är det nödvändigt att vara medveten om den 

positioneringsstrategi som krävs för den nyskapade delen av varumärket. Positionering 

kan förändra lämpligheten som den nya produktgruppen har i relation till 

modervarumärket. Positioneringen har som målsättning att styra interaktionen och 

konsumtionen av varumärkets produkter och tjänster. Välutförd strategisk positionering 

kan motivera prissättning som avviker från konkurrenter samt skapa och bygga starkare 
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lojala kundrelationer över tid (Noone m.fl. 2012, s. 209). Avvikande positionering på en 

för varumärket redan känd marknad kräver beaktande av modervarumärkets image. När 

behovet av produkter med avvikande positionering uppfattas av varumärket och 

utveckling av produkter av exempelvis högre eller lägre prisklass skett bör detta göras i 

enlighet med både modervarumärkets och utvidgningens bästa (Sheinin 1998, s. 138). 

Anpassandet av välutförd positionering är kritiskt i utvecklingen av 

varumärkesutvidgningar. Positioneringsstrategin påverkar konsumentens övertygelse 

om att både modervarumärket och utvidgningen är intressanta och nödvändiga att 

konsumeras (Sheinin 1998, s. 138). Positionering är med andra ord resultatet av 

konsumentens uppfattningar, intryck och känslor emot varumärket och dess utbud. Det 

är nödvändigt att varumärket genom positionering förmedlar ett ändamålsenligt 

budskap som är överensstämmande med dess starka attribut, fördelar och värderingar. 

Konsumentens uppfattning av varumärket påverkas i högsta grad av dess 

positioneringsstrategi och strävar efter att uppta en positivare position i konsumentens 

preferensval än konkurrerande varumärken (Claudiu-Cătălin 2014, s. 20).  

Positionering innebär att skapa en förståelse för konsumenten över vad de kan förvänta 

sig uppnå med konsumtionen. En välutförd positionering bör förklara vilka attribut och 

fördelar som den specifika produkten eller tjänsten förmedlar vid konsumtion. 

Positionering i samband med varumärkesutvidgning kräver ytterligare förståelse av hur 

positionering av modervarumärket respektive den nya produktgruppen påverkar 

varandra och konsumentens förståelse. Utvecklingen av nya produktgrupper bör ges en 

specifik positionering som avviker från modervarumärket samtidigt som 

igenkänningsmoment även bör uppstå. Om positioneringen misslyckas och den nya 

produktgruppen anses vara allt för nära positionerad till modervarumärket kan däremot 

”kannibalisering” uppstå. Detta innebär att varumärkets lojala konsumenter väljer att 

helt migrera över till den nya produktgruppen och lojaliteten till modervarumärket 

skadas. Ett annat scenario kan även vara att den nya produktgruppen ses som 

ointressant och att konsumtionen enbart fortsätter i den redan för konsumenten bekanta 

produktgruppen. (Sheinin 1998, s. 138) 

3.2 Vertikal varumärkesutvidgning 

Vid vertikal varumärkesutvidgning introduceras nya produktgrupper inom en för 

varumärket redan känd produktmarknad. Dessa produkter kan både introduceras med 

en uppåtriktad såväl som nedåtriktad positioneringsstrategi. Vid vertikal utvidgning 
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ligger fokus i att antingen skapa budgetalternativ eller mera högklassiga produkter, dvs. 

pris och kvalitet är i högsta fokus. Nya produktgrupper introduceras med 

modervarumärket som bakomliggande stöd för att underlätta introduktionen och 

bemötandet av nya kundsegment. I samband med att de nya produktgrupperna blir en 

del av varumärkets helhet förekommer även risken att varumärkets image tar skada i och 

med utvidgningen. De nyutvecklade produktgrupperna bör ta tillvara 

modervarumärkets värderingar och attribut, dock med en viss nisch som skiljer sig från 

tidigare produkter för att inte skapa förvirring för konsumenten och skada redan 

befintligt varumärkeskapital. Genom att länka vertikala varumärkesutvidgningar med 

modervarumärket underlättas skapandet av accepterande från konsumenterna då nya 

produkter med avvikande positionering inom samma produktmarknad introduceras. 

Introduktion av nya produktgrupper med avvikande egenskaper som exempelvis kvalitet 

kan även ha en negativ påverkan. Skillnaden i kvalitet jämfört med den ursprungliga 

kärnprodukten kan skapa förvirring angående varumärkets kvalitet som helhet. Om nya 

produkter som introduceras med en positioneringsstrategi vars mål är att utveckla ett 

budgetalternativ kan sämre kvalitet på dessa produkter även påverka varumärkets image 

som helhet i negativ tappning. (Chen & Liu 2004, s. 27) 

3.2.1 Uppåtriktad utvidgning 

Uppåtriktad vertikal utvidgning innebär att varumärkesutvidgningen introduceras i en 

högre prisklass och produkterna förväntas därmed även vara av bättre kvalitet (Chen & 

Liu 2004, s. 26). Den uppåtriktade utvidgningen innehåller p.g.a. sitt högre pris en större 

riskfaktor för de konsumenter som väljer att köpa dessa produkter. Även större 

utmaningar för varumärket förekommer i och med att produkter med ett högre pris 

förväntas vara motiverade med ett ökat värde i form av exempelvis kvalitet eller status 

(Hao m.fl. 2020, s. 251). En högkvalitativ upplevelse vid interaktionen med varumärket 

i form av produkter av högre kvalitet bör förbättra varumärkets image som helhet. 

Risken med uppåtriktad vertikal utvidgning är dock att informationen som tas emot av 

varumärkesutvidgningen kan ses som inkonsekvent och kan påverka modervarumärket 

negativt (Fang & Lin 2017, s. 406). 

Ett exempel på uppåtriktad utvidgning inom produktgruppen skor är Nikes 

nyutvecklade Nike Adapt modell. Denna revolutionerande produkt är för tillfället Nikes 

högst prissatta sko som säljs i deras nätbutik. Nike Adapt Auto Max, vilken är den högst 

utvecklade skon inom denna produktgrupp har för tillfället ett försäljningspris på 439,99 

euro, vilket kan anses vara väldigt dyrt jämfört med andra skor i Nikes sortiment. 
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Däremot innehåller denna sko funktioner och teknik som totalt förändrar marknaden av 

löparskor. Denna sko beskrivs som en futuristisk version av löparskor i och med Nike Fit 

Adapt-tekniken som den innehåller. Nike Adapt är ett banbrytande snörningssystem 

som anpassar skons passform elektroniskt med hjälp av Nike Adapt-applikationen som 

styrs från användarens mobiltelefon. Applikationen ger användaren möjlighet att 

finjustera skons passform, skapa förinställningar, ändra skons utseende med hjälp av 

lysdioder samt kontrollera batterinivån. Med hjälp av Apples Siri-funktion kan även 

skons anpassning enkelt ändras medan man motionerar. Utöver den högteknologiska 

aspekten är även de material som används vid tillverkningen av denna sko av högsta 

kvalitet. Exempelvis är Air-enheten under foten större än på billigare modeller och den 

ventilerande ovandelen samt TPU-plattan som omsluter foten från mellanfoten till hälen 

är det bästa som Nike erbjuder sina konsumenter (Nike 2020). 

3.2.2 Nedåtriktad utvidgning 

Nedåtriktad vertikal utvidgning innebär att varumärket introducerar nya 

produktgrupper inom en redan känd produktmarknad till ett lägre pris. Trots att 

kvaliteten av produkterna vid lägre prisnivå även förväntas vara av lägre kvalitet kan inte 

de kärnattribut som modervarumärket står för helt undanröjas (Chen & Liu 2004, s. 26). 

Denna typ av utvidgning riskerar därmed att konsumentens syn på varumärket som 

helhet skadas om utvidgningen inte kan motiveras. Korrelationen mellan pris och 

kvalitet är en av de ledande faktorerna som utgör konsumentens utvärdering av 

konsumtionen. Vid omotiverad prissättning av en produktgrupp av lägre kvalitet riskerar 

modervarumärkets image att ta skada.  Modervarumärket påverkas i högsta grad av 

åsikter emot dess utvidgade produktgrupper och riskerar att de ursprungliga 

produkterna även ses som mindre värda vid negativa kundupplevelser. Vertikalt 

nedåtriktade utvidgningar av ett varumärke kan även ses som en större utsträckning av 

varumärket än vid den horisontella varumärkesutvidgningen (Childs m.fl. 2018, s. 672). 

Skon Nike Cortez var den första produkten som Nike introducerade år 1972. Denna sko 

var ursprungligen menad för löpning men har idag utvecklats till en sko mera menad för 

vardagligt bruk. Faktorer som en bredare och högre häl, utvecklad snörlåsning och nya 

designlinjer gör att den fortfarande följer med marknadens krav trots att dess klassiska 

utseende kan återspeglas. Skorna inom produktgruppen Nike Cortez är idag prissatta 

ungefär mellan 90–120 euro. Nikes skor utvecklas snabbt och de material som används 

är hållbara och skapar en prisvärd konsumtionsupplevelse. De budgetalternativ som 

erbjuds inom Nikes skosortiment hittas oftast i produktgruppen Tennis. Här hittas skor 
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inom produktgruppen Nike Court som blivit väldigt populära för vardagligt bruk trots 

att de tekniskt sett kategoriseras som tennisskor. Dessa skor beskrivs ofta av Nike som 

skor från en tidigare tidsperiod som fått ett modernt lyft i sin design. Det finns även inom 

produktgruppen Nike Court skor med finesser som exempelvis slitstarkare design, 

ventilerande stöd och Air-sulor som dämpar stötar mera effektivt. Nike Court kan dock 

ses som en nedåtriktad utvidgning genom de grundläggande och icke-modifierade skor 

inom denna produktgrupp som kan köpas under 50 euro. (Nike 2020) 

3.3 Horisontell varumärkesutvidgning 

Vid horisontell utvidgning av varumärket introduceras nya produktgrupper på antingen 

relaterade marknader eller på för modervarumärket outforskade produktmarknader 

(Chen & Liu 2004, s. 26). Till skillnad från den vertikala utvidgningen finns i den 

horisontella ansatsen inte samma risk att korrelationen mellan pris och kvalitet påverkar 

modervarumärkets image negativt. Produkter som introduceras på nya 

produktmarknader drar även stor nytta av värdet i det redan starkt etablerade 

modervarumärket och dess lojala konsumentbas (Childs m.fl. 2018, s. 672). 

Vid horisontell utvidgning är det nödvändigt att vara speciellt medveten om hur 

konsumenterna anser att den nya produktgruppen passar in i varumärkesmixen. Detta 

för att inte skapa förvirring och svårigheter för konsumenten att associera den nya 

produktgruppen med modervarumärket. Konsumenter uppskattar igenkänning och dras 

ofta till varumärken de tidigare haft goda upplevelser med (Aaker 1991, s. 64). När 

utbudet av ett varumärke ökar och utvidgas till nya produktgrupper blir ofta även de 

lojala konsumenternas intresse för varumärket bredare. Om varumärkesutvidgningen 

görs i en orelaterad tappning kan detta däremot skapa förvirring för konsumenterna 

eftersom de inte kan sammankoppla varumärket till tidigare interaktion och 

associationer. Gradvis utvidgning förespråkas för att inte skada lojala kundförhållanden 

med ursprung i redan etablerad emotionell säkerhet i konsumtionen. Effektiv utvidgning 

av varumärket bör göras genom att behålla grundläggande värderingar och associationer 

till modervarumärket (Mogos Descotes & Pauwels-Delassus 2015, s. 35). 

Utvidgningen av varumärket Nike har gjorts väldigt effektivt och varumärket hittas idag 

på de flesta marknader som involverar idrott, kläder och accessoarer. De utvidgningar 

som gjorts bidrar till varumärkeskapitalet med hjälp av god positionering. Varumärkets 

produkter kännetecknas ofta med den ikoniska ”swoosh”-logon som anses vara en 

tidsslös, enkel, modern och stilren tilläggsfaktor som skapar ett mervärde i Nikes 
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produkter (Best Designs 2020). Nike är ett utmärkt exempel inom den horisontella 

varumärkesutvidgningen i och med att varumärket lyckats bygga ett enormt 

produktsortiment utifrån dess ursprungliga kärnprodukt idrottsskor. Idag hittas i Nikes 

sortiment allt som idrottaren såväl som vardagsmotioneraren behöver för att uppnå sina 

personliga mål. Utöver skor hittas på Nikes hemsida bl.a. idrottskläder, väskor, klockor 

samt ett stort utbud av kläder, skor och accessoarer för vardagligt bruk (Nike, 2020). 

3.4 Co-branding 

Begreppet Co-branding innebär att två redan etablerade varumärken samarbetar för att 

skapa en gemensam produkt med ett ökat värde av båda varumärkenas starka 

egenskaper. De komponenter som sammanslås stöder varandra att nå de målsättningar 

och funktioner som de med den gemensamma produkten vill uppnå (Ashar m.fl. 2018, 

s. 581). Samarbete förespråkas mellan varumärken som har goda relationer till sina 

respektive konsumenter och som inte riskerar negativa effekter av samarbetet. 

Begreppet bygger på respektive varumärkes kompetenser och image som kombinerat 

skapar nya innovativa produkter (Bouten 2010, s. 2). Co-branding leder till ökad 

medvetenhet och sprider även båda varumärkenas lojala kundbaser över respektive 

marknadsområde. Genom samarbetet får produkten även ökad uppmärksamhet från 

konsumenterna jämfört med produkter som skapats ur ett enskilt varumärke. En ökning 

av konsumenternas förväntningar på den gemensamma produktens prestanda är även 

en typisk fördel som Co-branding genererar (Bouten 2010, s. 3). 

Ett väldigt lyckat exempel på Co-branding är samarbetet mellan Nike och Apple vilket 

resulterade i produkten Nike+. Denna teknologi introducerades för att skapa ett 

mervärde i konsumenternas träning i samband med att Apple med bravur introducerat 

sin produkt Apple iPod. Genom att kombinera den teknikexpertis som Apple besitter 

med Nikes kunskap inom träning kunde ett högteknologiskt träningssystem 

introduceras. Målsättningen med samarbetet var att skapa en lättanvänd, prisvärd, 

trendig och innovativ lösning att mäta och följa sin träningsaktivitet med. I och med 

utvecklingen av både Apple och Nike har nu även innovationen förts vidare till såväl 

produkterna iPhone som Apple Watch. Applikationen Nike+ introducerar ständigt nya 

innovativa uppdateringar som underlättar konsumenternas träning. Detta är ett exempel 

på hur två stora varumärken med starka lojala kundbaser kan samarbeta för att skapa en 

innovativ gemensam produkt som skapar ett mervärde för deras respektive 

konsumenter. Detta var en lyckad varumärkesutvidgning för båda varumärkena vilket 

resulterade i att respektive varumärkeskapital stärktes. (Ashar m.fl. 2018, s. 581) 
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4 VARUMÄRKESUTVIDGNINGENS INVERKAN PÅ 
KUNDLOJALITET 

Varumärkeslojalitet utvecklas till stor uträckning utifrån tillit mellan konsument och 

varumärke. Konsumenten förväntar sig vid upprepad interaktion med ett varumärke de 

anser sig vara lojala emot konsekventa, kompetenta, ärliga, ansvarsfulla, hjälpsamma 

och välvilliga metoder att bemöta deras behov (Mogos Descotes & Pauwels-Delassus 

2015, s. 36). Att stöda lanseringen av nya produktgrupper på ett starkt varumärke, 

speciellt inom den vertikala ansatsen, underlättar skapandet av konsumenternas 

förtroende och godkännande. Däremot existerar även risken att skada varumärkets 

image i och med att produkter introduceras med exempelvis avvikande pris och kvalitet. 

Varumärket behöver kunna motivera de beslut och tillvägagångssätt som utvidgningen 

och dess positioneringstaktik utgår ifrån. Detta för att inte skada de redan existerande 

lojala kundförhållanden som förväntas utsättas för annorlunda interaktioner med 

varumärket och dess nya produktgrupper (Chen & Liu 2004, s. 27). 

Det är kritiskt att varumärken är medvetna om de risker och möjligheter som utvidgning 

medför. Om ett lojalt förhållande och dess ursprungliga, positiva faktorer motbevisas i 

samband med interaktion med nya produktgrupper kan även lojaliteten och värdet som 

konsumenten ser i varumärket som helhet skadas. Detta speciellt om utvidgningen av 

varumärket är starkt sammankopplat med modervarumärket (Juda 2007, s. 7). Om 

ovisshet vad gäller exempelvis varumärkets kvalitet i relation till prisnivå uppstår, kan 

konsumentens lojala förhållande utvecklas negativt. Tvetydighet i varumärkets 

motivering av dess produkters mervärde påverkar förtroendet mellan konsument och 

varumärke och leder till att tilliten utsätts för påfrestningar. När konsumenter upplever 

att ett varumärkes antydda möjlighet att uppfylla deras behov är diffust utformat ökar i 

sin tur även risken för varumärkesvariation. Detta i och med att den säkerhet och de 

fördelar som konsumenten skapat sin relation till varumärket kring anses förminskas 

eller brytas (Chen & Liu 2004, s. 27). Faktorer som tillgänglighet och utvidgningens 

lämplighet i varumärkesmixen bör även kunna motiveras för att inte påverka lojala 

kundförhållanden negativt. Lägre tillgänglighet och ineffektivt bemötande av 

konsumenters behov har en negativ effekt på konsumentens utvärdering av varumärket. 

När varumärket på ett effektivt tillvägagångssätt motiverar utvidgningens lämplighet 

genom exempelvis prissättning eller användningsändamål kan en högre lämplighet i 

varumärkesmixen uppnås. Detta sänker konsumentens ansedda risk i konsumtionen 

samtidigt som ett högre mervärde i konsumtionen uppnås (Martínez & Pina 2010, s. 

1191). 
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4.1 Varumärkeskapital 

Varumärkeskapitalet påverkas i högsta grad av relationerna mellan modervarumärket 

och dess utvidgade produktgrupper. Kapitalet tar lätt skada om modervarumärket 

misslyckas att stöda utvecklingen och skapande av konsumentens hängivenhet till 

nyutvecklade produktgrupper (Xie 2008, s. 236; Aaker 1990). Varumärkeskapitalet 

utgör en helhetsbild som påminner konsumenten om starka varumärkesassociationer. 

Dessa associationer står som grund när konsumenten interagerar med varumärket eller 

en specifik produkt. Med andra ord kan varumärkeskapital definieras som det sociala 

värdet av ett välkänt varumärke. När varumärket marknadsför sina nya produktgrupper 

har konsumentens förutfattade koppling och syn på värdet i varumärket stor betydelse 

på hur varumärkesutvidgningens intryck individuellt bearbetas (Pitta & Prevel Katsanis 

1995, s. 53). När konsumenten upplever varumärket vara av hög kvalitet och inneha ett 

starkt varumärkeskapital kan konsumenten även övertygas om att varumärkets 

produkter är värda att konsumeras. Detta möjliggör även varumärkesutvidgning där 

produkter med exempelvis avvikande prissättning kan introduceras trots att lojaliteten 

består. Aaker (1991) beskriver varumärkeskapitalet som ett begrepp uppbyggt av fyra 

dimensioner. Utöver lojalitet ingår här även medvetenhet, upplevd kvalitet och 

associationer. Varumärkeskapital uppfattas olika beroende på individuella preferenser 

och speciellt associationer till varumärket är svåra att mäta (Baalbaki & Guzmán 2016, 

s. 231). 

Varumärkeskapitalet påverkas av både interna beslut och externa påfrestningar. När ett 

värdefullt kapital byggts upp, uppstår naturligt lockelsen att investera varumärkets 

resurser på nya marknader som kan höja dess värde ytterligare. Dock har ett varumärkes 

värde även en begränsad livslängd och kan vid långvarig, felaktig hantering dö ut helt. 

Detta kallas för varumärkesutspädning och innebär att ett varumärkes kapital utvidgas 

till en punkt där värdet börjar avta. Därför är det viktigt att företagsledare är medvetna 

om vad som är en passande marknad, hur långt varumärket kan utvidgas och när 

varumärkesutvidgning bör undvikas (Pitta & Prevel Katsanis 1995, s. 57). Det uppfattade 

mervärde som konsumenten anser skapa varumärkeskapitalet bör förstås av varumärket 

för att undvika utvidgning som skadar lojala kundförhållanden. Grundläggande faktorer 

som skapat ett lojalt förhållande till modervarumärket bör även förmedlas till de nya 

produktgrupper som introduceras med redan existerande varumärkeskapital som stöd. 

Speciellt vid den vertikala varumärkesutvidgningen där produkter med avvikande pris 

och kvalitet introduceras bör dessa produkters avvikande positionering kunna motiveras 
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för att bidra till varumärkets gemensamma kapital i en positiv tappning (Chen & Liu 

2004, s. 27). 

4.2 Förhållandet inom varumärket 

När ett varumärke utvidgas bör detta göras i enlighet med både modervarumärkets och 

utvidgningens bästa. Om varumärket misslyckas att motivera dess nyutvecklade 

produktgrupper riskerar utvidgningen att späda ut varumärkets image och gör det svårt 

för konsumenten att uppfatta dess värde (Xie 2008, s. 236; Aaker 1990). När 

konsumenten upplever svårigheter att utveckla ett mervärde i varumärkets produkter 

avtar möjligheten att utveckla ett lojalt förhållande. Konsumenten är medveten om sin 

möjlighet till varumärkesvariation och vid långvarigt missnöje finns ofta liknande 

produkter vad gäller utseende och praktiska attribut att konsumeras från konkurrerande 

varumärken. I och med att lojalitet utvecklas väldigt individuellt uppfattas även 

förhållandet och överensstämmandet mellan modervarumärket och dess nyutvecklade 

produktgrupper olika passande. Detta påverkar konsumentens framtida köpvanor och 

lägger stor vikt på varumärkets förståelse att hantera sina interna förhållanden mellan 

olika produktgrupper (Solomon m.fl. 1999, s. 331). 

Varumärkeslojalitet skapas som tidigare diskuterat utifrån individuella preferenser, 

upplevelser och känsla av säkerhet. Konsumenten förväntar sig goda upplevelser i 

produktgrupper som utvecklas av ett varumärke de tidigare haft goda upplevelser med 

och känner en stark emotionell koppling till. För att inte skada varumärkets helhetsbild 

bör därför all interaktion leva upp till konsumentens förväntningar och uppnå de krav 

som konsumenten har i sin konsumtion (Rowley & Dawes 2000, s. 538). När en 

konsument associerar sin goda relation till varumärket och inte enbart till specifika 

produkter finns naturligt även större utrymme för utveckling av bredare lojalitet över 

flera av varumärkets aktiva produktmarknader. Det är viktigt att 

varumärkesutvidgningen stämmer överens med modervarumärkets helhet. Detta för att 

inte skapa förvirring som leder till att konsumenten inte kan kategorisera de nya 

produkterna på samma emotionella nivå som modervarumärket. Vid god 

sammankoppling mellan varumärkets produktgrupper är det även enklare att överföra 

varumärkeskapitalet och underlätta skapandet av starkare lojalitet (Wu & Lo 2009, s. 

177).  

Ett lojalt kundförhållande är generellt mindre utsatt för faktorer som exempelvis 

prissensitivitet och påfrestningar som uppstår genom tillfälliga misslyckanden att 
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uppfylla konsumentens behov. Med andra ord är upprätthållandet av lojalitet en kritisk 

faktor som krävs för en ändamålsenlig och effektiv varumärkesutvidgning. Lojalitet och 

upprätthållandet av goda relationer både mellan konsumenten och varumärket såväl 

som inom varumärket bidrar till att varumärkesutvidgningen kan utföras utan att riskera 

varumärkesutspädning och förvirring (Rowley 2005, s. 574). Med välutförd, strategisk 

utvidgning av ett redan starkt etablerat varumärke kan de faktorer som lett till tidigare 

framgång även överföras till nya produktgrupper. Med den lojala konsumentbas som 

modervarumärket besitter underlättas lanseringsskedet. Detta genom att spara resurser 

som annars vore nödvändiga för att sprida vetskapen om varumärket och locka enbart 

nya konsumenter. Varumärkesutvidgning med ett starkt varumärke som grund ses som 

en metod att uppnå en integrerad varumärkesarkitektur. En stark varumärkesimage 

minimerar därmed risken i lanseringsskedet av nya produktgrupper genom att ta tillvara 

kunskap och erfarenheter från tidigare lojala relationer till modervarumärket (Juda 

2007, s. 2). Vid god hantering av varumärkets nya produktgrupper kan även dessa leda 

till att modervarumärkets image stärks ytterligare. När konsumenten kan uppfylla nya 

behov som uppstår genom konsumtion i ett varumärke som de från tidigare har en 

emotionell koppling emot stärks därmed lojaliteten i sin helhet mot varumärket. 

Förhållandet mellan modervarumärke och utvidgning bör därmed hanteras genom 

effektiv samlevnad där positiva faktorer som konsumenten uppskattar påverkar 

respektive del av varumärket positivt och stärker helhetsbilden av varumärket (Pitta & 

Prevel Katsanis 1995, s. 59). 

4.2.1 Utvidgningens lämplighet 

Konsumenten bör kunna känna igen modervarumärket och dess starka faktorer i nya 

produktgrupper som introduceras under samma varumärke. Bekanta associationer som 

relaterar till tidigare goda upplevelser underlättar konsumentens accepterande av 

utökad konsumtion då varumärket blir bredare (Aaker 1991, s. 64). Eftersom 

varumärkesutvidgning stöds på ett starkt varumärke bör även dess starka faktorer kunna 

återspeglas då konsumenten interagerar med dess olika produktgrupper. Starka 

associationer till modervarumärket återspeglar även en mindre risk för missnöje i den 

lojala konsumentens utforskande av varumärkets nya produktgrupper. Om 

varumärkesutvidgningens lämplighet i varumärket som helhet är låg leder detta till 

högre risk för misslyckande (Shen 2014, s. 296). 

En annan syn på varumärkesutvidgningens lämplighet beskrivs av Aaker och Keller 

(1990) som ”kategorisk passformseffekt”. Kategorisk passform identifieras som den nivå 



32 
  
 

av likhet och associationer som uppstår mellan modervarumärket och dess utvidgade 

produktgruppers kognitiva kategorier. Konsumenten utvärderar genom sin individuella 

interaktion med varumärket likheten mellan de attribut som modervarumärket 

respektive utvidgningen erbjuder. Vid hög kategorisk passform kan ett läge av för många 

delade och mindre unika funktionella attribut uppstå (Le m.fl. 2012, s. 603). För låg nivå 

av unika attribut ökar risken att varumärket utsätts för ”kannibalisering”. Konsumenten 

ser i detta läge inte motivet att konsumera både modervarumärkets och utvidgningens 

produkter eftersom dess attribut är för lika. (Sheinin 1998, s. 138) 

Varumärkesutvidgningen måste även kunna motiveras och bör inte göras på marknader 

som varumärket inte är kapabelt att hantera. Ett varumärke associeras ofta med 

specifika attribut och ifall dessa associationer motbevisas genom introduktion på en 

opassande produktmarknad kan varumärket som helhet skadas. Trovärdighet bör 

därmed behållas när varumärket utvidgas och introduktionen på nya produktmarknader 

bör vara lämplig samt göras med hänsyn att påverka modervarumärkets image positivt. 

(Chen & Liu 2004, s. 26) 

4.3 Möjligheter och risker med varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning är en effektiv strategi att sprida sitt varumärke över nya 

produktgrupper. Detta underlättar både bemötandet av nya kundsegment samtidigt som 

man kan öka utbudet och stärka relationen till de konsumenter som man redan 

åstadkommit en lojal relation med. Dock kräver dagens marknader med ytterst hård 

konkurrens vad gäller prestanda, kvalitet och prissättning att man är medveten om både 

de möjligheter och de risker som ingår i begreppet varumärkesutvidgning. Ökad 

medvetenhet från konsumenten är även en faktor som lägger ytterligare krav på 

varumärket att hantera all sin varsamhet i motiverad tappning. Varumärkesutvidgning 

kan vid effektivt, strategiskt utförande öka medvetenheten och stärka varumärket som 

helhet både inom redan kända produktmarknader såväl som nya. Däremot finns både 

finansiella risker samt risker som kan skada lojala förhållanden till redan befintliga 

kundsegment vid strategiska beslut att utvidga varumärket som inte är motiverade (Pitta 

& Prevel Katsanis 1995, s. 51). 

4.3.1 Möjligheter 

Utveckling av nya produkter och bemötandet av nya kundsegment är en krävande 

process. Genom att stöda introduktionen på en ny produktmarknad med ett starkt 

etablerat varumärke kan en stadig grund för utveckling åstadkommas. Med 
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modervarumärket som stöd minskar konsumentens ansedda risk och de nya 

produkterna blir lättare accepterade. Ett varumärke som associeras med god prestanda 

och kvalitet skapar förenklat bemötande av såväl gamla som nya konsumenter vid 

interaktionen på nya produktmarknader (Chen & Liu 2004, s. 26). Lojala 

kundförhållanden skapar även möjligheten att öka utbudet för de konsumenter som 

föredrar produkter av ett specifikt varumärke. När ett varumärke som konsumenten har 

en stark emotionell koppling emot utvidgas kan även konsumtionen förväntas bli 

bredare (Mogos Descotes & Pauwels-Delassus 2015, s. 35). 

Introduktionen på en ny marknad möjliggör även bemötandet av nya kundsegment. 

Kunder som inte varit intresserade av varumärkets tidigare produkter men som upplever 

ett behov på en marknad där introduktionen sker kan även ledas vidare till 

modervarumärket vid positiv interaktion. Om kvaliteten på varumärkets produkter 

anses vara god vid upprepad konsumtion skapas en ökad positiv inställning för 

varumärket som helhet (Juda 2007, s. 2). Genom att föra vidare positiva influenser i 

form av omtyckta attribut och associationer som varumärket är känt för kan nya, starka 

förhållanden skapas på ett ökat marknadsområde. Detta underlättar bemötandet av 

såväl gamla som nya konsumenter genom att upprätthålla konsekvent kvalitet som 

varumärket är känt för. Detta minskar konsumentens känsla av risktagning då de 

kommer i kontakt med nya produkter. Förhållandet mellan pris, prestanda och kvalitet 

kan förenklat motiveras och uppfattas från konsumentens synvinkel då associationer till 

ett varumärke de redan känner en stark lojal koppling emot kan återspeglas (Pitta & 

Prevel Katsanis 1995, s. 58). 

4.3.2 Risker 

Misslyckande i samband med introduktionen av en ny produktgrupp under ett redan 

starkt etablerat varumärke riskerar att modervarumärket tar skada. Om den 

positioneringsstrategi som varumärket anpassat för den nya produktgruppen är för nära 

placerad modervarumärkets positionering kan ”försäljningskannibalisering” uppstå. 

Detta innebär en risk för modervarumärkets ursprungliga produkter och dess 

vinstmarginal (Wu & Lo 2007, s. 174; Reddy m.fl., 1994). Om introduktionen på en ny 

produktmarknad är omotiverad och olämplig för modervarumärkets helhetsbild riskerar 

varumärket att minska sin trovärdighet (Chen & Liu 2004, s. 26).  

Trots att ett starkt varumärke underlättar introduktionen på en ny produktmarknad bör 

även de nya produkterna bidra till varumärkeskapitalet. Det finns alltid en risk att 
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olämpliga eller dåligt planerade utvidgningar av ett varumärke kan skada varumärkets 

helhetsbild. När ett varumärke introduceras på en ny marknad med redan etablerade 

konkurrerande varumärken bör man även kunna motivera varför konsumtionen av det 

egna varumärket trots exempelvis högre prissättning fortsättningsvis är att föredra (Pitta 

& Prevel Katsanis 1995, s. 56). Nya produktgrupper introducerade med ett starkt 

varumärke som bakomliggande stöd bör som redan diskuterat ha en tydligt utförd 

positionering. Vid misslyckande att skapa en tydlig bild för konsumenten som 

underlättar förståelsen av de behov som den nya produkter ämnar uppfylla kan 

slutresultatet vara katastrofalt. För nära positionering skapar förvirring och risken att 

konsumenten inte kan uppfatta modervarumärket respektive utvidgningen i relation till 

varandra ökar. Detta kan leda till att antingen modervarumärket eller utvidgningen ses 

som omotiverad för konsumenten vilket i sin tur kan leda till att endast den ena 

produktgruppen konsumeras. I värsta fall kan även varumärkesbilden skadas till den 

nivå att förtroendet och lojaliteten i sin helhet avtar (Sheinin 1998, s. 138).  
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5 TEORISAMMANFATTNING 

Den teoretiska referensramen har undersökt den påverkan som varumärkesutvidgning 

har på lojala kundförhållanden. För att sammanfatta och förenkla förståelsen av de 

behandlade begreppen har teorin kring dessa sammanställts i Figur 4. Modellen visar 

inledningsvis vilka huvudsakliga impulser som leder konsumenten till ett specifikt 

varumärke. Därefter beskrivs begreppen varumärkeslojalitet, varumärkesutvidgning och 

varumärkesutvidgningens inverkan på kundlojalitet kronologiskt i enlighet med den 

teoretiska referensramen. 

 

Figur 4 Teorisammanfattning 

Varumärkeslojalitet har konstaterats vara ett väldigt individuellt begrepp. Den 

emotionella, lojala kopplingen som konsumenten byggt upp genom interaktion med 

varumärket är i ständig utveckling och påverkas av såväl interna förändringar i 

varumärket som externa lockelser samt förändringar i konsumentens levnadssätt 

(Mostafa & Kansamani 2020, s. 1035). Ett varumärke har även konstaterats vara ett löfte 

som den lojala konsumenten förväntar få uppfyllt i all interaktion med varumärket och 

dess produkter. Det är därför av högsta grad nödvändigt att varumärket är medvetet om 

vad som krävs för att upprätthålla sin lojala konsumentbas (Pearson 2006, s. 386). 

Konsumentens ökade medvetenhet har skapat ett behov av att emotionellt binda 

konsumenten till varumärket genom s.k. relationsmarknadsföring (Gummesson 1998, s. 

267). De lojala relationer som skapas bidrar till ett ökat mervärde i konsumentens 

interaktion med varumärket och stärker i sin tur även det lojala förhållandet vid korrekt 

hantering (Payne & Frow 2017, s. 13). Genom att involvera konsumenten samt genom att 

upprätthålla en positiv interaktion i alla delmoment av konsumtionen kan 
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konsumentens roll i skapandet av lojalitet och mervärde förebygga varumärkesvariation 

(Pearson 2006, s. 385). 

De nivåer av lojalitet som Aaker (1991) beskriver har konstaterats ha stor påverkan i hur 

konsumenten utför sin konsumtion. Syftet med varumärkeslojalitet är att effektivt binda 

konsumenten till varumärket genom att erbjuda produkter och tjänster som emotionellt 

samt funktionellt är föredragna framför konkurrerande varumärken (Aaker 1991, s. 26). 

Vid hög lojalitet är risken för varumärkesvariation därmed lägre, dock aldrig totalt 

omöjlig (Chen & Liu 2004, s. 26). De delmoment som ingår i konsumentens individuella 

köpprocess är påverkade av lojalitet men kan även påverkas av interna samt externa 

påfrestningar. Den lojala konsumenten anses ha en förenklad köpprocess där 

problemigenkänning och informationssökning från konkurrerande varumärken sätts i 

mindre fokus. Detta eftersom det lojala förhållandet skapat från tidigare positiv 

interaktion med varumärket i sin tur skapar ett förutbestämt föredraget köpbeslut. 

Konsumenter eftersträvar låg risk i sin konsumtion och föredrar därmed varumärken de 

haft tidigare positiva erfarenheter med. Det lojala förhållandet skapar därmed en 

emotionell förbindelse och säkerhet där konsumenten förväntar sig upprepade positiva 

upplevelser (Solomon m.fl. 1999, s. 283). 

När varumärket väljer att utvidga sitt produktsortiment genom antingen vertikal eller 

horisontell utvidgning bör stort fokus läggas på att behålla de lojala kundrelationer som 

skapats till modervarumärket. Lojaliteten som skapats genom tillit samt besvarande av 

konsumentens behov och krav bör även vid interaktion med varumärkesutvidgningar 

upprätthållas. Konsumentens behov bör besvaras genom konsekventa, kompetenta, 

ärliga, ansvarsfulla, hjälpsamma och välvilliga metoder i all interaktion mellan 

varumärket och konsumenten (Mogos Descotes & Pauwels-Delassus 2015, s. 36). 

Varumärket bör upprätthålla konsumentens förtroende genomgående på alla 

marknader som det är aktivt på. Varumärkesutvidgningen bör kunna hanteras 

kompetent och bör även kunna motiveras för att inte riskera utspädning av 

varumärkeskapitalet. Konsumentens förutfattade syn på varumärket kan därmed 

konstateras ha stor betydelse vid interaktion med varumärkesutvidgningarna (Pitta & 

Prevel Katsanis 1995, s. 53). När interna förändringar i varumärket sker genom 

varumärkesutvidgning är det ytterst viktigt att varumärket är medvetet om vad som är 

en passande marknad. Nya produktgrupper introducerade av varumärket bör vara 

välmotiverade i varumärkesmixen för att på ett lämpligt sätt bidra till det mervärde som 

konsumenten ser i varumärket (Pitta & Prevel Katsanis 1995, s. 57). 
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Modervarumärkets kärnvärderingar samt faktorer som exempelvis konsekvent kvalitet 

och inspiration, vilket ursprungligen skapat det lojala förhållandet måste kunna 

återspeglas i alla produktgrupper som varumärket hanterar (Westwood 2015). Detta för 

att förhindra negativ inverkan på konsumentens lojala förhållande till varumärket. 

Varumärkesutvidgningarna måste även kunna bidra till varumärkeskapitalet på ett 

effektivt sätt. Dåligt planerade utvidgningar som inte passar modervarumärkets 

kärnvärderingar eller som har positionerats ineffektivt i relation till modervarumärket 

är en stor risk som kan skada varumärkeslojaliteten (Pitta & Prevel Katsanis 1995, s. 56). 

Däremot kan varumärkesutvidgningar som effektivt motiverats genom god 

positionering och återspeglande av modervarumärkets kärnvärderingar förstärka det 

lojala kundförhållandet. Genom att förmedla de individuella, positiva associationer som 

konsumenten skapat sin lojala relation till varumärket genom, kan därmed 

konsumtionen och lojaliteten i sig förstärkas och utvidgas (Pitta & Prevel Katsanis 1995, 

s. 58). 
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6 METODDISKUSSION 

Detta kapitel kommer tydliggöra och motivera den metod som valts för att uppnå 

avhandlingens syfte. Det är av högsta vikt att metodvalet för den empiriska 

undersökningen är motiverad och möjliggör ett tillförlitligt resultat. För att kunna samla 

in en tillräckligt stor mängd jämförelsebar data kommer den empiriska undersökningen 

utföras genom en kvantitativ metod. Den kvantitativa forskningsmetodens styrkor och 

lämpligheten i hänsyn till avhandlingens syfte och forskningsfrågor kommer stegvis 

diskuteras. Slutligen kommer de analysmetoder som krävs för att behandla den data som 

undersökningen åstadkommit att konkretiseras. 

6.1 Forskningsansats och undersökningsmetod 

Avhandlingens forskningsfrågor har skapats utifrån den teoretiska referensramen och 

forskningsansatsen är därmed deduktiv. Den deduktiva ansatsen har valts för att på ett 

effektivt tillvägagångssätt undersöka de forskningsfrågor som avhandlingen strävar efter 

att besvara. Hur varumärkesutvidgning påverkar begreppet varumärkeslojalitet utspelas 

väldigt individuellt och det krävs stor förståelse av de komplexa begrepp som studien 

behandlar. Den deduktiva ansatsen stöder forskningsproblem som kräver stor teoretisk 

förkunskap. Deduktiv forskning möjliggör även effektivare förklaring av förhållanden 

mellan de begrepp och de variabler som undersöks. Generalisering av forskningens 

resultat och möjligheten att utföra den kvantitativa forskningsmetod som studien 

innehåller understöds även av den deduktiva ansatsen som tydligare utformar den 

undersökningsmetod som krävs för att uppnå studiens syfte (Hyde 2000, s. 84).  

Saunders m.fl. (2009) beskriver även den deduktiva forskningsansatsen som en utmärkt 

ansats för att undersöka om forskningens syfte och önskade slutresultat kan verifieras 

genom skapandet av hypoteser. Detta genom kvantitativ forskning som möjliggör en stor 

mängd jämförelsebar data. Den deduktiva ansatsen kan dock lämna begränsat utrymme 

för improvisation och experimentella frågeställningar i och med att forskningens 

hypoteser är förutbestämda. En induktiv forskningsansats är vid sådan forskning som 

kräver öppnare frågeställningar och interaktion med respondenterna att föredra. Om 

forskningens syfte kräver stor förståelse av komplexa begrepp som i detta fall, 

varumärkeslojalitet och varumärkesutvidgning, föredras trots detta en deduktiv 

forskningsansats. (Saunders m.fl. 2009, s. 500) 

Den empiriska undersökningens huvudsyfte är att klargöra hur varumärkesutvidgningar 

påverkar det lojala kundförhållande som tidigare skapats till ett varumärke. Detta 
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innebär att samband, fördelningar och variationer är intressanta för att uppnå det 

resultat som eftersträvas. Denna typ av information undersöks enklast genom en 

kvantitativ metod som även underlättar analysen av en större mängd data. Den stora 

undersökningspopulation som förenklat kan undersökas genom den kvantitativa 

metoden möjliggör även forskningen att skapa en bredare förståelse över forskningens 

problematik genom statistisk jämförelse och generalisering (Bryman 2012, s. 176). 

Naturligtvis finns även negativa aspekter och bortfall med den kvantitativa 

undersökningsmetoden som kan åstadkommas genom kvalitativ forskning. Genom att 

samla in en stor mängd statistiska data lämnas ofta mindre utrymme för 

respondenternas kreativa, djupare och personligare tankar emot undersökningens 

frågeställningar. För avhandlingens syfte att framställa ett resultat som möjliggör 

jämförelse och generalisering av de komplexa begrepp som varumärkeslojalitet och 

varumärkesutvidgning innebär, krävs dock den kvantitativa metodens egenskaper 

framom den kvalitativa (Bryman 2012, s. 406). 

6.2 Undersökningsdesign 

Den empiriska undersökningen kommer som tidigare nämnt att utföras genom en 

kvantitativ metod. En enkätundersökning som behandlar de begrepp som den teoretiska 

referensramen bevisat vara nödvändiga för att uppnå studiens syfte har skapats och 

delats digitalt för att underlätta insamlingen av en stor mängd data. Enkäten är 

uppbyggd av sex delmoment som stegvis undersöker konsumentens lojalitet samt 

varumärkesutvidgningens inverkan på det lojala kundförhållandet. Svarsskalorna i 

enkäten är oftast utformade enligt intervallskalan 1–5 där 1 betyder att respondenten är 

helt av annan åsikt medan 5 betyder att respondenten är helt av samma åsikt. 

Intervallskalan understöder de analysmetoder som planeras efter att en tillräckligt stor 

mängd data har insamlats. I synnerhet underlättas analyserna som utförs genom t-test 

genom denna typ av frågedesign (Saunders m.fl. 2009, s. 456). Utöver frågor utformade 

enligt intervallskalan 1–5 har även påståenden skapats där respondenten antingen 

svarar med ett eller flera påståenden som stämmer bäst överens. Denna typ av 

frågedesign är att föredra när analysen exempelvis utförs genom chi2-test (Saunders 

m.fl. 2009, s. 452). 

Inledningsvis undersöks grundläggande information av respondenterna, d.v.s. kön, 

ålder och sysselsättning. Även en fjärde grundläggande aspekt som är viktig för 

forskningens syfte frågas inledningsvis genom idrottslig bakgrund. Den empiriska 

undersökningen undersöker lojalitetsutvecklingen i samband med att 
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idrottsvarumärken som exempelvis Nike och Adidas utvidgar sina produktsortiment, 

därav intresset av idrottslig bakgrund. Därefter följer delen i undersökningen som mäter 

respondentens lojalitetsnivå emot ett specifikt varumärke som de inledningsvis fick välja 

som favoritvarumärke inom kategorin idrott. Den andra delen av undersökningen mäter 

den individuella lojaliteten genom faktorer som den teoretiska referensramen 

konstaterat stärker det lojala förhållandet. Dessa faktorer är exempelvis inspiration, 

kvalitet, prissättning, tillgänglighet och utbud. Den tredje delen undersöker hur 

mottagligt det lojala förhållandet är för varumärkesvariation. Detta undersöks 

exempelvis genom påståenden som väcker tankar om hur negativa upplevelser till det 

varumärke respondenten föredrar påverkar lojaliteten. Den fjärde delen undersöker hur 

varumärkesutvidgning av respondentens favoritvarumärke påverkar det lojala 

förhållandet. Även hur lojaliteten uppstod samt utvecklingen av denna är för 

forskningens syfte här av stor betydelse. Den femte delen är en fortsättning av den 

föregående delen och undersöker nu mera specifikt respondentens föredragna 

varumärke inom produktgruppen skor, respektive kläder och accessoarer. Eftersom Nike 

varit av stort intresse i den teoretiska referensramen och konstaterats vara en ledande 

aktör inom begreppet varumärkesutvidgning och skapandet av lojala kundförhållanden 

kommer den sjätte delen av undersökningen bestå av Nike-relaterade frågor. Detta för 

att även kunna undersöka Nikes icke-lojala konsumenter i relation till 

forskningsfrågorna och teorin som behandlat Nike som exempel på effektiv 

varumärkesutvidgning. För att säkerställa att enkäten var korrekt utformad samt lätt att 

förstå gjordes ett pilottest innan den slutliga versionen för datainsamlingen delades. Med 

hjälp av pilottestet kunde enkäten därmed göras tydligare för respondenterna i den 

slutliga versionen.  

6.3 Dataanalys  

Forskningens syfte att undersöka hur ett lojalt förhållande mellan varumärke och 

konsument påverkas av att varumärket utvidgas kräver noggrann utvärdering av de 

analysmetoder som används. Majoriteten av analyserna kommer jämföra de 

respondenter som föredrar varumärket Adidas respektive Nike. För att undersöka 

skillnader och likheter mellan dessa två varumärkesgrupper kommer analyserna utföras 

genom t-test. Denna analysmetod möjliggör exempelvis jämförelse mellan 

varumärkesgrupperna angående vilka faktorer som är de starkast bidragande till valet 

av favoritvarumärke (Saunders m.fl. 2009, s. 456). I de frågeställningar som kräver 

förståelse av hur två variabler korrelerar med varandra kommer däremot analysmetoden 

chi2-test att användas. Denna analysmetod möjliggör exempelvis undersökning av om 
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respondenterna har olika favoritvarumärken då två olika produktgrupper undersöks. 

(Saunders m.fl. 2009, s. 452) 

6.4 Forskningsetik 

Forskningen bör beakta respondenternas integritet och får inte kränka deras privatliv. 

Respondenterna bör även vara medvetna om vad den information de delar med sig av 

används för, hur informationen lagras och hur den sammanställs. Den information som 

erhålls från undersökningen får inte modifieras på respondentens bekostnad för att 

skapa ett mera ändamålsenligt slutresultat. Genom etiskt korrekta metoder i den 

empiriska undersökningen kan respondenternas integritet skyddas (TENK 2020). Den 

empiriska undersökningen kommer informera respondenterna om studiens syfte och 

hur den information de delar med sig av används. Detta görs genom ett följebrev som 

delas i samband med enkätundersökningen. Genom att ta del av följebrevet får 

respondenterna den information som är viktig när de besluter om de är villiga att delta i 

undersökningen. Följebrevet behandlar att respondenterna är anonyma, att deras 

information behandlas korrekt samt att informationen som erhålls inte kommer att 

modifieras felaktigt. Respondenternas namn är irrelevanta för undersökningens syfte 

och samlas inte in vilket beaktar respondenternas integritet ytterligare. Efter att studien 

är slutförd raderas även den data som samlats in genom enkätundersökningen. 
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7 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Detta kapitel kommer att behandla och beskriva resultatet som den kvantitativa 

undersökningen genererat. Undersökningen gjordes genom en digital 

enkätundersökning som delades på sociala medier samt till studeranden på Hanken 

Svenska handelshögskolan genom e-post. Inledningsvis kommer respondenternas 

demografiska faktorer att undersökas varefter begreppen varumärkeslojalitet, 

varumärkesvariation och varumärkesutvidgningar stegvis kommer analyseras enligt den 

empiriska undersökningens resultat. Dessa tre begrepp ämnar därmed besvara 

forskningsfrågorna hur ett lojalt kundförhållande påverkas av varumärkesutvidgning 

och hur utvidgningen kan bidra till bredare, lojal konsumtion inom samma varumärke. 

Respondenternas åsikter emot Nike som varumärke kommer slutligen analyseras med 

hänsyn till den teori som behandlat Nike i avhandlingen.  

7.1 Demografisk fördelning av respondenterna 

Enkäten hade sammanlagt 134 respondenter. Eftersom den empiriska undersökningen 

delades på mina personliga sociala medier samt genom e-post till studeranden på 

Hanken Svenska handelshögskolan påverkades även uppdelningen av respondenternas 

demografi. Enligt tabell 1 som klargör respondenternas demografiska fördelning kan 

könsfördelningen konstateras vara väldigt jämn. Kvinnor var i knapp majoritet vad gäller 

respondentsvaren med 50,75% (N=68) medan männens andel var 49,25% (N=66). 

73,13% (N=98) av respondenterna var i åldern 18–24 år medan 20,15% (N=27) var i 

åldern 25–29 år. Åldersfördelningen anger därmed att ungdomar i åldern 18–29 år är i 

klar majoritet med 93,28% (N=125) av respondenterna. 

Utifrån den klara majoriteten för respondenterna i åldern 18–29 år är det även naturligt 

att de flesta respondenterna fortfarande studerar. 39,55% (N=53) av respondenterna 

studerar på heltid medan 34,33% (N=46) även arbetar vid sidan om studierna. I 

svarsalternativet ”Övrigt” fanns även en deltidsstuderande samt en respondent som 

studerar på heltid och arbetar vilket leder till att 75,37% (N=101) av respondenterna 

studerar. 17,16% (N=23) angav att de är anställda medan 4,48% (N=6) angav att de är 

egenföretagare. I svarsalternativet ”Övrigt” fanns som redan nämnt en respondent som 

studerar på heltid och arbetar vilket leder till att sammanlagt 56,72% (N=76) av 

respondenterna arbetar.  

Idrottslig bakgrund frågades för att undersöka på vilken nivå respondenterna idrottat 

och för vilket ändamål. Nästan alla respondenter idrottar vilket är fördelaktigt för 
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studiens syfte. Detta leder till att respondenterna är insatta i de varumärken och de 

frågor som den empiriska studien utgjordes från. 70,15% (N=94) av respondenterna 

ingår i kategorin fritidsmotionerare där 32,09% (N=43) motionerar ibland på fritiden 

medan 38,06% (N=51) motionerar ofta på fritiden. Andelen av respondenterna som är 

eller har varit aktiva inom lagsport eller individuell idrott på hobbynivå var 48,51% 

(N=65) medan de som är eller har varit aktiva inom idrott på högre tävlingsnivå var 

20,15% (N=27). Detta betyder att sammanlagt 68,66% (N=92) av respondenterna är 

eller har varit aktiva inom individuell idrott eller lagsport de senaste fem åren. 

Kön Frekvens Procent 

Kvinna 68 50,75 % 

Man 66 49,25 % 

Totalt 134 100 % 

Ålder Frekvens Procent 

Yngre än 18 år 1 0,75 % 

18–24 år 98 73,13 % 

25–29 år 27 20,15 % 

30–39 år 2 1,49 % 

40–55 år 6 4,48 % 

56–74 år 0 0 % 

Äldre än 74 år 0 0 % 

Totalt 134 100 % 

Sysselsättning Frekvens Procent 

Studerar på heltid 53 39,55 % 

Arbetar vid sidan om studierna 46 34,33 % 

Anställd 23 17,16 % 

Egenföretagare 6 4,48 % 

Arbetar inte 1 0,75 % 

Övrigt 5 3,73 % 

Totalt 134 100 % 

Idrottslig bakgrund (senaste 5 åren) Frekvens Procent 

Jag motionerar aldrig 2 1,49 % 

Jag motionerar ibland på fritiden 43 32,09 % 

Jag motionerar ofta på fritiden 51 38,06 % 

Jag är/har varit aktiv inom någon typ av 
lagsport eller individuell idrott på hobbynivå 

65 48,51 % 

Jag är/har varit aktiv inom idrott på högre 
tävlingsnivå 

27 20,15 % 

Tabell 1  Alla respondenters demografiska fördelning 
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7.2 Varumärkeslojalitet 

I detta avsnitt kommer begreppet varumärkeslojalitet undersökas i relation till 

respondenternas svar i den empiriska undersökningens andra del. Som redan behandlat 

är skapandet av relationer mellan varumärke och konsument samt vidare utveckling av 

lojalitet ett väldigt individuellt koncept. Konsumenter påverkas både av interna 

förändringar i varumärket såväl som av externa lockelser och förändringar på 

marknaden (Mostafa & Kansamani 2020, s. 1035). Lojalitet bygger ofta på ett långvarigt 

förhållande av positiva upplevelser som därmed uppfyller diverse faktorer som 

konsumenten kräver för att övertygas om att kundförhållandet även är positivt (Divett 

m.fl. 2003, s. 109). Den empiriska undersökningen har undersökt faktorer som 

exempelvis kvalitet, inspiration och kärnvärderingar som varumärket utlovar i sin 

verksamhet. Dessa faktorer bör i positiv tappning upprätthållas för att kunna bevara och 

vidareutveckla det lojala kundförhållandet samtidigt som varumärkeskapitalet inte 

riskerar att brytas ner (Westwood 2015). Genom att uppfylla dessa faktorer kan ett 

starkare emotionellt band skapas till varumärket (Divett m.fl. 2003, s. 109). 

Eftersom en klar majoritet av respondenterna är i åldern 18–29 år (93,28%) kommer 

ungdomar i åldern 18–29 år härefter stå i fokus i resultatanalysen. I enkätens sjätte fråga 

ombads respondenterna att välja ett favoritvarumärke som följande frågor skulle 

besvaras efter. Då 32,09% (N=43) av respondenterna besvarade frågan med Adidas och 

50,74% (N=68) svarade Nike valdes även respondenterna att segmenteras vidare till 

ungdomar i åldern 18–29 år som föredrar antingen varumärket Adidas eller Nike. I tabell 

2 finns fördelningen av respondenternas favoritvarumärke presenterat.  

Favoritvarumärke Frekvens Procent 

Adidas 43 32,09 % 

Asics 8 5,97 % 

New Balance 4 2,98 % 

Nike 68 50,74 % 

Puma 1 0,75 % 

Reebok 1 0,75 % 

Övrigt 9 6,72 % 
Tabell 2 Alla respondenters favoritvarumärke 

Enligt de kriterier som diskuterats har en uppdaterad tabell gjorts över de segmenterade 

respondenternas fördelning. Tabell 3 beskriver därmed den demografiska föredelningen 

av ungdomar i åldern 18–29 år som föredrar varumärkena Adidas eller Nike. De 17 

respondenterna i åldern 18–29 år som har ett annat favoritvarumärke kommer även 



45 
  
 

inkluderas i några av de kommande analyserna. Respondenterna som föredrar ett annat 

varumärke än Adidas eller Nike kommer i de analyser där de inkluderas att grupperas 

som ”Övrigt”. I gruppen ”Övrigt” finns respondenter som har Asics (N=7), New Balance 

(N=4), Under Armour (N=3), Reebok (N=1), Gymshark (N=1) och Mizuno (N=1) 

samlade. När gruppen ”Övrigt” inkluderas är det totala antalet respondenter därmed 121. 

Majoriteten av analyserna görs dock mellan varumärkesgrupperna Adidas och Nike 

eftersom dessa varumärken i betydligt större andel valts som favoritvarumärke vilket gör 

att analyserna på detta tillvägagångssätt blir mera generaliserbara. 

Kön Frekvens Procent 

Kvinna 51 49,04 % 

Man 53  50,96 % 

Totalt 104 100 % 

Ålder Frekvens Procent 

18–24 år 83 79,81% 

25–29 år 21  20,19 % 

Totalt 104 100 % 

Sysselsättning Frekvens Procent 

Studerar på heltid 43 41,35 % 

Arbetar vid sidan om studierna 40 38,46 % 

Anställd 15 14,42 % 

Egenföretagare 2 1,92 % 

Arbetar inte 1 0,96 % 

Övrigt 3 2,88 % 

Totalt 104 100 % 

Idrottslig bakgrund (senaste 5 åren) Frekvens Procent 

Jag motionerar aldrig 1 0,96 % 

Jag motionerar ibland på fritiden 35 33,65 % 

Jag motionerar ofta på fritiden 40 38,46 % 

Jag är/har varit aktiv inom någon typ av 
lagsport eller individuell idrott på hobbynivå 

54 51,92 % 

Jag är/har varit aktiv inom idrott på högre 
tävlingsnivå 

19 18,27 % 

Tabell 3 Respondenternas demografiska fördelning efter segmentering 

Som tidigare nämnt är konsumenter idag välmedvetna om deras otaliga valmöjligheter 

och varumärkesvariation är ett väldigt allmänt koncept. Detta innebär att varumärken 

idag bör vara medvetna om vad deras konsumenter kräver för att fortsätta ett lojalt 

kundförhållande. Vid högre varumärkeslojalitet är därmed risken för 

varumärkesvariation i sin tur även lägre (Alexius & Löwenberg 2012, s. 30). I tabell 4 

finns både fördelningen över respondenternas favoritvarumärke samt vilka varumärken 

de har använt beskrivet. Positivt för studiens syfte är att trots en tydlig majoritet i 
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favoritvarumärkesfrågan för Adidas och Nike har en stor del av dessa även använt många 

andra varumärkens produkter. Den vänstra delen av tabell 4 visar de som föredrar 

Adidas medan den högra delen visar de som föredrar Nike. Det är tydligt att majoriteten 

av de som föredrar Adidas även använt Nike produkter (92,50%) och vice versa (95,31%). 

Även de andra varumärkena Asics, New Balance, Puma och Reebok har till stor 

utsträckning använts bland de segmenterade Adidas och Nike respondenterna. Endast 

två av respondenterna har angett att de bland dessa varumärken enbart använt Nikes 

produkter. 

Varumärke Frekvens Procent Varumärke Frekvens Procent 

Adidas 40 38,46 % Nike 64 61,54 % 

  

Adidas  -  - Adidas 61 95,31 % 

Asics 23 57,50 % Asics 33 51,56 % 

New Balance 8 20,00 % New Balance 19 29,69 % 

Nike 37 92,50 % Nike  - -  

Puma 25 62,50 % Puma 39 60,94 % 

Reebok 20 50,00 % Reebok 36 56,25 % 

Endast Adidas 0 0,00 % Endast Nike  2 3,13 % 
Tabell 4 Varumärkesvariation bland de segmenterade respondenterna 

I resultatanalysen som följer kommer de faktorer som respondenternas preferens bygger 

på att klargöras. För att undersöka detta har ett t-test utförts där Adidas och Nike 

grupperats för att undersöka hur dessa grupper ställer sig till frågorna som ställts i 

relation till deras favoritvarumärke. Skillnader mellan respondenterna som föredrar 

Adidas respektive Nike kommer även redogöras. Detta för att testa hypotesen som 

undersöker om respondenter som har ett favoritvarumärke likartat ställer sig till frågor 

kring kundförhållandet. I tabell 5 har de frågor som i den empiriska undersökningen 

analyserat varumärkeslojalitet och kundförhållandet sammanställts. Respondenterna 

som föredrar Adidas respektive Nike har grupperats enligt fråga var medeltalet på den 

1–5 skala som frågorna besvarats efter även angetts. Även den 2-sidiga signifikansnivån 

som undersökts mellan grupperna finns beskrivet efter respektive fråga.  

För att kunna dra slutsatsen att ett samband finns mellan respondenterna som föredrar 

Adidas respektive Nike i relation till varumärkeslojalitet och kundförhållandet bör 

resultatet utvärderas. Om ett signifikant samband mellan de två grupperna finns bör 

signifikansnivån vara större än 0,05 då konfidensintervallet som använts var på en 95%-

nivå. Enligt resultatet i tabell 5 kan det konstateras att respondenterna som valde Adidas, 

respektive Nike har ett likartat beteendemönster och åsikter emot sitt favoritvarumärke. 
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Detta eftersom grupperna Adidas och Nike inte är signifikant skilda från varandra i 

någondera av de frågor som besvarats i hänsyn till respondenternas favoritvarumärke. 

(Pallant 2010, s. 242) 

Fråga Favoritvarumärke Frekvens Medeltal Stand.avv. 
Sig. 

(2-sidig) 

Varumärket jag valde som favoritvarumärke 
i fråga 6 passar min personlighet 

Adidas 40 3.73 .905 
.810 

Nike 64 3.77 .792 

Varumärket passar min livsstil 
Adidas 40 3.80 .911 

.887 
Nike 64 3.83 1.017 

Jag bär stolt varumärkets produkter 
Adidas 40 3.93 1.095 

.614 
Nike 64 4.03 1.007 

Varumärkets produkter inspirerar mig 
Adidas 40 3.33 1.095 

.324 
Nike 64 3.53 .992 

Varumärkets produkter har bra kvalitet 
Adidas 40 4.40 .672 

.940 
Nike 64 4.39 .581 

Varumärkets produkter är prisvärda 
Adidas 40 3.65 .893 

.623 
Nike 64 3.73 .821 

Varumärkets produkter är lätta att få tag på 
Adidas 40 4.70 .464 

.318 
Nike 64 4.59 .610 

Varumärket har ett stort utbud av produkter 
Adidas 40 4.60 .591 

.640 
Nike 64 4.66 .597 

Jag litar på vad som utlovas av varumärket 
(tillverkningssätt, kvalitet, funktioner m.m.) 

Adidas 40 4.13 .822 
.665 

Nike 64 4.05 .933 

Jag delar gärna med mig av mina goda 
upplevelser med varumärket till mina 
vänner och/eller min familj 

Adidas 40 3.48 1.320 
.137 

Nike 64 3.84 1.027 

Mina vänner och/eller min familj köper 
också varumärkets produkter 

Adidas 40 3.83 .958 
.874 

Nike 64 3.80 .820 

Jag känner att jag är en del av varumärkets 
gemenskap (community) 

Adidas 40 2.50 1.086 
.156 

Nike 64 2.19 1.082 

Jag köper det varumärke som är lättast att 
få tag på 

Adidas 40 2.95 1.260 
.265 

Nike 64 2.69 1.097 

Jag köper det varumärke som är mest 
prisvärt 

Adidas 40 3.43 1.152 
.216 

Nike 64 3.69 .974 

Tabell 5 Varumärkeslojalitet, medeltal och signifikans 

När det nu konstaterats att de som valt Adidas respektive Nike som favoritvarumärke 

har ett likartat beteende i sin relation till respektive varumärke återstår det i denna 

analys att klargöra vilka faktorer som är de starkaste i kundförhållandet. För att 

undersöka detta kommer medeltalet i frågorna undersökas. Respondenterna har som 

tidigare nämnt besvarat frågorna i tabell 5 med hjälp av en 1–5 skala. För att underlätta 

analysen kommer medeltalen analyseras enligt följande. 1–1,49=helt av annan åsikt, 1,5–

2,49=delvis av annan åsikt, 2,5–3,49=neutral, 3,5–4,49=delvis av samma åsikt och 4,5–

5=helt av samma åsikt. 

Respondenterna är eniga i frågan om deras favoritvarumärke har ett stort utbud av 

lättillgängliga produkter. Respondenterna som föredrar Adidas har i medeltal svarat att 
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varumärket har ett stort utbud av produkter med medeltalet 4,60 medan de anser att 

varumärkets produkter är lättillgängliga med ett medeltal på 4,70. Motsvarande nivåer 

för Nike är ett medeltal på 4,66 på utbudsfrågan och medeltalet 4,59 vad gäller 

lättillgängliga produkter. Ett lojalt kundförhållande är som tidigare diskuterat mera 

sannolikt att överföras till nya produktgrupper inom samma varumärke genom den 

starka emotionella kopplingen som skapas genom konsumtion (Mogos Descotes & 

Pauwels-Delassus 2015, s. 35). Trots att ett varumärke erbjuder ett stort utbud av 

produkter kräver konsumenter att det ökade utbudet även passar i varumärkesmixen för 

att inte negativt påverka kundförhållandet. När produkterna utvecklade av 

konsumentens favoritvarumärke är lätta att få tag på och återspeglar de faktorer som 

konsumenten ursprungligen skapat sin lojalitet kring, sänks konsumentens ansedda risk 

i konsumtionen. Detta leder i sin tur till att ett högre mervärde i den utvidgade 

konsumtionen kan erhållas (Martínez & Pina 2010, s. 1191). 

Konsumenterna från båda varumärkesgrupperna är även eniga i frågorna angående tillit, 

kvalitet, prisvärdhet, personlighet, livsstil, stolthet samt familjens och vänners 

köpvanor. Dessa frågor har i båda varumärkesgrupperna besvarats med ett medeltal 

mellan 3,50 och 4,49 vilket innebär att respondenterna i medeltal är delvis av samma 

åsikt. De som föredrar Adidas litar med ett medeltal på 4,13 på vad som utlovas av 

varumärket medan motsvarande medeltal för Nike är 4,05. Konsumenterna mäter sina 

individuella upplevelser och det mervärde som varumärket förmedlar i konsumtionen i 

hänsyn till vad som ursprungligen utlovats. För att bevara och bygga vidare preferensen 

och lojaliteten som skapats till respektive varumärke bör faktorer som exempelvis 

tillverkningssätt, kvalitet och funktioner som utlovats även återfinnas i andra produkter 

som konsumenten köper av samma varumärke (Fox, 2020). 

Vänner och familjen till de som har Adidas eller Nike som favoritvarumärke köper till 

stor utsträckning även respektive varumärkes produkter. De som föredrar Adidas har 

besvarat denna fråga med ett medeltal på 3,83 medan de som föredrar Nike har svarat 

med ett medeltal på 3,80. Enligt Aaker (1991) hör konsumenter som delar med sig av 

goda upplevelser av sitt favoritvarumärke till de starkaste nivåerna av 

lojalitetspyramiden, dvs. engagerade konsumenter och varumärkesvänner. Inom 

vänskapskretsar och familjer delas naturligt åsikter och upplevelser kring varumärken 

vilket betyder att dessa även påverkat individernas åsikter till varumärkena (Aaker 1991, 

s. 46). 
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En av de grundläggande faktorerna i skapandet av ett lojalt kundförhållande är kravet på 

att prissättningen av produkterna bör kunna återspegla den kvalitetsnivå som 

produkterna har. Båda varumärkesgrupperna har besvarat kvalitetsfrågan med höga 

medeltal. Konsumenterna som har Adidas som favoritvarumärke anser att varumärket 

har produkter av hög kvalitet med ett medeltal på 4,40 medan motsvarande medeltal för 

Nike är 4,39. Respondenterna har med aningen lägre medeltal svarat att varumärkets 

produkter är prisvärda. Medeltalet för Adidas är här 3,65 medan Nikes medeltal är 3,73. 

Om varumärkets produkter inte lyckas uppfylla kravet på att prisnivå bör återspeglas i 

kvaliteten i produkterna kan konsumentens lojala förhållande utvecklas negativt (Chen 

& Liu 2004, s. 27). Respondenterna har enligt analysen övertygats om att respektive 

varumärke har uppfyllt kravet på hög kvalitet som i sin tur stärker varumärkeskapitalet 

och även lojaliteten mellan konsument och varumärke (Baalbaki & Guzmán 2016, s. 231). 

I och med att respondenterna även anser varumärkenas produkter vara prisvärda, dvs. 

att de uppnår en lämplig kvalitet i relation till prissättningen minskar i sin tur även 

risken att förtroendet till varumärket och lojaliteten kommer utsättas för externa 

påfrestningar (Chen & Liu 2004, s. 27). 

De mera personliga frågorna gällande personlighet, livsstil och stolthet har även i båda 

varumärkesgrupperna positiva medeltal. Respondenterna som föredrar Adidas anser 

med ett medeltal på 3,80 att varumärket passar deras livsstil. De bär även stolt 

varumärkets produkter med ett medeltal på 3,93 samtidigt som de med ett medeltal på 

3,73 anser att varumärket passar deras personlighet. De som föredrar Nike anser att 

varumärket passar deras livsstil med ett medeltal på 3,83. De bär likaså varumärkets 

produkter med stolthet med ett medeltal på 4,03 medan varumärket i medeltal passar 

respondenternas personlighet med 3,77. Förändringar i konsumentens livsstil har som 

tidigare nämnts en stor påverkan på konsumtionsbesluten. Det är därför positivt för de 

lojala kundförhållandena att respondenterna är positivt inställda till de personliga 

aspekterna som undersökts. Värderingar, livssyn, estetisk stil och målsättningar 

påverkar i stor utsträckning de köpbeslut som konsumenten gör (Govender 2017, s. 445). 

Genom att varumärket är medvetet om förändringar både på marknaden vad gäller ny 

teknik samt vad gäller förändringar i konsumenternas livsstil och ökade krav kan ett ökat 

mervärde i konsumtionen fortsättningsvis uppnås (Payne & Frow 2017, s. 13). 

Frågorna gällande inspiration, övervägande av prisvärdhet i köptillfället och 

engagemang har i varumärkesgruppen Adidas besvarats neutralt medan respondenterna 

som föredrar Nike delvis håller med påståendena. Varumärkesgruppen Adidas anser 
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med ett neutralt medeltal på 3,33 att varumärkets produkter inspirerar dem. 

Motsvarande medeltal för Nike är aningen högre på 3,53. Konsekvent inspiration som 

ursprungligen lett konsumenten till varumärket bör kunna återspeglas i all interaktion 

med varumärket för att effektivt kunna bygga vidare det lojala kundförhållandet. När 

konsumenten inspireras till konsumtion och även i användningen av varumärkets 

produkter bör detta återspeglas i användningen av andra produkter skapade av 

varumärket (Westwood 2015). För att minska risken för varumärkesvariation borde 

därför varumärkena fokusera mera på att inspirera sina konsumenter både i köptillfället 

samt i användningen av produkterna. Nike har som tidigare behandlat angett ett av sina 

främsta mål att inspirera sina konsumenter för att underlätta förmedlingen av det 

mervärde som de genererar genom sina produkter. Genom engagemang och inspiration 

kan varumärket öka konsumenternas deltagande i varumärkesgemenskapen och 

därmed även stärka det lojala förhållandet (Nike, 2020). 

Respondenterna som föredrar Nike håller delvis med påståendet om de gärna delar med 

sig av goda upplevelser med sitt varumärke med ett medeltal på 3,84. Respondenterna 

som föredrar Adidas är däremot neutrala i frågan, dock även med ett högt medeltal på 

3,48. Genom denna undersöknings resultat kan det därmed konstateras att de som 

föredrar Nike i medeltal uppfyller kravet som (Aaker 1991) sätter på de som i 

lojalitetspyramiden anses vara de mest lojala. De är öppna för att dela med sig av sina 

goda upplevelser till andra vilket placerar dem i grupperingen engagerade konsumenter. 

Detta är trots allt bara en av de många faktorer som Aaker beskriver. För att uppnå en 

stark lojal nivå bör man även vara positivt inställd till att trots externa påfrestningar 

fortsätta sitt lojala kundförhållande. Lojalitet är ytterst individuellt vilket gör det näst 

intill omöjligt att med en större grupp respondenter kunna avgöra om de alla är lojala 

eller icke-lojala. Däremot kan det konstateras att de som föredrar Nike framom Adidas 

enligt Aaker generellt tillhör en högre lojalitetsnivå genom faktorn engagemang (Aaker 

1991, s. 46). 

Båda varumärkesgrupperna tycker som tidigare nämnt att deras favoritvarumärkes 

produkter är prisvärda. Trots detta har de med lägre medeltal besvarat frågan om de 

köper det varumärke som är mest prisvärt. Respondenterna som föredrar Adidas är 

neutrala i frågan med ett medeltal på 3,43 medan respondenterna som föredrar Nike 

delvis håller med påståendet med ett medeltal på 3,69. Detta tyder på att respondenterna 

trots att de är medvetna om att konkurrerande varumärken kan ha mera prisvärda 

produkter ändå väljer sitt favoritvarumärke. Favoritvarumärket uppfyller trots allt det 
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kvalitetskrav som respondenterna begär. Lojala konsumenter styr ofta sin 

problemigenkänning direkt till produktval av sitt favoritvarumärke och kan därmed 

anses agera enligt en förenklad köpprocess (Danish m.fl. 2018, s. 348). 

Problemigenkänning, informationssökning, utvärdering av alternativ, produktval och 

resultat är de delar som köpprocessen normalt består av i ett icke-lojalt eller neutralt 

förhållande (Solomon m.fl. 1999, s. 258). Respondenterna är även neutralt inställda till 

påståendet om de köper det varumärke som är lättast att få tag på. De som föredrar 

Adidas har besvarat denna fråga med ett medeltal på 2,95 medan de som föredrar Nike 

har ett medeltal på 2,69 i frågan. Köpprocessen för lojala konsumenter förenklas genom 

att informationssökning och utvärdering av alternativ ofta undangöms. Genom att 

respondenterna är neutralt inställda till att de köper det varumärke som är lättast 

tillgängligt och relativt neutrala i frågan om de köper det varumärke som är mest prisvärt 

kan viss lojalitet konstateras finnas inom grupperna. Konsumenten kopplar från sin 

problemigenkänning förenklat här sitt behov till ett bekant varumärke de haft goda 

upplevelser med (Danish m.fl. 2018, s. 348). 

Respondenterna som föredrar Adidas är neutrala i frågan om de känner att de är en del 

av varumärkets gemenskap med ett medeltal på 2,50. Varumärkesgruppen Nike är 

däremot delvis av annan åsikt med ett lägre medeltal på 2,19. Detta resultat är intressant 

i den aspekt att de som föredrar Nike till en högre grad blivit inspirerade av varumärket. 

Båda varumärkesgruppernas medeltal lutar mot den negativa sidan, dvs. att de inte 

känner att de är en del av varumärkesgemenskapen. Inspiration har som tidigare 

diskuterats bevisats vara en stark faktor till konsumentens känsla av tillhörighet i 

varumärkets gemenskap. För att öka konsumenternas lojalitetsnivå till respektive 

varumärke borde de därmed till en högre grad involveras i varumärkenas verksamhet 

genom engagemang och ökad inspiration i deras individuella konsumtion (Kosiba m.fl. 

2018, s. 766). 

7.3 Varumärkesvariation 

I tabell 6 har likheten mellan varumärkesgrupperna i hur de ställer sig till frågor ångande 

varumärkesvariation undersökts och presenterats. Detta har på samma sätt som i 

föregående avsnitt utförts genom ett t-test. Även här kan slutsatsen att ett signifikant 

samband finns konstateras. Detta eftersom varumärkesgrupperna i alla frågor som 

undersökts har en signifikansnivå som är över 0,05 då konfidensintervallet även här 

hölls på en 95%-nivå. 
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Fråga Favoritvarumärke Frekvens Medeltal Stand.avv. 
Sig. 

(2-sidig) 

När jag ska köpa nya skor och kläder söker 
jag först efter produkter av mitt 
favoritvarumärke 

Adidas 40 3.10 1.374 
.268 

Nike 64 3.39 1.242 

Jag har blivit besviken på mitt 
favoritvarumärkes produkter 

Adidas 40 2.53 .905 
.477 

Nike 64 2.67 1.183 

Missnöje med en produkt av mitt 
favoritvarumärke kan leda till att jag byter 
varumärke 

Adidas 40 3.40 1.105 
.922 

Nike 64 3.42 1.096 

Enligt mig tar det för mycket tid och kraft 
att byta till ett annat varumärke 

Adidas 40 1.83 1.035 
.543 

Nike 64 1.95 1.045 

Tabell 6 Varumärkesvariation, medeltal och signifikans 

Respondenterna i båda varumärkesgrupperna är i medeltal neutralt inställda till dessa 

frågor som behandlar utvärdering av alternativ och missnöje. Trots att respondenterna 

varit positivt inställda till de faktorer som tidigare behandlats i relation till deras 

favoritvarumärke har de besvarat frågan om de först söker efter produkter av deras 

favoritvarumärke neutralt. Respondenterna som föredrar Adidas har besvarat denna 

fråga med medeltalet 3,10 medan motsvarande medeltal för Nike är 3,39. Detta 

motbevisar delvis den förenklade köpprocessen som tidigare diskuterats. Trots detta kan 

ett neutralt resultat i frågan även påstås bero på att de utvärderar andra varumärkens 

möjligheter att uppfylla deras krav parallellt med deras favoritvarumärke. Genom att 

lojalitet är individuellt och utspelar sig på olika nivåer förenklas även köpprocessen olika 

mycket beroende på individ (Danish m.fl. 2018, s. 348). 

Missnöje till respondenternas favoritvarumärke och risken att missnöje kan leda till 

varumärkesvariation är även neutralt i båda varumärkesgrupperna. Respondenterna 

som föredrar Adidas har med ett lågt, neutralt medeltal på 2,53 svarat att de blivit 

besvikna på varumärkets produkter. Även ett lågt, neutralt medeltal på 2,67 erhölls från 

de som föredrar Nike. Däremot har båda varumärkesgrupperna med ett högre, neutralt 

medeltal svarat att missnöje kan leda till att de byter varumärke. Medeltalet för de som 

föredrar Adidas var i denna fråga 3,40 medan medeltalet för de som föredrar Nike var 

3,42. Respondenterna anser även att det delvis inte tar mycket tid och kraft att byta 

varumärke. Medeltalet för de som föredrar Adidas var här 1,83 medan motsvarande 

medeltal för Nike var 1,95. Med denna information kan det konstateras att 

respondenterna är medvetna om sina möjligheter till varumärkesvariation och att detta 

inte är omöjligt trots lojalitet. Däremot krävs ofta ett långvarigt missnöje till varumärket 

för att totalt bryta ett lojalt kundförhållande (Solomon m.fl. 1999, s. 331). Eftersom 

respondenterna är neutrala i frågan om de blivit besvikna på varumärkets produkter kan 

det konstateras att det troligtvis inte varit frågan om ett långvarigt missnöje som därmed 

skadat förhållandet till varumärket. 
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I den empiriska undersökningens varumärkesvariationskapitel besvarade 

respondenterna även påståenden som behandlar externa och interna impulser i 

köptillfället. Dessa påståenden behandlar konkurrens vad beträffar pris och utbud. I 

både påstående 1 och 2 har alla 121 respondenter i åldern 18–29 år involverats i 

analyserna. I tabell 7 finns resultatet från det första påståendet presenterat. Detta 

påstående besvarades efter frågan: Om du ska köpa en produkt av ditt favoritvarumärke 

för 100€ men en konkurrent har en tillfällig 50% rabatt på en liknande produkt som du 

nu kan köpa för 50€, vilket alternativ skulle du välja? Detta är förstås ett extremt och 

samtidigt väldigt simplifierat påstående där övriga aspekter som exempelvis kvalitet och 

funktioner inte involveras. Däremot kan vi enligt resultatet dra slutsatsen att majoriteten 

av respondenterna tillhör den lojalitetsnivå som Aaker (1991) beskriver som 

växlingskostnadslojala. Detta innebär att trots en viss preferens eller lojalitet till ett 

specifikt varumärke, kan varumärkesvariation ske genom externa lockelser på en 

tillräckligt hög nivå (Aaker 1991, s. 45).  

 

Tabell 7 Påstående 1, en konkurrent har en tillfällig rabatt (50%) 

Av respondenterna har hela 55,37% (N=67) svarat att de skulle köpa den rabatterade 

produkten av konkurrenten medan 44,63% (N=54) skulle förbli lojala till sitt 

favoritvarumärke. En stor del (44,63%) av respondenterna har enligt detta kriterium 

därmed uppfyllt kravet angående prissensitivitet och kan placeras i Aakers 

lojalitetspyramids sektion för varumärkesvänner (Aaker 1991, s. 46). 

Varumärkesgruppen ”Övrigt” har uppfyllt kravet angående prissensitivitet mest effektivt 

där majoriteten (52,93%) förblir lojala till sitt favoritvarumärke. Hela 29,41% av 

varumärkesgruppen ”Övrigt” köper trots det konkurrerande varumärkets mycket 

billigare alternativ det dyrare alternativet av sitt favoritvarumärke. Detta är en betydligt 

större andel än medeltalet bland alla respondenter (16,53%). De som föredrar 
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varumärket Nike är betydligt mera tålmodiga än medeltalet. Hela 23,44% av de som 

föredrar Nike väntar med att köpa produkten av Nike tills den eventuellt börjar säljas för 

ett rabatterat pris. Motsvarande andel bland alla respondenter var endast 16,53%.  

Det andra påståendet i varumärkesvariationskapitlet finns presenterat i tabell 8. Här 

ombads respondenterna att välja vad de skulle göra i en situation då en produkt som de 

planerat köpa av sitt favoritvarumärke för tillfället är slut. I detta påstående är det 

därmed fysiska aspekter som exempelvis funktioner, utseende och tillgänglighet som 

står i fokus framom prisnivå. 

 

Tabell 8 Påstående 2, favoritvarumärkets produkt är tillfälligt slut 

När priset inte framkommer i påståendet är majoriteten av respondenterna positivt 

inställda att förbli lojala till sitt favoritvarumärke. Hela 41,32% (N=50) av 

respondenterna väljer i denna situation att vänta på att produkten återfinns i lager 

medan 22,31% (N=27) av respondenterna köper en liknande produkt av samma 

varumärke. Detta innebär att 63,63% (N=77) av respondenterna förblir lojala till sitt 

favoritvarumärke medan 33,88% (N=41) av respondenterna är öppna för att köpa en 

liknande produkt av en konkurrent. Endast 2,48% (N=3) av respondenterna valde att 

inte köpa något alls. De som valde att de vid denna situation skulle byta varumärke kan 

enligt Aaker (1991) klassificeras som vaneköpare. En vaneköpare beskrivs som en 

konsument som har ett favoritvarumärke som man tidigare haft bra upplevelser med. 

Vaneköparen undviker i första hand ansträngningen att byta varumärke men är öppen 

för detta i en situation där varumärket inte lyckas uppfylla behoven i en specifik 

situation. Vaneköparen kan däremot förbli lojal till varumärket så länge dessa tillfällen 

inte upprepas och därmed bryter ner konsumentens positiva syn på favoritvarumärket 

(Aaker 1991, s. 45). En större andel varumärkesvänner kan konstateras finnas i detta 
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påstående (63,63%). Av varumärkesvännerna svarade majoriteten, dvs. 64,94% (N=50) 

att de accepterar att vänta på att produkten de ämnat köpa finns i lager igen. 

Varumärkesvänner ser ofta sitt favoritvarumärke som en del av sin identitet och har ett 

starkt emotionellt band till det. Lojaliteten skapas från tidigare positiva erfarenheter och 

bryts inte av kortvariga misslyckanden att uppfylla deras behov (Chen & Liu 2004, s. 26). 

Största skillnaden i påstående 2 kan konstateras finnas mellan varumärkesgruppen 

”Övrigt” och det totala resultatet. Respondenterna som föredrar ett annat varumärke än 

Adidas och Nike är i betydligt större andel lojala till sitt favoritvarumärke. Endast 17,65% 

(N=3) väljer att köpa en motsvarande produkt av en konkurrent medan hela 82,35% 

(N=14) kan konstateras vara lojala till sitt favoritvarumärke. 

I kapitel 7.4 kommer varumärkesutvidgningar och dess inverkan på lojalitet och 

varumärkesvariation att undersökas. Till varumärkesvariationskapitlet kan även 

frågorna som analyserats genom ett chi2-test i tabell 9 underlätta förståelsen av hur 

respondenter konsumerar olika varumärken för olika ändamål. Frågorna som 

analyserats är vilket varumärke respondenterna föredrar när de ska köpa idrottsskor 

respektive idrottskläder och accessoarer. Det har redan konstaterats att 38,46% (N=40) 

av respondenterna föredrar varumärket Adidas medan majoriteten, dvs. 61,54% (N=64) 

föredrar Nike. Detta är dock inte garanterat att involvera alla av varumärkenas 

produktgrupper. I tabell 9 kan man se att endast 26,93% (N=28) av respondenterna 

föredrar Adidas idrottsskor medan 30,77% (N=32) av respondenterna föredrar Adidas 

idrottskläder och accessoarer. Motsvarande resultat för Nike är att 55,77% (N=58) av 

respondenterna föredrar Nikes idrottsskor samt att 56,73% (N=59) av respondenterna 

föredrar Nikes idrottskläder och accessoarer. 

När varumärkesvariation vid köp av olika produktgrupper undersöks i tabell 9 kan det 

konstateras att utöver respondentens favoritvarumärke har många även ett annat 

favoritvarumärke när det gäller inköp av andra produktgrupper. Endast 15,38% (N=16) 

av respondenterna föredrar Adidas i båda frågorna medan hela 40,38% (N=42) föredrar 

Nike i både kategorin idrottsskor samt idrottskläder och accessoarer.  

Av de 28 respondenter som föredrar Adidas idrottsskor har 32,14% (N=9) svarat att de 

föredrar Nikes idrottskläder och accessoarer. Motsvarande föredelning av de 58 

respondenter som föredrar Nikes idrottsskor var att 17,24% (N=10) av respondenterna 

föredrar Adidas idrottskläder och accessoarer. Vad gäller de som föredrar Adidas 

idrottskläder och accessoarer har 31,25% (N=10) av de 32 respondenterna svarat att de 
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föredrar Nikes idrottsskor. Av de 59 respondenterna som föredrar Nikes idrottskläder 

och accessoarer har endast 15,25% (N=9) svarat att de föredrar Adidas idrottsskor. 

 

Tabell 9 Korstabell, favoritvarumärke för idrottsskor respektive kläder/accessoarer 

Det kan därmed konstateras att inom produktgrupperna idrottsskor samt idrottskläder 

och accessoarer är respondenterna relativt öppna för varumärkesvariation. Bland de 

respondenter som undersökts har de som föredrar Adidas som varumärke i medeltal 

31,70% sannolikhet att byta till Nike när de ska köpa produkter ur den andra 

produktgruppen. Bland de som föredrar Nike som varumärke är motsvarande byte till 

Adidas i medeltal endast sannolikt till 16,26%. Vad detta beror på kommer djupare att 

diskuteras i kapitel 7.4 som mera ingående kommer analysera frågorna som undersöker 

begreppet varumärkesutvidgningar. 

7.4 Varumärkesutvidgningar 

Ett lojalt kundförhållande bör upprätthållas med konsekvent förmedling av de 

associationer som konsumenten byggt sitt lojala förhållande till varumärket kring. I 

samband med varumärkesutvidgning eller konsumentens individuella interaktion med 

varumärkets olika produkter bör positiva faktorer som skapat förhållandet kunna 

återfinnas (Juda 2007, s. 7). Faktorerna som kan vara exempelvis utseende, kvalitet och 

prisvärdhet bör tydligt överföras mellan olika produktgrupper för att behålla och 

vidareutveckla konsumentens preferens. Genom att uppfylla dessa faktorer samt 

konsumentens behov och krav, kan varumärkeskapitalet bevaras och effektivt överföras 

till nya produktgrupper inom samma varumärke (Chen & Liu 2004, s. 27). När 

konsumenter upplever att varumärket upprepat lyckas uppfylla deras behov skapas en 

ökad säkerhet i konsumtionen som därmed även minskar den ansedda risken med 

utvidgad konsumtion (Rowley & Dawes 2000, s. 538). 

Adidas Asics
Köper 

inte

New 

Balance
Nike Övrigt Puma Total

Adidas 16 0 1 1 9 0 1 28

Asics 4 2 0 0 4 0 0 10

Köper inte 0 0 2 0 0 0 0 2

Nike 10 0 1 1 42 4 0 58

Övrigt 2 0 0 0 2 0 0 4

Reebok 0 0 0 0 2 0 0 2

Total 32 2 4 2 59 4 1 104

Vilket av 

följande 

varumärkens 

skor köper du 

oftast för 

idrott?

Vilket av följande varumärkens kläder och accessoarer köper du oftast för idrott?
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I tabell 10 undersöks det vilken produktgrupp som respondenterna först använde av sitt 

favoritvarumärke respektive vilken produktgrupp de uppskattar mest genom ett chi2-

test. Bland de 40 respondenter som föredrar Adidas är fördelningen för den första 

produktgruppen som de använt relativt jämn. 55% (N=22) av respondenterna använde 

först Adidas kläder medan 45% (N=18) först använde Adidas skor. Produktgruppen skor 

är däremot bland respondenterna som föredrar Adidas mera uppskattad än 

produktgruppen kläder. 42,5% (N=17) av respondenterna uppskattar produktgruppen 

kläder mest, medan 57,5% (N=23) svarat att de uppskattar Adidas skor mest. Detta 

innebär att respondenterna som föredrar Adidas som varumärke effektivare utvecklat 

sitt lojala förhållande från produktgruppen kläder till skor än från produktgruppen skor 

till kläder.  

 

Tabell 10 Korstabell, första produktgruppen/mest uppskattade produktgruppen 

En liknande tendens återfinns även bland respondenterna som föredrar Nike som 

varumärke. Produktgruppen skor är även den mest uppskattade bland de som föredrar 

Nike. 59,4% (N=38) uppskattar här produktgruppen skor mest, medan 40,6% (N=26) 

uppskattar Nikes kläder mest. Däremot har i en betydligt större utsträckning 

kundförhållandet till Nike ursprungligen börjat från produktgruppen skor. Hela 64,1% 

(N=41) av respondenterna som föredrar Nike har börjat sitt kundförhållande med Nike 

från produktgruppen skor medan endast 35,9% (N=23) använde Nikes kläder först. 

Adidas

Kläder Skor Total

Kläder 13 9 22

Skor 4 14 18

Total 17 23 40

Nike

Kläder Skor Total

Kläder 15 8 23

Skor 11 30 41

Total 26 38 64

Totalt

Kläder Skor Total

Kläder 28 17 45

Skor 15 44 59

Total 43 61 104

Vilken produkttyp av ditt favoritvarumärke 

uppskattar du mest?

Vilken var den första 

produkttypen som du 

använde av ditt 

favoritvarumärke?

Vilken var den första 

produkttypen som du 

använde av ditt 

favoritvarumärke?

Vilken produkttyp av ditt favoritvarumärke 

uppskattar du mest?

Vilken var den första 

produkttypen som du 

använde av ditt 

favoritvarumärke?

Vilken produkttyp av ditt favoritvarumärke 

uppskattar du mest?
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En tydlig slutsats som kan dras från tabell 10 är att den första produktgruppen som 

respondenterna använt även är den produktgrupp som de uppskattar mest. Bland alla 

respondenter har 62,2% (N=28) av de som använt sitt favoritvarumärkes kläder först 

svarat att de även uppskattar produktgruppen kläder mest. Bland respondenterna som 

först använt sitt favoritvarumärkes skor har 74,6% (N=44) även svarat att de uppskattar 

produktgruppen skor mest. 

Som redan diskuterat är säkerhet i konsumtionen en starkt bidragande faktor som 

behåller konsumenter lojala till varumärket. Detta eftersom den ansedda risken ses som 

mindre när nya produktgrupper konsumeras inom ett redan känt och accepterat 

varumärke (Rowley & Dawes 2000, s. 538). I tabell 11 finns resultatet av ett t-test som 

undersöker konsumentens utforskande av nya produktgrupper sammanställt. 

Respondenterna är positivt inställda till att köpa idrottskläder av ett varumärke de redan 

haft positiva upplevelser med inom produktgruppen idrottsskor. Det finns dock en 

signifikant skillnad mellan varumärkesgrupperna då den dubbelsidiga signifikansen 

(.037) är mindre än 0,05 när ett konfidensintervall på en 95%-nivå använts. 

Respondenterna som har Nike som favoritvarumärke är därmed signifikant mera öppna 

att köpa idrottskläder av Nike då de haft positiva upplevelser till varumärkets 

idrottsskor. I medeltal har respondenterna som föredrar Nike på 1–5 skalan som använts 

besvarat påståendet med 4,00 medan motsvarande siffra för de som föredrar Adidas är 

3,58. 

Fråga Favoritvarumärke Frekvens Medeltal Stand.avv. 
Sig.  

(2-sidig) 

Om jag är nöjd med ett varumärkes 
idrottsskor köper jag gärna också idrottskläder 
av samma varumärke 

Adidas 40 3.58 1.059 
.037 

Nike 64 4.00 .959 

När mitt favoritvarumärke skapar nya 
produkter blir jag intresserad att köpa dem 

Adidas 40 2.95 1.154 
.834 

Nike 64 3.00 1.195 

Jag har börjat uppskatta mitt 
favoritvarumärke mera då jag använt flera 
olika produkttyper som det tillverkar 

Adidas 40 3.30 1.018 
.989 

Nike 64 3.30 1.164 

Jag tycker att mitt favoritvarumärke ständigt 
utvidgar sitt sortiment med passande 
produkter 

Adidas 40 3.43 .984 
.742 

Nike 64 3.48 .713 

Tabell 11 Varumärkesutvidgning, medeltal och signifikans 

De övriga frågorna som här undersökts har mellan varumärkesgrupperna ingen 

signifikant skillnad. Respondenterna i båda varumärkesgrupperna är neutralt inställda 

till frågan om de blir intresserade att köpa nyutvecklade produkter av sitt 

favoritvarumärke. De som föredrar Adidas har besvarat denna fråga med ett medeltal på 

2,95 medan motsvarande medeltal för Nike är 3,00. Fortfarande neutralt men med ett 
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högre medeltal har respondenterna besvarat frågan om de börjat uppskatta sitt 

favoritvarumärke mera då de använt flera olika produktgrupper av sitt favoritvarumärke. 

Här är medeltalet för båda varumärkesgrupperna 3,30. Respondenterna har även med 

höga, neutrala medeltal svarat att de tycker att deras favoritvarumärke ständigt utvecklar 

sitt sortiment med passande produkter. Respondenterna som föredrar Adidas har 

besvarat denna fråga med medeltalet 3,43 medan motsvarande medeltal bland 

respondenterna som föredrar Nike är 3,48. 

Trots att ett starkt emotionellt band mellan konsument och varumärke skapats i en 

specifik produktgrupp betyder detta inte att lojaliteten automatiskt överförs till andra 

produktgrupper. Konsumenten bör kunna skapa en tydlig bild av vad konsumtion av nya 

produkter av samma varumärke innebär (Sheinin 1998, s. 138). Detta bör ske både 

genom att stöda interaktionen med nya produktgrupper på det redan skapade 

varumärkeskapitalet samt genom en väl utförd positioneringstaktik (Pitta & Prevel 

Katsanis 1995, s. 56). Om varumärket upprepat misslyckas med att motivera sina nya 

produkter och skapa intresse bland sina lojala konsumenter i nya produktgrupper ökar 

även risken för varumärkesvariation. I värsta fall kan även lojala konsumenter då de 

uppfattar att varumärkesutvidgningar och nya produkter är omotiverade eller för nära 

positionerade modervarumärket uppleva förvirring. Detta kan leda till att 

varumärkesbilden skadas, nya produkter ses som omotiverade eller i värsta fall leda till 

att varumärket som helhet mister det ansedda mervärde som konsumenten byggt genom 

konsumtion (Sheinin 1998, s. 138). Respondenterna i den empiriska undersökningen är 

relativt positiva i frågan om deras favoritvarumärke ständigt utvecklar passande 

produkter. För att fortsättningsvis behålla konsumenterna lojala och överföra lojaliteten 

till nya produktgrupper bör varumärkena enligt studiens resultat öka intresset att köpa 

nya produkter skapade av varumärket. Användningen av olika produktgrupper borde 

även vara välmotiverat för att stärka både förhållandet till modervarumärket samt 

varumärkesutvidgningarna för att i sin helhet stärka varumärkeskapitalet.  

Som redan diskuterat i kapitel 7.3 är varumärkesvariation ett väldigt vanligt fenomen då 

produkter från olika produktgrupper konsumeras. Enligt tabell 9 (s. 56) konstaterades 

det att endast 26,93% (N=28) av respondenterna oftast köper Adidas idrottsskor medan 

hela 55,77% (N=58) oftast köper Nikes idrottsskor. Detta avviker tydligt från 

fördelningen av favoritvarumärke där en mycket större andel, dvs. 38,46% (N=40) svarat 

att de har Adidas som favoritvarumärke medan 61,54% (N=64) föredrar Nike.  



60 
  
 

I tabell 12 kan den klara fördelen till Nike som favoritvarumärke för idrottsskor förklaras 

enligt de faktorer som respondenterna förklarat sitt val efter. Respondenterna som 

föredrar Nike i produktgruppen idrottsskor håller med påståendena mera än de som 

föredrar Adidas i de flesta faktorer som undersökts. Produkternas utseende, 

produkternas kvalitet, passar min stil, de är lätta att få tag på, det är mitt 

favoritvarumärke och varumärkets marknadsföring har oftare valts av de som föredrar 

Nike. Endast påståendena passar mina fötter bäst och prisvärda produkter har oftare 

valts av de som föredrar Adidas.  

 

Tabell 12 Faktorer som bidrar till valet av idrottsskor 

Aaker (1991) understryker vikten av att konsumenterna bör uppskatta och 

sammankoppla utseendet på produkter av sitt favoritvarumärke för att det lojala 

förhållandet effektivt ska kunna fortlöpa (Aaker 1991, s. 52). Av de som föredrar Nike har 

hela 88% svarat att produkternas utseende är en bidragande faktor till valet av 

varumärke medan motsvarande siffra för Adidas är endast 61%. Majoriteten av båda 

varumärkesgrupperna har valt alternativet produkternas kvalitet. 79% av de som 

föredrar Nike respektive 71% av de som föredrar Adidas har valt detta alternativ. Kvalitet 

är en kritisk faktor som konsekvent bör upprätthållas för att inte riskera att 

varumärkeskapitalet bryts ner vid upprepat missnöje (Westwood 2015). Majoriteten i 

båda varumärkesgrupperna har även valt aspekten fysisk passform som en bidragande 

faktor till preferensen. Intressant är dock att hela 79% av de som föredrar Adidas 

idrottsskor valt detta alternativ medan endast 52% av de som föredrar Nike ser detta som 

en bidragande faktor. Konsumenternas stil är enligt Govender (2017) en faktor som till 

stor grad påverkar konsumenternas köpbeslut (Govender 2017, s. 445). Dock har endast 

39% av de som föredrar Adidas idrottsskor valt passande stil som bidragande faktor till 

valet av varumärke medan majoriteten, dvs. 52% av de som föredrar Nike valt passande 

stil som bidragande faktor. 
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De som föredrar Adidas har betydligt oftare valt att varumärkets prisvärda produkter 

bidrar till valet av idrottsskor än vad de som föredrar Nike valt detta alternativ. 50% av 

de som föredrar Adidas idrottsskor anser att de prisvärda produkterna bidrar till valet 

medan motsvarande siffra för Nike är 34%. Aaker (1991) beskriver även kravet på att 

kunna motivera prissättningen efter den kvalitet som erbjuds i produkterna (Aaker 1991, 

s. 52). Trots allt har som tidigare nämnts 79% av de som föredrar Nikes idrottsskor valt 

att produkternas kvalitet är en bidragande faktor till deras val. Detta bevisar att 

kvaliteten på Nikes idrottsskor ändå inte är ett problem. Att varumärkets produkter är 

lättillgängliga är endast bland 29% av de som föredrar Adidas idrottsskor en bidragande 

faktor till valet medan det för 38% av de som föredrar Nike inom denna produktgrupp 

är en bidragande faktor. Varumärkets produkter bör vara tillgängliga för konsumenterna 

utan större ansträngning i deras utvärdering av möjlig konsumtion. Då produkterna är 

lättillgängliga samt uppfyller de krav som ställs på övriga faktorer som exempelvis 

utseende, kvalitet och passform kan utvidgningen anses lönsamt bidra till 

varumärkesmixen (Martínez & Pina 2010, s. 1191). Trots att de som anser att deras 

favoritvarumärkes lättillgänglighet bidrar till konsumtionsbeslutet är i minoritet kan 

detta förklaras genom den förenklade köpprocessen. Eftersom problemigenkänning och 

informationssökning förenklas i dessa fall bör inte favoritvarumärkets produkter alltid 

vara de lättast tillgängliga. De positiva erfarenheter konsumenten haft med sitt 

favoritvarumärke förminskar den ansedda risken som konsumenten kan gå miste om vid 

konsumtion av ett mera lättillgängligt konkurrerande varumärke (Solomon m.fl. 1999, s. 

283). Den förenklade köpprocessen är mera trolig att återfinnas bland de som föredrar 

Nikes idrottsskor framom de som föredrar Adidas idrottsskor. Hela 24% av de som 

föredrar Nikes idrottsskor har svarat att de köper detta varumärkes idrottsskor eftersom 

det är deras favoritvarumärke medan motsvarande siffra för de som föredrar Adidas var 

18%.  

Slutligen frågades även om varumärkets marknadsföring bidrar till köpbeslutet. Här 

svarade endast 4% av de som föredrar Adidas idrottsskor att detta påstående stämmer 

medan en betydligt större andel, dvs. 17% av de som föredrar Nikes idrottsskor 

instämmer. Som redan diskuterat har Nike ofta i sin marknadsföring fokuserat på 

kundengagemang och deltagande i varumärkesgemenskaper genom exempelvis 

inspiration (Kosiba m.fl. 2018, s. 766). Dessa aspekter underlättar informationssökandet 

och skapandet av en starkare lojalitet, vilket i sin tur även stärker framförandet av 

effektiv marknadsföring som inspirerar konsumenten. En engagerande och inspirerande 
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marknadsföringsstrategi leder därmed i högre grad till att varumärkets marknadsföring 

bidrar till inköpsbeslutet (Shang m.fl. 2006, s. 400). 

Naturligtvis kan resultatet i analysen av tabell 12 även bero på för vilka ändamål som 

konsumenterna köper varumärkenas idrottsskor. Förändringar i exempelvis 

konsumentens livsstil, värderingar, målsättningar och personliga intressen påverkar 

vilken typ av produktgrupp som konsumeras. Förändringar i konsumentens liv påverkar 

därmed i högsta grad vilka produkter som konsumeras och vilka krav som ställs på deras 

funktioner (Govender 2017, s. 445). I tabell 13 kan det konstateras att majoriteten av 

respondenterna använder varumärkenas idrottsskor för gym (65%) och löpning (65%). 

En klar fördel inom dessa två produktgrupper konstaterades för varumärket Nike. Bland 

de som föredrar Nikes idrottsskor svarade 72% att de använder dessa produkter för gym 

medan 71% svarade att de använder dem för löpning.  

 

Tabell 13 Idrottstyp där varumärkets idrottsskor används 

Endast 50% av de som föredrar Adidas idrottsskor svarade att de använder produkterna 

för gym medan 54% av dem använder produkterna för löpning. Inom produktgruppen 

fotbollsskor som är den största produktgruppen på varumärkenas digitala 

försäljningskanaler förutom gym- och löparskor var resultatet däremot omvänt. Hela 

57% av de som föredrar Adidas idrottsskor svarade här att de använder Adidas 

fotbollsskor medan motsvarande siffra för Nike endast var 34%. Däremot används 

idrottsskor för idrottsgrenarna tennis och golf i större utsträckning bland de som 

föredrar Nike. 21% av de som föredrar Nikes idrottsskor använder dem för tennis medan 

endast 7% av de som föredrar Adidas använder dem för denna idrottsgren. Motsvarande 
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fördelning för idrottsgrenen golf var att 10% av respondenterna som föredrar Nike, 

respektive 7% av de som föredrar Adidas valde detta alternativ. Naturligtvis kan detta 

resultat bero på slumpen men tydligt för de respondenter som svarat på denna 

undersökning var att idrottsskor för ändamålen gym, löpning och tennis toppades av de 

som föredrar Nike. Däremot toppades idrottsgrenen fotboll tydligt bland de som föredrar 

Adidas. 

I tabell 14 har valet av favoritvarumärke för konsumtion av idrottskläder och accessoarer 

även undersökts noggrannare. I tabell 9 (s. 56) konstaterades respondenterna även 

föredra varumärket Nike mera än Adidas inom dessa produktgrupper. Bland 

respondenterna svarade hela 56,73% (N=59) att de föredrar Nikes idrottskläder och 

accessoarer medan motsvarande andel för de som föredrar Adidas för dessa 

produktgrupper var 30,77% (N=32). 

 

Tabell 14 Faktorer som bidrar till valet av idrottskläder och accessoarer 

Även inom produktgrupperna idrottskläder och accessoarer har majoriteten av 

respondenterna valt att produkternas utseende och kvalitet är de starkaste faktorerna 

som leder till det slutliga valet av varumärke. Av de respondenter som föredrar Nike har 

en lika stor andel som när produktgruppen idrottsskor undersöktes svarat att 

produkternas utseende är den starkaste faktorn för varumärkesvalet, dvs. 88%. Av de 

som föredrar Adidas har produkternas utseende varit en starkare faktor inom dessa 

produktgrupper då nu hela 78% valt detta alternativ jämfört med utseendet på 

idrottsskor där bara 61% valde alternativet. Fördelningen mellan varumärkesgrupperna 

för alternativet kvalitet är inom produktgrupperna idrottskläder och accessoarer jämnt 

fördelat. Av de som föredrar Nike har 71% valt detta alternativ medan motsvarande andel 

av de som föredrar Adidas är 69%.  
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En betydligt lägre andel väljer varumärke för idrottskläder och accessoarer utifrån deras 

fysiska passform jämfört med inom produktgruppen idrottsskor. Totalt valde 60% av 

respondenterna att de väljer varumärke för idrottsskor p.g.a. deras fysiska passform 

jämfört med andelen på 45% som valde detta alternativ för produktgrupperna 

idrottskläder och accessoarer. Av de som föredrar Nike svarade aningen fler att de väljer 

Nikes produkter utifrån den fysiska passformen då 47% valde detta alternativ jämfört 

med de 41% av de som föredrar Adidas produkter. Faktorn stil är för idrottskläder och 

accessoarer däremot viktigare för respondenterna. Av de som föredrar Nike har 58% valt 

detta alternativ medan motsvarande andel för de som föredrar Adidas var 47%. Dessa 

fördelningar är i medeltal även högre än motsvarande resultat för produktgruppen 

idrottsskor där 48% av respondenterna svarade att passande stil påverkar köpbeslutet.  

Faktorn att produkterna är lätta att få tag på har inom dessa produktgrupper även oftare 

bidragit till respondenternas val av varumärke. Av de som föredrar Nike har 49% svarat 

att de väljer detta varumärke vid konsumtion av idrottskläder och accessoarer eftersom 

produkterna är lättillgängliga. Av de som föredrar Adidas inom dessa produktkategorier 

har aningen färre, dvs. 38% valt detta alternativ. Dock har sammanlagt betydligt fler 

svarat att tillgänglighet påverkar köpet av dessa produktgrupper (45%) jämfört med 

resultatet för tillgänglighet av produktgruppen idrottsskor (35%). 

De som föredrar Nike anser även i denna fråga att prisvärda produkter i mindre 

utsträckning påverkar köpbeslutet jämfört med de som föredrar Adidas. Endast 29% av 

de som föredrar Nike har valt detta alternativ medan motsvarande siffra för Adidas är 

betydligt högre, dvs. 41%. Prisvärda produkter är dock i tabell 14 den enda faktorn som 

valts oftare bland de som föredrar Adidas framom de som föredrar Nike. En liknande 

fördelning som för produktgruppen idrottsskor har även här konstaterats för faktorerna 

favoritvarumärke och varumärkets marknadsföring. 29% av de som föredrar Nike har 

här valt att de köper dess produkter eftersom det är deras favoritvarumärke medan 

aningen färre, dvs. 22% av de som föredrar Adidas valt detta alternativ. Varumärkenas 

marknadsföring är även bland de som föredrar Nike en starkare faktor för valet av 

varumärke. Endast 6% av de som föredrar Adidas inom produktgrupperna idrottskläder 

och accessoarer anser att varumärkets marknadsföring påverkar köpbeslutet medan hela 

19% av de som föredrar Nike instämmer. 

Som jämförelse har även fördelningen av användningsändamål undersökts inom 

produktgrupperna idrottskläder och accessoarer i tabell 15. Den totala fördelningen 

följer naturligt samma mönster som den fördelning som konstaterades för idrottsskor i 
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tabell 13 (s. 62). Värt att notera är dock att de som föredrar Nike inom dessa 

produktgrupper oftare använder dem till flera idrottstyper jämfört med motsvarande 

fördelning för idrottsskor.  Hela 90% använder Nikes idrottskläder och accessoarer för 

gym jämfört med de 72% som använder varumärkets idrottsskor för detta ändamål.  

 

Tabell 15 Idrottstyp där varumärkets idrottskläder och accessoarer används 

En tydlig skillnad finns bland varumärkenas tennisprodukter. Enligt respondenternas 

svar kan det konstateras att Nike mera lönsamt lyckats utvidga sitt produktsortiment till 

tenniskategorin. 21% av de som föredrar Nikes idrottsskor använder dem för tennis 

medan även 29% av de som föredrar Nikes idrottskläder och accessoarer använder dem 

för denna idrottsgren. Adidas har inte bland undersökningens respondenter lyckats 

övertyga de 7% som föredrar varumärkets idrottsskor för tennis att även köpa dess 

idrottskläder och accessoarer för tennis. Detta då endast 3% av de som föredrar Adidas 

idrottskläder och accessoarer använder produkterna för tennis. En negativ utveckling 

kan även konstateras bland de 57% av respondenterna som föredrar Adidas idrottsskor 

som använder dem för fotboll. Detta då endast 47% av de som föredrar Adidas 

idrottskläder och accessoarer svarat att de använder varumärkets produkter för fotboll.  

I tabell 16 finns resultatet efter att ett t-test utförts för att undersöka respondenternas 

åsikter om passande utvidgning och användningsändamål. Detta har som tidigare t-test 

i avhandlingen även utförts med hjälp frågor som besvarats med hjälp av en 1–5 skala. 

Varumärkena Adidas och Nike är kända idrottsvarumärken, detta innebär att en 

utvidgning av produktsortimentet till produktgruppen kostymskor kan ha stora 

konsekvenser. De som föredrar Nike är helt av annan åsikt till påståendet om de vore 
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intresserade att köpa kostymskor tillverkade av Nike med ett medeltal på 1,48. De som 

föredrar Adidas är delvis av annan åsikt till påståendet då de har ett medeltal på 1,93. 

Signifikant skillnad finns även mellan varumärkesgrupperna då den dubbelsidiga 

signifikansen är lägre än 0,05 (.045) när ett konfidensintervall på en 95%-nivå använts. 

Varumärkena bör vara medvetna om hur långt ett varumärke och dess produktsortiment 

kan utvidgas utan att riskera utspädning (Pitta & Prevel Katsanis 1995, s. 57). Olämpliga 

produkter som inte upprätthåller de värderingar och associationer som konsumenten 

uppskattar i sitt favoritvarumärke kan skada det förhållande som tidigare skapats. Trots 

att de som föredrar Adidas framom Nike är aningen mera öppna för produktgruppen 

kostymskor kan detta i båda varumärkena leda till att varumärkeskapitalet tar skada. 

Detta eftersom trovärdigheten i utvidgningen bör vara säkerställd för att inte riskera att 

varumärkenas image skadas (Chen & Liu 2004, s. 26). 

Fråga Favoritvarumärke Frekvens Medeltal Stand.avv. 
Sig.  

(2-sidig) 

Om mitt favoritvarumärke började tillverka 
kostymskor skulle jag vara intresserad av att 
köpa dem 

Adidas 40 1.93 1.163 
.045 

Nike 64 1.48 1.023 

Använder du också dessa 
idrottsvarumärkens produkter i din vardag 
när du inte idrottar? 

Adidas 40 3.90 1.277 
.556 

Nike 64 3.75 1.247 

Tabell 16 Varumärkesutvidgning (fortsättning), medeltal och signifikans 

Det finns däremot ingen signifikant skillnad mellan varumärkesgrupperna vad gäller 

frågan om de även använder varumärkenas produkter i sin vardag då de inte idrottar. De 

som föredrar Adidas har besvarat frågan med ett medeltal på 3,90 medan motsvarande 

medeltal för de som föredrar Nike var 3,75. Båda varumärkesgrupperna håller därmed 

delvis med påståendet. Genom att utvidga konsumtionen av produkter utvecklade för 

idrott till konsumentens vardag kan ett ökat kundengagemang och deltagande 

konstateras. Fysisk, kognitiv och emotionell närvaro genom engagemang till varumärket 

är viktiga delmoment i konsumentens skapande av mervärde i sin konsumtion (Kosiba 

m.fl. 2018, s. 766). Det mervärde som användningen av varumärkets produkter 

genererar bidrar till skapandet av konsumenternas identitet och känsla av gemenskap 

(Arvidsson 2005, s. 239). Idrottsvarumärken är som redan diskuterat mycket mera än 

enbart skor, kläder och accessoarer. Juda (2007) beskriver exempelvis Nike som en 

ledande producent inom både idrott och ”streetwear” (Juda 2007, s. 5). 

Sammanslutningar som skapas i varumärkesgemenskaper utvecklas genom 

gemensamma preferenser och värderingar. Detta leder till att ett mervärde kan skapas 

genom konsumtionen och lojalitet kan utvecklingsvis skapas både mellan varumärke och 

konsument såväl som konsumenter emellan (Muñiz & O’Guinn 2001, s. 412). 
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7.5 Varumärkeslojalitetens inverkan på Nikes varumärkeskapital 

Varumärket Nike har i avhandlingens teoridel använts som ett gott exempel för skapande 

av varumärkeslojalitet samt för varumärkesutvidgning. Nike positionerar sig som ett 

”high-end”-varumärke vars goda kvaliteter även kan konstateras av konsumenter som 

inte har en lojal relation till varumärket (Westwood 2015). I detta avsnitt kommer åsikter 

emot varumärket Nike undersökas. Även skillnader mellan de respondenter som svarat 

att de har Nike, respektive andra varumärken som favoritvarumärke för konsumtion av 

idrottsprodukter kommer undersökas. 

Tabell 17 undersöker vilka faktorer som respondenterna starkast associerar med 

varumärket Nike. Inledningsvis kan konstateras att de faktorer som starkast associeras 

med Nike påminner om fördelningen som erhölls i tabell 12 (s. 60) och tabell 14 (s. 63). 

Produkternas utseende och kvalitet är de mest valda associationerna bland de som 

föredrar Nike. Bland de som har Nike som favoritvarumärke har hela 84% svarar att de 

associerar Nike med snygga produkter. Majoriteten (70%) av de som har Adidas som 

favoritvarumärke anser även att de associerar varumärket Nike med snygga produkter. 

Även en stor andel (65%) av respondenterna som har ett favoritvarumärke i gruppen 

”Övrigt” håller med påståendet att de associerar Nike med snygga produkter. Både de 

som föredrar varumärket Nike samt respondenterna som föredrar ett annat varumärke, 

kan därmed konstateras vara enade om att Nike associeras med snygga produkter. När 

ett varumärke utvidgas eller skapar nya produkter inom en redan befintlig produktgrupp 

bör utseendet på dem kunna motiveras och återspegla modervarumärket. Fysiska 

attribut som exempelvis utseende skapar ett mervärde vid konsumtion. Däremot om 

utseendet på produkterna inte går att motiveras eller inte passar de individuella 

associationer som konsumenten har emot varumärket kan varumärkesbilden skadas och 

lojaliteten brytas ner (Aaker 1991, s. 52). 

Däremot har en lägre andel av respondenterna svarat att varumärket Nike associeras 

med hög kvalitet. Majoriteten (52%) av de som har Nike som favoritvarumärke anser att 

de associerar varumärket med hög kvalitet medan endast en fjärdedel (25%) av de som 

har Adidas som favoritvarumärke instämmer. Hela 41% i varumärkesgruppen ”Övrigt” 

associerar även Nike med hög kvalitet. Konsekvent kvalitet bör enligt Westwood (2015) 

upprätthållas för att bevara ett lojalt kundförhållande. De som svarat att de har Nike som 

favoritvarumärke kan konstateras uppskatta den kvalitet som Nike genererar till högre 

grad än de som uppskattar Adidas mera. För att övertyga de som föredrar Adidas bör 
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därmed dessa konsumenter till högre grad övertygas om att kvaliteten som varumärket 

genererar kan uppfylla deras krav.  

 

Tabell 17 Respondenternas ansedda varumärkeskapital i varumärket Nike 

Inspiration har redan konstaterats skapa ett mervärde i konsumtionen av ett varumärke. 

Nike har konstaterat ett av sina främsta mål att inspirera konsumenter, både i deras 

träning och vardag (Nike 2020). Naturligtvis associerar en större andel av 

respondenterna som har Nike som favoritvarumärke även varumärket med inspiration, 

jämfört med de som föredrar ett annat varumärke. Trots detta har även en relativt stor 

andel av de som har ett annat favoritvarumärke svarat att de förknippar Nike med 

inspiration. 44% av de som har Nike som favoritvarumärke anser att de förknippar 

varumärket med inspiration för deras träning medan motsvarande siffra för de som 

föredrar Adidas var 20%. Ungefär samma andel (18%) i varumärkesgruppen ”Övrigt” 

associerar Nike med denna typ av inspiration. I aningen mindre utsträckning associerar 

respondenterna Nike med inspiration i deras vardag. 19% av de som har Nike som 

favoritvarumärke instämmer på detta påstående medan endast 10% av de som föredrar 

Adidas instämmer. Ingen av respondenterna som har ett favoritvarumärke i gruppen 

”Övrigt” instämmer på detta påstående. Eftersom Nike i första hand kategoriseras som 

ett idrottsvarumärke är detta resultat naturligt. De som föredrar Nike har troligtvis till 

högre grad påverkats av den inspiration som varumärket förmedlar genom konsumtion. 

Detta har Nike i sin strategi konkretiserat genom att engagera sina konsumenter vilket 

ökar mervärdet i konsumtionen. Både målsättningar inom idrott och stilanpassning 

inspirerar konsumtionen av Nikes produkter. Citaten ”Hitta ditt tempo” och ”Styla den 

på ditt sätt” är utmärkta exempel för denna typ av inspiration (Nike, 2020). 
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Endast 11% av de som har Nike som favoritvarumärke anser att de associerar varumärket 

med uppfinningsrika produkter. Bland de som har Adidas som favoritvarumärke anser 

endast 8% att de förknippar Nike med uppfinningsrika produkter medan 12% i 

varumärkesgruppen ”Övrigt” instämmer. Qazzafi (2019) påpekar behovet av att kunna 

identifiera konsumenternas nya behov och ökade krav då marknaden utvecklas. Endast 

en bråkdel av både de som föredrar Nike respektive ett annat favoritvarumärke anser att 

Nike associeras med uppfinningsrika produkter. Att kunna möta nya behov är kritiskt 

för att ett lojalt kundförhållande ska kunna fortlöpa effektivt (Qazzafi 2019 s. 133). För 

att till en högre grad behålla de lojala konsumenterna då marknaden utvecklas borde 

därmed varumärken effektivare kunna övertyga sin lojala kundkrets om att varumärkets 

innovativa lösningar är de mest lämpliga för att uppfylla de nya behoven.  

28% av de som har Adidas som favoritvarumärke samt 24% av de som har ett 

favoritvarumärke i gruppen ”Övrigt” anser att Nike inte betyder något speciellt för dem. 

Intressant är däremot att 14% av de som svarat att Nike är deras favoritvarumärke även 

instämmer på påståendet att varumärket inte betyder något speciellt för dem. Trots att 

varumärket inte betyder något speciellt för konsumenten utesluter detta trots allt inte 

konsumtion. Dessa konsumenter tillhör lojalitetsnivån växlare eller prisjägare. 

Tillgänglighet, pris och kvalitet är för dessa konsumenter mera intressant än exempelvis 

den inspiration som varumärket förmedlar (Aaker 1991, s. 45). Den klara fördelen för 

Nike vad gäller favoritvarumärke bland undersökningens respondenter kan därmed 

förklaras genom att Nike enligt tabell 12 (s. 60) och tabell 14 (s. 63) uppfyllt dessa 

faktorer mera effektivt. 

För att kunna undersöka hur respondenterna ställer sig emot vertikalt utvidgade 

produktgrupper inom varumärket Nikes produktgrupp skor, bör först deras normala 

budget för köp av idrotts- och fritidsskor klargöras. Enligt tabell 18 kan det konstateras 

att majoriteten köper skor för dessa ändamål med en budget mellan 50–200 euro. De 

respondenter som har Nike som favoritvarumärke köper oftast (52%) skor i prisklassen 

50–99 euro men även ofta (45%) i prisklassen 100–200 euro. Endast 3% av de som har 

Nike som favoritvarumärke spenderar oftast mera än 200 euro på nya idrotts- eller 

fritidsskor. De som har Adidas som favoritvarumärke spenderar däremot oftare mera för 

nya idrotts- eller fritidsskor. Majoriteten (53%) av de som föredrar Adidas köper oftast 

dessa produkter i prisklassen 100–200 euro men även en stor andel (43%) köper 

produkterna i den lägre prisklassen 50–99 euro. Av de som har Adidas som 
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favoritvarumärke köper även 5% oftast nya idrotts- eller fritidsskor av den lägsta 

prisklassen, under 50 euro. 

 

Tabell 18 Respondenternas budget för idrottsskor/fritidsskor 

Tabell 19 klargör de åsikter som respondenterna har emot varumärket Nikes vertikala 

utvidgning av produktgruppen skor. Denna analys har gjorts genom ett t-test där 

respondenterna som valt Nike som favoritvarumärke jämförs med de som valt Adidas 

som favoritvarumärke. Frågorna har även för detta t-test besvarats med hjälp av en 1–5 

skala. Det finns ingen signifikant skillnad i frågan om Nikes billigare skor har bra 

kvalitet. Resultatet här är i båda varumärkesgrupperna neutralt då de som har Nike som 

favoritvarumärke besvarat frågan med ett medeltal på 3,33 medan motsvarande 

medeltal för de som föredrar Adidas var 3,18. I och med att en stor del av respondenterna 

i tabell 18 svarat att de oftast köper nya idrotts- eller fritidsskor av högre prisklass kan 

Nikes billigare skor anses vara av otillräcklig kvalitet för dem. Då vertikal utvidgning sker 

inom en för varumärket känd produktmarknad bör kvaliteten även kunna motiveras och 

återspegla modervarumärket. Eftersom respondenterna inte håller med påståendet att 

den nedåtriktade utvidgningen av produktgruppen skor har bra kvalitet kan detta riskera 

att även sänka deras emotionella koppling till varumärket som helhet vad gäller faktorn 

kvalitet (Childs m.fl. 2018, s. 672). Skomodeller som exempelvis Nike Court som säljs för 

under 50 euro borde därmed effektivare kunna motiveras genom bättre kvalitet för att 

inte riskera att övriga Nike produkter minskar sitt ansedda värde för konsumenterna. 

Signifikant skillnad mellan de som föredrar Adidas respektive Nike kan däremot 

konstateras i frågan om Nikes dyrare skor är prisvärda p.g.a. deras bättre funktioner. 
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Fråga: Hur mycket spenderar du oftast på ett nytt par idrotts-
eller fritidsskor? (Inte bara Nikes skor)

Favoritvarumärke: Nike Favoritvarumärke för idrottsskor: Nike

Favoritvarumärke: Adidas Favoritvarumärke för idrottsskor: Adidas
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Detta eftersom den dubbelsidiga signifikansen är lägre än 0,05 (.001) då 

konfidensintervallet som använts var på en 95%-nivå. De respondenter som har Nike 

som favoritvarumärke håller delvis med påståendet med ett medeltal på 3,50 medan de 

som föredrar Adidas är neutrala i frågan med ett medeltal på 2,88. Detta återspeglar 

även tabell 17 (s. 68) där de som föredrar Adidas till mindre grad associerar Nike med 

hög kvalitet, inspiration och uppfinningsrika produkter. De som föredrar Adidas tycker 

även med ett högre medeltal (3,25) att de dyrare skorna tillverkade av Nike är onödiga 

att köpa då det finns billigare och mindre avancerade skor även tillverkade av Nike än 

medeltalet (2,89) bland de som har Nike som favoritvarumärke. Uppåtriktad, vertikal 

utvidgning av produktgruppen skor innebär en högre risk för konsumenterna. Detta 

speciellt för dem som inte har en emotionell koppling eller tidigare positiva upplevelser 

till varumärket (Hao m.fl. 2020, s. 251). Risken med den uppåtriktade, vertikala 

utvidgningen är däremot att lägre prissatta produkter med lägre utvecklade funktioner 

kan anses skada varumärkesbilden. Detta eftersom de dyrare produkterna respektive 

billigare alternativen alla bör kunna motiveras och anpassas effektivt enligt prissättning 

för att passa in i varumärkesmixen (Fang & Lin 2017, s. 406). 

Fråga Favoritvarumärke Frekvens Medeltal Stand.avv. 
Sig. 

(2-sidig) 

Nikes billigare skor har bra kvalitet 
Adidas 40 3.18 .931 

.420 
Nike 64 3.33 .944 

Nikes dyrare skor är prisvärda p.g.a. 
deras bättre funktioner 

Adidas 40 2.88 .911 
.001 

Nike 64 3.50 .926 

Nikes dyrare skor är onödiga att köpa 
då det finns billigare och mindre 
avancerade skor också tillverkade av 
Nike 

Adidas 40 3.25 1.104 

.092 
Nike 64 2.89 1.010 

Jag har haft dåliga upplevelser av Nikes 
produkter 

Adidas 40 2.35 1.122 
.163 

Nike 64 2.03 1.126 

Tabell 19 Nike, medeltal och signifikans 

Positivt för varumärket Nike är att respondenterna delvis inte håller med påståendet om 

de haft dåliga upplevelser med varumärkets produkter. Det finns heller ingen signifikant 

skillnad mellan varumärkesgrupperna då de som har Nike som favoritvarumärke svarat 

med ett medeltal på 2,03 medan motsvarande medeltal bland de som föredrar Adidas 

var 2,35. Negativa upplevelser påverkar konsumenterna olika mycket vilket betyder att 

missnöjet kan utveckla förhållandet till varumärket med varierande resultat (Solomon 

m.fl. 1999, s. 331). Misslyckande att uppfylla konsumenternas behov minskar säkerheten 

i konsumtionen. För att kunna bevara lojala kundförhållanden och även övertyga nya 

konsumenter bör därför säkerheten i konsumtionen stärkas genom att undvika upprepat 

misslyckande att uppfylla konsumenternas behov (Rowley & Dawes 2000, s. 538). 
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Slutligen undersöktes även respondenternas åsikter i frågan om de haft dåliga 

upplevelser till en specifik Nike produkt eller om de finner någon Nike produkt 

opassande för varumärkesmixen. Detta undersöktes genom öppna textsvar. De flesta 

åsikterna som gavs beskrev åsikter emot Nikes skor. Kommentarer angående Nikes 

löparskor var bl.a. dålig kvalitet, för tunn eller för mjuk botten, dåligt stöd för foten och 

att de varit obekväma. Fotbollsskor har även flera gånger kommenterats vara för smala 

för foten. Detta kan konstateras vara en av orsakerna till den majoritet av 

respondenterna som köper Adidas fotbollsskor i tabell 13 (s. 62). 

Utvidgade produktgrupper har även kommenterats. Nikes träningskläder och speciellt 

deras trikåer har respondenterna flera gånger nämnt vara för genomskinliga. Även att 

de är av dålig kvalitet och speciellt gått sönder i sömmarna har kommenterats. När dålig 

kvalitet på idrottskläder och skor kommenterats har det även nämnts att respondenten i 

dessa fall köpt Nike produkter av lägre pris. Detta återspeglar de slutsatser som drogs 

från tabell 19. Vid nedåtriktad, vertikal utvidgning och även delvis vid horisontell 

utvidgning bör utvidgningen ske genom att även överföra de faktorer som det 

ursprungliga kundförhållandet skapats från. Trots att produkter av lägre pris ofta även 

har aningen lägre kvalitet bör detta inte påverka konsumentens åsikter till varumärket 

negativt (Childs m.fl. 2018, s. 672). De horisontellt utvidgade produktgrupperna bör 

även passa in i varumärkeshelheten och återspegla de värderingar som associeras med 

modervarumärket. Respondenterna har även beskrivit missnöje med Nikes golfklubbor 

och deodoranter. För att lyckas överföra lojaliteten till dessa nya produktgrupper bör 

därför positiva associationer som tidigare bundit konsumenten emotionellt till 

modervarumärket även kunna överföras på de nya produktgrupperna. Varumärket bör 

även ha den kompetens och de resurser som krävs för att introducera produkter på en 

ny produktmarknad (Aaker 1991, s. 64). 

7.6 Sammanfattning av undersökningens resultat 

Den empiriska undersökningen gjordes genom en kvantitativ enkätundersökning. I 

enkätens inledande skede fick respondenterna välja ett favoritvarumärke inom 

produktgrupperna idrottsskor samt idrottskläder och accessoarer. Eftersom 32,09% av 

respondenterna valde Adidas och 50,74% valde Nike som favoritvarumärke lades fokus 

på dessa två varumärken i resultatanalysen. 

I den empiriska undersökningens varumärkeslojalitetskapitel svarade respondenterna 

på frågorna i relation till sitt favoritvarumärke. Här undersöktes faktorer som enligt den 
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teoretiska referensramen skapar och upprätthåller ett lojalt kundförhållande. 

Respondenterna håller helt med påståendet att deras favoritvarumärke har ett stort 

utbud av lättillgängliga produkter. Påståendena gällande tillit, kvalitet, prisvärdhet, 

personlighet, livsstil, stolthet samt familjens och vänners köpvanor höll respondenterna 

även delvis med om. Det kan därmed konstateras att dessa faktorer är de som bland 

respondenterna mest effektivt stärker deras förhållande till respektive favoritvarumärke.  

Aaker (1991) bestyrker kravet på att en starkt lojal konsument bör vara öppen för att dela 

med sig av sina goda upplevelser med varumärket. De som föredrar Adidas var neutrala 

i frågan om de delar med sig av goda upplevelser medan de som föredrar Nike delvis höll 

med påståendet. Delaktighet i varumärkets gemenskap var en faktor som 

respondenterna inte ansedde bidra till valet av favoritvarumärke. De som föredrar Nike 

är neutrala i detta påstående medan de som föredrar Adidas delvis är av annan åsikt. 

Kundengagemang samt deltagandet i varumärkesgemenskaper konstaterades i den 

teoretiska referensramen stärka det lojala kundförhållandet, underlätta 

informationssökande samt stöda varumärket i sin marknadsföring. En högre nivå av 

lojalitet bland respondenterna kunde därmed förverkligas genom att varumärkena till en 

högre grad skulle lyckas involvera konsumenterna i informationsdelning samt 

förverkliga en större nivå av gemenskap (Shang m.fl. 2006, s. 401). 

Varumärkesvariation konstaterades redan i ett inledande skede i resultatanalysen vara 

väldigt vanligt bland de respondenter som föredrar varumärket Adidas eller Nike. Endast 

två av de 104 respondenterna svarade att de enbart använt sitt favoritvarumärkes 

produkter, dessa två respondenter hade Nike som favoritvarumärke. Upprepade 

negativa upplevelser bör undvikas för att inte riskera varumärkesvariation som i längden 

kan leda till att relationen till varumärket skadas. Enligt tabell 6 (s. 52) kan det 

konstateras att respondenterna är medvetna om att det inte krävs stor ansträngning för 

att byta varumärke. De svarade även med relativt höga medeltal att missnöje kan leda 

till att de byter varumärke. De har även till viss utsträckning blivit besvikna på sitt 

favoritvarumärke, dock med låga medeltal. I tabell 9 (s. 56) konstaterades en stor del av 

respondenterna ha olika favoritvarumärken beroende på produktgrupp. Mervärdet som 

konsumenten ser i sitt favoritvarumärke bör upprätthållas även då konsumenten 

utforskar utvidgade produktgrupper skapade av varumärket (Veloutsou & Moutinho 

2009, s. 316). Nyskapade produkter bör därmed återspegla en positiv bild av varumärket 

som helhet (Chen & Liu 2004, s. 28). 
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Goda associationer och trovärdighet bör bevaras i alla skeden av en 

varumärkesutvidgning. Speciellt viktigt är det att bevara dessa faktorer i horisontell 

utvidgning till orelaterade marknader (Chen & Liu 2004, s. 26). Enligt tabell 10 (s. 57) 

kan den produktgrupp som respondenterna först använde av sitt favoritvarumärke även 

konstateras vara den produktgrupp som de uppskattar mest. En speciellt stor andel 

(N=44) svarade här att de både använt sitt favoritvarumärkes produktgrupp skor först, 

samt att de uppskattar denna produktgrupp mest. Respondenterna håller i tabell 11 (s. 

58) delvis med påståendet att de gärna köper idrottskläder av ett varumärke som de 

tidigare haft goda upplevelser till i produktgruppen skor. Dock är de neutrala i frågan om 

de är intresserade att köpa nyskapade produkter av sitt favoritvarumärke. Varumärken 

bör vara medvetna om de faktorer som uppskattas i konsumtionen för att effektivt kunna 

utvidga sitt produktsortiment till nya produktgrupper. Med effektiv utvidgning menas 

att bevara de lojala relationer som skapats till varumärket samt möjliggöra nya relationer 

skapade genom den nya produktgruppen (Koschmann & Sheth 2018, s. 351). 

Utvidgningen av varumärket bör även göras med viss diversifiering från det ursprungliga 

varumärket. Medan modervarumärkets kärnvärderingar bevaras bör därmed en viss 

nisch i utvidgningen skapas för att undvika risker som exempelvis 

varumärkesutspädning eller kannibalisering (Sheinin 1998, s. 138). Respondenterna 

svarade med relativt höga medeltal att de håller med om att deras favoritvarumärke 

ständigt utvidgar sitt sortiment med passande produkter. Även ett relativt högt medeltal 

bland respondenterna besvarade frågan om de börjat uppskatta sitt favoritvarumärke 

mera då de använt flera olika produktgrupper skapade av varumärket. Den lojala 

kundbasen kräver konsekvent kvalitet och möjligheten att associera utvidgade 

produktgrupper med modervarumärket (Westwood 2015). För att undvika 

varumärkesvariation vid varumärkesutvidgning borde varumärkena enligt dessa resultat 

därmed till högre grad lyckas intressera sina konsumenter att köpa nyskapade produkter 

och därmed öka varumärkeskapitalet.  

Kvalitet och utseende konstaterades i den teoretiska referensramen vara exempel på 

starka faktorer som bör bevaras trots att ett varumärke exempelvis utvidgas i vertikal, 

nedåtgående riktning (Chen & Liu 2004, s. 28). Produkternas utseende och kvalitet var 

även de starkast bidragande faktorerna till respondenternas köpbeslut i den empiriska 

undersökningen. Produkternas fysiska passform var även en starkt bidragande faktor till 

köpbeslutet, speciellt inom produktgruppen skor. Att produkterna passar 

respondenternas stil och är lättillgängliga var starkt bidragande faktorer inom både 

produktgruppen idrottsskor samt idrottskläder och accessoarer. Stil och fysisk passform 
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är naturliga val inom de undersökta produktgrupperna. Dock är det viktigt att återspegla 

dessa aspekter i utvidgade produktgrupper för att bevara lojaliteten och övertyga 

konsumenten om att varumärket är den bästa lösningen för konsumentens behov 

(Govender 2017, s. 445). Varumärkets marknadsföring var däremot inte en starkt 

bidragande faktor till köpbeslutet. Relationsmarknadsföringens syfte är att upprätthålla 

ett lojalt förhållande mellan varumärke och konsument. För att ytterligare stärka 

lojaliteten borde därmed varumärkena fokusera på relationen till konsumenten genom 

sin marknadsföring för att tydligare särskilja sig från konkurrenter som marknadsför 

liknande produkter (Gummesson 1998, s. 267). Att varumärket är respondenternas 

favoritvarumärke valdes inom produktgruppen idrottsskor som bidragande faktor till 

köpbeslutet av 22%. Motsvarande siffra inom produktgruppen idrottskläder och 

accessoarer var 26%. En konsument som har ett specifikt favoritvarumärke kan ofta 

anses ha en förenklad köpprocess jämfört med en icke-lojal konsument. Genom att skapa 

ett lojalt förhållande kan varumärket förenklat ses som den mest passande lösningen för 

konsumentens behov. Detta eftersom konsumenten kopplar sin problemigenkänning till 

det favoritvarumärke de redan haft goda upplevelser med innan (Danish m.fl. 2018, s. 

348). 

Slutligen undersöktes även respondenternas åsikter mot varumärket Nike. Hela 92,50% 

(N=37) av de som har Adidas som favoritvarumärke konstaterades i tabell 4 (s. 46) även 

ha använt Nikes produkter. En viss nivå av varumärkesvariation och uppskattning av ett 

annat varumärke än sitt favoritvarumärke betyder därmed inte att preferensen bryts. 

Naturligt är varumärket Nikes kvaliteter mera uppskattade bland de som har just Nike 

som favoritvarumärke. Men de som föredrar ett annat varumärke kan även i tabell 17 (s. 

68) till viss grad konstateras associera Nike med snygga produkter, hög kvalitet och 

inspiration. Däremot är respondenterna som föredrar Adidas exempelvis inte lika 

övertygade om att Nikes dyrare skor är motiverade av betydligt bättre funktioner än 

billigare alternativ. De som föredrar Adidas har även oftare haft negativa upplevelser 

med varumärket Nikes produkter. Preferens och lojalitet skapas ofta genom upprepade, 

positiva upplevelser i ett långvarigt kundförhållande. Dessa positiva upplevelser bör 

även ständigt övertyga konsumenten om att kundförhållandet är att föredra (Divett m.fl. 

2003, s. 109). De som föredrar ett annat varumärke än Nike kan därmed anses uppskatta 

Nike men finner ett annat varumärke mera lämpligt för deras behov.  

Lojalitetsutveckling i samband med varumärkesutvidgning kan därmed enligt 

undersökningens resultat konstateras vara väldigt varierande beroende på individ, 
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varumärke, produktgrupp och situation. Genom att uppnå en högre nivå av lojalitet 

minskar däremot konsumentens ansedda risk i konsumtionen och upprepade köp av 

samma varumärke är betydligt mera sannolika. Preferens och lojalitet har även 

konstaterats bidra till en förenklad köpprocess men är inte ett löfte om att 

varumärkesvariation inte är möjligt. För att undvika varumärkesvariation bör 

varumärkena bidra med ett mervärde för sina konsumenter. Detta genom att säkerställa 

starka faktorer som exempelvis utseende, konsekvent kvalitet, fysisk passform, stil, 

prisvärdhet och lättillgänglighet. Utöver att bevara de starka faktorerna bör även 

faktorer som inspiration, gemenskap och engagemang exempelvis genom varumärkets 

marknadsföring stärkas. 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel behandlar och sammanfattar den empiriska forskningens resultat i relation 

till forskningens syfte. Det huvudsakliga syftet i avhandlingen har varit att undersöka 

hur lojala kundrelationer påverkas av varumärkesutvidgning och hur utvidgningarna 

kan leda till bredare, lojal konsumtion. Även de främsta faktorerna som skapar och 

stärker lojala förhållanden till varumärken har klargjorts. Konsumenten är som redan 

diskuterat välmedveten om sina valmöjligheter och de behov som bör besvaras för att 

bevara kundförhållandet. Det är därför av högsta grad nödvändigt att varumärken är 

medvetna om vilka faktorer i konsumtionen som är kritiska för att skapa och bevara en 

lojal relation till sina konsumenter (Solomon et al. 1999, s. 331). Varumärkesvariation 

har konstaterats vara ett väldigt återkommande fenomen även bland konsumenter som 

tydligt föredrar ett specifikt varumärke. Varumärkesvariation betyder däremot inte att 

ett lojalt kundförhållande bryts utan kan även bero på exempelvis kortvarigt missnöje 

eller impulser i köptillfället. Både den teoretiska referensramen samt den empiriska 

undersökningen har bevisat att konsumenter med en högre nivå av lojalitet till sitt 

favoritvarumärke oftare behåller sin preferens trots enstaka negativa impulser i 

konsumtionen (Aaker 1991, s. 39). Utöver att sammanfatta forskningsresultatet kommer 

detta kapitel även utvärdera forskningens tillförlitlighet och därefter kommer förslag till 

fortsatt forskning diskuteras. 

8.1 Forskningsresultat 

För att förklara forskningens resultat har en förenklad modell sammanställts. Figur 5 

beskriver hur konsumentens köpprocess och lojalitet till ett varumärke påverkas av att 

varumärket utvidgas. Det inledande delmomentet i modellen utgörs av konsumentens 

problemigenkänning. Som tidigare diskuterat har en lojal konsument ofta en förenklad 

köpprocess där lojaliteten möjliggör problemigenkänningen att förenklat styras till 

produktval av konsumentens favoritvarumärke (Danish m.fl. 2018, s. 348). Om 

konsumenten däremot inte känner en emotionell koppling till ett specifikt varumärke är 

även informationssökning och utvärdering av alternativa varumärken normala 

delmoment i köpprocessen (Salomon m.fl. 1999, s. 258). Köpprocessens fjärde 

delmoment, dvs. produktval, görs därmed annorlunda beroende på om konsumenterna 

kopplat problemigenkänningen till ett varumärke de är lojala emot eller som de tidigare 

haft goda upplevelser med (Danish m.fl. 2018, s. 348). Det femte och sista delmomentet 

i köpprocessen utgörs av konsumentens utvärdering av konsumtionsbeslutets möjlighet 

att uppfylla de behov som inledningsvis identifierats, dvs. resultatet (Salomon m.fl. 1999, 
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s. 258). Enligt den empiriska undersökningen är de främsta faktorerna som skapar 

lojalitet produkternas utseende, kvalitet, fysisk passform, stil, prisvärdhet och 

lättillgänglighet. Dessa faktorer bör därmed konsekvent besvaras i all interaktion 

konsumenten har med varumärket för att effektivt stärka det lojala förhållandet. Om 

dessa faktorer inte återspeglas i upprepad konsumtion och interaktion med det 

varumärke som inledningsvis ansågs vara mest lämpligt i problemigenkänningen, 

riskerar däremot preferensen och den eventuella lojaliteten att brytas ner. 

Figur 5 Forskningsresultat, lojalitetsutveckling i samband med varumärkesutvidgning 

Om resultatet av konsumtionen varit av positiv karaktär och stärkt det lojala förhållandet 

kan en högre känsla av säkerhet skapas. Denna säkerhet kan förklaras som en emotionell 

trygghet för konsumenten där upprepad konsumtion av samma varumärke förespråkas 

(Divett m.fl. 2003, s. 109). De tidigare, positiva upplevelserna leder i sin tur ofta 

konsumenten tillbaka till samma varumärke även då problemigenkänning sker i en ny 

produktgrupp. På samma sätt som i modellens inledande delmoment styrs här 

problemigenkänningen i den nya produktgruppen förenklat vidare till produktval av det 

varumärke konsumenten tidigare haft goda upplevelser med om lojalitet skapats (Danish 

m.fl. 2018, s. 348). Respondenterna i den empiriska undersökningen var enligt tabell 11 

(s. 58) positivt inställda till att gärna köpa idrottskläder av ett varumärke som de tidigare 

haft goda upplevelser med inom produktgruppen idrottsskor. Detta bestyrker ytterligare 



79 
  
 

forskningens syfte att undersöka om lojala konsumenter har en förenklad köpprocess 

när deras favoritvarumärke utvidgas till nya produktgrupper. Om de främsta faktorerna 

som skapar ett lojalt kundförhållande motbevisats i det tidigare köpbeslutet eller om 

varumärkesutvidgningen ses som omotiverad utförs däremot en normal köpprocess där 

även informationssökning och utvärderingen av alternativa varumärken involveras.  

När den lojala konsumenten genom den förenklade köpprocessen gjort sitt produktval i 

sitt favoritvarumärke bör även resultatet av konsumtionen bidra till lojaliteten. Genom 

konsumtion av varumärkesutvidgningen bör de starkaste faktorerna som skapar lojalitet 

även kunna återspeglas. Utvidgningen bör även ses som motiverad i varumärkesmixen 

genom exempelvis utseende och kvalitet (Martínez & Pina 2010, s. 1191). Om 

varumärkesutvidgningen lyckas att upprätthålla dessa krav kan både 

varumärkeslojaliteten och varumärkeskapitalet i sin helhet stärkas. Upprepad samt 

bredare konsumtion inom samma varumärke förespråkas även eftersom konsumentens 

ansedda mervärde och säkerhet i varumärket ökar. Genom att etablera en emotionell 

säkerhet i den utvidgade konsumtionen kan konsumentens ansedda mervärde i 

varumärket som helhet stärkas. Detta leder konsumenter förenklat tillbaka till samma 

varumärke när problemigenkänning i en ytterligare produktgrupp uppstår (Mogos 

Descotes & Pauwels-Delassus 2015, s. 35). 

Om konsumtion av varumärkesutvidgningen däremot inte upprätthåller de ursprungliga 

faktorerna som skapat det lojala kundförhållandet riskerar både varumärkeslojaliteten 

och varumärkeskapitalet i sin helhet att brytas ner. Varumärkeslojalitet är som tidigare 

diskuterat inte ett evigt löfte och kan beroende på lojalitetsnivå, olika snabbt brytas ner 

(Anker m.fl., s. 271). Varumärkesutvidgningen eller varumärket som helhet riskerar ses 

som omotiverat om de främsta faktorerna som skapar lojalitet inte återspeglas i den nya 

produktgruppen. Omotiverade varumärkesutvidgningar som inte upprätthåller 

modervarumärkets styrkor och goda associationer är en stor risk som kan skada 

varumärkeskapitalet och bryta även starkt lojala relationer (Pitta & Prevel Katsanis 1995, 

s. 56). Detta leder i sin tur till att varumärket riskerar utspädning eller kannibalisering. 

När varumärket utvidgas till en opassande produktmarknad kan konsumentens ansedda 

värde i varumärket avta eller dö ut (Pitta & Prevel Katsanis 1995, s. 57). Respondenterna 

var enligt tabell 11 (s. 58) relativt positiva i frågan om de gärna köper nya produktgrupper 

introducerade av sitt favoritvarumärke. De höll däremot inte med påståendet om att 

kostymskor vore ett passande tillägg i Adidas och Nikes produktsortiment. Olämpliga 

utvidgningar ökar risken att även lojala konsumenter kan anse att varumärket som 
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helhet ses som mindre motiverat (Chen & Liu 2004, s. 26). Beroende på den nivå av 

lojalitet som skapats mellan konsumenten och varumärket kan den emotionella 

förbindelsen även olika snabbt brytas ner. Speciellt de konsumenter som Aaker (1991) 

benämner som vaneköpare, växlare och prisjägare kan vid negativ interaktion med sitt 

favoritvarumärkes utvidgade produktgrupper återgå till den normala köpprocessen där 

alternativa varumärken övervägs (Danish m.fl. 2018, s. 348). Enligt tabell 6 (s. 52) är 

respondenterna i den empiriska undersökningen medvetna om att de vid missnöje har 

möjligheten att byta varumärke utan större ansträngning. Konkurrerande varumärken 

på idrottsmarknaden erbjuder ofta konsumenterna näst intill identiska, alternativa 

lösningar för deras behov. Detta ökar kravet på varumärkena att vara medvetna om vad 

som krävs av deras konsumenter för att upprätthålla och skapa nya, lojala relationer. När 

varumärkeslojalitet uppnåtts kan därmed konsumenten förenklat koppla sin 

problemigenkänning i nya produktgrupper till deras favoritvarumärke som de anser vara 

en säker lösning på deras behov (Solomon m.fl. 1999, s. 331).   

8.2 Undersökningens tillförlitlighet 

För att kunna avgöra om en kvantitativ studies resultat och utförande är tillförlitligt bör 

man undersöka begreppen validitet och reliabilitet. Validitet innebär att studien bör 

undersöka det som angetts som studiens syfte. När den empiriska undersökningen 

formas genom att sätta problemdiskussionen, syftet och den teoretiska referensramen i 

fokus kan validitet uppnås. Respondenternas svar bör även kunna bidra till det 

slutresultat som studien strävar efter. Validitet kan ses som ett dubbelsidigt begrepp där 

man kan undersöka både inre och yttre validitet. Den inre validiteten är i större fokus 

innan den empiriska undersökningen utförs. Detta eftersom inre validitet undersöker 

och värderar hur ändamålsenligt undersökningen planerats och därmed kan utföras i 

enlighet med studiens syfte. Den yttre validiteten värderar å andra sidan studiens 

slutresultat genom att utvärdera hur resultatet återspeglar syftet och om resultatet går 

att generaliseras. (Bryman 2012, s. 47)  

De val som gjorts i studiens uppbyggnad har motiverats med hänsyn på 

problemdiskussionen och syftet. Genom den deduktiva ansatsen som 

forskningsfrågorna skapats genom kan den empiriska undersökningen genomgående 

stödas emot den teori som behandlar de komplexa begrepp som involveras. För att 

kunna erhålla en tillräckligt stor mängd jämförelsebar data som möjliggör generalisering 

har den kvantitativa metoden valts. Med en stor mängd data möjliggörs 

databehandlingen och analysen att utföras i enlighet med studiens syfte. 
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Analysmetoderna som använts leder effektivt studien till ett generaliserbart slutresultat 

som därmed även kan besvara forskningsfrågorna ändamålsenligt. Eftersom begreppen 

varumärkeslojalitet, varumärkesvariation och varumärkesutvidgning är väldigt breda 

och komplexa begrepp valdes den kvantitativa forskningsmetoden för att effektivt kunna 

skapa ett så generaliserbart slutresultat som möjligt. Eftersom studiens syfte var att 

undersöka dessa begrepp från konsumentens synvinkel var även en enkät att föredra för 

att kunna samla in en så stor mängd data från konsumenter som möjligt. 

Reliabilitet värderar däremot studiens exakthet. Genom att utföra studien utifrån 

lämplig ansats, metod, design och analys bör upprepning av studien kunna erhålla ett 

likartat slutresultat. Det är därmed ytterst viktigt att de val som görs både innan, under 

och efter den empiriska datainsamlingen görs med exakthet och motiverade val (Bryman 

2012, s. 47). Varumärkeslojalitet och varumärkesutvidgning är naturligtvis levande 

begrepp som utsätts för ständiga påfrestningar. Detta innebär att genom en 

undersökning med samma respondenter och samma undersökta varumärken kunde 

relationen mellan dessa avvika vid upprepad undersökning. Däremot är 

undersökningens huvudsyfte att undersöka hur varumärkesutvidgning allmänt påverkar 

lojala kundförhållanden. Detta kan enligt studiens uppbyggnad åstadkommas och skulle 

även vid upprepad undersökning möjliggöra ett likartat slutresultat. 

Studien undersökte flertalet delmoment inom både begreppet varumärkeslojalitet och 

varumärkesvariation i relation till varumärkesutvidgning. Resultatet från tidigare 

forskning som undersökt lojalitetsnivå och faktorer som bygger ett lojalt 

kundförhållande kan konstateras vara återspeglat i denna studie. Tidigare forskning 

konstaterade även att kvalitet, utseende och fysisk passform är de starkaste faktorerna 

som skapar en tydlig preferens av varumärke inom de undersökta produktgrupperna. 

Även fördelningen av respondenternas favoritvarumärke var i denna studie återspeglad 

i tidigare forskning (Wikström, 2019). Pilottestet som utfördes för att säkerställa 

enkätundersökningens tydlighet genererade även ett likartat resultat som den slutliga 

resultatanalysen. Upprepning av denna studie som mera fördjupat undersökt begreppet 

varumärkesutvidgning kan naturligtvis variera beroende på förändringar i varumärkena 

och respondenternas liv samt förändrade behov. Skulle en upprepad undersökning 

utföras med en liknande undersökningspopulation och med liknande varumärken kan 

därmed resultatet förväntas bli likartat, dock med viss variation. Studiens reliabilitet kan 

konstateras vara på en god nivå trots att en upprepad studie kunde ha ett aningen 
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annorlunda resultat (Bryman 2012, s. 47). Detta eftersom respondenternas lojalitetsnivå 

och varumärkena ständigt utvecklas i takt med att marknaden utvecklas.  

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling har fokuserat på hur det lojala kundförhållandet påverkas av att ett 

varumärke blir bredare och utvidgas till nya produktgrupper. Det lojala förhållandet 

mellan varumärke och konsument har ständigt varit studiens viktigaste 

undersökningsmoment. För framtida forskning vore även det icke-lojala förhållandet 

intressant att djupare analysera. Detta valdes att inte djupare analyseras i denna 

forskning eftersom begreppet lojalitet genom studiens syfte konstaterades vara mera 

ändamålsenligt. Genom att undersöka icke-lojalitet kunde däremot en bredare förståelse 

av varför konsumenter väljer att inte konsumera ett visst varumärkes produkter 

klargöras. Detta vore väldigt relevant i frågan om hur ett varumärke exempelvis genom 

varumärkesutvidgning kan övertyga icke-lojala konsumenter att köpa varumärkets 

produkter. Genom att stärka de faktorer som för de icke-lojala konsumenterna leder till 

en negativ syn på varumärket kan varumärkeskapitalet stärkas och eventuella, nya lojala 

kundförhållanden skapas. 

Framtida forskning vore även intressant att utföra på ett yngre varumärke än de som 

undersökts i denna studie. Ett varumärke som i dagsläget enbart är aktivt inom en eller 

ett fåtal produktgrupper och som planerar att utvidga sitt sortiment till nya 

produktgrupper vore väldigt intressant att stegvis undersöka. Detta vore det ultimata 

undersökningsobjektet för en studie som undersöker just varumärkesutvidgning och hur 

utvidgningen påverkar redan befintliga kundförhållanden.  

När undersökningens respondenter i klar majoritet var ungdomar i åldern 18–29 år 

segmenterades övriga åldersgrupper bort. I framtida forskning vore det intressant att 

undersöka eventuella skillnader mellan olika åldersgrupper i relation till 

forskningsfrågorna. Ålder är en demografisk faktor som påverkar både köpbeslut och 

behov. Genom att undersöka skillnader mellan olika åldersgrupper kunde effektivare 

strategier för varumärkesutvidgning beroende på målgrupp skapas. Psykologiska 

aspekter som exempelvis nostalgi undersöktes inte heller i denna studie. Genom att i 

framtida forskning involvera flera psykologiska undersökningsmoment kunde en 

bredare förståelse av individuella preferenser och skapande av lojalitet klargöras.  
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9 SLUTORD 

Studiens syfte var att undersöka hur kundlojalitet påverkas av att ett varumärke 

utvidgas. Detta är av stort intresse eftersom den moderna konsumenten till allt högre 

grad är medveten om de valmöjligheter som finns på marknaden och de krav de ställer 

på de varumärkens produkter de väljer att konsumera. Upprepat missnöje kan bryta 

även starka, lojala kundförhållanden vilket ökar kravet på varumärken att vara medvetna 

om de faktorer som både skapar lojala kundförhållanden och de faktorer som bryter ner 

dem. 

Varumärkeslojalitet har konstaterats vara ett väldigt individuellt begrepp. Interna 

förändringar i varumärket samt marknadens utveckling påverkar konsumenten olika 

mycket beroende på den lojalitetsnivå som skapats mellan varumärket och dess 

konsumenter. Mervärdet som konsumenten ser i sitt favoritvarumärke kan beskrivas 

som en säkerhet i konsumtionen. Lojala konsumenter associerar till högre grad sitt 

favoritvarumärke med goda associationer och tidigare upplevelser som leder till att en 

förenklad köpprocess skapas. När konsumenten har en förutbestämd preferens leder 

detta ofta till att informationssökning och utvärdering av konkurrerande varumärkens 

lösningar på konsumentens behov undanhålls. 

När konsumenten grundar sina inköp på tidigare goda upplevelser krävs det av 

varumärket att dessa associationer inte motbevisas. När ett varumärke utvidgas till nya 

produktgrupper bör goda associationer och modervarumärkets kärnvärderingar även 

överföras för att möjliggöra konsekvent positivitet i all interaktion med varumärket. När 

nya produktgrupper kan motiveras i varumärkesmixen kan även lojaliteten utvecklas och 

konsumtionen bli bredare. De faktorer som enligt den empiriska undersökningen 

konstaterats vara de starkast bidragande till varumärkeslojalitet är produkternas 

utseende, konsekvent kvalitet, fysisk passform, stil, lättillgänglighet och inspiration. 

Genom att förmedla dessa faktorer till nya produktgrupper kan därmed lojaliteten 

utvecklas i positiv riktning även när varumärket utvidgas till nya produktgrupper. 
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