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SAMMANFATTNING 
 
 
Att varumärken utvidgar sig är inget nytt fenomen, däremot börjar det bli allt vanligare med 
varumärkesutvidgningar mot banktjänster. Varumärken som ICA, Skandia och IKEA har 
redan utvidgat sina varumärken till att även erbjuda banktjänster. Trots den omfattande 
forskningen om varumärken och varumärkesutvidgningar mot nya varor och tjänster finns det 
knappt någon alls forskning om varumärkesutvidgningar mot just bankmarknaden. I detta 
arbete försöker författarna att förklara vad som påverkar utvärderingen av en 
varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. 
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell för vad som är viktigt i en utvärdering av 
en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. Detta genom att utgå från Aaker och Kellers 
modell från 1990 för sedan utveckla den med variablerna varumärkeskapital, 
varumärkesförtroende och uppfattad risk. 
 
För att kunna se vilka komponenter som är viktiga vid en utvärdering av en 
varumärkesutvidgning mot banktjänster, har författarna utefter vissa förbestämda kriterier valt 
tre varumärken. Dessa tre varumärken är Google, Apple och Coca-Cola. I undersökningen 
kommer dessa varumärken att fiktivt utvidga sina varumärken mot banktjänster. Ur detta 
uppstår de fiktiva varumärkena Google Bank, Apple Bank och Coca-Cola Bank. 
 
Studien som genomförs i arbetet är en kvantitativ enkätundersökning, där respondenternas 
attityder mot de tre varumärkena och deras fiktiva utvidgningar mot banktjänster undersöks. 
Enkäten är baserad på och avser att mäta de fyra faktorerna i den utvecklade modellen.  
 
Resultaten från undersökningen visar att endast faktorerna passning och uppfattad risk visar 
på ett statistiskt signifikant samband med utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot 
banktjänster. Från den utvecklade modellen som undersökning avsåg att mäta kan därför de 
resterande faktorerna än passning och uppfattad risk tas bort. Det vill säga att 
varumärkeskapitalet, varumärkesförtroendet, uppfattad kvalitet och svårighet inte visar på 
något statistiskt samband med utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot banktjänster 
och därför inte kan vara med i den utvecklade modellen. 



 
 

 

 
UPPSATSENS DISPOSITION 
 
Nedan presenteras det upplägg som uppsatsen kommer att följa. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel redogörs för de problemområden som vår studie utgår från. Avsnittet inleds 
med en bakgrund till studien i syfte att ge läsaren en introduktion i ämnet. Utifrån 
bakgrunden förs sedan en problemdiskussion och vidare presenteras problemformuleringen 
och syftet med studien.  
 
 

1.1  BAKGRUND TILL STUDIEN 
 
”Brand extension” eller varumärkesutvidgning är ett fenomen som lockat stort intresse bland 
marknadsföringsforskare genom åren. En varumärkesutvidgning innebär förenklat att ett 
redan existerande varumärke används på en för varumärket helt ny produkt (Aaker och Keller, 
1990). Bland de områden som flitigast studerats i forskningen om varumärkesutvidgningar är 
hur olika faktorer påverkar hur utvidgningarna utvärderas. Utvärderingen av en 
varumärkesutvidgning avgör vilka möjligheter ett varumärke har att utöka till nya produkt- 
och/eller tjänstekategorier. Det har under de senaste 15 åren gjorts mer än 50 studier som 
empiriskt undersökt hur konsumenters attityder till varumärkesutvidgningar påverkas. 
(Völckner och Sattler, 2007) 
 
Det hela började med den nyskapande och inflytelserika artikeln ”Consumer Evaluations of 
Brand Extensions” från 1990 skriven av två forskare vid namn David A. Aaker och Kevin 
Lane Keller. Slutsatserna och tankesättet hos Aaker och Keller (1990) återfinns i mycket av 
den nutida marknadsföringslitteratur och är de teorier som ligger till grund för en stor del av 
forskningen inom varumärkesutvidgning.  Det är numera allmänt vedertaget bland forskare att 
konsumenters utvärdering av varumärkesutvidgningar till viss del baseras på de faktorer som 
Aaker och Kellers artikel bygger på. De tre faktorerna som Aaker och Keller avgjorde som 
viktiga för utvärdering av en varumärkesutvidgning är: (1) i vilken utsträckning den expertis 
och tillgångar som associeras med grundvarumärket kan överföras till 
varumärkesutvidgningen (Passning, eng.”Fit”), (2) samspelet mellan kvaliteten på det 
grundläggande varumärket med passningen mellan det grundläggande varumärket och 
varumärkesutvidgningen (Kvalitet, eng. ”Quality”) och till sist (3) den uppfattade svårigheten 
att utforma och genomföra varumärkesutvidgningen (Svårighet, eng. ”Difficult”). (Bottomley 
och Holden, 2001) 
 
Aaker och Kellers artikel är i skrivande stund (maj 2008) refererad till i imponerande 300 
andra vetenskapliga artiklar i EBSCOhost databas. Deras artikel utgör således på grund av sin 
vida acceptans en förenad referenspunkt för forskare som försökt utveckla området under de 
senaste åren. Dock har Aaker och Kellers iakttagelser genom åren inte fått stå helt obestridda, 
Sunde och Brodie (1993) menar till exempel att det alltid finns en direkt korrelation mellan 
uppfattad kvalitet hos det grundläggande varumärket och uppfattad kvalitet hos 
varumärkesutvidgningen. Detta kan jämföras med vad Aaker och Keller fann i deras studie, 
nämligen att korrelationen bara fanns när det förelåg en hög grad av passning. Tilläggas bör 
även att en mängd andra forskare har studerat en rad andra faktorer som påverkar 
utvärderingen av en varumärkesutvidgning, bland annat om företaget är av högteknologiskt 
natur (Jun et.al, 1999) och om bra sinnesstämning hos konsumenter påverkar deras 
utvärdering (Barone et. al, 2000).  
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Völckner och Sattler (2007) pekar ut att passningen mellan det grundläggande varumärket och 
det utvidgade varumärket och kvalitet hos det grundläggande varumärket samt i 
utvidgningens produktkategori är avgörande för hur utvidgandet av ett varumärke utvärderas. 
Även här återkommer alltså Aakers och Kellers teorier om att passningen och kvalitet är 
viktiga faktorer. Völckner och Sattler (2007) menar de flesta studierna om 
varumärkesutvidgningar har visat på en hög intern validitet men tillägger dock att 
generaliserbarheten har börjat ifrågasättas (Bottomley och Holden, 2001; Czellar, 2003; Klink 
och Smith, 2001).  
 
Den största delen av den tidigare forskningen baseras på enkätundersökningar som utvärderar 
konsumenters utvärdering av hypotetiska varumärkesutvidgningar (Völckner och Sattler, 
2007). Klink och Smith (2001) menar att dessa teoretiska utvärderingar endast ger 
konsumenten en begränsad tillgång till information om utvidgningen, vidare menar de att 
konsumenter på marknaden generellt har mycket större tillgång till information om verkliga 
utvidgningar. Författarna menar att detta kan ha varit en bidragande orsak till att innebörden 
av varumärket och passningen mellan varumärket och utvidgningen har en så stor inverkan på 
konsumenters utvärderingar av varumärkesutvidgningar. Völckner och Sattler (2007) har 
dock genomfört en studie med 3343 respondenter om varumärkesutvidgningar, innehållande 
mer än 160 olika utvidgningar och sjuttio olika varumärken. Ett av delsyftena i studien var att 
jämföra just hypotetiska varumärkesutvidgningar med verkliga. Författarna kommer fram till 
att de faktorer som är viktiga för utvärderingen av en verklig varumärkesutvidgning också 
gäller för en hypotetisk varumärkesutvidgning. Vidare drar Völckner och Sattler slutsatsen att 
studier om hypotetiska varumärkesutvidgningar kan generaliseras till att gälla för studier om 
verkliga varumärkesutvidgningar. Denna slutsats är central för vår studies trovärdighet då vår 
studie bygger på hypotetiska varumärkesutvidgningar.  
 
Ett av problemen med forskningen om varumärkesutvidgning är att studierna i stor 
utsträckning har fokuserats på produkter och inte tjänster, enligt Hem och Chernatony (2003) 
har förvånansvärt få studier riktat sig mot tjänstesektorn, givet att tjänstesektorn är en så stor 
del av ekonomin. I deras slutsatser drar Hem och Chernatony slutsatsen att passningen är 
särskilt viktigt för utvärderingen av utvidgning av tjänsteorienterade varumärken, dock anser 
de att det fortfarande är en viktig del i utvärderingen av utvidgningar från produktorienterade 
varumärken. Den enligt Hem och Chernatony (2003) bristande forskningen om 
tjänsteorienterade företag är i vår studie en bidragande orsak för val av varumärken för vår 
studie. Detta för att undersöka om olikheter finns beroende på om företaget är tjänste- eller 
produktorienterat, vilket kommer att beskrivas ytterligare i den teoretiska referensramen.  
 
Vårt val av empirisk område, det vill säga bankmarknaden bidrog till att ett problem dök upp. 
Knappt någon forskning finns för närvarande på hur konsumenter utvärderar en utvidgning 
mot bankmarknaden. Laforet (2007) har dock genomfört en undersökning med 324 
respondenter i England om hur konsumenters uppfattning om passning, risk och förtroende 
påverkar attityden till en utvidgning av ett detaljhandelsföretag mot banktjänster. I sin studie 
drog Laforet (2007) slutsatsen att de existerande kunderna tenderade att ha förtroende för 
varumärket som bankaktör medan nya kunder saknade förtroende för varumärkets förmåga att 
utvidga sig mot bankmarknaden.  
 
Alexander och Colgate (2005) har Aaker och Keller (1990) som referenspunkt för deras 
arbete och fokuserar på kopplingen mellan grundvarumärket och det utökade, samt hur det 
nya varumärket gynnar det ursprungliga varumärket. Forskare som Broniarczyk och Alba 
(1994), Pitta och Katsanis (1995) diskuterar även båda vikten av varumärket för en lyckad 
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varumärkesutvidgning, Aaker (1991, s.270) använder sig av begreppet varumärkeskapital för 
att mäta varumärkets styrka, vilket vidare kommer att utvecklas i den teoretiska 
referensramen. 
 
Broniarczyk och Alba (1994) kommer till slutsatsen att ett varumärkes specifika associationer 
i stor utsträckning påverkar hur konsumenter utvärderar varumärkesutvidgningar. Alexander 
och Colgate (2005) fokuserar i sina studier på varumärkesutvidgningar mot finanstjänster, där 
visas vikten av att den utvidgade produkten är konkurrenskraftig och välfungerande. De 
menar att om de nya finanstjänsterna inte tillfredställer konsumenternas behov kommer detta 
att påverka grundvarumärket negativt, och konsumenterna kommer istället att välja 
konkurrenterna även för den ursprungliga varan/tjänsten.   
 
Det är av både teoretisk och praktisk betydelse att studera hur varumärkesutvidgningar mot 
bankmarknaden utvärderas. Den teoretiska betydelsen består i att ytterligare testa de teorier 
som Aaker och Keller (1990) lade fram. Att teorierna visat sig vara aktuella även i studier på 
senare år tyder på hög trovärdighet i Aaker och Kellers modell. I denna undersökning kommer 
vi att testa om Aaker och Kellers modell är signifikant även för utvärdering av utvidgningar 
mot banktjänster. Bottomley och Holden (2001) menar att mycket har hänt i forskningen 
sedan Aaker och Keller (1990) men att det fortfarande är viktigt att utforska grunden till 
denna forskningsinriktning.  
 
Både utvecklandet och förvaltandet av varumärken har en viktig innebörd för alla typer 
organisationer och företag och många akademiska studier har gemensamt bidragit till att 
förståelsen för varumärken och varumärkesutvidgning har ökat. (Keller och Lehamann, 2006) 
Den praktiska innebörden av att studera vad som påverkar konsumenters utvärdering av 
varumärkesutvidgningar mot bankmarknaden är att marknadsförare och beslutsfattare ska få 
en god inblick i vad som är viktigt att tänka på vid en eventuell varumärkesutvidgning. Då det 
enligt Laforet (2007) blir allt vanligare med att till exempel detaljhandelsföretag erbjuder 
banktjänster anser vi det därför viktigt att undersöka detta fenomen.  
 
Meningen med denna uppsats är att testa Aaker och Keller’s (1990) teorier där passning, 
kvalitet och svårighet anses vara avgörande för utvärdering av en varumärkesutvidgning. 
Därefter kommer vi att försöka utveckla modellen genom att lägga till Laforet’s (2007) teorier 
om förtroende och uppfattad risk samt Pitta och Katsanis (1995) teorier om att 
varumärkeskapitalet påverkar en varumärkesutvidgning genom att använda Aaker (1991, s. 
270) modell för varumärkets styrka. Någon publicerad artikel där Aaker och Keller’s (1990) 
modell utvidgats med variablerna varumärkeskapital, varumärkesförtroende och uppfattad 
risk har vi inte hittat och därför har vi valt att fördjupa oss i detta intressanta ämne. Utifrån 
ovanstående resonemang har vi utformat vår problemformulering enligt följande: 
Vad är viktigt för hur en konsument utvärderar en varumärkesutvidgning mot 
bankmarknaden? 
 

1.2 SYFTET MED STUDIEN 
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell för vad som är viktigt för utvärderingen av 
en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. Detta genom att utgå från Aaker och Kellers 
modell från 1990 för sedan utveckla den med variablerna varumärkeskapital, 
varumärkesförtroende och uppfattad risk
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2. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt i arbetet samt 
motivera de grundläggande metodologiska val vi gjort för att möjliggöra denna 
undersökning. 
 
 

2.1 ÄMNESVAL 
 
Marknadsföring är ett ämne som ligger oss författare nära om hjärtat och vi vill båda jobba 
med marknadsföring i framtiden efter vår examen. Daniel har även under tiden som detta 
arbete skrevs varit marknadsföringsansvarig för HHUS (Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet Studentförening) vilket kanske inte medför något alls men intresset för 
marknadsföring för oss författare är hög. Valet att skriva C-uppsats om marknadsföring var 
därför inte så svårt och kändes väldigt naturligt. Ämnet marknadsföring är väldigt stort och vi 
har tidigare läst mest övergripande kurser, ett ämne som vi inte berört så djupt tidigare och 
som vi anser har en stor betydelse i marknadsföring av varor och tjänster är varumärken. Vi 
kände därför att vi ville veta mer om varumärkesteorier och tyckte att C-uppsatsen var ett 
perfekt tillfälle att få lära oss om detta.  
 
Ett fenomen inom marknadsföringen som vi tyckte var väldigt intressant var 
varumärkesutvidgningar mot specifikt banktjänster. Det första företag som vi 
uppmärksammade för detta fenomen var ICA, som gått från att sälja mat till att erbjuda 
banktjänster, under samma varumärke. När vi gick djupare i detta fann vi att detta fenomen 
börjar bli allt vanligare och att andra varumärken börjat utvidga sina varumärken mot 
banktjänster. Flera exempel på sådana varumärkesutvidgningar är varumärken som: Forex, 
Skandia och IKEA.  
 
 

2.2 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Vår kunskap om varumärken och varumärkesutvidgningar är begränsade. Vi har båda läst på 
Service management programmet och har därigenom läst Marknadsföring A under kursen 
företagsekonomi A och på C-nivå läst kurserna Tjänstemarknadsföring och 
marknadsföringsetik. Marknadsföringen på A-nivå är som alla kurser på A-nivå väldigt 
övergripande, däremot har vi därifrån fått en god grund till ämnet marknadsföring. 
Tjänstemarknadsföringen på C-nivån har gett oss en del förkunskap till detta arbete då bank är 
en tjänst i allra högsta grad. Sammanfattningsvis vill vi säga att förutom vårt privata intresse 
och vår grundläggande kunskap om marknadsföring generellt har vi ingen djupare kunskap 
om fenomenet och teorier kring varumärken.   
 
 

2.3 KUNSKAPSSYN 
 
Ämnet marknadsföring och varumärken som vi denna uppsats valt att lägga fokus på tillhör 
den samhällsinriktade vetenskapen och inom samhällsvetenskapen är den hermeneutiska 
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kunskapssynen väldigt vanlig. Hermeneutiken började som ett sätt att tolka bibeltexter men 
även icke religiösa texter, hermeneutiken har övergått till att bli ett vetenskapligt 
tillvägagångssätt för att kunna förstå och tolka den mänskliga existensen och dess handlingar. 
Genom tal, skrift, handlingar och livsyttringar går det att förklara den mänskliga existensen. 
Inom den hermeneutiska vetenskapen kan även forskaren ha ett subjektivt tillvägagångssätt 
för att angripa problemet, även förförståelse och egna tankar kan hjälpa forskaren i sitt arbete. 
Inom hermeneutiken finns det även ett begrepp som heter holism, som beskriver helheten i 
begreppet, i stället för att undersöka del för del. (Patel och Davidson, 2003, s.25). I motsatts 
till Hermeneutiken står positivismen, som har en mer naturvetenskaplig metod. I den 
positivistiska kunskapssynen ligger teorin till grund för att utforma hypoteser som skall testas. 
Enligt positivismen är vetenskapen objektiv, det vill säga värderingsfri. (Bryman och Bell, 
2003, s.26).  
 
Den undersökning vi genomför utgår från teorier för att sedan utforma hypoteser, som i 
undersökningen ligger till grund för utformningen av studien. I och med vårt tillvägagångssätt 
att genera hypoteser ur teorin, är vi medvetna om att vi har samma grundläggande 
kunskapssyn som den positivistiska. Vi vill dock inte förenkla detta och medge att vi har 
samma syn på arbetet som den positivistiska. Då positivismen tillhör den naturvetenskapliga 
inriktningen och inte ger något större utrymme för subjektiva bedömningar (Bryman och Bell 
2003, s.35), känner vi att positivismen inte till hundra procent kan liknas med vår 
kunskapssyn. Vi gör i detta arbete en hel del subjektiva val som bland annat val av teorier för 
vår modell och val av varumärken som skall fiktivt utvidgas mot banker. Den holistiska synen 
som finns inom hermeneutiken känner vi stämmer väl överens med detta arbete, då vi i detta 
arbete sammanställer stora delar av den tidigare forskningen inom varumärkesutvidgning och 
testar dessa emot varandra.  
 
Då vår kunskapssyn är mest lik den positivistiska kunskapssynen och det är huvudsakligen 
även denna kunskapssyn vi har i detta arbete. Vi har ändå vissa hermeneutiska inslag i vår 
kunskapssyn, detta då våra val av varumärken och teorier till vår modell innehåller subjektiva 
bedömningar.        
 
 

2.4 ANGREPPSSÄTT 
 
I detta arbete kommer vi som författare att angripa problemet kring utvärderingar av 
varumärkesutvidgningar och vad som påverkar en lyckad sådan. Vi kommer att utgå från 
existerande teorier för att formulera samt utforma undersökningen. Vi presenterar resultatet 
från undersökningen och kommer därefter att förkasta de teorier som inte är relevanta för vår 
modell.  
 
Inom metodologin kallas detta angreppssätt för deduktion, detta angreppssätt innebär att 
forskaren försöker att förklara ett fenomen genom att först studera teorin och vad som tidigare 
forskats på inom detta ämne. Ur de existerande teorierna formulerar forskaren en hypotes som 
senare testas i undersökningen. Ur undersökningen försöker forskaren sedan att formulera nya 
teorier ur resultatet (Patel och Davidsson 2003, s.21).  
 
Vi kommer dock inte att utforma hypoteser utan bara genom undersökningen för att testa 
vilka teorier som är relevanta för en utvärdering av en varumärkesutvidgning mot 
bankmarknaden.     
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Vi kommer dock efter presentationen av resultaten från undersökningen att bedriva en 
diskussion, där vi kopplar resultaten från undersökningen mot teorierna. I detta avsnitt 
diskuterar vi vad som vi anser ligger till grund för dessa fenomen och varför teorin visar sig 
vara relevant eller inte för vår modell. Även i vår resultatanalys kopplar vi resultat till 
teorierna. Enligt Bryman och Bell (2003, s.23) tillhör detta tillvägagångssätt det induktiva.  
 
Detta arbete är baserat på ett deduktivt angreppssätt, men vi har även vissa inslag från det 
induktiva angreppssättet. Detta då vi går tillbaka och diskuterar resultaten från 
undersökningen med teorin. 
 
 

2.5 TILLGODOGÖRELSE AV TEORETISK KUNSKAP 
 
Vi började arbetet med att få en grundförståelse för fenomenet kring varumärkesutvidgningar. 
För att få denna grund valde vi att gå till vår gamla kursbok i marknadsföring ”Principles of 
marketing” (Kotler et al. 2005). I den boken fick vi en tydlig definition och grundförståelse av 
fenomenet. Där efter sökte vi reda på mer detaljerade varumärkesböcker för att få en djupare 
förståelse om varumärken och att kunna kartlägga delarna och innehållet inom begreppet 
varumärkesutvidgningar. De varumärkesböcker vi använde oss av var Melin (1999) och 
Uggla (2002), dessa böcker använde främst för att få en förförståelse som sagt, men även för 
att göra enstaka citat och definitioner av begrepp. 
 
När vi fått vår övergripande kunskap om varumärkesutvidgningar började vi söka efter 
vetenskapliga artiklar i Universitetsbibliotekets databas. När vi läst ett antal artiklar och letat 
efter referenser i intressanta artiklar fann vi att nästan alla författare och alla teorier kom 
tillbaka till artikeln skriven 1990 av Aaker och Keller med titeln ”Consumer evaluation of 
brand extension”. Det är svårt att hitta en intressant och passande artikel om 
varumärkesutvidgningar som inte grundar sig i Aaker och Kellers artikel från 1990. Aaker 
och Keller har även skrivit många andra artiklar om varumärkesutvidgningar och varumärket i 
sig, vilket förtydligar att de är framstående forskare inom ämnet för varumärkesutvidgningar.  
 
Vi kände själva att vi inte kunde undgå att använda oss av Aaker och Kellers teorier i vårt 
arbete. Vi har där av Aaker och Kellers modell som grund i vår teori, men vi har valt att 
utveckla den i vår modell med uppfattad risk, varumärkesförtroende och varumärkeskapital. 
Uppfattad risk och varumärkesförtroende fick vi upp ögonen för i Laforet (2007) i hennes 
artikel om varumärkesutvidgningar från detaljhandel till finansmarknaden. 
Varumärkeskapitalet innebörd för utvärdering av varumärkesutvidgningar har vi fått 
information och inspiration från Pitta och Katsanis (1995) samt Broniarczyk och Alba (1994), 
dock har vi valt att använda Aaker (1991) för utformningen av vår modell för 
varumärkeskapital. Anledningen till att vi valde Aaker (1991) var för att de andra författarna 
endast påpekat att varumärkeskapitalet påverkar varumärkesutvidgningar, men inte förklarat 
vad begreppet är. Aaker (1991) är den enda författare som utvecklar en modell kring 
varumärkeskapitalet och där av väljer vi denna artikel som grund för varumärkeskapitalet.
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår studie. 
Avsnittet börjar med en beskrivning av varumärket och varumärkesutvidgningar, vidare 
kommer en teoretisk modell med utgångspunkt i Aaker och Kellers (1990)  modell att 
utvecklas genom kapitlet där nya faktorer successivt kommer läggas till modellen. Begreppet 
uppfattad kvalitet förekommer i både Aaker och Kellers (1990 modell) och Aaker (1991) 
modell, därför har vi valt att endast presentera begreppet i samband med Aaker och Kellers 
(1990) modell. 
 
 

3.1 GRUNDLÄGGANDE VARUMÄRKESTEORI   
 
 
Varumärket 
Ett varumärke definieras av Aaker (1991, s.7) som ett distinkt kännetecken hos en produkt 
med syftet att identifiera och differentiera den från konkurrenterna. Aaker menar således att 
varumärket sänder signaler till konsumenten om källan till produkten/tjänsten och skyddar 
både konsumenten och tillverkaren från konkurrenter som försöker att sälja liknande eller 
identiska produkter.  
 
I 1 § Varumärkeslagen (1960:644) finns en definition av varumärket som preciserar 
varumärkets funktion samtidigt som den beskriver de olika former ett varumärke kan ta: 
 
“Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vad som sägs i denna lag om 
varor skall gälla även tjänster.” 
 
Ovanstående definition beskriver två grundläggande karakteristika som ett varumärke måste 
ha för att kunna kallas varumärke, nämligen att det skalla kunna återges grafiskt och kunna 
särskilja en produkt från andra produkter (Melin, 1997, s.18). Lite enklare definierar Kotler 
(2005, s. 549) ett varumärke som ”ett namn, term, symbol eller design vilken medför att 
produkten eller tjänsten kan härledas till ett företag”. Den nedanstående definitionen av vad 
ett framgångsrikt varumärke gör De Chernatony och McDonald (1998): 
 
”A successful brand is an identifiable product, service, person or place, augmented in such a 
way that the buyer or user perceives relevant, unique added values, which match their needs 
most closely. Furthermore, its success results from being able to sustain these added values in 
the face of competition.” (De Chernatony och McDonald, 1998 s. 20) 
 
I detta citat framhävs ytterligare en viktig aspekt av varumärket i och med konsumentens roll i 
värdet av ett varumärke. Ett framgångsrikt varumärkes styrka bygger enligt De Chernatony 
och McDonald (1998) alltså i grunden på vad konsumenten ser för unika mervärden via 
varumärket. 
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För varumärkesinnehavaren är varumärket ett starkt verktyg som kan ha en mängd olika 
funktioner. För företaget kan varumärket fungera som en informations- och identitetsbärare, 
positioneringsinstrument, konkurrensmedel samt generera tillväxt. Ur konsumentens 
synvinkel har varumärket också en rad olika ändamål, det kan till exempel fungera som 
informationskälla, garant, riskreducerare och imageskapare. (Melin, 1997, s. 26) 
 
Varumärkesutvidgning 
Varumärkesutvidgning innebär att ett redan existerande varumärke ger sig in i en helt ny 
produktkategori (Aaker och Keller, 1990). Att företag använder ett och samma varumärke för 
nya produkter och marknader är inget nytt och ovanligt fenomen. Varumärkesutvidgning är 
ett vanligt och naturligt steg för många varumärken och deras överlevnad (Kapferer 1997 s. 
229). Varumärken som exempelvis Nike erbjuder produkter under samma varumärke inom 
olika marknader, som bland annat: golfklubbor, löparskor, basketbollar och modekläder. 
(Nike, Nike shop, 2008). Ett annat bra exempel på företag som använder samma varumärke 
på flera olika marknader är Mitsubishi som har 200 företag under varumärket Mitsubishi. De 
är bland annat verksamma inom marknaderna: försäkring, bilar, fastigheter och stålproduktion 
(Mitsubishi, Mitsubishi Companies, 2008). 
 
Enligt Kapferer (1997, s.229) är varumärkesutvidgningar en fördelaktig strategi för att stärka 
den ursprungliga produkten och dess ställning på marknaden. Kapferer lyfter också fram den 
ekonomiska fördelen av att slippa spendera pengar på att bygga upp ett helt nytt varumärke, 
vilket i sig är enormt kostnadskrävande för företaget.  Aaker och Keller (1990) påpekar även 
dem de ekonomiska fördelarna med att använda ett redan existerande varumärke vid 
lanserande av en ny produkt/tjänst. Ett exempel som dock kanske är lite extremt är 
varumärket Coca-Cola som 2007 var värderat till 440 miljarder kronor (Leijonhufvud, 2007), 
dock ska det ligga i åtanke att Coca-Cola är ett av världens mest kända varumärken, det ger 
dock en bild av att uppbyggnaden varumärken är kapitalkrävande.  
 
För företag som endast erbjuder en produkt eller tjänst och inte utvidgar eller förnyar sitt 
varumärke innebär det i längden att det är svårt att behålla sina marknadsandelar på den 
ursprungliga marknaden. Varumärkesutvidgningar är även ett tillvägagångssätt att förlänga 
produktens livscykel. Om varumärket inte utvidgas och förändrar sig, finns det alltid en chans 
att varumärket inte längre är förknippat med känslor kring varumärket utan endast förknippas 
med just den produkten som varumärket erbjuder. (Kapferer, 1997, s. 229). Att använda ett 
redan existerande varumärke bidrar till att stärka kännedomen om varumärket och bidrar 
därmed till ett ökat varumärkeskapital. Detta medför även en riskreducering i att lansera en ny 
produkt under ett gammalt varumärke då konsumenterna kommer att köpa den utvidgade 
produkten bara för att de har en vana att köpa just det varumärket. (Pitta och Katsanis, 1995)   
 
Att lansera en ny produkt i ett gammalt namn kan också vara ett sätt för företag att minska 
risken som förknippas med lanseringen av en ny produkt. Det finns forskning som indikerar 
riskerna förknippade med varumärkesutvidgning (se till exempel Martinez och Pina 2003, 
Keller och Sood 2003 och Alexander och Colgate 2005), den vanligaste diskuterade risken är 
utspädning av varumärket (brand dilution) som kan bli ett resultat av en dålig 
varumärkesutvidgning. Utspädning av varumärket innebär att konsumenten inte längre kan 
avgöra vad varumärket står för och vilka produkter det förknippas med. 
 
Martinez och Pina (2003) kan i sin studie påvisa att vissa av deras hypoteser kan statistiskt 
bevisas, de hypoteser de fann bevis för är (a) varumärkesutvidgningar kan ligga till grund för 
utspädning av varumärket genom att nya associationer uppstår eller rör ihop de gamla (b) 
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desto lägre grad av passning mellan det grundläggande varumärket och 
varumärkesutvidgningen desto högre trolighet att varumärkets image kan försämras (c) desto 
lägre uppfattad kvalitet på varumärkesutvidgningen desto större chans föreligger för 
försämringen av varumärket.  
 
Andra forskare har hittat liknande risker som föreligger vid varumärkesutvidgning, Chen och 
Chen (2000) hävdar att en dålig implementerad varumärkesutvidgning kan påverka ett 
varumärkes anseende negativt. Roedder John et.al (1998) påpekar även att misslyckande 
varumärkesutvidgningar kan försämra varumärkeskapitalet genom att försämra de positiva 
associationerna till det grundläggande varumärket. 
 
 

3.2 KONSUMENTERS UTVÄRDERING AV VARUMÄRKESUTVIDGNINGAR 
 
Aaker och Keller (1990) beskriver att starka och välkända varumärken är viktiga för företag 
när de skall utvidga sina varumärken mot nya marknader. Anledningen till att företag utvidgar 
existerande varumärken förklarar Aaker och Keller med att starta och etablera nya 
varumärken är extremt kostnadskrävande. Genom att använda det existerande varumärket 
undgår inte bara företaget kostnaderna med att bygga upp ett nytt varumärke utan kan även 
använda samma kommunikations- och distribueringskanaler som används till det existerande 
varumärket. Däremot kan en misslyckad varumärkesutvidgning göra stor skada på det 
”gamla” existerade varumärket. Undersökningen som Aaker och Keller (1990) genomför 
syftar till att ta reda på hur konsumenter utvärderar varumärkesutvidgningar. De presenterar 
tre olika faktorer som de anser påverkar konsumenter i deras utvärdering av 
varumärkesutvidgningar, dessa tre är; uppfattad kvalitet, passning och svårighet i att tillverka 
den utvidgade produkten. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 vår modell av (Aaker och Keller 1990) ”Consumer evaluations of brand extensions”  
 

Det finns dock lite kritik mot Aaker och Keller (1990), Bottomley och Holden (2001) 
kritiserar en av de tre delarna inom begreppet produkt passning, där han anser att faktorn 
substitut inte längre är aktuell, och att hur vida produkterna är substitut till varandra. Denna 
kritik anser vi vara väldigt befogad och stämmer bra överens med vårt arbete och valet med 
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varumärkesutvidgningar mot bankbranschen. Vi anser att substitutprodukter till banktjänster 
inte existerar eller är väldigt begränsat till antalet, då det inte finns några självklara produkter 
som ersätter tjänsten bank.  
 
Uppfattad kvalitet 
Generella associationer och attityder mot ett varumärke baseras på ett antal olika attribut som 
är kopplade till varumärket, dessa attribut och associationer kan även överföras till det 
utvidgade varumärket. Uppfattad kvalitet är ett exempel på just en sådan association. (Aaker 
och Keller, 1990) 
 
Aaker och Keller (1990) hade en hypotes om att den uppfattade kvaliteten av 
grundvarumärket spelar roll för konsumenternas attityd till en varumärkesutvidgning, de fann 
dock inget statistiskt samband som kunde bevisa deras hypotes. Däremot kommer Aaker och 
Keller fram till att uppfattad kvalitet i samband med passning har en positiv påverkan på 
varumärkesutvidgningen. 
 
Zeithaml (1988) beskriver uppfattad kvalitet som ett abstrakt begrepp som inte kan hänföras 
till vissa bestämda produktattribut. Zeithaml ser begreppet kvalitet som en produkts 
överlägsenhet. Melin (1997) påpekar också att uppfattad kvalitet skiljer sig från faktisk 
kvalitet, detta för att uppfattad kvalitet är ett helt subjektivt begrepp medan faktisk kvalitet har 
en objektiv anknytning.   
 
Passning 
Tidigare forskning har fokuserat mycket på passning mellan grundprodukten och den 
utvidgade. Utöver själva produkterna har det även fokuserats på skillnader i prisnivå och 
kvalitet mellan varor/tjänster. Att de två produkterna har en passning är en grundläggande 
beståndsdel för en lyckad varumärkesutvidgning. Likhet mellan produkterna är viktigt för att 
det enklare skall vara möjligt att överföra känslor och uppfattningar om kvalitet från 
varumärket till den nya produkten.  (Aaker och Keller, 1990) 
 
Produkter kan vara lika varandra på så många olika sätt, Aaker och Keller (1990) beskriver tre 
olika dimensioner av likhet mellan grundprodukten och den utvidgade: 
 
Dimensionen komplement beskriver i vilken utsträckning de två produkterna är komplement 
till varandra. Detta innebär det att de tillsammans tillfredställer ett och samma behov hos 
konsumenten. Ett exempel på produkter som är komplement är längskidor och stavar, de är i 
grunden två helt skilda produkter men båda behövs dock för att tillfredställa behovet att åka 
skidor.  
 
Dimensionen substitut beskriver i vilken utsträckning de två produkterna är substitut till 
varandra. Det vill säga om den ena kan ersätta den andra för att kunna fylla samma behov, att 
de två produkterna kan ses som konkurrenter. Ett exempel på produkter som är substitut kan 
vara buss och tåg som båda kan tillfredställa behovet av att ta sig från punkt A till B.   
 
Den tredje dimensionen är överfarbarhet. I denna dimension fokuseras det på konsumenters 
uppfattning om tillverkningsprocessen och hur väl den kan översättas till andra 
produktkategorier. Med detta menas hur väl konsumenterna tror att grundvarumärket har 
kunskap och möjlighet att faktiskt kunna producera den utvidgade produkten med gott resultat 
och hur kompetens, distributionskanaler och personal effektivt kan överföras från den 
existerande varan/tjänsten till den utvidgade.  
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När dessa likheter finns menar Aaker och Keller (1990) att det är enklare att överföra positiva 
känslor och erfarenheter med varumärket till den nya utvidgade produkten. 
 
Bottomley och Holden (2001) menar dock att överförbarhet och att produkterna är 
komplement till varandra är relativt sett mer signifikant för utvärderingen av en 
varumärkesutvidgning än att produkterna är substitut till varandra. Dock anser de att en orsak 
kan vara att relativt få fiktiva utvidgningar som gjorts har representerat rena substitut. Då vi 
samtidigt anser att det inte finns några rimliga substitut till banker, samma trygghet som 
erhålls av att ha pengar på ett bankkonto kan inte ersättas av att till exempel ha dem i ett 
kassaskåp i hemmet.  
 
Echambadi et.al (2006) menar dock att Bottomley och Holdens (2001) slutsatser är feldragna 
utifrån felaktigt gjorda statistiska analyser och menar att endast överförbarheten är den faktor 
av passning som har hög signifikans.  
 
Svårighet 
Olika produkter kräver olika mycket kunskap för att kunna tillverka dem, svårigheten i att 
tillverka en utvidgad produkt kallar Aaker och Keller (1990) helt enkelt för svårighet 
(Difficult). Svårighetsgraden i den utvidgade produkten påverkar hur konsumenter utvärderar 
en fiktiv varumärkesutvidgning. Om ett varumärke som uppfattas som högkvalitativt utvidgar 
sitt varumärke mot en produkt som anses vara ”enkel” att producera, kan detta medföra att 
utvidgningen inte uppfattas som lyckad. Det motsatta gäller för lågkvalitativa varor/tjänster 
som för högkvalitativa. Detta kan även göra att grundvarumärket kan ta skada efter 
varumärkesutvidgningen. (Aaker och Keller, 1990)  
 
I sin studie kom Aaker och Keller (1990) fram till att om ett varumärke som står för hög 
kvalitet utvidgar sig mot en produkt som är lätt att tillverka kan konsumenterna uppfatta den 
nya enklare produkten som för högt prissatt, då de kopplar den nya produkten till den ”gamla” 
existerande exklusiva varumärket. 
 
 

3.3 VARUMÄRKESKAPITAL  
 
Under 1990-talet har begreppet varumärkeskapital (Brand equity) använts som ett samlat 
begrepp för ett varumärkes styrka (Melin, 1997, s.33). Aaker (1991, s.7) definierar 
varumärkeskapitalet som de varumärkestillgångar som är knutna eller associerade med ett 
varumärke, dess namn och symbol. Dessa tillgångar antingen ökar eller minskar det värde 
som en vara/tjänst ger till företaget och/eller det företagets kunder. Farquhar (1989) definierar 
lite enklare varumärkeskapital som det värde ett varumärke tillför till en produkt. Pitta och 
Katsanis (1995) beskriver i likhet med Farquhar (1989) varumärkeskapital som det värde ett 
varumärke tillför en produkt, dock påpekar de att värdet kan sträcka sig från den aktuella 
produktkategorin till andra produktkategorier som varumärket själva producerar eller i alla 
fall har sitt varumärke på varan/tjänsten. 
 
För att förstå hur varumärkeskapitalet är uppbyggt finns nedan en förenkling av Aakers (1991 
s. 270) Brand Equity model. Melin (1997, s.35) riktar dock kritik mot Aakers (1991) modell 
och påpekar att modellen saknar inbördes relationer mellan de olika elementen, trots att Aaker 
själv påpekar att det finns starka kopplingar dem emellan. Vi har valt att förenkla Aakers 
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(1991) modell på det sätt att vi tagit bort faktorn övriga varumärkestillgångar därför att det 
endast motsvarar de juridiska bindningar och begrepp (patent, trademark osv.) som påverkar 
företaget och inte är direkt kopplade till en utvärdering av en varumärkesutvidgning.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.2 Vår förenkling av Brand Equity Model (Aaker, 1991 s. 270) 

Varumärkeslojalitet  
De konsumenter som återkommande köper ett varumärke brukar klassificeras som lojala 
kunder. För varumärkesinnehavaren är lojaliteten eftertraktad då den skapar förutsättningar att 
för en stabil marknadsandel och god lönsamhet, då kunderna kommer åter och inte väljer 
konkurrenter. Vanligtvis brukar lojala kunder delas upp i två grupper, de som är lojala till 
varumärket i sig eller de som är lojala till ett specifikt attribut som de tilltalas av i varumärkets 
varor/tjänster. (Aaker, 1991) 
 
Lojaliteten till varumärket i sig innebär att konsumenterna letar sig till varumärket för att de 
på något sätt tilltalas av det. För företaget innebär de lojala konsumenterna att de i sin tur 
bidrar att indirekt marknadsföra varumärket genom så kallad ”word-of-mouth”, det vill säga 
att de påverkar sina bekanta och vänner att köpa varumärkets varor/tjänster. (Aaker, 1991) 
Lojala konsumenter ger även förutsättningar för ett varumärke att behålla en stark 
marknadsposition (Melin, 1999). 
 
Lojalitet till attribut innebär att konsumenter inte är lojala mot varumärket i sig men mot ett 
specifikt attribut som varumärket besitter. Skulle detta attribut ändras skulle konsumenter 
följaktligen välja ett annat varumärke. (Aaker, 1991). Ett exempel kan vara att en konsument 
alltid köper ett visst varumärkes tomatketchup för att den är billigast, således tilltalas den 
konsumenten av attributet pris. Om då priset på varumärkets tomatketchup skulle stiga och bli 
dyrare än konkurrenterna skulle konsumenten inte längre vara lojal mot varumärket.  
 
Varumärkesmedvetenhet  
Medvetenheten om ett varumärke brukar baseras utifrån olika grader av igenkännande hos 
konsumenter. Den högsta nivån av igenkännande är när konsumenter känner igen varumärket 
medan den lägsta nivån innefattar de som inte känner igen varumärket. Att känna igen 
varumärket är en livsviktig faktor för många produkter/tjänster, detta för att om konsumenter 
inte känner till varumärket kan de således inte överväga deras produkter/tjänster som ett 
alternativ när de står inför ett köp. Konsumenter som kan identifiera ett varumärke innebär 
med andra ord en hög nivå av varumärkesmedvetenhet, de konsumenter som inte känner igen 
ett varumärke motsvarar alltså en låg nivå av varumärkesmedvetenhet. (Pitta och Katsanis, 
1995) 
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Uppfattad kvalitet  
Uppfattad kvalitet behandlas i avsnittet om Aaker och Kellers (1990) modell för 
konsumenters utvärderingar av varumärkesutvidgningar (se sida 10).  
 
Varumärkesassociationer 
Associationer till ett varumärke eller snarare kunskapen om ett specifikt varumärke som finns 
hos konsumenter, är en av de viktigaste tillgångarna hos ett varumärke. Varumärkes-
associationer har två huvudsakliga funktioner, det första är att fungera som en signal för att 
komma ihåg varumärkesnamnet och kunna överväga det som alternativ. Den andra 
huvudsakliga funktionen som varumärkesassociationer har är att bidra till att konsumenten 
väljer ett varumärke över andra.(Romaniuk och Gaillard, 2007).   
 
Varumärkesassociationer brukar delas in i tre delar som bestämmer gensvaren för olika 
produkter eller tjänster, de tre aspekterna av varumärkesassociationer är unikhet, föredragande 
och styrka (Pitta och Katsanis, 1995; Keller, 1993) 
 
Unikhet syftar på unika associationer till ett varumärke med avseende på specifika attribut, 
fördelar och attityder.  
 
Attributen är relaterade till produktens duglighet, de kan vidare delas in i produktrelaterade 
och icke produktrelaterade attribut. De produktrelaterade attributen är de fysiska finesserna 
hos en produkt medan de icke produktrelaterade attributen definieras som de externa effekter 
som ger information till konsumenten om köpet eller konsumtionen av en produkt.  
 
Fördelarna representerar den efterfrågade tillfredställelsen som en produkts finesser innebär 
för konsumenten. Ett exempel är att hög bränsleeffektivitet kan värderas högt hos en kund och 
lågt hos en annan. Attityder brukar definieras som summan av alla betydande uppfattningar en 
konsument har om en produkt eller tjänst multiplicerat med styrkan av varje sådan övertygelse 
som bra eller dålig. Vidare påpekas att många positiva övertygelser kan överbyggas av endast 
ett få antal dåliga. (Pitta och Katsanis, 1995) 
 
Styrkan och föredragandet hos en varumärkesassociation syftar till hur stark kopplingen 
mellan associationen och varumärket är och hur den framkallar ett föredragande av ett 
varumärke framför ett annat. En varumärkesstrategi brukar vara att fokusera på ett attribut för 
att stärka associationerna mellan attributet och varumärket (Romaniuk och Gaillard, 2007), ett 
exempel på en stark association är Volvo personbilar som vi anser allmänt förknippas med 
säkerhet.  
 
Keller och Lehmann (2006) framhäver att ett flertal tidigare studier har visat på hur välkända 
och högt ansedda varumärken kan utvidgas mer framgångsrikt i jämförelse med inte så 
välkända (se bland annat Aaker och Keller, 1990; Bottomley och Doyle, 1996). Baserat på en 
analys av sju tidigare studier om varumärkesutvidgning så menar Bottomley och Holden 
(2001) att utvärderingar av varumärkesutvidgningar till stor del baseras på attityder om det 
grundläggande varumärket. En studie av Reddy et.al (1994) visar också att positivt 
uvärderade symboliska associationer kan ligga till grund för utvärdering av 
varumärkesutvidgningar. Varumärken som blivit associerade med varierande produkt- eller 
tjänstekategorier efter en historia av utvidgningar har också visat sig vara en del av en positiv 
utvärdering av varumärkesutvidgningar (Aaker och Keller, 1992).  
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Detta indikerar att de olika dimensionerna av varumärkeskapitalet alla på ett eller annat sätt 
ligger till grund för en konsuments utvärdering av en varumärkesutvidgning. Detta leder oss 
till den första pusselbiten i vår utvidgning av Aaker och Kellers modell Consumer 
Evaluations of Brand Extensions, det vill säga hur konsumenter utvärderar en 
varumärkesutvidgning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
              Figur 3.3 Utvidgning av Aaker och Keller (1990) med varumärkeskapital 
 

 

3.4 UPPFATTAD RISK 
 
 
Vare sig det handlar om att köpa en vara eller tjänst, ett nytt eller utvidgat varumärke kan 
köptillfället innebära en stor risk för konsumenten. Köptillfällen innebär en risk för 
konsumenterna beroende på att konsekvenserna av köpet inte alltid är självklara samtidigt 
som konsumenten har förväntningar på vad köpet skall resultera i. (Cunningham et al. 2005) 
 
Osäkerheten som konsumenter känner inför en köpsituation och hur väl de tror att produkten 
fungerar som den skall benämns den uppfattande risken. (Hem et al. 2003)  
 
Hem et al. (2003) och Desai (2008) beskriver att det generellt är högre risk i att köpa tjänster 
än produkter. Tjänster är inte lika påtagliga som varor och konsumenten har inte lika mycket 
information att värdera innan de beslutar sig för att köpa tjänsten. Till skillnad från varor så 
går inte tjänster att förvara vilket innebär att tjänster konsumeras och produceras på samma 
gång. Varor med fysiska attribut är enklare att standardisera, medan tjänster på grund av den 
låga påtagligheten är svåra att standardisera. Dessa faktorer medför att tjänster variera mer i 
kvalitet än tjänster, vilket i sin tur medför en ökad risk för konsumenter i att köpa tjänster. 
Varumärkesutvidgningar mot tjänstesektorn innebär därför en ökad risk för konsumenten i 
deras köpprocess. Både när ett varumärke utvidgas mot en produktkategori som anses 
riskbenägen och mot tjänstesektorn är grundvarumärket en viktig del för att lyckas med 
utvidgningen. Ett välkänt och etablerat varumärket kan fungera som avlastare eller motvikt till 
de upplevda riskerna på den nya osäkra utvidgade marknaden.  
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Inom begreppet uppfattad risk finns det olika faktorer som påverkar hur stor risken uppfattas 
av konsumenterna. Cunningham et.al (2005) använder sig av Statts (1997) sex riskfaktorer 
som påverkar den uppfattade risken för konsumentbeteende. Dessa sex riskfaktorer är; 
Finansiella, prestation, sociala, fysiska, psykologiska och tid. Laforet (2007) går ifrån de sex 
faktorerna och använder istället en reviderad uppfattad risk med endast tre riskfaktorer, för 
uppfattad risk i varumärkesutvidgningar. Dessa tre riskfaktorer är; Funktionell, finansiell och 
social.   
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

Figur 3.4 Vår modell av LaForets (2007) Tre riskfaktorer 
 
 
Beroende på att risk är en viktig del i utvärderingen av konsumenters köpbeslut (Cunningham 
et.al, 2005) och att tjänster innebär en väsentligt större risk än produkter (Hem, 2003; Desai, 
2008). Vi undersöker varumärkesutvidgningar mot banktjänster som är en tjänst i allra högsta 
grad, det blir svårt för oss att förbise uppfattad risk i vår modell om vad som ligger till grund 
för en utvärdering av en varumärkesutvidgning. Detta leder oss till den andra pusselbiten i vår 
utveckling av Aaker och Kellers modell av hur konsumenter utvärderar en 
varumärkesutvidgning.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Figur 3.5 Utvidgning av Aaker och Keller (1990) med uppfattad risk 
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3.5 VARUMÄRKESFÖRTROENDE 
 
Förtroende innebär vardagligt talat att en person litar på en annan persons ord och att denne 
håller vad den har lovat, liknande gäller för varumärken. Varumärkesförtroende innebär hur 
väl konsumenter litar på ett varumärke och hur väl detta varumärke presterar efter 
konsumenternas förväntningar. Varumärkesförtroende är därför en väldigt viktig del av att 
bygga relationer med konsumenterna och på så sätt bygga upp ett långsiktigt förtroende för 
varumärket. (Reast, 2005).  
 
Enligt Reast (2005) har förtroende inom marknadsföringsforskningen setts av olika forskare 
som bland annat; kritiskt för att behålla kund- och företagsrelationer (Labahn och Kohli, 
1997) och en komponent av varumärkeskapitalet (Dyson et.al, 1996).  
 
Delgado-Ballester et.al (2003) menar att varumärket är en aktiv relation till konsumenter. 
Mycket av vokabulären som modern varumärkesuppbyggnad bygger på kan associeras till 
relationer (MacLeod, 2000). Hiscock (2001) anser att det yttersta målet med marknadsföring 
är att bygga upp ett starkt förhållande mellan konsumenten och varumärket och vidare att 
förtroende är den viktigaste delen i den processen. Desai et al. (2008) anser att varumärkets 
ålder och förtroende påverkar varandra, det vill säga att desto längre varumärket existerat på 
marknaden ju högre förtroende bör det ha och innebär en lägre risk. 
 
 
Reast (2005) delar i sin ”trust model” (se figur 3.6) upp varumärkesförtroendet i två delar, den 
första delen är ”trovärdighet” (eng. credibility) och den andra delen är ”tidigare erfarenhet av 
varumärket” (eng. performance satisfaction). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
Figur 3.6 ”Trust Model”( Reast, 2005) 
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Reast (2005) menar att mycket av forskningen inom varumärkesutvidgning förbiser 
varumärkesförtroendet. Vi anser att varumärkesförtroende skall kunna bidra till utvärderingen 
av en varumärkesutvidgning, speciellt när det handlar om utvidgning mot banktjänster. Detta 
leder oss till den tredje och sista pusselbiten i vår utveckling av Aaker och Kellers modell av 
hur konsumenter utvärderar en varumärkesutvidgning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
              
               Figur 3.7 Utvidgning av Aaker och Keller (1990) med Varumärkesförtroende
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4. UNDERSÖKNINGENS PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I detta avsnitt kommer vi att förklara hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra vår 
studie. 
 

4.1 INRIKTNING FÖR STUDIEN 
 
Många svenska företag har på under de senaste decennierna valt att utvidga deras 
verksamhetsområden med att erbjuda banktjänster. Försäkringsbolaget Skandia grundade 
1994 en telefonbank, som under de senare åren har övergått till Internetbank (Om oss, 
Skandiabanken, 2008). IKEA grundade även Ikanobanken för att gå in på bankmarknaden, 
dock har de valt att gå under ett annat varumärke än IKEA. (Ikanobanken, Om Ikanobanken, 
2008)  
 
Detta fenomen är inte enbart begränsat till den svenska marknaden, Laforet (2007) beskriver 
situationen i Storbritannien där varumärkesutvidgningar mot bankmarknaden är vanligt för 
stora detaljhandelsföretag. Laforet (2007) beskriver vidare att de banktjänster som 
detaljhandelsföretagen på senare tid har börjat erbjuda är så pass avancerade att de kan ses 
som seriösa konkurrenter till de traditionella bankerna. Utöver den ökade konkurrensen från 
dagligvaruhandeln har de traditionella bankerna också fått konkurrens från internationellt håll. 
I en gemensam rapport skriven av de nordiska ländernas olika Konkurrensverk beskrivs den 
rådande konkurrenssituationen på bankmarknaden. I rapporten beskriver de att 
bankmarknaden på senare år karakteriserats av två tendenser, nämligen att små nya banker 
dyker upp och det andra är de ökade gränsöverskridande investeringarna (Konkurrensverken, 
2006).  Det är inte bara småbanker som dyker upp som nya aktörer, en av världens största 
banker, Citibank håller på att etablera sig på den svenska marknaden, som har potentiell att bli 
en seriös konkurrent till de traditionella bankerna, Citibank har redan ca 250 000 kunder i 
Sverige som en del av de 200 miljoner kunder de har världen över (Citibank, Om oss, 
Historia, 2007).  
 
Under perioden 1993-2006 har 22 privatbanker introducerats på den svenska marknaden, de 
flesta ägda av försäkringsbolag (Konkurrensverken, 2006, s.17). Detta anser vi visar på en 
hårdnande konkurrensen på bankmarknaden, och en hårdare konkurrens innebär att vikten av 
ett av att ha ett starkt varumärke för att differentiera sig från sina konkurrenter ökar (Kapferer 
1997, s. 229). Som nämnt i det inledande kapitlet är studier om utvidgningar mot tjänster 
relativt produkter ett begränsat studerat område (Hem och Chernatony, 2003).  Vi har därför i 
vår studie valt att undersöka vad som är viktigt för hur konsumenter utvärderar banktjänster.  
 
För att vidare välja ut de varumärken som i vår undersökning fiktivt skulle utvidga sina 
existerande varumärken mot banktjänster utgick vi från ett antal förutbestämda kriterier. Vårt 
första och mest centrala kriterie var att varumärkena skulle var välkända och finnas 
tillgängliga på den svenska marknaden. Om dessa kriterier inte var uppfyllda skulle vår 
undersökning inte vara genomförbar då inte respondenterna skulle känna till varumärkena. 
För att försäkra oss om att våra respondenter är medvetna om varumärkena valde vi att utgå 
från en undersökning om de starkaste varumärken. 
 
Marknadsundersökningen vi använde oss av är genomförd det engelska 
marknadsundersökningsföretaget Millward Brown som årligen ger ut en uppdaterad lista över 
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de 100 starkaste varumärken i världen. Varumärkesundersökningen omfattar 50 000 
varumärken och är baserad på 1 miljon respondenter. För att försäkra oss ytterligare om att 
respondenterna skall känna igen och ha en attityd till varumärkena gjorde vi vårt urval bland 
de tio starkaste varumärkena av de 100 i undersökningen. Dessa tio starkaste varumärkena var 
(2008): 
 
1. Google 
2. GE 
3. Microsoft 
4. Coca-Cola 
5. China Mobile  
6. IBM 
7. Apple 
8. McDonald’s 
9. Nokia 
10. Marlboro 
 
Vi har valt att begränsa oss till tre varumärken på grund av omfånget av frågor i vår enkät per 
varumärke. För att välja ut tre av dessa tio varumärken har vi ytterligare några kriterier som 
varumärkena måste uppfylla.  
 
Den enligt Hem och Chernatony (2003) bristande forskningen om tjänsteorienterade företag 
är i vår studie en bidragande orsak för val av varumärken för vår studie. Detta för att 
undersöka om olikheter finns beroende på om företaget är tjänste- eller produktorienterat 
Även Desai et al. (2008) beskriver att konsumenter känner en större risk inför ett köp av tjänst 
än ett köp av varor. På grund av detta har vi valt att i vår undersökning både få med 
varumärke som erbjuder både varor och tjänster. Då vi skall välja tre varumärken tänkte vi ha 
ett varumärke som representerar ett tjänsteorienterat företag, ett varumärke som representerar 
ett produktorienterat företag och till sist ett varumärke som erbjuder både varor och tjänster.   
 
Av dessa tio varumärken finns det tre tjänsteföretag, dessa är Google, Microsoft och China 
Mobile. China Mobile anser vi inte vara tillräckligt känt på den svenska marknaden och det 
går därför bort. För att sedan göra det lätt för oss att välja ut det tjänsteorienterade varumärket 
för studien, tar vi det högst rankade enligt Millward Browns undersökning, vilket blir Google 
på första plats. Av de produktorienterade varumärkena finns det bara två självklara på topp 
tio, dessa är Coca-Cola och Marlboro. Vi väljer även detta varumärke genom den med högst 
ranking, i detta fall blir det Coca-Cola på en fjärde plats.  
 
När det gäller det tredje varumärket väljer vi ett som erbjuder både varor och tjänster. Om vi 
utgår från rankingen även här hamnar vi först på GE som ligger på en andra plats. GE går 
tyvärr bort för oss och vår undersökning då de redan erbjuder banktjänster (Ge, 2008). Nästa 
varumärke i kategorin för de som erbjuder både varor och tjänster är IBM på en sjätte plats. 
Vi anser dock att IBM inte är så intressanta då vi ser dem mer som ett ”business to business – 
företag”, däremot på platsen strax under IBM, på en sjunde plats hittar vi Apple som vi anser 
vara ett väldigt intressant varumärke. Detta därför att enligt Millward Browns undersökning 
har Apple från 2007 till 2008 ökad värdet på sitt varumärke med 123 %, vilket vi tycker är 
väldigt imponerande och intressant då vi i vår undersökning fokuserar en del på 
varumärkeskapitalet. Vi har i valet av det tredje varumärket (som erbjuder både varor och 
tjänster) därför valt att gå ifrån rankingen och har istället valt att ta Apple som ligger på 
sjunde plats.   
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För att sammanfatta så kommer vi i vår studie att inrikta oss mot varumärkesutvidgningar mot 
bankbranschen, detta genom att använda oss av varumärkena Google, Coca-Cola och Apple. 
Detta för att se hur konsumenterna uppfattar de tre varumärkenas fiktiva utvidgningar mot 
banktjänster. För att få en bättre överblick av de tre varumärkena följer nedan en kort 
presentation av dem.  
 
Presentation Google 
Google startades i september 1998, Google är först och främst känt som sökmotor på Internet 
och med ett sökindex på över 8 miljarder webbadresser kan Google titulera sig som världens 
största sökmotor (Företagsinformation Google, 2008). Som nämnt i föregående avsnitt så kan 
Google även titulera sig som världens starkaste varumärke (Millward Brown, 2008). Google 
erbjuder utöver sin funktion som sökmotor idag även tjänster som internetbaserad mail- och 
kalendertjänst, program för sattelitkartor och mycket mer (Företagsinformation Google, 
2008).   
 
Presentation Apple 
Apple Computer Inc. Startades den 3 januari 1977 i Kalifornien, USA. Apple tillverkar och 
säljer bland annat mobiltelefoner, mp3-spelare, bärbara datorer, stationära datorer och 
mjukvaruprogram. Några av de kända produktnamnen är Ipod, Iphone och Itunes. (Apple, 
Investor Relations, 2008) I Millward Brown (2008) undersökning om de 100 starkaste 
varumärkena hamnade Apple på en sjunde plats.   
 
Presentation Coca-Cola 
Coca-Cola grundades 1886 och är ett företag som producerar och säljer läskedrycker (Coca-
Cola, Our Company, 2008). Coca Cola och är i dag ett av värdens starkaste varumärken, med 
en placering på fjärde plats på Millward Browns (2008) varumärkesundersökning.  
 
 

4.2 UTFORMNING AV ENKÄTEN 
 
Problemformuleringen i vår undersökning är att undersöka vad som är viktigt för hur en 
konsument utvärderar en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. För att kunna studera 
detta fenomen har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning genom en standardiserad 
och strukturerad enkät. Enligt Christensson (1998, s.47) lämpar sig en kvantitativ 
undersökning bäst när en eller flera teorier skall testas. Resultatet kan sedan ligga till grund 
för att utveckla teorierna och följaktligen teoriernas praktiska förklaringsvärde.  
I standardiserade enkäter är frågorna i en specifik ordning och frågorna är ställda på samma 
sätt till samtliga respondenter (Christensen 1998, s.120). Vår enkät avser att mäta 
konsumenters attityder till varumärkesutvidgningar och därför har vi valt att ha en 
standardiserad enkätundersökning.  
 
Strukturerade svarsalternativ ger respondenten ett givet antal alternativ att svara på, där 
respondenten väljer de svarsalternativ som de anser stämmer bäst, detta innebär dock att 
frågorna blir slutna, det vill säga att det finns en viss risk att respondenterna blir styrda i sina 
svar. Däremot passar slutna frågor bra när enkäten avser att mäta bland annat attityder. 
(Christensen 1998 s.120) Eftersom att vi undersöker varumärken och konsumenters attityder 
till varumärkesutvidgningar anser vi att de slutna (riktade) frågorna är ett bra tillvägagångssätt 
för att ta upp konsumenternas attityder mot varumärkesutvidgningarna. Vi kommer dock att i 
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enkäten att ha en öppen fråga, detta då vi inte kunde mäta begreppet unikhet i associationer på 
något annat sätt, (mer om detta finns i operationaliseringen). 
 
Intervallskalor är väldigt vanliga att använda i enkätundersökningar, fördelen med 
intervallskalor är de är lätta att sammanställa och analysera resultatet från. Anledning till att 
det är så lätt att analysera intervallskalor är att stegen i intervallet är lika stora. (Christensen, 
1998, s.124).  
 
Likertsskalor är en typ av intervallskala som är lämplig att använda för att mäta respondenters 
attityder. Likertskalan består av en eller flera likartade påståenden där respondenten får 
avgöra om den instämmer helt eller instämmer inte alls på en fem- eller sjugradig skala. 
(Ejlertsson, 2005, s.91) Vi har valt att i vår studie utgå från en sjugradig skala för att lättare 
kunna göra jämförelser med tidigare forskning, Aaker och Keller (1990) använde sig 
exempelvis av en sjugradig skala. I vår enkät har vi valt att till största dels använda 
likertskalor, då det blir enklare att mäta begreppet och koppla ihop frågor. Dock kommer vi 
att använda nominalskalor till ett fåtal påståenden där det bara kan finnas ett korrekt svar, 
exempelvis kön och ålder där respondenten bara kan tillhöra en viss grupp. Även för att mäta 
igenkänningsgraden av varumärkena använder vi oss av nominalskalor, då respondenten får 
fylla i de varor/tjänster som de tror varumärkena erbjuder. Dessa påståenden/frågor kan bara 
ha ett svar antingen erbjuder varumärket varor/tjänsten eller inte.  
 
För att tydligt se skillnaderna mellan varumärkena och hur de påverkar en uppfattad 
varumärkesutvidgning delar vi in enkäten i delar efter de tre varumärkena. För varje 
varumärke i enkäten ställer vi frågor om alla de begrepp som vi anser bör påverkar attityden 
till en varumärkesutvidging. Delarna som vi vill undersöka hur de påverkar 
varumärkesutvidgningen syns i vår modell i teorin. Modellen består av Aaker och Kellers 
(1990) modell (uppfattad kvalitet, passning och svårighet), varumärkeskapital (Aaker 1991) 
och varumärkesförtroende och uppfattad risk (Laforet, 2007).  
 
Ejlertsson (2005, s.92) menar att om det finns en uppsättning frågor som avser att mäta ett och 
samma begrepp är det kan dessa slås ihop till ett index. När detta index avser att mäta att visst 
begrepp är det viktigt att frågorna inte skiljer sig allt för mycket sinsemellan för att kunna ha 
en hög validitet inom indexet. Genom att vi utgår från tidigare beprövade teorier anser vi att 
validiteten inom våra index är höga och att begreppen mäter det som de avser att mäta. 
För att kunna få en siffra på indexet och för att kunna jämföra begreppen och förhållandet 
mellan dem, ges frågorna en svarsskala med samma storlek på intervallet, där resultaten från 
vart påstående sedan adderas ihop till ett totalvärde för begreppet (indexet). (Ejlertsson, 2005, 
s.92)     
 
Christensen (1998, s.128) beskriver vikten av att ha en estetiskt tilltalande enkät för att få 
respondenterna intresserade samt motiverade att fylla i hela enkäten. För att få våra 
respondenter att vara motiverade att fylla i hela vår enkät (som vi anser är relativt lång) har vi 
använt oss av det grafiska mjukvaruprogrammet ”Adobe Illustrator” för att utforma enkäten 
estetisk tilltalande. En annan del vi anser viktigt för att få respondenterna att fylla i hela 
enkäten är att de ska ha tid avsatt för ifyllandet. Vi genomförde enkätundersökningen bland 
studenter som hade avsatt tid under en föreläsning för att fylla i enkäten, detta tror vi bidrog 
till den höga svarsfrekvensen och motivationen att genomföra enkäten.  
 
Innan enkäten var helt klar för att kunna distribueras ut till respondenterna genomförde vi en 
testkörning av enkäten för tio utvalda personer. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att 
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enkäten var lätt att genomföra för respondenten, samt om vi som skapare av den hade missat 
någon viktig del som komplicerade det för respondenten. Detta var väldigt givande och vi fick 
en bättre förståelse för respondenterna. Exempelvis visade det sig att respondenterna trodde 
att de behövde kunskap om varumärkena, men då vi bara ville ha deras attityder till 
varumärkena. På grund av detta kunde vi lägga till en förklarande text i början av enkäten där 
vi beskrev att det är attityder vi mäter och inte kunskap. Denna insikt medförde även att när vi 
genomförde undersökningen förklarade vi tydligt för respondenterna att vi mätte attityder och 
inte deras kunskapsnivå om varumärkena. 
 
 

4.3 OPERATIONALISERING AV BEGREPP 
 
För att ett begrepp skall kunna användas i en kvantitativ undersökning måste det kunna mätas, 
utformningen av de olika måtten för begrepp är en process som ofta brukar kallas 
operationalisering (Bryman och Bell 2005, s. 90). I vår undersökning mäter vi en uppsättning 
begrepp, för att detta skall var tillförlitligt behöver vi en hög begreppsvaliditet. Ejlertsson 
(2005, s.102) påpekar att begreppsvaliditet ställer höga krav på operationaliseringen. 
 
Nedan förklarar och motiverar vi hur vi överfört de begrepp och teorier vi lagt fram i den 
teoretiska referensramen till mätbara attityder hos respondenterna. Förutom för de unika 
associationerna under varumärkeskapitalet som mäts genom en öppen fråga, är samtliga 
svarsalternativ baserade på en sjugradig Likertsskala.   
 
Operationalisering av Aaker och Kellers (1990) modell  
Aaker och Kellers (1990) modell är som nämnt i teorin uppbyggd kring de tre faktorerna 
passning, kvalitet och svårighet. Nedan beskriver vi hur vi operationaliserat dessa begrepp. 
Alla svarsskalor som behandlar påståenden om Aaker och Kellers modell är sjugradiga 
likertsskalor där en etta motsvarar stämmer ej överens medan en sjua motsvara stämmer 
överens.  
 
För att mäta graden av passning (fit) har vi använt oss av operationaliseringar som liknar de 
som Aaker och Keller (1990) använde sig av. De operationaliserade graden av uppfattad 
passning genom överförbarhet (Transfer), komplement (Complement) och substitut 
(Substitute).  
 
För att mäta graden av överförbarhet, det vill säga hur konsumenters attityder till varumärket 
kan överföras till det utvidgade varumärket, har respondenterna få ta ställning till två 
påståenden. Aaker och Kellers (1990 s.31) operationalisering av överförbarhet syftar till att 
mäta om respondenten tror att kompetensen/personalen effektivt kan överföras till det 
utvidgade varumärket: ”Would the people, facilities, and skills in developing, refining, and 
making the product be helpful if the manufacturer were to make the product extension”. 
Utifrån detta har vi delat upp påståendet i två frågor, den första syftar till att mäta om 
personalen och kunskapen (People, skills) kan överföras: ”Den kompetens som idag behövs 
för att tillverka varumärket X:s produkter/tjänster skulle komma väl till nytta för varumärke X 
bank”. Det andra påståendet syftar till att mäta hur väl respondenterna tror att de 
distributionskanaler (facilities) som varumärket idag använder sig av kan komma nytta för det 
utvidgade varumärket: ”De distributionskanalerna (butiker/lokaler/internet etc.) som 
varumärke X använder idag skulle komma väl till nytta för varumärke X bank”.  
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För att mäta produkterna som komplement använde vi oss av Aaker och Kellers (1990, s.31) 
operationalisering ”To which extent the products were complements that they would be likely 
to use in certain usage situations”. Vi bad utifrån detta att respondenterna skulle ta ställning 
till påståendet: ” Vid nyttjande av varumärkes X produkter/tjänster, skulle jag tänka mig att 
använda deras banktjänster samtidigt”.  
 
För att mäta respondenternas attityder till kvaliteten hos varje grundläggande varumärke så 
utgick vi från Aaker och Kellers (1990, s. 31) operationalisering av uppfattad kvalitet, där de 
helt enkelt lät respondenten ta ställning till deras uppfattning om den kvalitet som varumärket 
stod för (”overall quality of each original brand”) på en skala från 1 som innebar undermålig 
eller dålig kvalitet (eng. inferior) till 7 som innebar överlägsen (eng. superior) kvalitet. En 
direkt översättning av ”quality” är svår att göra därför att kvalitet blir ett mått som kan tolkas 
på olika sätt och därför inte få någon begreppsvaliditet. Därför har vi valt att omformulera 
påståendet från Aaker och Keller (1990) till: ” Varumärke X erbjuder/producerar 
högkvalitativa produkter/tjänster”.  
 
Aaker och Keller (1990, s.31) operationaliserade svårighetsgraden av en 
varumärkesutvidgning, det vill säga hur svårt det är att tillverka/genomföra utvidgningen, med 
frågan ”Would specialized people, facilities and skills be needed to make the extended product 
class?”. För att mäta den uppfattade svårighetsgraden av i att tillverka/genomföra 
varumärkesutvidgningen delade vi upp frågan i två påståenden. Det första avsåg att mäta om 
personalen och kunskapen (”people” och ”skills”) i varumärket ansågs tillräckligt hög för att 
starta en bank eller om specialisthjälp skulle behövas. Vi använde därför påståendet 
”Varumärke X skulle behöva extern hjälp av specialister för att starta varumärke X bank” för 
att mäta om personal och skills skulle behövas. Med det andra påståendet avsåg vi att mäta 
om nya distributionskanaler (”facilities”) skulle behövas för att genomföra utvidgningen. Vi 
använde därför påståendet ”Varumärke X skulle behöva nya distributionskanaler 
(kontor/bankomater etc.) för att starta varumärke X bank”. 
  
För att mäta respondenternas attityd till varumärkesutvidgningarna använde vi oss av Aaker 
och Keller (1990, s.31) operationalisering av begreppet. Aaker och Keller ’s 
operationalisering för detta mått var ”the perceived overall quality of the extension” och ” the 
likelihood of trying the extension assuming a purchase was planned in the product class”. Ur 
dessa operationaliseringar av Aaker och Keller (1990) formulerade vi följande fråga: Om du 
skulle planera att skaffa en ny eller byta bank, är det då troligt att du skulle välja just 
varumärke X om det finns som alternativ? För att få en bättre bild av respondentens attityd till 
varumärkesutvidgningen så fick de även ta ställning till hur de uppfattade kvaliteten på den 
utvidgade banktjänsten genom två påståenden, ”Varumärke X uppfattar jag skulle hålla en 
hög kvalitet på sina banktjänster” och ”Varumärke X tror jag skulle prestera och fungera lika 
bra som de traditionella bankerna”. Sammanfattningsvis avser alltså dessa tre frågor avser att 
mäta respondenternas attityd till kvaliteten i varumärkenas ”fiktiva” banktjänster.  
 
Operationalisering av varumärkeskapitalet 
För att mäta varumärkeskapitalet för vart och ett av varumärkena så utgick vi från Aakers 
(1991, s.270) ”brand equity model”, det vill säga att varumärkeskapitalet består av; 
medvetenhet, lojalitet, uppfattad kvalitet och associationer. Dock finns det förutom uppfattad 
kvalitet inga tidigare operationaliseringar av begreppen inom varumärkeskapital, vi har därför 
utvecklat våra egna frågor utifrån vår teoretiska referensram. Samtliga svarsskalor i 
varumärkeskapitalet förutom associationerna (den öppna frågan) mäts i likhet med tidigare 
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svarsskalor genom en sjugradig likertsskala där ett motsvarar stämmer ej överens och sju 
motsvarar stämmer överens.  
 
Med medvetenhet om varumärket menar vi hur väl respondenten är medveten om varumärket 
och dess produkter/tjänster. För att mäta medvetenheten om varje varumärke delade vi upp 
begreppet i två skilda frågor.  
  
Första frågan vi ställer om varumärkesmedvetenheten är om respondenten känner igen 
varumärke X, samt att vi visar varumärkets logotyp. Med denna fråga avsåg vi inte att få fram 
ett mått som skall mäta begreppet varumärkesmedvetenhet, utan bara för att se bortfallet. 
Denna fråga var viktig då de som aldrig sett eller hört om varumärket då kunde gå vidare till 
nästa varumärke. Dock visade det sig senare att samtliga respondenter förutom en kände igen 
alla tre varumärken. 
  
För att få ett mått på begreppet varumärkesmedvetenhet gav vi respondenten ett urval av åtta 
varor/tjänster där vi ville att respondenten skulle fylla i de varor/tjänster som de trodde att 
varumärket erbjöd sina kunder. Av dessa åtta varor/tjänster är det endast fyra av dessa som är 
korrekta. Genom denna fråga får vi ett bra mått på hur väl respondenten är medveten om 
varumärket och vilka varor/tjänster de erbjuder. Läs mer om hur vi beräknat detta i avsnittet 
databearbetning.   
 
Då vi inte hittat någon tidigare operationalisering av lojalitet till varumärket använde vi Pitta 
och Katsanis (1995) två mått för lojalitet, lojalitet till varumärket och lojalitet till attribut. 
Genom att respondenten fick ta ställning till påståendet ”jag föredrar varumärke X framför 
deras konkurrenter”, avsåg vi att mäta varumärkeslojaliteten. För att mäta om respondenten 
hade någon lojalitet baserad på ett unikt attribut så fick de ta ställning till påståendet: ”jag 
föredrar varumärke X framför deras konkurrenter för att de antingen har bättre pris, kvalitet 
eller service”. 
 
Då vi redan operationaliserat begreppet uppfattad kvalitet av det grundläggande varumärket i 
avsnittet om uppfattad kvalitet (sida 22-23) har vi valt att inte ställa frågan ytterligare en gång. 
Däremot kommer svaren för uppfattad kvalitet för det grundläggande varumärket att ingå i 
uppfattad kvalitet såväl som i varumärkeskapitalet. Detta beror på att både Aaker (1991) och 
Aaker och Keller (1990) använder sig av begreppet ”quality” för att mäta de två tidigare 
skilda begreppen varumärkeskapital och utvärderingen av en varumärkesutvidgning. Dock 
kommer vi inte inkludera variabeln uppfattad kvalitet när vi testar Aaker och Kellers modell 
tillsammans med varumärkeskapitalet för att undvika att det mäts flera gånger i samma 
modell. Vid en testkörning med variabeln uppfattad kvalitet två respektive en gång som 
oberoende variabel uppstod det dock ej några signifikanta skillnader. 
 
För att mäta associationerna till varumärket använder vi oss av en öppen fråga, det vill säga 
ett icke strukturerat svarsalternativ. Detta för att inte styra och begränsa respondenterna i 
deras associationer (Christensen, 1998, s.120). Den öppna frågan bygger på Pitta och Katsanis 
(1995) teorier om att associationer till varumärken bör vara tillräckligt starka och unika för att 
verka för att konsumenten skall välja det före andra varumärken. Den öppna frågan lyder: 
”skriv ett ord som du starkast förknippar med varumärke X”. För att mäta om associationerna 
verkar för att föredra varumärket framför andra varumärken och därmed styrkan i 
associationerna ställer vi påståendet: ”det ord som jag associerade med varumärke X, gör att 
jag skulle välja det varumärket framför dess konkurrenter”. 
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Operationalisering av uppfattad risk  
För att mäta risk använder sig Laforet (2007) av tre riskfaktorer; Finansiell risk, funktionell 
risk och social risk. För att mäta den uppfattade risken kommer vi att ha tre frågor. 
Svarsskalorna kommer som tidigare att vara likertsskalor där respondenten anger sin attityd, 
där en etta motsvarar stämmer ej överens och en sjua motsvara stämmer överens.  
 
För att mäta den finansiella risken använder vi oss av en omformulering av Laforet (2007, 
s.86) påstående ”I only trust store X when financial risks are low”. Efter översättning till 
svenska och omformulering kom vi fram till påståendet ”Det känns riskfyllt att mina pengar 
ligger på varumärke X bank”.  
 
För att mäta den funktionella risken använder vi oss också av en omformulering av Laforet’s 
(2007, s.86) ”I only trust store X when product performance risks are low”, påståendet som 
respondenten får ta ställning till för att mäta funktionell risk är ”Jag föredrar varumärke X  
framför deras konkurrenter för att risken är mindre att varumärke X’s varor/tjänster fungerar 
dåligt”.  
 
För att mäta den sociala risken använder vi oss av påståendet ”varumärke X skulle kunna 
erbjuda mig samma sort av relation jag har till min bank idag”. Med detta påstående avser vi 
att mäta den sociala risken av att byta sin nuvarande bank till varumärke X bank, vilket är 
avvikande från Laforets (2007, s.86) operationalisering: ” When I use the product in public 
(or for visitors or for my lifestyle) I prefer to buy established brand”. Anledningen till att vår 
operationalisering avviker är att vi anser att Laforets operationalisering inte är applicerbar på 
vår studie. Istället anser vi att den sociala risken bör mätas genom att relationerna sätts i 
fokus.  
 
Operationalisering av varumärkesförtroende 
För att mäta varumärkesförtroende, utgick vi från de delar av Reast (2005) ”brand trust 
model” som vi ansåg vara relevanta för att mäta varumärkesförtroende. Även i denna del 
motsvarade svarsalternativen, ett stämmer ej överens, och sju stämmer överens.  
 
Vi avsåg att mäta varumärkesförtroendet genom trovärdighet (eng. Credibility) och dels 
genom tidigare erfarenhet med varumärket (eng. Performance satisfaction) i enlighet med 
Reast (2005).  
 
För att mäta trovärdigheten fick respondenterna ta ställning i vilken grad de stämmer överens 
med påståenden om vad de ansåg att varumärke X står för. De påståenden de fick ta ställning 
till var de faktorer som Reast (2005) anser att varumärkesförtroendet bygger på.  De faktorer 
för trovärdighet (Reast, 2005) som respondenterna fick ta ställning till var om de tyckte att 
varumärke X stod för: rättvisa, ärlighet, omtanke om kunder, överensstämmande värderingar 
och expertis. För att mäta den tidigare erfarenhet av varumärket (Reast, 2005) fick 
respondenterna ta ställning i vilken grad de stämmer överens med påståenden om vad de 
ansåg att varumärke X står för avseende på infriade förväntningar, kvalitetsnivå och 
pålitlighet. 
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Nedan visas vilka frågor in enkäten som mäter de olika begreppen i vår modell.  
 

Variabel Google Apple Coca-
Cola 

Passning 18-20  44-46 70-72 
Uppfattad kvalitet 7 33 59 
Svårighet 24-25 50-51  76-77 
Uppfattad kvalitet 
utvidgning 

26-28 52-54  78-80 

Varumärkeskapital 4-9 30-35 56-61 
Uppfattad risk 21-23 47-49 73-75 
Varumärkesförtroende 10-17  36-43  62-69 

Tabell 1. Numrering av frågorna i enkäten 
 
 

4.4 UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET 
 
Då vi genomför en kvantitativ enkätundersökning finns alltid risken för att resultaten av vår 
undersökning inte är tillförlitiga. När det handlar om säkerheten och trovärdighet för 
undersökningar talas det om två välkända begrepp, dessa är validitet och reliabilitet. 
Anledningen till att undersökningens trovärdighet är så pass viktig beror på undersökningen 
skall vara möjlig att generalisera till hela målpopulationen. (Ejlertsson, 2005) 
 
Begreppet validitet mäter hur väl frågorna i undersökningen verkligen mäter det de är avsedda 
att mäta. Inom begreppet validitet finns det flera olika typer; innehållsvaliditet, 
begreppsvaliditet, kriterievaliditet (Ejlertsson, 2005, s.100). I undersökningen som vi 
genomför avser vi att mäta välkända begrepp inom teorin för varumärkesutvidgningar. Dessa 
begrepp mäter vi genom att ställa ett antal liknande frågor om varje begrepp och på så sätt 
skapar ett index som mäter begreppet (Ejlertsson, 2005, s.92).  
 
Innehållsvaliditet mäter hur väl frågor som avser att mäta samma sak liknar varandra 
(Ejlertsson, 2005, s.102). Denna typ av validitet är väldigt viktig för oss då våra begrepp 
består av ett flertal frågor/påståenden som tillsammans bildar ett index. Skulle det vara låg 
innehållsvaliditet mellan frågorna som mäter samma begrepp, blir detta mått inte korrekt och 
resultatet blir missvisande. För att undvika detta utgår vi i så stor utsträckning som möjligt 
från frågor baserade på existerande teorier som tidigare ställts för att mäta de olika begreppen 
vi har i vår modell. Genom att använda dessa beprövade frågor anser vi att vi får hög validitet 
inom begreppet.    
 
Begreppsvaliditet kan även kallas för teoretisk validitet och avser att se till så att begreppets 
innebörd avspeglas av måttet i undersökningen. (Bryman och Bell, 2003, s.48)  
Begreppsvaliditet är den mest avancerade formen av validitet och det kräver hög kunskap om 
de teorier som är avsedda att mätas. Detta ställer höga krav på operationaliseringen av 
begreppen till frågorna i enkäten. (Ejlertsson, 2003, s.102). 
 
Kriterievaliditet innebär att frågor i en kvantitativ undersökning stämmer väl överens med det 
verkliga resultatet som undersökning avser att mäta. Denna form av validitet avser att mätta 
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beteenderelaterade kriterier. Det vill säga att resultatet från undersökningen förklarar och 
stämmer överens med det verkliga resultatet/beteenden som undersökningen avser att mäta. 
(Ejlertsson, 2005, s.101). Denna validitet är inte lika relevant för oss att fokusera på som de 
två andra. Detta då vi undersöker teorierna om hur konsumenter utvärderar en fiktiv 
varumärkesutvidgning mot banktjänster, vi avser inte att se hur varumärkesutvidgningar 
fungerar i verkligheten och praktiken.    
 
Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten i en undersökning där möjligheter för felvärden hos 
respondenten skall elimineras. (Patel och Davidsson, 2003, s.86) Stabilitet är en del av 
begreppet reliabilitet och beskriver om det finns stabilitet i undersökningen då 
undersökningen skulle ge liknande resultat vid olika undersökningstillfällen. Om en 
undersökning ger helt olika resultat vid olika tillfällen innebär detta att det finns en stor 
felmarginal i undersökningen och undersökningen är inte tillförlitlig. (Bryman och Bell, 2003, 
s.48). För att få en hög reliabilitet och stabilitet i vår undersökning är det viktigt att ha en 
lättförståelig enkät som inte ger stort utrymme för egna tolkningar av frågorna. Vi har även i 
vår enkät valt att designa den så att den känns snygg och enkel att fylla i. Tidsaspekten på 
detta arbete gör det inte möjligt för oss att kunna upprepa undersökningen och på så sätt svårt 
att mäta reliabiliteten, vilket ställer ytterligare krav på en väl formulerad enkät. 
I kvantitativa studier är det intressant att se till hur undersökningen och resultatet av urvalet 
går att generalisera till andra grupper det vill säga hur hög den externa validiteten är. Om 
urvalet till undersökningen väl representerar målpopulationen, är det möjligt att generalisera 
resultaten till hela målpopulationen. (Bryman och Bell, 2003, s.48) Syftet med vårt urval var 
dock inte att kunna generalisera dessa resultat till andra studenter, syftet var att kunna testa 
teorierna och kunna få fram en modell för uppfattade varumärkesutvidgningar. Vårt icke 
slumpmässiga urval gör det inte heller möjligt att generalisera resultaten i någon större 
utsträckning.  
 
 

4.5 DATABEARBETNING OCH DEFINITION AV STATISTISKA BEGREPP 
 
Efter att vi fört in värdena från varje svar från alla enkäter i dataprogrammet SPSS började vi 
att analysera värdena. För att kunna analysera värdena var vi tvungna att först gruppera ihop 
frågor som avsåg att mäta ett och samma begrepp till ett index. Ejlertsson (2005, s.92) menar 
att om det finns en uppsättning frågor som avser att mäta ett och samma begrepp är det kan 
dessa slås ihop till ett index. Exempelvis använde vi i enkäten två frågor för att mäta 
begreppet lojalitet, vi grupperade därefter ihop dessa två frågor till en gemensam variabel för 
lojalitet för var och ett av de tre varumärkena.  
 
Eftersom alla våra frågor (förutom den öppna frågan) kan besvaras på en sjugradig skala, 
hamnar alla våra medelvärden mellan 1 och 7. Ett medelvärde kan sägas vara ett 
siffermaterials tyngdpunkt, uttryck i ord innebär det ”summan av alla värden dividerat med 
antalet observationer” (Keller, 2005, s.90). Vi använder oss dock inte bara av medelvärdet för 
att få ett mått på begreppen, utan vi tittar även på mått för standardavvikelse. Enligt Edling 
och Hedström (2003, s.30) är standardavvikelse det vanligaste måttet för att ange spridningen 
av observationer i ett material. Det varumärke som visar på högst standardavvikelse i ett mått 
är därmed också det varumärke där spridningen i svaren är störst.  
 
Enkäten som ligger till grund för detta arbete är uppdelad i delar efter de valda varumärkena, i 
slutet av varje del ställer vi tre frågor om hur respondenten uppfattar respektive varumärkes 
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utvidgning mot banktjänster. Dessa tre frågor grupperar vi ihop till ett begrepp precis som vi 
nämnt tidigare och detta begrepp kallar vi för utvärderingen av utvidgningen.  
 
För att kunna mäta om det finns något samband mellan till exempel lojalitet och 
utvärderingen av en varumärkesutvidgning så använder vi oss av beräkningar av korrelation. 
Korrelation avser att klargöra om en företeelse har med en annan företeelse att göra, och om 
så är fallet hur starkt hänger de ihop, detta kallas för korrelationskoefficient (Edling och 
Hedström, 2003, s.73).  
 
För att beräkna korrelationskoefficienterna genomförde vi en tvåsidig (two-tailed) bivariat 
analys med syftet att undersöka det fanns någon korrelation. Syftet med en tvåsidig bivariat 
analys till skillnad från en ensidig är att sambandet både kan anta ett positivt eller negativt 
värde (Wahlgren, 2005, s.94). Att analysen av korrelationskoefficienterna skulle vara 
dubbelsidig var viktigt för vår undersökning då vi inte visste om det förelåg ett positiva eller 
negativa samband mellan de olika faktorerna och utvärderingen av 
varumärkesutvidgningarna. 
 
Vi valde att använda den enligt Wahlgren (2005, s.95) och Edling och Hedström (2003, s. 76) 
vanligaste metoden för analys av korrelationskoefficienter, nämligen "Pearson’s correlation" i 
vår analys. Med denna metod får korrelationen en korrelationskoefficient (r) som kan ha ett 
värde mellan -1 och +1 där ett minusvärde indikerar ett negativt samband och ett plusvärde ett 
positivt samband. Ju närmre koefficienten ligger antingen -1 eller +1 desto starkare är 
sambandet variablerna emellan. (Edling och Hedström, 2003, s.78) Enligt Edling och 
Hedström (1993, s.78) kan sambandet sägas vara mycket högt om r är mer än plus eller minus 
0.75, dock påpekar dem att högt i ett fall kan vara ett olämpligt språkval i ett annat. I 
bivariatanalysen utvärderas sedan korrelationskoefficienterna genom deras signifikansnivå, en 
signifikansnivå på till exempel 5 % (p = 0.05) innebär att antagandet kommer att vara fel i 5 
% av fallen om antagandet upprepade gånger testas. Det är således den risk man tar för att tro 
på sitt samband (Edling och Hedström, 2003, s.125). För att korrelationen skall vara statistiskt 
signifikant godtas normalt en signifikansnivå på 1-5 % (Wahlgren, 2005, s.97). I vår studie 
använder vi oss av en signifikansnivå på 5 %. En signifikansnivå på till exempel 5 % innebär 
samtidigt att man antar ett konfidensintervall på 95 %, värdet på konfidensintervallet kallas 
konfidensgrad. För att exemplifiera innebär ett värde som är har en konfidensgrad på 95 % att 
det är 95 % sannolikhet att samma värde skulle uppstå vid upprepade undersökningar. 
Vardagligt talat är konfidensintervallet (Edling och Hedström, 2003, s. 45) den sannolikheten 
som finns för att värdet upprepas vid återupprepade undersökningar medan signifikansnivå 
(Edling och Hedström, 2003, s.125) är den risk man tar att värdet är felaktigt. 
 
Vi kommer i analysen av vår modell att genomföra en multipel linjär regression för var och 
ett av varumärkena. En multipel regressionsanalys används för att studera hur flera oberoende 
förklaringsvariabler (independent) påverkar en beroende variabel (dependent) (Svensson, 
1996). 
 
För varje varumärke genomför vi en multipel linjär regression mellan Aaker och Kellers 
(1990) variabler som oberoende variabler och utvärderingen av varumärkesutvidgningen som 
beroende variabel. Sedan kommer vi även att genomföra en multipel linjär regression för 
varje varumärke, med variablerna i hela vår modell som oberoende variabler (Aaker och 
Keller (1990), Uppfattad Risk och varumärkesförtroende (Laforet, 2007) varumärkeskapitalet 
(Aaker, 1991) och utvärderingen av varumärkesutvidgningen som beroende variabel.  
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Anledningen till att vi gör regressionsanalysen är för att visa på modellernas förklaringsgrad, 
det vill säga den grad av förklaring av variationen i den beroende variabeln (utvärdering av 
utvidgningen) som kan hänföras till våra oberoende variabler (Wahlgren, 2005, s.103). Det 
mått vi kommer att använda är R2 (förklaringsgrad), värdet på förklaringsgraden indikerar på 
att variablerna i modellen förklara motsvarande procent av den oberoende variabeln (i vårt fall 
”utvärdering av varumärkesutvidgning”).  
 
Vi kommer även titta på om sambanden mellan begreppen i vår modell är statistiskt 
signifikanta. Vi använder oss även här av en signifikansnivå på 5 %.          
 
När vi mäter begreppet risk vill vi precis som alla andra begrepp skapa ett en variabel (index) 
genom att gruppera ihop de tre frågorna som avser att mäta begreppet risk. När vi grupperar 
ihop flera frågor till ett index genom att använda medelvärde gäller det att frågornas 
svarsalternativ är lika. Frågorna om risk besvaras alla med en sjugradig skala med 
motpolerna; stämmer ej överens och stämmer överens. Den första frågan om risk innebär att 
om respondenten svarar högt (7) det vill säga stämmer överens innebär detta att respondenten 
uppfattar att varumärkets fiktiva banktjänster innebär en stor (finansiell) risk. Däremot i de 
två andra frågorna är påståendena vända, det vill säga att om respondenten svarar en 7:a 
(stämmer överens) innebär det att respondenten uppfattar varumärkes fiktiva banktjänster att 
ha låg (funktionell och social) risk. För att få ett index för det samlade begreppet uppfattad 
risk valde vi att vända på de två sista frågornas svarsskalor. Detta för att kunna få ett 
medelvärde som visade på den samlade risken, det vill säga att en hög siffra (max 7) på 
medelvärdet för risk innebär att varumärkes fiktiva banktjänster anses ha en hög risk. För att 
genomföra detta valde vi helt enkelt att vända på svarsskalan för de två sista frågorna så att de 
som svarat en etta nu fick en sjua som svar. Detta innebär att stämmer ej överens nu bli högst 
upp på skalan det vill säga en sjua. För att praktiskt genomföra detta valde vi att ta 
medelvärdena för svaren på dessa två frågor och sedan använda oss av en enkel ekvation för 
att vända begreppen. Som vi nämnt vänder vi skalan så att 1 blir 7 osv. mitten på skalan blir 
värdet fyra, därav använde vi oss av ekvationen 4 + (4 – x). Exempelvis om en respondent 
svarar 1 (stämmer ej överens) blir resultatet i ekvationen detta 4 + (4 – 1) => (4 – 1 = 3) => 4 
+ (3) = 7. Detta visar att ekvationen fungerar för att vända på axeln så att indexet uppfattad 
risk är ett enat begrepp som visar att ett högt värde visar på en hög sammanvägd risk i 
utvidgningen.     
 
Varumärkesmedvetenheten undersöker vi i enkäten genom att be respondenten fylla i de 
produkter som de tror att varumärket erbjuder, av de åtta alternativen är fyra rätt och fyra 
felaktiga. För att vi skulle kunna väga in varumärkesmedvetenheten i det totala 
varumärkeskapitalet behövde vi koda om svaren från vilka produkter som respondenterna 
trodde var korrekta till en sjugradig skala. Detta gjorde vi genom att ge var respondent olika 
poäng för korrekta och felaktiga svar. Varje rätt svar gav respondenten 1,75 och felaktig 
vara/tjänst gav – 0,875, vilket innebär att fyra korrekta svar ger en 7:a (1,75 *4 = 7). Genom 
denna kodning kan vi mäta in varumärkesmedvetenheten med resterande sjuskaliga frågor 
inom varumärkeskapitalet.     
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4.6 URVAL 
 
För att ta ut ett urval finns det två olika tillvägagångssätt, nämligen sannolikhetsurval och 
icke- sannolikhetsurval.  I sannolikhetsurval har alla enheter i populationen lika stor möjlighet 
att komma med i urvalet, Icke-sannolikhetsurval väljs inte ut slumpmässigt och möjligheten 
för en skev fördelning av population i urvalet är stor. (Bryman, Bell, 2003, s.111) Inom icke-
sannolikhetsurvalet finns det olika tillvägagångssätt att välja ut urvalet av respondenter, vi har 
valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. I ett bekvämlighetsurval väljer forskare ut 
respondenterna och tillfrågar om de vill ställa up på undersökningen. I icke-sannolikhetsurval 
väljs respondenterna utefter deras tillgänglighet, vilket gör det bekvämt. Denna urvalsteknik 
för att välja ut respondenter ger en stor möjlighet till ett skevt urval. (Christensen, 1998, 
s.103) Undersökningen avser att mäta konsumenters attityder till en skara utvalda varumärken 
och deras möjlighet till utvidgningar mot banktjänster. Populationen konsumenter är alldeles 
för stor för oss att kunna göra ett representativt urval, inom gruppen konsumenter har vi 
därför valt att undersöka Umeåstudenters attityder mot en uppfattad utvidgning mot 
banktjänster. Syftet med vårt urval är som sagt inte att kunna generalisera dessa resultat till 
andra studenter, syftet var att kunna testa teorierna och kunna få fram en modell för 
uppfattade varumärkesutvidgningar. Vårt icke slumpmässiga urval gör det inte heller möjligt 
att generalisera resultaten i någon större utsträckning.  
 
För att göra vårt urval har vi valt att besöka föreläsningar på Universitetet och frågat om de 
har haft möjlighet och tid att delta i vår enkätundersökning. Då vi även anser att vår enkät 
kräver en del engagemang och innehåller relativt många frågor anser vi även att 
föreläsningsbesök lämpar sig väldigt bra. Detta då studenterna redan är samlade och är 
tilltagliga för information. Vi valde att gå till en föreläsning med jurister och en föreläsning i 
entreprenörskap med mestadels ekonomer. Detta innebär en liten spridning av urvalet 
studenter och både jurister och ekonomer studerar under den samhällsvetenskapliga 
fakulteten.   
 
I dessa två föreläsningar fick vi ut 130 stycken enkäter till respondenterna. Av dessa 130 
enkäter var det 123 stycken som blev genomförda (med ett visst bortfall på enstaka frågor), de 
var 6 enkäter som endast var precis påbörjade med bortfall på i stort sett hela enkäten, en 
enkät var även sönderriven. 
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5. DATAANALYS 
 
I det här avsnittet kommer resultaten av vår enkät att presenteras och analyseras genom 
medelvärden och standardavvikelser. Vidare kommer vi att göra en korrelationstest för att se 
om variablerna enskilt har ett samband med utvärderingen av respektive varumärkes fiktiva 
bank.  
 
 

5.1 ÅLDER- OCH KÖNSFÖRDELNING 
 
Totalt hade vi 123 respondenter i vår undersökning, 79 av respondenterna var kvinnor, vilket 
innebär att 64,2 % var kvinnor. Antal män i undersökningen uppgår till 42 stycken (34,1 %) 
och bortfallet på könsfördelningen var två stycken, det vill säga 1,6 %.  
 

 
             Figur 5.1 Könsfördelning                       Figur 5.2 Åldersfördelning 

 
Det råder också en tydlig dominans i ålderfördelningens, med 73 av 123 respondenter i åldern 
18-22 år (59,3 %). Åldrarna 23-27 år är också väl representerat bland våra respondenter med 
40 stycken (32,5 %). Bland de åldergrupper som har en låg representation i vår undersökning 
kan vi se att endast en respondent (0,8 %) var yngre än 18. I åldersgruppen 28-32 år hade vi 
fem respondenter (4,1 %) och endast två respondenter (1,6 %) var äldre  än 33 år. Det är 
bortfall på ålder för två av våra respondenter, vilket motsvarar 1,6 %. 
 
 

5.2 BORTFALLSSANALYS 
 
Bortfallet i vår undersöking var litet och vi tycker att vi fått en hög svarsfrekvens. Dock är det 
svårt att helt utesluta bortfall vid en kvantitativ undersöking. Av våra 130 enkäter var det 6 
stycken som var endast påbörjade med endast ett par frågor ifyllda. Vi hade även en enkät 
som ej var påbörjad men sönderriven.  
 
Anledningen till den höga svarsfrekvensen beror till stor del av vårt ej icke slumpmässiga 
urval, då vi besökte föreläsingar med tillåtelse av föreläsaren. När det finns tid avsedd för 
respondenterna att genomföra enkäterna under en föreläsning tror vi att motivationen att fylla 
i är högre, än om till exempel respondenterna var tvungna att fylla i enkäten på en rast.  
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De sex knappt ifyllda enkäterna samt den sönderrivna uppstod alla i slutet av en 
jusristföreläsning som varat i fyra timmar. Vi anser att dessa studenter efter fyra timmar 
föreläsning inte var så intresserade av att sitta kvar och fylla i vår enkät. Den sönderrivna 
enkätet tror vi även bevisar att vår enkät var på gränset till att vara för lång. Då vi kände att 
enkäten inte kunde vara kortare för att kunna behålla en hög reliabilitet, anser vi att det lilla 
bortfallet är godtagbart.  
 
Vi ser inte heller i de genomförda enkäterna något större bortfall av svar i någon specifik 
fråga, generellt var bortfallet väldigt lågt. Dock är det noterbart att den öppna frågan om 
varumärkesassociationer hade ett lite högre bortfall än resterande frågor. Detta är dock 
förklarligt, då öppna frågor ställer högre krav på respondenten än vad slutna frågor gör.  
 
 

5.3 AAKER OCH KELLERS VARUMÄRKESUTVIDGNINGSMODELL 
 
Nedan kommer resultaten för varje del i Aaker och Kellers (1990) modell presenteras. Måtten 
för medelvärde och standardavvikelse är huvudsakligen avsedda för en intern jämförelse 
mellan de tre varumärkena. Däremot kommer jämförelser för korrelation att göras mot 
tidigare forskning.  
 
Uppfattad kvalitet  
Det varumärke som respondenterna i vår undersökning ansåg ha högst kvalitet på deras 
produkter/tjänster var Apple med ett medelvärde på variabeln uppfattad kvalitet på 5,43. Tätt 
efter Apple följer Google med ett medelvärde på 5,28. Det varumärke som respondenterna 
relativt de andra varumärkena i undersökningen ansåg höll lägst kvalitet på deras 
produkter/tjänster var Coca-Cola med ett medelvärde på 4,89.  
 
 
 
  
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Uppf. kvalitet                         
 
Det varumärke vars svar respondenterna är mest spridda i angående hög kvalitet på deras 
varor/tjänster är Coca-Cola med en standardavvikelse på 1,88. Mindre spridning i svaren 
återfinns angående de två andra varumärkena med en standardavvikelse på 1,37 för Apple och 
lägst spridning i svaren återfinns hos Google med en standardavvikelse på 1,22.  
 



 Dataanalys 

 
33 

 

Den uppfattade kvaliteten som respondenterna hade om Google visar i ett Pearson-test att det 
har en låg korrelation med utvärderingen av Google Bank då korrelationskoefficienten r = 
0,12. Signifikansnivån på 0,111 (11,1 %) visar även att inget samband statistiskt kan bevisas 
att på att det finns en korrelation mellan uppfattad kvalitet Google och utvärdering av Google 
Bank. Detta för att signifikansnivån på 11 % är högre än vår antagna signifikansnivå på 5 %. 
 
Det föreligger ej heller någon större korrelation med mellan uppfattad kvalitet Apple och 
utvärderingen av Apple Bank då r = 0,14, Sambandet är inte heller signifikant då 
signifikansnivån ligger på 0,125.  
 
För Varumärket Coca-Cola tycks det dock finnas en korrelation mellan uppfattad kvalitet och 
utvärderingen av Coca-Cola Bank då r = 0,211. Korrelationen är signifikant på ett 95 % 
konfidensintervall då signifikansnivån ligger på 0.01 (1 %) vilket är lägre än vår antagna 
signifikansnivå på 5 %. Dessa korrelationskoefficienter kan jämföras med resultaten från 
Aaker och Keller (1990) som dock slagit ihop alla varumärken och fått en gemensam 
korrelationskoefficient på r = 0.29 mellan kvalitet (Quality) och attityden till utvidgningen 
(Extension attitudes). Ytterligare jämförelser kan göras med Völckner och Sattler (2007) där 
de i sina två studier fick en korrelationskoefficient på r = 0.35 respektive r = 0.22 för samma 
samband.  
 
Passning 
Passning syftar på de likheter och passform som uppfattas finnas mellan grundprodukten och 
den utvidgade produkten (Aaker och Keller, 1990). Detta innebär i vår undersökning hur bra 
respondenterna tycker att varumärkenas existerande varor/tjänster ”passar” en utvidgning mot 
bankmarknaden. I vår undersökning ansågs det föreligga högst passning mellan varumärket 
som är tjänsteorienterat, det vill säga Google med ett medelvärde på passning på 3,33. Efter 
Google anser respondenterna att Apples produkter/tjänster passar bäst med en bank med ett 
medelvärde på 3,16 och sämst passning anser de att Coca-Colas produkter har med ett 
medelvärde på 2,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 Passning               
 
Respondenterna anser som nämnt ovan att lägst passning föreligger för Coca-Cola, svaren är 
också minst spridda för Coca-Cola med en standardavvikelse på 1,06. Det varumärke som det 
har högst standardavvikelse är Apple på 1,31. Mellan Coca-Cola och Apple hamnar Google 
sedan med en standardavvikelse på 1,22.  
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Korrelationen mellan passningen för Google och utvärderingen av Google Bank är relativt 
hög då r = 0,652. Detta kan jämföras med Aaker och Keller (1990) som dock gjorde en 
korrelationsanalys för varje begrepp inom passningen (det vill säga överförbarhet, 
komplement och substitut). Aaker och Keller fick en korrelationskoefficient på 0.34 för 
överförbarhet och 0.31 för komplement. Sambandet för Google är signifikant på en 99 % 
konfidensintervall då signifikansnivån är 0,000. Samma gäller även Apple då 
korrelationskoefficienten är 0,656, vidare visar Apple även det på en signifikansnivå på 0,000 
vilket således även gör det sambandet signifikant på ett 99 % konfidensintervall.  
 
Även varumärket Coca-Cola visar en korrelation mellan passningen och utvärderingen av 
deras Bank då r = 0,357, korrelationen är signifikant på ett 99 % konfidensintervall då även 
Coca-Cola har en signifikansnivå på 0,000.  
 
Svårighet 
Högst svårighet ansågs föreligga för Coca-Cola där medelvärdet låg på 5,75. Efter Coca-Cola 
ansåg respondenterna att Google har högst svårighet att starta en bank med ett medelvärde på 
5,61. Minst svårighet att starta en bank ansåg respondenterna att Apple skulle ha med ett 
medelvärde på 5,28. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5 Svårighet                            
  
Coca-Cola kulle som ovan nämnt enligt våra respondenter ha relativt sett störst svårighet att 
utvidga sitt varumärke mot banktjänster, dock visar en standardavvikelse på 1,62 att 
spridningen i svaren även är störst hos Coca-Cola. Apple som respondenterna ansåg skulle ha 
minst svårigheter med att utvidga mot banktjänster visade på en jämfört med Coca-Cola något 
lägre standardavvikelse på 1,42. Google som respondenterna nästan ansåg ha lika stora 
svårigheter med att starta en bank som Coca-Cola stod dock för den lägsta standardavvikelsen 
på 1,20.  
 
Korrelationen mellan svårigheten och utvärderingen av respektive varumärke visar alla på ett 
negativ korrelation. För Google är korrelationen – 0.31, för Apple – 0.24 och för Coca-Cola – 
0.21. Aaker och Keller (1990) visar på en korrelation för svårighet i förhållande till 
attityderna mot utvärderingarna på 0.13. I vår undersökning visar sambanden för Google och 
Apple sig signifikanta på ett 99 % konfidensintervall medan svårighet för Coca-Cola är 
signifikant på ett 95 % konfidensintervall.   
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5.4 VARUMÄRKESKAPITAL 
 
Varumärkeskapitalet är som vi tidigare beskrivit indelat i huvudsakligen fyra delar; nämligen 
lojalitet, medvetenhet, uppfattad kvalitet och associationer (Aaker, 1991, s.270). Nedan 
presenterar vi de fyra delarna var för sig och slutligen en sammanställning av det totala 
varumärkeskapitalet. Eftersom vi inte hittat någon undersökning som kombinerat Aakers 
(1991) modell över varumärkeskapital med utvärdering av en varumärkesutvidgning kan vi 
inte göra några externa jämförelser till tidigare forskning om varumärkeskapital. Däremot kan 
vi ställa varumärkeskapitalets korrelation med utvärderingarna av varumärkesutvidgningarna i 
relation till de andra faktorerna i vår modell, vi gör exempelvis jämförelser med Aaker och 
Kellers (1990) modell. 
 
Varumärkeslojalitet 
För att mäta lojalitet använde vi oss av två frågor där den ena avsåg att mäta lojaliteten till 
varumärket i sig och den andra avsåg att mäta i vilken utsträckning lojaliteten bestod av 
lojalitet till attribut hos varumärket (Aaker 1991). Det varumärke som respondenterna ansåg 
sig mest lojala till är Google med ett medelvärde för deras lojalitet på 6,33. Det varumärke 
som våra respondenter var näst mest lojala till var Coca-Cola där medelvärdet låg på 4,95. 
Apple var det varumärke som ansågs ha lägst lojalitet enligt våra respondenter med ett 
medelvärde på 3,74 .  
 
Google som visar på den högst sammanvägda varumärkeslojaliteten har även det högsta 
medelvärdet på lojalitet till attribut, på 4,93. Coca-Cola visade på det näst högsta medelvärdet 
för lojalitet till attribut med ett medelvärde på 4,38. Lägst attributlojalitet har Apple med ett 
medelvärde på 3,63. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.6 Varumärkeslojalitet   
 
Respondenternas svar är mest spridda för Coca-Cola som har en standardavvikelse på 2,27, 
även Apple som hade en standardavvikelse på 2,20 visar på en stor spridning i svaren. Google 
som visade på högst lojalitet visar även upp den lägsta standardavvikelsen med 1,02.  
 
Av dessa tre varumärken var det bara Apple som visade på ett samband mellan dess lojalitet 
och utvärderingen av deras ”fiktiva” banktjänster då korrelationen var r = 0,213, vilket visar 
att sambandet är signifikant på ett 95 % konfidensintervall då signifikansnivån var 0,018. 
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Varumärkesmedvetenhet 
Medvetenheten om varumärket är en viktig beståndsdel för många produkter/tjänster, detta för 
att om konsumenter inte känner till varumärket kan de således inte överväga det som 
alternativ (Pitta och Katsanis, 1995). Av de tre varumärkena vi valt att studera, var det 
varumärket som våra respondenter bäst kände till Coca-Cola, där Coca-Cola hade ett 
medelvärde för medvetenhet på 6,27. Apple med ett medelvärde på 5,67 visade på näst högst 
medvetenhet. Det varumärke som respondenterna var minst medvetna om var Google, som 
hade ett medelvärde på 4,32.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.7 Varumärkesmedvetenhet                           
 
Coca-Cola har den högsta medvetenheten och även den lägsta standardavvikelsen på 1,19. 
Apple hade en standardavvikelse på 1,72. Det varumärke som visade på störst spridning i 
respondenternas svar var Google med en standardavvikelse på 1,83. 
 
För de tre varumärkena var det bara Coca-Cola som visade på ett samband mellan dess 
varumärkesmedvetenhet och utvärdering av Coca-Colas ”fiktiva” banktjänster dock var 
sambandet negativt då korrelationen var r = -0,205. Korrelationen är signifikant på ett 95 % 
konfidensintervall då signifikansnivån är 0,027. 
 
Uppfattad Kvalitet 
Som nämnt tidigare innehåller både Aaker och Keller (1990) och Aakers (1991) 
varumärkesmodell båda begreppet uppfattad kvalitet. För att se resultaten av uppfattad 
kvalitet, se sida 36. 
 
Varumärkesassociationer 
Associationer till varumärket är viktigt av två anledningar, för det första för att komma ihåg 
varumärket och för det andra att välja det som alternativ (Romaniuk och Gaillard, 2007).  
Till den öppna frågan om vilken ord som respondenten starkast förknippade med 
varumärkena var det Google som fick flest antal unika associationer med ett fristående ord, 
detta var ordet ”sökmotor” som 35 respondenter ansåg sig förknippa starkast med Google. 
Även ordet ”sök” dök upp hela tretton gånger vilket ytterligare stärker förknippningen av 
Google med någon form av sökande. Det kanske mest intressanta associationen är dock ordet 
”Googla” som nämnts tretton gånger. Detta för att ordet enligt vår mening har vuxit fram som 
en synonym för att söka på Internet. Apple var dock inte långt efter Google med flest unika 
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associationer till ordet (produkten) ”Ipod”, som 31 respondenter förknippade med Apple. 
Deras Mp3-spelare tycks alltså vara en stark ikon för varumärket.  
 
Coca-Cola var det varumärke som hade mest spridda associationer, men det ord som starkast 
förknippades med Coca-Cola var ordet ”läsk” som 24 respondenter nämnde. Dock uppgav 
respondenterna en rad olika negativa associationer till varumärket Coca-Cola,  
 
I tabell 5.6 nedan presenteras de tre vanligaste associationerna till varje varumärke och hur 
många gånger associationen dök upp i undersökningen. Längst ned i tabellen presenterar vi 
även övriga associationer som vi tyckte var intressanta och skilde sig ifrån de övriga 
associationerna.   
 

 
 
 
 

  

                Tabell  2 Unika associationer 
 

Den andra frågan om varumärkesassociationer som vi ställde i vår enkät avsåg att mäta i 
vilken utsträckning det ordet som respondenten förknippade med varumärket medförde att 
respondenten skulle välja just det varumärket före konkurrenter. Denna fråga syftar alltså att 
mäta styrkan och den föredragande verkan som de unika associationerna hade (Pitta och 
Katsanis, 1995). Google var det varumärke som flest respondenter valde på grund av det ord 
som de förknippade med varumärket, där Google fick ett medelvärde på 5,60 på denna fråga. 
Apple hade ett medelvärde på 4,70 och Coca-Cola ett medelvärde på 4,45.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Figur5.8 Föredragande  Genom varumärkesassociationer 

Association 
Antal 
förekomster  Association 

Antal 
förekomster  Association Antal förekomster 

Sökmotor 35  Ipod 31  Läsk 24 
Sök 13  Design 17  Dryck 15 
Googla  11  Datorer 17  Gott 12 
          Socker  12 
        
Övriga intr: Effektivt, enkelt,   Övriga intr: Exklusiv, dyr,  Övriga intr: Oetiskt, tradition 

  
Svensson-
sökning    förvirrande,    Bäst, dåliga 

   Tillförlitligt    sämre än PC    arbetsförhållanden 
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Även inom varumärkesassociationerna följer standardavvikelsen rankingen bland 
varumärkena. Google som respondenterna föredrog starkast på grund av de ord som de 
associerade med varumärket hade även den lägsta standardavvikelsen på 1,65. Apple hade en 
standardavvikelse på 1,99 och Coca-Colas standardavvikelse var den högsta på 2,37.  
 
För föredragande genom associationer var det bara varumärket Coca-Cola som visade på ett 
samband mellan föredragande genom associationer och utvärdering av deras ”fiktiva” 
banktjänster, detta då korrelationen är r = 0,222. Detta visar att sambandet är signifikant på ett 
95 % konfidensintervall då signifikansnivån är 0,015. 
 
Totalt varumärkeskapital 
I det totala varumärkeskapitalet har vi vägt ihop alla delar i Aakers (1991) modell för 
varumärkeskapital, det vill säga lojalitet, medvetenhet, uppfattad kvalitet och associationer, 
till ett gemensamt mått för respektive varumärke. Högst varumärkeskapital visar Google med 
ett medelvärde på 5,40 följt av Coca-Cola på 5,15 och till sist Apple med ett medelvärde på 
4,88.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.9 Totalt varumärkeskapital 
 
Google som hade det sammantaget högst ansedda varumärkeskapitalet visar också upp den 
lägsta spridningen i svaren med en standardavvikelse på 0,92. Störst spridningen i svaren 
råder bland respondenterna hos Coca-Colas varumärkeskapital med en standardavvikelse på 
1,45 och däremellan återfinns Apple med en standardavvikelse på 1,29.  
 
För Apple och Coca-Cola hittades inget signifikant samband mellan deras varumärkeskapital 
och utvärderingen av respektive varumärkesutvidgning, då korrelationskoefficienten för båda 
var r = 0.15. För det totala varumärkeskapitalet är det endast Google som visar på ett 
signifikant samband med utvärderingen av varumärkesutvidgningen, detta på ett 95 % 
konfidensintervall. Korrelationskoefficienten för sambandet mellan Googles 
varumärkeskapital och utvärderingen av Googles varumärkesutvidgning är r = 0.21.  Detta 
kan exempelvis jämföras med resultaten från Aaker och Kellers (1990) undersökning där 
exempelvis uppfattad svårighet hade korrelationskoefficient på 0.13. Aaker och Kellers 
(1990) andra faktorer (kvalitet och passning) visade båda på en högre korrelationskoefficient 
med utvärderingen av varumärkesutvidgningar än varumärkeskapitalet i vår modell. 
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5.5 UPPFATTAD RISK 
 
Uppfattad risk bygger på den av respondenterna uppfattade finansiella, funktionella och 
sociala risk som uppstår vid en varumärkesutvidgning (Laforet, 2007). Generellt sett har 
respondenterna i vår undersökning en hög uppfattad risk om varumärkena som leverantör av 
deras banktjänster. För att få en bättre bild om risken är låg eller hög kommer vi att göra 
jämförelser med Laforets (2007) undersökning, dock måste det beaktas att medelvärdena i 
Laforets resultat är beräknade efter en femgradig likertsskala, till skillnad från våra 
svarsskalor vilka är baserade på en sjugradig skala. 
 
Finansiell Risk 
Respondenterna anser att den högsta finansiella risken återfinns hos Google med ett 
medelvärde på 5,14 tätt följt av Coca-Cola med ett medelvärde på 4,91. Minst riskfyllt ur den 
finansiella synvinkeln anser respondenterna att Apple är med ett medelvärde på 4,33. Detta 
kan jämföras med Laforet (2007) som fick ett medelvärde för den finansiella risken på 3,80 
för respondenter som kände igen varumärket. I vår undersökning visar Google och Coca-Cola 
på en nästintill lika hög finansiell risk som i Laforet (2007) om man har i åtanke att Laforet 
baserat sina medelvärden på en femgradig skala. Apple visar dock på en lägre finansiell risk 
än i Laforet (2007).   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.10 Finansiell Risk                           
 
Standardavvikelsen för den finansiella risken är även den generellt sett hög. Störst är 
spridningen i svaren hos Coca-Cola där standardavvikelsen är 2,35, följd av Apple med en 
standardavvikelse på 2,12. Relativt de andra varumärkena är Google de som minst spridning i 
svaren med en standardavvikelse på 2,01.  
 
Den finansiella risken visade sig för alla tre varumärken ha ett negativt samband med 
utvärderingen av varumärkesutvidgningen, det vill säga att en hög finansiell risk innebär en 
låg attityd till utvidgningen. Korrelationskoefficienten för Google visade på högst korrelation 
då r = -0,372 följt av Apple då r = -0,254 och till sist Coca-Cola med r = -0,18. Sambanden 
för Google och Apple är signifikanta på ett 99 % konfidensintervall medan det för Coca-Cola 
är signifikant på ett 95 % konfidensintervall.   
 
Funktionell Risk 
Det varumärket som bland våra respondenter anses ha störst funktionell risk är Coca-Cola 
med ett medelvärde på 4,24 följt av Apple med ett medelvärde på 3,77. Den av 
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respondenterna ansedda lägsta funktionella risken återfinns hos Google med ett medelvärde 
på 3,40. Precis som för den finansiella risken jämför vi funktionell risk med Laforet (2007) 
resultat för funktionell risk. Resultaten i Laforets undersökning visar ett medelvärde för 
funktionell risk på 3,75, för de respondenter som kände igen varumärket. Resultaten i vår 
undersökning visar på att alla våra varumärken visar på en lägre funktionell risk än resultaten 
från Laforet (2007), om vi har i åtanke att medelvärdena är baserade på olika höga 
svarsskalor.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.11 Funktionell Risk               

 
Det råder högst spridning i svaren bland respondenterna för det varumärket med lägst ansedd 
funktionell risk, nämligen Google med en standardavvikelse på 1,62. Dock är 
standardavvikelsen för den funktionella risken relativt lika mellan varumärkena. 
Standardavvikelsen för Coca-Cola ligger på 1,54 medan Apple är det varumärke med lägst 
standardavvikelse på 1,48. Den funktionella risken visade sig likt den finansiella risken för 
alla tre varumärken ha ett negativt samband med utvärderingen av varumärkesutvidgningen. 
Korrelationskoefficienten visade sig vara högst för Apple med r = -0,524 följt av Coca-Cola 
med r = -0,378 och Google med r = -0,372. Sambanden för samtliga varumärken är 
signifikanta på ett 99 % konfidensintervall. 
 
Social Risk 
Den sociala risken rankar respondenterna likt den finansiella risken som hög. Högst är den 
sociala risken hos Coca-Cola, där medelvärdet ligger på 5,27 följt av Google med ett 
medelvärde på 4,77.  
 
Det varumärke som respondenterna förknippade med lägst social risk var Apple med ett 
medelvärde på 4,57. Vi kan inte koppla våra resultat för social risk till Laforets (2007) 
undersökning, då vår operationalisering av begreppet social risk skiljer sig från Laforets. 
Däremot ser vi att den sociala risken i vår undersökning är den av de tre riskerna som 
respondenterna anser vara högst. 
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Figur 5.12 Social Risk                                                 
 
Minst spridning i svaren angående den sociala risken återfinns hos varumärket med den högst 
uppfattade sociala risken, nämligen Coca-Cola med en standardavvikelse på 1,14. 
Spridningen är även relativt låg när det gäller varumärket Apple med en standardavvikelse på 
1,35. Högst spridning i svaren återfinns hos Google med en standardavvikelse på 1,62. Den 
sociala risken visade sig likt den finansiella- och funktionella risken för alla tre varumärken 
ha ett negativt samband med utvärderingen av varumärkesutvidgningen. Sociala risken är den 
typ av risk som visar starkast korrelation med utvärderingen av respektive varumärkes 
utvidgning mot bank. Korrelationskoefficienten visade sig vara högst hos Apple där r = -
0,730 följt av Google på r = -0,601 och till sist Coca-Cola med r = -0,589. Sambandet är för 
alla varumärken signifikant på ett 99 % konfidensintervall.  
 
Sammanlagd uppfattad risk 
Vi har vägt ihop Laforet (2007) tre riskfaktorer till ett sammanlagt riskbegrepp som heter 
uppfattad risk. Det sammanlagda (finansiell, funktionell och social) risken förknippad med 
respektive varumärkes utvidgning mot bank är relativt hög. Allra högst är den hos Coca-Cola 
med ett medelvärde på 5,47, följt av Google med ett medelvärde på 5,11. Den lägsta 
uppfattade risken står Apple för med ett medelvärde på 4,90. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figur 5.13 Uppfattad Risk              
              

Standardavvikelserna för alla tre varumärken är relativt lika och har nästintill lika stor 
spridning i svaren. Högst spridning i svaren återfinns dock hos Google med en 
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standardavvikelse på 1,21, följt av Apple på 1,19 och till sist Coca-Cola med en 
standardavvikelse på 1,16. 
 
Korrelationen mellan den sammanlagda uppfattade risken och utvärderingen av respektive 
varumärke visar även den på ett negativt samband för alla varumärken. Högst 
korrelationskoefficient återfinns hos Google där r = -0,634 tätt följt av Apple med nästan 
identiska r = -0,633, lägst korrelation återfinns hos Coca-Cola där korrelationskoefficienten är 
r = -0,477. Samtliga samband är signifikanta på ett 99 % konfidensintervall. Resultaten för 
den sammanlagda uppfattade risken kan vi jämföra med resultaten för Aaker och Keller 
(1990) begrepp passning som i vår undersökning visar på en korrelation för Google på 0,65. 
Detta är väldigt likt Googles resultat för uppfattad risk på -0,63, dock visar resultatet för 
uppfattad risk på ett negativt samband till utvärderingen av utvidgningen. Ställer vi Googles 
resultat från uppfattad risk även emot det sammanlagda varumärkeskapitalet visar uppfattad 
risk på en avsevärt högre korrelation, då Googles sammanvägda varumärkeskapital visade på 
en korrelation på 0,21. 

För att jämföra Apples resultat för uppfattad risk i vår undersökning mot både Aaker och 
Kellers (1990) modell i vår undersökning och Aakers (1991) modell för varumärkeskapitalet i 
vår undersökning, visar Apples uppfattade risk på en korrelationskoefficient på r = 0,63 vilket 
är något lägre än vad korrelationen för deras passning är, som ligger på 0,66. Däremot visar 
Apples uppfattade risk på en avsevärt högre korrelation än deras varumärkeskapital, där 
varumärkeskapitalet för Apple har en korrelation på 0,15.   
 
Coca-Cola visar i jämförelse med de andra två varumärkena på en lägre korrelation för 
uppfattad risk och utvärderingen då Coca-Colas uppfattade risk visar en korrelation på 0,48. 
Coca-Colas korrelation för uppfattad risk är dock högre än för korrelationen för deras 
passning och korrelationen för deras sammanvägda varumärkeskapital. Coca-colas passning 
visar på en korrelation på 0,36 och en korrelation för deras varumärkeskapital på 0,15.   
 
 

5.6 VARUMÄRKESFÖRTROENDE 
 
För att mäta varumärkesförtroendet ställde vi åtta olika frågor om detta begrepp. Dessa frågor 
är baserade på de delarna som ingår i varumärkesförtroendet (Reast, 2005) som finns att läsa 
om i teoriavsnittet. Nedan presenterar vi varumärkesförtroendet som ett samlat begrepp. 
 
När det gäller varumärkesförtroendet visar det sig att respondenterna näst intill har lika stort 
förtroende för både Google och Apple när vi mäter svaren från de åtta frågorna av 
varumärkena får båda Google ett medelvärde på varumärkesförtroendet på 4,93 och Apple ett 
medelvärde på 4,94. Coca-Cola ligger inte långt efter dessa två varumärken, då Coca-Cola har 
ett medelvärde på sitt varumärkesförtroende på 4,23. För att kunna reflektera vad dessa 
resultat säger ställer vi våra resultat för varumärkesförtroendet mot Laforets (2007) resultat 
om förtroende. Laforets undersökning visar på ett medelvärde för förtroende på 3,62 för de 
respondenter som känner igen varumärkena. Laforets resultat för förtroende är högre än 
resultatet på varumärkesförtroende visar för alla våra tre varumärken, om vi som tidigare har i 
åtanke att våra svarsskalor är sjugradig och Laforets medelvärden är baserade på en femgradig 
svarsskala.  
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Figur 5.14 Varumärkesförtroende         
 

Även fast Google och Apple har samma medelvärde på varumärkesförtroendet så skiljer de 
sig i standardavvikelsen. Respondenterna visar på en lägre spridning för Apples 
varumärkesförtroende än för Googles. Apple har en standardavvikelse på 0,90 medan Google 
har en standardavvikelse på 1,06. Coca-Cola har en standardavvikelse som är större än båda 
de två tidigare varumärkena, Coca-Colas standardavvikelse ligger på 1,34. Korrelationen 
mellan det sammanlagda varumärkesförtroendet och utvärderingen av respektive varumärke 
visar på ett positivt samband för alla varumärken. Högst korrelationskoefficient återfinns hos 
Google där r = 0,254. Endast varumärkesförtroende för Google är signifikant på en 99 % 
konfidensintervall med en signifikansnivå på 0,005. 
 
 
5.7 UTVÄRDERING AV VARUMÄRKESUTVIDGNINGARNA 
 
Utvärderingen av respektive varumärkesutvidgning mättes i enkäten genom tre frågor, nedan 
presenteras den sammanlagda attityden till utvidgningarna för respektive varumärkes bank. 
Allra lägst värderades Coca-Colas varumärkesutvidgning, då deras bank fick ett medelvärde 
på 2,09. Efter Coca-Cola Bank värderade respondenterna Google Bank som lägst med ett 
medelvärde på 2,53. Den utvidgning som våra respondenter hade bäst attityden till var Apple 
Bank med ett medelvärde på 2,79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 5.15 Utvärdering av utvidgning 
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Apple som visade på den högsta utvärderingen på sin fiktiva bank visar dock upp den hösta 
spridningen i svaren med en standardavvikelse på 1,33. Minst spridning finner vi för Coca-
Cola med en standardavvikelse på 1,18 och mellan Coca-Cola och Apple återfinner vi Google 
med en standardavvikelse på 1,23. 
 
Det är svårt att ställa vår utvärdering av utvidgningen mot Aaker och Keller (1990) då vi 
endast fokuserar på utvidgningar mot banktjänster, medan Aaker och Keller behandlar 20 helt 
skilda produktutvidgningar, som till exempel Häagen-Dazs keso och Heineken popcorn. Detta 
mått är därför ej relevant att mäta med andra produktutvärderingar.  
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6. MODELLANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi först att analysera utfallet av variablerna i Aaker och Kellers (1990) 
modell genom separata multipla linjära regressioner för de olika varumärkena. Därefter 
kommer vi att lägga till och utvärdera variablerna risk, förtroende och varumärkeskapital 
och vidare genomföra regressionsanalyser för att testa vår egen modell. 
 

6.1 VÅR ANALYS AV AAKER OCH KELLERS (1990) MODELL  

 
De tre faktorerna som Aaker och Keller avgjorde som viktiga för utvärdering av en 
varumärkesutvidgning var: (1) passningen mellan grundprodukten och den utvidgade 
produkten (2) samspelet mellan kvaliteten på det grundläggande varumärket med passningen 
mellan det grundläggande varumärket och varumärkes-utvidgningen och (3) den uppfattade 
svårigheten att utforma och genomföra varumärkesutvidgningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 6.1 vår modell av (Aaker och Keller 1990) ”Consumer evaluations of brand extensions”  
  
 
Genom en multipel linjär regression påvisar vi att Aakers och Kellers (1990) variabler 
uppfattad kvalitet, passning och svårighet tillsammans i vår modell uppvisar en 
förklaringsgrad för utvärderingen av en varumärkesutvidgning på 43,1 % (R2 = 0,431). Aaker 
och Kellers modell i vår undersökning förklarar därmed 43,1 % av variationen bland svaren i 
attityden till utvidgningen av Google Bank. I Aaker och Kellers modell för Google är 
variabeln passning signifikant på ett 99 % konfidensintervall.  
 
För Apple uppvisar Aaker och Kellers modell en något högre förklaringsgrad med 45 % (R2 = 
0,450). För Apple precis som Google är det endast variabeln passning som är signifikant, även 
här på ett 99 % konfidensintervall.  
 
För varumärket Coca-Cola visar en multipel linjär regression med utvärdering av Coca-Cola 
bank som beroende variabel och Aaker och Kellers (1990) variabler uppfattad kvalitet, 
passning och svårighet som oberoende variabler en förklaringsgrad på 16,5 % (R2 = 0,165). 
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Vilket är avsevärt lägre än för Google och Apple. Passning visar även i Coca-Colas fall på en 
hög signifikans, noterbart är också att uppfattad kvalitet och svårighet är mer signifikant för 
Coca-Cola än för Google och Apple, dock är variablerna ej statistiskt signifikanta på vår 5 % 
signifikansnivå. 
 
Aaker och Keller (1990) kom i deras undersökning fram till att deras sammanvägda modell 
visade på en förklaringsgrad på utvärderingen av utvidgningen på R2 = 0,26. Detta kan 
jämföras med vår undersökning där vi även använt oss av Aaker och Keller (1990). För 
Google visade Aaker och Kellers modell på en förklaringsgrad för utvärderingen av en 
utvidgning mot banktjänster på R2 = 0,431,  
 
Apple visar för Aaker och Kellers (1990) modell på en förklaringsgrad för utvärderingen av 
en utvidgning mot banktjänster på R2 = 0,450. Både Google och Apple visar på en högre 
förklaringsgrad för Aaker och Kellers (1990) i vår undersökning, än vad Aaker och Keller 
(1990) visade i sin ursprungliga undersökning.   
 
Coca-Cola var det enda av våra tre varumärken som visade på en lägre förklaringsgrad för 
Aaker och Kellers (1990) modell i vår undersökning än i Aaker och Kellers (1990) 
ursprungliga undersökning. Coca-Colas förklaringsgrad för Aaker och Kellers (1990) modell i 
vår undersökning var R2 = 0,165. 

 
 

6.2 ANALYS AV VÅR MODELL FÖR VARUMÄRKESUTVIDGNINGAR 
 
Vår modell utgår ifrån Aaker och Kellers (1990) modell med uppfattad kvalitet, passning och 
svårighet. Vi kommer att lägga till uppfattad risk (Laforet, 2007), varumärkeskapitalet (Aaker, 
1991) och varumärkesförtroende(Laforet, 2007; Reast, 2005). Vi kommer att genomföra en 
multipel linjär regression för hela vår modell, detta kommer vi att göra för var och ett av 
varumärkena. Syftet med detta är att kunna se vilka av våra tillagda variabler som påverkar 
utvärderingen av en varumärkesutvidgning. Som tidigare nämnt innehåller begreppet 
varumärkeskapital också begreppet uppfattad kvalitet, för att inte detta skall mätas dubbelt så 
väljer vi att ta bort uppfattad kvalitet från Aaker och Kellers (1990) ursprungliga modell.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. 2 Vår modell 
 
I vår modell visar Google en förklaringsgrad på 53,2 % (R2 = 0,532), vilket betyder att vår 
modell förklarar 53,2 % av variationen i utvärderingen av Googles varumärkesutvidgning.  
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Endast Aaker och Kellers (1990) modell i vår undersökning visar på en förklaringsgrad på 
43,1 %. Genom att utöka Aaker och Kellers (1990) modell med variablerna uppfattad risk, 
varumärkeskapitalet och varumärkesförtroendet ökar förklaringsgraden från 43,1 % till 53,2 
%.  Vår utvidgade modell förklarar därmed en utvärdering av en utvidgning mot banktjänster 
bättre än Aaker och Kellers ursprungliga modell.  
 
Variablerna passning och uppfattad risk visar sig i vår modell vara signifikanta på ett 
konfidensintervall på 99 %. Vi kunde dock i denna modell inte visa på att våra tillagda 
variabler varumärkesförtroende och varumärkeskapital har någon signifikant betydelse för 
utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot bank för Google.  
 
Även Apple visar i vår modell på en ökad förklaringsgrad i jämförelse med Aaker och Kellers 
(1990) modell i vår undersökning, då Apples förklaringsgrad är i vår sammantagna modell 
54,4 % (R2 = 0,544).  
 
Precis som i Googles fall är det bara passning och uppfattad risk som är signifikanta för 
utvärderingen av en utvidgning mot banktjänster, i detta fall Apple, båda på ett 99 % 
konfidensintervall. Vi kunde dock inte heller i denna modell visa på att våra tillagda variabler 
varumärkesförtroende och varumärkeskapital har någon signifikant betydelse för 
utvärderingen av Apples utvidgning mot bank.  
 
Coca-Cola avviker inte heller från trenden och visar på en ökad förklaringsgrad i jämförelse 
med Aaker och Kellers (1990) modell. Coca-Colas förklaringsgrad i vår sammantagna modell 
är 26,6 % (R2 = 0,266). Detta kan jämföras med förklaringsgraden av Aaker och Kellers 
(1990) modell på 16,5 %.   
 
Precis som i Googles och Apples fall är det bara passning och uppfattad risk som är 
signifikanta för utvärderingen av i detta fall Coca-Colas varumärkesutvidging mot bank, dock 
är passning signifikant på en 95 % konfidensintervall medan uppfattad risk är signifikant på 
ett 99 % konfidensintervall. 
 
Vi kunde inte heller i denna modell påvisa att våra tillagda variabler varumärkesförtroende 
och varumärkeskapital har någon signifikant betydelse för utvärderingen av Coca-Colas 
utvidgning mot banktjänster. 
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7. DISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra empiriska resultat och koppla resultaten till vår 
teoretiska referensram och problemdiskussion samt väga in våra egna tankar och åsikter.  
 
 
7.1 DISKUSSION AV AAKER OCH KELLERS (1990) MODELL 
 
De tre faktorerna som Aaker och Keller (1990) i sin undersökning avgjorde som viktiga för 
utvärdering av en varumärkesutvidgning var; passning, svårighet och samspelet mellan 
uppfattad kvalitet och passningen (Bottomley och Holden, 2001). Aaker och Kellers (1990) 
modell visade i deras undersökning en förklaringsgrad på 26 %. Nedan kommer vi att 
diskutera de resultat vi fått från våra respondenter angående variablerna i Aakers och Kellers 
modell.  
 
Aaker och Kellers modell i vår undersökning visar i Google och Apples fall på en, jämfört 
med Aaker och Kellers (1990) ursprungliga undersökning, hög förklaringsgrad på 43,1 % 
respektive 45 %. Endast variabeln passning visar sig i vår undersökning vara signifikant för 
utvärderingen av Google Bank respektive Apple Bank. Intressant nog visar Aaker och Kellers 
modell i vår undersökning i fallet Coca-Cola på en förklaringsgrad på 16,5 %, det är nästan 30 
procentenheter mindre än för Google och Apple, passningen är dock som tidigare signifikant 
för modellen. 
 
Aaker och Kellers modell består som tidigare nämnt av variablerna uppfattad kvalitet, 
passning och svårighet, vi hittar dock inga större skillnader i Coca-Cola jämfört med Google 
och Apple när det gäller uppfattad kvalitet och svårighet. Vår slutledningsförmåga pekar då 
på att passningen borde vara den variabel som kan förklara varför förklaringsgraden för Aaker 
och Kellers modell i fallet Coca-Cola är så låg. Google ansågs av respondenterna i vår 
undersökning ha den högsta passningen mellan deras tjänster/produkter och utvidgningen till 
bank. Passningen för Apples tjänster/produkter med deras utvidgning till bank är enligt våra 
respondenter marginellt mindre än i Googles fall. Om vi undersöker respondenternas 
uppfattade passning mellan Coca-Cola och Coca-Cola Bank finner vi att den relativt Google 
och Apple är väldigt låg med även en låg standardavvikelse, det vill säga låg spridning i 
svaren. Enligt resultaten av vår undersökning är det i Aaker och Kellers modell endast 
variabeln passning som är signifikant för hur våra respondenter utvärdera en 
varumärkesutvidgning mot banktjänster. Detta är ett återkommande mönster för alla våra 
varumärken och vi anser därför att variabeln passning skall vara med i vår modell över hur 
varumärkesutvidgningar mot banktjänster utvärderas.  
 
Om den höga passningen som Google anses ha med Google Bank beror på att det är ett 
tjänsteföretag låter vi vara osagt då vi endast har ett varumärke i varje grupp, det skulle då 
inte bli trovärdigt att generalisera att passning beror på om det är ett produkt- eller 
tjänsteorienterat företag.  
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7.2 DISKUSSION VARUMÄRKESKAPITAL 
 
Völckner och Sattler (2007), Broniarczyk och Alba (1994) och Pitta och Katsanis (1995) 
anser alla att ett högt varumärkeskapital är av vikt för utvärderingen av en 
varumärkesutvidgning. För att först och främst kunna mäta varumärkeskapitalet har vi använt 
oss av Aakers (1991, s.270) varumärkeskapitalsmodell som delar in varumärkeskapitalet i 
lojalitet, medvetenhet, uppfattad kvalitet och associationer. Nedan kommer vi att diskutera 
varumärkeskapitalet för varje varumärke separat, detta för att underlätta för läsaren. 
När vi valde varumärkena utgick vi från en varumärkesundersökning om de 100 starkaste 
varumärkena. I den undersökningen var Google det starkaste varumärket, Coca-Cola kom på 
en fjärde plats och Apple var det sjunde starkaste varumärket. Våra resultat för varumärkenas 
varumärkeskapital följer rangordningen från Millward Browns undersökning där Google hade 
det högsta varumärkeskapitalet följt av Coca-Cola och sist Apple.  
 
Varumärkeskapital Google 
Inom varumärkeslojalitet beskriver Aaker (1991) att det finns två olika grupper av lojala 
konsumenter. Den ena gruppen är lojal endast på grund av varumärket och den andra gruppen 
är lojala till specifika attribut i varumärkets produkt. I vår undersökning visade det sig att 
varumärket Google hade mest lojala kunder, de hade även hög lojalitet till deras attribut. 
Dock var den övergripande lojaliteten högre än attributlojaliteten, vilket tyder på att Google 
både har hög lojalitet till sitt varumärke men även att konsumenter föredrar deras tjänster på 
grund av bättre pris, kvalitet eller service. Googles tjänster är som många vet kostnadsfria, 
som vi ser det är även deras konkurrenter kostnadsfria. Där av borde det vara Googles höga 
kvalitet eller service som bidrar till att våra respondenter visar på en så pass hög lojalitet.   
 
Pitta och Katsanis (1995) menar att varumärkesmedvetenhet är en väldigt viktigt del för 
varumärket, då konsumenterna måste känna igen och vara medvetna om varumärket för att 
kunna ta med varumärket som alternativ i en köpsituation. Varumärkesmedvetenheten för 
Google visade i vår undersökning på den lägsta igenkänningsgraden av de tre varumärkena.  
 
Respondenterna hade spridda svar om igenkänningsgraden för Google då de även har den 
högsta standardavvikelsen. Trots den låga övergripande igenkänningsgraden för Google 
kände 100 % av våra respondenter igen Googles tjänst sökmotor. Som nämnt tidigare var 
respondenterna i vår undersökning mest lojala till varumärket Google.  Den höga lojaliteten 
och den låga igenkänningsgraden tyder på att respondenterna i stor utsträckning endast ser 
Google som en sökmotor, vilket även de unika varumärkesassociationerna till Google kan 
bekräfta. 
 
Vi tror att anledningen till att Google får så låg varumärkesmedvetenhet i vår undersökning 
beror på att vi mätte det genom att låta respondenten fylla de varor/tjänster som Google 
erbjuder. Detta tillvägagångssätt för att mäta varumärkeslojalitet för Google kan ha varit 
mindre fördelaktigt för Google då det är ett relativt nytt varumärke. Det är först på senare år 
som Google har börjat utvidga sitt varumärke från sin grundprodukt sökmotor mot andra 
tjänster.  
 
Aaker (1991) menar att den uppfattade kvaliteten för varumärket bidrar till ett ökat 
varumärkeskapital. Trots att Google har hög men inte den högsta uppfattade kvaliteten bland 
de varumärken vi valt att undersöka, så gav respondenterna mest homogena svar om Googles 
uppfattade kvalitetsnivå då standardavvikelsen är lägst för Google. Som vi ser det är 
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marknaden för sökmotorer på Internet rätt dominerat av Google, vilken skulle kunna förklaras 
av den höga uppfattade kvaliteten.  
 
För att kunna vara medveten om varumärket och även välja varumärket är det viktigt att det 
finns associationer till varumärket (Romaniuk och Gaillard, 2007). Unikhet i associationerna 
delas in i produktrelaterade attribut och icke produktrelaterade attribut (Pitta och Katsanis, 
1995). I vår undersökning var ”sökmotor” det ord som flest respondenter associerade starkast 
med Google. Detta tyder på att varumärket Google har produktattribut associerat med deras 
varumärke, då ordet sökmotor anspelar på Googles grundprodukt. Respondenterna föredrar 
Google före deras konkurrenter till stor del på grund av associationen sökmotor. Vi anser 
därför att associationerna till Googles produktrelaterade attribut i större utsträckning medför 
att konsumenter föredrar varumärket än vad associationer till deras icke produktrelaterade 
attribut gör.  
 
Google visade på det högsta sammanvägda varumärkeskapitalet av de tre varumärkena. 
Googles varumärkeskapital visade även en signifikant korrelation till utvärderingen av en 
utvidgning mot banktjänster. Dock är förklaringsgraden väldigt liten vilket innebär att 
varumärkeskapitalet inte förklarar någon större del av variationen av svaren för utvärderingen 
av Googles utvidgning mot banktjänst.  
 
Varumärkeskapital Apple 
I vår undersökning visade det sig att Apple var det varumärket som respondenterna i 
medelvärde ansåg sig minst lojala till, dock visar den höga standardavvikelsen på att hög 
spridning i svaren råder bland respondenterna. Detta anser vi ger bilden av att Apple som ett 
varumärke som respondenterna antingen anser sig lojala till eller väldigt illojala till.  Apple 
var även det varumärke som visade på lägst lojalitet till attribut, även här med en 
förhållandevis hög standardavvikelse. Detta anser vi styrker ännu mer bilden av Apple som ett 
lojalitetsmässigt ”antingen eller”.  
 
”Antingen eller attityden” mot Apple finner vi också antydningar för i de unika 
associationerna som respondenterna gjort i enkäten. Trots att de flesta starkast associerat 
”Ipod”, ”design” eller ”datorer” med Apple så återfinns även associationer som; ”sämre än 
PC” och ”förvirrande”. Eftersom korrelationen mellan associationer och utvärderingen av 
bank endast statistiskt var signifikant för Coca-Cola kan vi inte säkerställa att associationerna 
till Apple påverkar respondenternas utvärdering av Apple Bank. Vi ifrågasätter dock hur väl 
Broniarczyk och Albas (1994) teorier om att ett varumärkes specifika associationer i stor 
utsträckning påverkar hur konsumenter utvärderar en varumärkesutvidgning även är relevanta 
för utvidgningar mot banktjänster.  
 
Den uppfattade kvaliteten av varumärket Apple var den högsta bland varumärkena i vår 
undersökning. Dock var alla tre uppfattade som varumärken med hög kvalitet på deras 
produkter/tjänster, en anledning som vi anser kan bidra till detta är att varumärkena är bland 
marknadsledarna på sina respektive områden. Också här anser vi att en del unika associationer 
hos respondenterna kan förklara en del av den uppfattade kvaliteten, en av de starkaste 
associationerna till Apple var som tidigare nämnt ordet ”design” vilket vi anser skulle kunna 
vara en förklaring till varför varumärket uppfattas som högkvalitativt. Vi finner dock inget 
signifikant samband för att Apples uppfattade kvalitet har något samband med utvärderingen 
av Apple Bank. Det föreligger ej heller några bevis för de andra varumärkena att hög kvalitet 
skulle vara signifikant för utvärderingen. Det tyder på att Sunde och Brodies (1993) teori om 
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att uppfattad kvalitet hos grundprodukten är korrelerat med uppfattad kvalitet på utvidgningen 
inte är applicerbart på vår modell.  
 
Samtliga respondenter i vår undersökning kände igen varumärket Apple, dock var kunskapen 
om vilka produkter/tjänster som Apple har lite lägre men fortfarande relativt hög, alla 
respondenter var medvetna om att Apple producerade datorer, medan bara två tredjedelar av 
respondenterna var medvetna om att de producerade mobiltelefoner.  
 
Det totala varumärkeskapitalet för Apple ansågs av våra respondenter som lägst bland våra tre 
varumärken. I vår analys av vår egen modells förklaringsgrad av utvärderingen av Apple 
Bank fann vi inget signifikant samband mellan varumärkeskapitalet och utvärderingen. 
Resultaten för Apples varumärkeskapital tyder i vårt fall på att Völckner och Sattler (2007), 
Broniarczyk och Alba (1994) och Pitta och Katsanis (1995) teorier om att 
varumärkeskapitalet är viktigt för utvärdering av en varumärkesutvidgning inte är en viktig 
faktor för vår modell.   
 
Varumärkeskapital Coca-Cola 
Vår undersökning visar även att våra respondenter i stor utsträckning väljer Coca-Cola före 
deras konkurrenter, det vill säga att respondenterna är relativt lojala varumärket Coca-Cola. 
Medelvärdet för frågan om attributlojalitet var nästintill lika högt som värdet för om 
respondenterna väljer Coca-cola före deras konkurrenter. Detta anser vi innebär att 
konsumenterna väljer Coca-Cola för att de antingen har bättre pris, kvalitet eller service. Vi 
anser inte Coca-Cola som något lågprisalternativ på marknaden för läskedryck. Vi ser inte 
heller att service skulle vara en viktig faktor för Coca-Cola då produkten distribueras genom 
så många olika kanaler som Coca-Cola inte styr över. Vi anser att lojaliteten för Coca-Cola 
beror på den höga kvaliteten i produkten. Dock visar Coca-Cola på det lägsta resultat i 
begreppet uppfattad kvalitet, för de tre varumärkena. Att Coca-Cola får en så lägre uppfattad 
kvalitet i jämförelse med de andra två varumärkena tror vi delvis kan bero på att 
kvalitetsskillnaden på läskmarknaden inte är lika påtaglig som exempelvis på marknaden för 
persondatorer.    
 
Precis som Pitta och Katsanis (1995) beskriver att varumärkesmedvetenhet är en väldigt 
viktig del av varumärkeskapitalet, visar Coca-Cola i vår undersökning på den överlägset 
högsta varumärkesmedvetenheten. Vi anser att detta beror på att Coca-Cola är en så pass 
gammal produkt som funnits tillgänglig väldigt länge. Läskedrycker är även en så pass 
alldaglig produkt som många har koll på anser vi, vare sig konsumenter dricker läsk eller inte 
har de fortfarande en uppfattning om varumärkena. 
 
Coca-Cola har inte lika många enade associationer till sitt varumärke som Google och Apple, 
utan Coca-Cola har flera olika ord med lägre frekvens per ord. Den association som 
respondenterna starkast förknippade med Coca-Cola och hade den högsta frekvensen på svar 
var ordet ”Läsk”. Associationerna till Coca-Cola är till största del relaterade till Coca-Colas 
produkt, det vill säga produktrelaterade attribut (Pitta och Katsanis, 1995). Pitta och Katsanis 
beskriver även vikten av de associationer som respondenterna har till varumärket för att välja 
just det varumärket före konkurrenter. I vår undersökning visade sig Coca-Cola ha det lägsta 
resultatet av de tre varumärkena för att välja Coca-Cola på grund av associationen 
respondenten hade till varumärket. Coca-Colas låga resultat på föredragande genom 
association anser vi bero på att associationen läsk är för intetsägande när konsumenten står 
inför valet att välja läsk, då det finns så otroligt många konkurrenter och substitut till Coca-
Cola. 
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Coca-Cola visar på det näst högsta sammanvägda varumärkeskapitalet för de tre 
varumärkena. Dock visar inte Coca-Colas varumärkeskapital på någon signifikant korrelation 
med en utvärdering av en utvidgning mot banktjänster. 
 
Slutdiskussion varumärkeskapital 
Om vi jämför de tre varumärkenas resultat för varumärkeskapitalet mot de andra variablerna i 
vår modell, visar alla tre på höga varumärkeskapital. Anledningen till att vi får så pass höga 
resultat på varumärkeskapitalet tror vi beror till stor del på att vi valt varumärkena från ett 
urval av världens 10 starkaste varumärken.     
 
Även fast varumärkeskapitalet inte visade på någon direkt korrelation med utvärderingen av 
en utvidgning mot banktjänster för något av varumärken, tror vi att det påverkar indirekt. För 
att kunna genomföra en varumärkesutvidgning som även konsumenten uppfattar som en 
utvidgning måste konsumenten känna till varumärket. Känner konsumenten inte till 
varumärkets grundprodukt eller varumärket i sig, uppfattar den inte varan/tjänsten som en 
utvidgning utan som en ny produkt. 
 

7.3 DISKUSSION UPPFATTAD RISK 
 
 
Laforet (2007) menar att risk är en viktig faktor vid varumärkesutvidgningar. Laforet 
beskriver tre olika faktorer av risk; dessa är finansiell, funktionell och social risk. Vi kommer 
dela upp även detta avsnitt efter varumärke, där vi tar varje varumärke för sig. För uppfattad 
risk visar alla de tre varumärken i vår undersökning på en signifikant korrelation mellan 
uppfattad risk och utvärdering av en utvidgning mot banktjänster. Detta medför att begreppet 
uppfattad risk är signifikant för vår modell. 
 
Uppfattad risk Google 
Den finansiella risken som Laforet (2007) beskriver innebär att konsumenten känner stor risk 
i att förlora finansiella medel i att använda varan/tjänsten. Resultatet av vår undersökning 
visar att respondenterna känner störst risk i att förlora sina finansiella medel om de skulle 
välja Google som bankleverantör. Detta skulle kunna förklaras av att Google är det senast 
etablerade av de tre varumärkena. Desai (2008) beskriver att tjänster innebär en större risk än 
varor, vi anser att detta kan vara orsaken till att Google får så höga värden på den finansiella 
risken. 
 
När det gäller den funktionella risken är det Google som står för den lägsta risken av de tre 
varumärkena. Det kan tyckas lite underligt att Google har den högsta finansiella risken men 
den lägsta funktionella risken i deras fiktiva banktjänster. Detta anser vi kan förklaras genom 
de associationerna som våra respondenter presenterade i enkäten. Förutom det mest frekventa 
ordet ”sökmotor” var det många andra ord som är förknippade med funktionalitet i Googles 
tjänster. Dessa ord var bland annat: ”enkelt”, ”effektivitet”, ”tillförlitligt” med mera. Dessa 
ord anser vi är starkt förknippade med funktionalitet och är orsaken till respondenterna anser 
att Google Bank har låg funktionell risk. 
 
Vi har mätt social risk genom att respondenten fått ta ställning om de uppfattar en risk med att 
tappa den sociala kontakten som respondent har till sin nuvarande bank. Vår undersökning 
visar att konsumenterna kände näst störst social risk inför Google. Anledningen till den 
sociala risken som respondenten ser hos Google anser vi beror på Googles nuvarande 
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distributionskanaler. Eftersom att Google endast finns på Internet, tror vi att detta kan få 
konsumenten att känna att Google Bank inte kan erbjuda konsumenterna en fysisk kontakt. 
De traditionella bankerna har alla både bankkontor och internetbank, där det då även finns 
möjlighet till personliga möten med banken.  
 
Uppfattad risk Apple 
Apple visar på den lägsta finansiella risken bland de tre varumärkena. Det vill säga att 
respondenterna ansåg att minst risk förelåg med att ha sina pengar på Apple Bank. Detta anser 
vi beror på att Apples produkter är högteknologiska och kräver mycket kunskap för att kunna 
tillverkas. De associationer som respondenterna gav var det många ord som associerades med 
Apples produkter men även ordet ”kvalitet” dök upp ett antal gånger. Dessa associationer till 
högteknologiska produkter tror vi medför att konsumenterna ser Apple som professionella och 
kompetenta vilket vi tror detta inger konsumenterna trygghet. Enligt våra respondenter har 
Apple den lägsta sociala risken förknippat med att välja dem som bankleverantör. Detta tror vi 
kan bero på att Apple har egna butiker samt Internetbutiker. Dessa distribueringskanaler tror 
vi påverkar konsumenternas utvärdering genom att de kan få en social relation både fysiskt 
och via Internet med Apple, förutsatt att de skulle utvidga sitt varumärke mot banktjänster. 
 
Då Apple inte visade högst risk på någon av de olika riskfaktorerna, visar även det 
sammanvägda måttet på uppfattad risk att respondenterna uppfattar Apple bank som lägst risk 
av de tre fiktivt utvidgade bankerna.  
 
Uppfattad Risk Coca-Cola 
Coca-Cola visar på högst risk för både funktionell och social risk. Den funktionella risken i att 
använda Coca-Cola bank tror vi beror på att Coca-Colas grundprodukt läsk inte är särskilt lik 
banktjänsten. Detta visar även begreppet passning som vi beskrivit tidigare i arbete, i 
undersökningen har Coca-Cola den lägsta passningen av de tre varumärkena. Den sociala 
risken tror vi kan förklaras av Coca-Colas nuvarande väldigt varierande distribueringskanaler, 
då det säljs i bland annat automater och caféer. Denna spridning av distributionskanaler tror 
inte vi ger konsumenterna tillräcklig säkerhet för att kunna ge Coca-Cola Banks kunder en 
stabil social relation.    
 
Den finansiella risken för Coca-Cola är till skillnad från den funktionella och sociala, inte 
högst. Coca-Cola har endast den näst högsta finansiella risken. Att Coca-Cola visar på en 
lägre finansiell risk tror vi kan bero på att företaget har varit i konsumenternas medvetande en 
väldigt lång tid och visat på en stabilitet för konsumenterna, vilket vi tror påverkar 
konsumenterna i utvärderingen av den finansiella risken. 
 
Som vi beskrivit visar Coca-Cola på en hög uppfattad risk i de olika risktyperna. Även för den 
sammanvägda uppfattade kvaliteten att utvidga mot banktjänster visar Coca-Cola högst risk 
bland de tre varumärkena. 
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7.4 DISKUSSION VARUMÄRKESFÖRTROENDE 
 
I Laforets (2007) undersökning med 324 respondenter i England kom hon bland annat fram 
till att förtroendet för varumärket påverkar en utvidgning mot banktjänster. Dock ska tilläggas 
att i Laforets fall det gällda detaljhandelsföretag som utvidgat mot banktjänster medan vi vår 
studie använder oss av varumärken från skilda områden. Vi använde oss i vår undersökning 
av Reasts (2005) ”trust model” för att operationalisera varumärkesförtroendet, detta 
resulterade i åtta olika mått på förtroende vilka vi vägt ihop till ett samlat för att underlätta för 
läsaren och lättare kunna jämföra varumärkena. 
 
Våra respondenter har efter Apple de högsta förtroende för varumärket Google, dock visar vår 
undersökning inte på något signifikant samband mellan varumärkesförtroendet för Google 
och utvärderingen av Google Bank i vår modell. Dock föreligger det en signifikant men låg 
korrelation mellan variabeln varumärkesförtroende Google och utvärderingen av Google 
Bank. 
 
Apple har i vår undersökning det högsta förtroendet bland våra respondenter, dessutom visar 
Apple även upp den lägsta standardavvikelsen vilket indikerar på att det är låg spridning i 
svaren bland respondenterna om att de har högt förtroende för Apple. Inget statistiskt 
samband går heller att bevisa mellan varumärkesförtroendet för Apple med utvärderingen av 
Apple Bank. 
 
Varumärkesförtroendet är för Coca-Cola markant lägre än för både Google och Apple, dock 
har Coca-Cola den högsta standardavvikelsen vilket tyder på hög spridning i svaren bland 
respondenterna. Detta är också något som vi ser i de unika associationer som respondenterna 
har till Coca-Cola, ”tradition” och ”bäst” är två associationer som vi anser tyder på ett visst 
förtroende medan associationer som ”dåliga arbetsförhållanden” och ”oetiskt” är raka 
motsatsen och enligt oss grunden till ett icke-förtroende för Coca-Cola.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna ansåg sig ha i princip lika högt förtroende 
för Google och Apple men avsevärt lägre för Coca-Cola. Inledningsvis ansåg vi i likhet med 
Reast (2005) att varumärkesförtroende skulle kunna ha en betydelse för hur konsumenter 
utvärderar en varumärkesutvidgning. I vår undersökning visade sig dock 
varumärkesförtroende ej vara signifikant för utvärdering av någondera av våra varumärkens 
fiktiva banker. Därför anser vi att varumärkesförtroendet ej kan generaliseras till en faktor 
som är viktig för hur konsumenter utvärderar varumärkesutvidgningar mot banktjänster. 
 
 

7.5 DISKUSSION UTVÄRDERING AV VARUMÄRKESUTVIDGNING 
 
I brist på tidigare undersökningar om varumärkesutvidgningar mot banktjänster är det svårt att 
få ett jämförande mått som avgör hur stor chans varumärkena i vår undersökning skulle ha att 
utvidga mot banktjänster. Våra respondenter anser dock att ingen av respektive varumärkes 
fiktiva varumärkesutvidgningar mot bank blev någon omedelbar succé, detta anser vi då 
medelvärdet för respondenternas attityd till varumärkesutvidgningarna låg på mellan 2,79 och 
2,09 på vår sjugradiga svarsskala. Apple visade sig dock vara det varumärke som 
respondenterna i vår undersökning ansåg i förhållande till de två andra varumärkena ha bäst 
utsikt att utvidga sitt varumärke mot banktjänster. Det bör dock tilläggas att respondenterna i 
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förhållande till de andra varumärkena var minst eniga om utvärderingen av Apple Bank. 
Enligt våra respondenter skulle Google efter Apple ha bäst förutsättningar att utvidga sitt 
varumärke mot banktjänster. Den varumärkesutvidgning som respondenterna utvärderade som 
lägst var följaktligen Coca-Cola Bank. 
 
Måttet utvärderingen av varumärkesutvidgningarna bygger på Aaker och Kellers (1990) 
operationalisering av begreppet.  Första påståendet bygger på att respondenten i en konkret 
köpsituation skulle välja just varumärkets utvidgning före andra konkurrenter. Tillsammans 
med två andra frågor gjorde vi en sammanvägd bedömning av utvärderingen av respektive 
varumärke genom ett medelvärde. I efterhand känns frågan om att respondenten i en fiktiv 
situation byta till en fiktiv bank som en svår fråga att ta ställning till, dock visar 
respondenternas svar i de två andra variablerna inte på så stor avvikelse.  
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8. SLUTSATSER 
 
 I detta kapitel redogör vi för vad vi kommit fram till i studien samt redovisar våra slutsatser i 
syfte att besvara vår uppställda problemformulering och uppnå syftet med studien.  
 
 
Den problemformulering vi i början av denna uppsats avsåg att undersöka var: Vad är viktigt 
för hur en konsument utvärderar en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden? 
 
Syftet med denna uppsats var att utveckla en modell för vad som är viktigt för utvärderingen 
av en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. Detta genom att utgå från Aaker och 
Kellers modell från 1990 för sedan utveckla den med variablerna varumärkeskapital, 
varumärkesförtroende och uppfattad risk. Vi ansåg att dessa nya begrepp och teorier 
hypotetiskt bättre skulle kunna förklara vad som påverkar en utvärdering av en 
varumärkesutvidgning mot banktjänster.  
 
För att sammanfatta visar det sig i vår undersökning att endast variabeln passning i Aaker och 
Kellers (1990) modell och Laforets (2007) uppfattad risk är relevanta för vår modell. Nedan 
visar vi hur vår modell för vilka faktorer som är viktiga vid utvärderingen av en 
varumärkesutvidgning mot banktjänster tar sin slutliga form. Därmed är också syftet med 
studien uppfyllt. 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 8.1 Härledning av vår slutliga modell 
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9. FRAMTIDA FORSKNING 
 
 
Som förslag till framtida forskning skulle vi gärna se att den modell vi utvecklat i detta arbete 
testas på en annan bransch, då vi ser banktjänster som en komplicerad tjänst. Det vore 
intressant att se om andra faktorer än bara passning och uppfattad risk visar sig signifikanta 
för utvärdering av en varumärkesutvidgning mot andra varor/tjänster. Vi tror speciellt att 
varumärkeskapitalet kan ha en större inverkan på en utvärdering av en varumärkesutvidgning 
i en annan kontext än just banker.  
 
Det vore även intressant att se undersökningar på varumärken som redan utvidgats mot 
banktjänster, som till exempel; ICA, Skandia och IKEA. Detta för att kunna se vad som i 
praktiken är viktigt för en varumärkesutvidgning mot banktjänster.    
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