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Sammanfattning 
I dagens konsumtionssamhälle blir det allt viktigare att positionera sig rätt i kundens 

medvetande för att uppnå den önskade imagen. Nuförtiden räcker det inte längre att erbjuda 

funktionella värden utan även de emotionella har fått en betydande roll för kundens 

uppfattning av företaget. Många företag slåss om samma kunder och positionerar sig därefter 

vilket ofta medför att de har liknande marknadspositioner och att deras varumärken uppfattas 

på samma sätt. 

 

Svenska H&M och spanska Zara  är de två största klädkedjorna på den europeiska marknaden 

och i media skrivs det sällan om den ena utan att referera till den andra. Bilden som ges är att 

Zara är Spaniens svar på H&M. De anses vara stora  konkurrenter med en liknande image och 

affärsidé. Zara öppnade sin första butik i Stockholm i september 2003 och är således 

fortfarande relativt nya på den svenska marknaden. Då de har planer på att under 2005 öppna 

ytterligare butiker i Stockholm vill vi se hur kunderna uppfattar varumärkena och huruvida 

deras bild överensstämmer med hur företagen positionerar sig. Således valde vi att utifrån en 

kvantitativ fallstudie på H&M och Zara undersöka de av kunderna upplevda varumärkena 

genom frågeställningen: Upplever H&M:s och Zara:s kunder att företagen innehar liknande 

marknadsposition? Vi har studerat de båda företagen utifrån den information vi fått från dem 

samt medias bild, som vi fann mycket intressant. Därefter gjorde vi en enkätundersökning 

vars resultat vi kopplande samman med de valda teorierna om varumärken och positionering.  

 

Utifrån analysen har vi dragit slutsatsen att H&M och Zara inte innehar samma 

marknadsposition i Sverige då större delen av de svarande inte uppfattar dem vara 

konkurrenter eller ha en liknande image. Trots detta upplever kunderna att de är lika 

moderiktiga, stilskapande och spännande. De kunder som inte har vistats mycket i Spanien 

ansåg dock Zara vara mer exklusivt men H&M ansågs vara avsevärt mer prisvärt. Ur detta 

drar vi slutsatsen att kunderna anser Zara vara väldigt dyrt och inte alls så prisvärt som de vill 

förmedla. Detta kan vara ett resultat av att de saknar en tydlig uttalad affärsidé, något som kan 

leda till en oklar marknadsposition. Det kan även bero på att de är relativt nya på den svenska 

marknaden och inte använder sig av reklam utan förlitar sig på så kallad word-of.mouth. Vi 

ser också att svenska mediers bild av två stora konkurrenter inte stämmer med verkligheten 

men vi anar att denna bild skulle vara mer förenlig med de spanska kundernas då Zara i 

Spanien verkar vara mindre exklusivt samt har en 31% lägre prisnivå och därmed inte bara 

konkurrerar med H&M om moderiktighet, kvalitet och stilskapande utan även med priset.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med en ökande globalisering och större ekonomisk konkurrens blir det allt viktigare att ha en 

tydlig marknadsposition för ett varumärkes överlevnad och framgång. Det gäller att välja en 

ledig position, det vill säga att tillhandahålla ett koncept som inte redan finns på marknaden, 

och sedan marknadsföra sig utifrån denna så att kunderna kan särskilja varumärket från 

konkurrenterna. Den som lyckas har vunnit mycket. Alla marknadsledande företag har hittat 

sina unika positioner och skyddar dessa mot intrång från konkurrenter.1 

 

Bland det enorma utbud som idag finns kan det vara svårt hitta denna unika plats i kundens 

medvetande. Många företag slåss om samma kunder och positionerar sig därefter vilket ofta 

medför att de har liknande marknadspositioner samt att deras varumärken kan uppfattas på 

samma sätt. Marknadspositionering handlar om att styra kundernas uppfattning om företaget 

och dess produkter2 samt att få dem att förknippa varumärket med dess färdigheter och 

personlighet. Innebär detta att varumärken som innehar liknande marknadspositioner 

uppfattas som lika av konsumenterna och därmed borde kunna vara utbytbara? Eller är det 

faktum att företag trots liknande marknadsposition inte nödvändigtvis är substitut till varandra 

utan fyller för kunden olika funktioner.  

 

1.2 Problemdiskussion 
I affärsvärlden diskuteras varumärken och positioneringsproblemet ofta i samband med 

detaljhandeln där det märks extra tydligt. Inom ready-to-wear-industrin är det till exempel få 

klädföretag som växer globalt3, många företag har svårt att försvara sin marknadsposition och 

klara den växande prispressen. Undantagen är de stora klädkedjorna som med sina breda 

sortiment och storskalig produktion effektivt utestänger småföretagare. Amerikanska GAP är 

den klart största kedjan med sina 3000 butiker spridda främst i Nordamerika men även i 

Japan, Storbritannien och Frankrike4 följt av H&M och Zara som är störst på den europeiska 

marknaden. Dessa ökar kraftigt sin försäljning trots att stora delar av den europeiska 

detaljhandeln visar långsam eller ingen tillväxt5. Att positionera sig enbart på de funktionella 

                                                 
1 Biel AL, 1997 
2 Kotler, 2001, s. 384 
3 DN, 021003, H&M-konkurrenten Zara till Stockholm 
4 050309 www.gap.com 
5 DN, 021003, H&M-konkurrenten Zara till Stockholm 
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värdena räcker inte längre, nu måste man utöver ett bra pris, hög kvalitet och moderiktiga 

kläder även erbjuda emotionella värden. 

 

Både H&M och Zara vill på en internationell marknad erbjuda gemene man högkvalitativt 

mode till bra priser.6 De riktar sig mot samma kundsegment och media framhåller dem som 

varandras största konkurrenter, de har helt enkelt snarlika marknadspositioner. När H&M 

öppnade i Barcelona utlovade en av Spaniens största dagstidningar, El Periódico, en 

spännande drabbning mellan Erik den Rödes sentida vikingajättar och de galiciska kelterna7 

och i svenska pressen florerar rubriker som ”Värsta konkurrenten nu på H&M:s 

hemmaplan”8, ”Varning för Zara”9 och ”Svenska klädkedjor under spansk press”10 Deras 

positioner är snarlika. Men hur ser konkurrensen ut ur kundernas perspektiv? Är Zara något 

nytt och spännande? Hur pass lika anses de båda varumärkena egentligen vara? Konkurrerar 

de om samma köpare eller drar de kunder åt varandra? Upplevs deras affärsidé och utbud som 

lika? Stämmer medias bild av två stora konkurrenter?  

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund av ovanstående problemdiskussion mynnar vår frågeställning i denna 

undersökning ut i följande:    

 

Upplever H&M:s och Zara:s kunder att företagen innehar liknande marknadsposition?  

1.4 Syfte 

Syftet för denna undersökning är att se huruvida varumärkena H&M och Zara av kunden 

uppfattas inneha liknande marknadsposition.  

1.5 Avgränsning 

För att begränsa ämnet och göra undersökningen genomförbar har vi valt att endast undersöka 

företagens marknadsposition i Stockholm och bortse från andra städer och länder de är 

verksamma i. 

 

                                                 
6 www.zara.es, www.hm.com 
7 Veckans Affärer nr. 51. dec 2000, Varning för Zara 
8 DN, 030905 Värsta konkurrenten nu på H&M:s hemmaplan 
9 Veckans Affärer nr.51. dec 2000, Varning för Zara 
10  SvD, 050402, Svenska klädkedjor under spansk press 
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1.6 Målgrupp 

Denna uppsats är skriven för ekonomistudenter med intresse för mode och 

varumärkespositionering.  

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

Efter att vi i denna del har presenterat det aktuella problemområdet och syftet med uppsatsen 

kommer den fortsatta dispositionen att se ut enligt följande. Del två innehåller metoder för 

datainsamling och databearbetning. I del tre presenterar vi vår teoretiska referensram 

bestående av teorier rörande varumärken och positionering. I del fyra kommer vi att 

presentera våra fallföretag samt resultatet från enkäten. Efter det följer i del fem vår analys av 

det insamlade materialet. Avslutningsvis redovisas de slutsatser  som arbetet lett fram till 

kompletterat med våra egna reflektioner. 
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2 Metod 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva och diskutera vårt tillvägagångssätt.   

2.1 Angreppssätt 

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson kan angreppssättet delas in i två nivåer: övergripande 

och handgripligt. ”Den förstnämnda nivån innebär ´sätt att se´ medan den andra rör ´sätt att 

skaffa data´.”11  

2.2 Övergripande angreppssätt 

Till det övergripande angreppssättet har vi valt att presentera val av perspektiv, objekt, urval 

samt den personliga referensramen.  

2.2.1 Perspektiv 
Perspektiv kan enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson definieras enligt följande ”hur man 

väljer att betrakta den organisation eller det företag, man undersöker”12. Detta innebär att 

perspektivet avgör vad man ser och vad man inte ser, men framför allt hur man ser på 

objektet. Perspektivvalet är avgörande för hur författaren uppfattar och behandlar problemet. 

Perspektivvalet kan vara avgörande för teorivalet, men förhållandet kan även vara det 

omvända. I vårt fall kom perspektivvalet delvis att styra vårt val av teoretisk referensram, då 

delar av teorierna behandlar det upplevda varumärket och därmed också ger uttryck för ett 

kundperspektiv. Detta perspektiv resulterar i att den empiriska delen bygger på 

enkätundersökningar med potentiella konsumenter till våra valda fallföretag. Det faktum att vi 

utgått från ett kundperspektiv har inneburit att arbetet kommer att omfatta konsumenternas 

subjektiva uppfattning om varumärket.  

 

Uppsatsen är skriven ur ett externt perspektiv. Med externt perspektiv avser vi att ingen av oss 

är anställda hos eller har någon annan anknytning till något av de undersökta företagen. 

 

                                                 
11 Wiedersheim-Paul L., Eriksson L.T., 1997, s 51 
12 Ibid, 1997, s 52 
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2.2.2 Objekt 

Med objekt avser vi den del av verkligheten som skall studeras. Undersökningsobjektets 

karaktär kan styra valet av angreppssätt, modeller och teorier.13 Studieobjektet i denna uppsats 

är det av kunden upplevda varumärket. Valet grundar sig på att ämnet fått en ökad 

uppmärksamhet i media under senare tid samt ett eget intresse och nyfikenhet av fallföretagen 

och temat. Vårt val av objekt kom även det att styra delar av den teoretiska referensramen. 

2.2.3 Urval  
I vår undersökning av kunders uppfattning av varumärket har vi valt att använda ett subjektivt 

urval som innebär att forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser 

som skall undersökas eller, som i vårt fall, svara på enkäten. Enligt Martyn Denscombe väljs 

dessa människor ut med syfte att de ska återspegla särskilda kvaliteter och deras relevans för 

undersökningstemat.14 Han menar att frågan från forskarens synvinkel blir ”Mot bakgrund av 

vad jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som jag studerar, 

vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa informationen?”  Fördelen med att anta ett 

subjektivt urval är att det på goda grunder tillåter forskaren att närma sig de människor som 

antas vara avgörande för undersökningen.15 Utifrån denna syn har vi valt att låta unga och 

medelålders kvinnor i Stockholmsområdet svara på vår enkät då de är företagens främsta 

målgrupp. 

2.2.4 Möjligheter och problem med vårt övergripande angreppssätt 

Möjligheterna med vårt perspektiv är att i och med att vi antagit ett kundperspektiv fått direkt 

oberoende attitydinformation från företagens potentiella kunder. Ett visst problem med vårt 

övergripande arbetssätt kan vara att Zara fortfarande är förhållandevis nytt på den svenska 

marknaden vilket innebär att kundernas kännedom om företaget inte är lika djupt grundad 

som den om H&M.  

2.2.5 Personlig referensram 

I referensramen ingår egna samlade kunskaper, normer, handlingsregler, fördomar, 

värderingar etcetera. De begrepp som ryms innanför ”ramen” är påverkade av den egna 

referensramen, vilket innebär att perspektiv, teori/modell och andra delar av referensramen är 

                                                 
13 Wiedersheim-Paul L, Eriksson LT, 1997, s. 53  
14 Ibid, 2000, s. 23 
15 Denscombe M, 2000, s. 23 
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beroende av vem som utför studien. Vidare påverkar referensramen hur en person uppfattar 

omvärldens signaler samt hur de egna signalerna utformas.16 

 

Vår referensram består av kunskaper, arbetslivserfarenhet, intressen, social bakgrund, 

utbildning etc. Gemensamt för oss båda är att vi är kvinnor i 25 årsåldern och därmed ingår i 

företagens målgrupp. Vi studerar båda programmet Språk, Kultur och Marknad på Södertörns 

Högskola samt har samma nationella ursprung och har vistats längre perioder i Spanien. Detta 

kan i sin tur kan medföra att vi i vissa fall tolkar och analyserar omvärlden, och därmed också 

vårt ämne, lika. Exempelvis kan vår syn på Zara ha påverkats av våra erfarenheter från 

Spanien. 

2.3 Handgripligt angreppssätt 

Vi har valt att i huvudsak dela in vår data i två kategorier; sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata är den data som redan finns medan primärdata är data som utredaren själv 

måste samla in. Primärdata kan införskaffas främst på två olika sätt, genom intervju eller 

enkät. I början av en undersökning kan det vara lämpligt att använda sig av redan befintlig 

och dokumenterad data.17 I vårt arbete kommer vi att använda oss både av primär- respektive 

sekundärdata. 

2.3.1 Sekundärdata 

I arbetet med att skaffa fram sekundärdata, bestående av böcker och artiklar, har vi ägnat oss 

åt löpande sökningar, vilket innebär att en sökprofil formuleras, som består av ett antal 

relevanta nyckelord inom det valda problemområdet. Orden ska finnas med i artiklarnas 

rubriker eller i speciella förteckningar på indexord som dessa försetts med. I vårt fall har vi 

främst sökt på positionering, image, varumärke, H&M och Zara. Vidare har vi fått tips om 

litteratur genom källhänvisningar och litteraturförteckningar i redan införskaffade böcker och 

uppsatser. De artiklar som vi kommer att använda oss utav har vi funnit efter sökningar i 

databaserna Artikelsök , Presstext, Affärsdata och Libris. De bibliotek som böckerna erhållits 

från är främst Södertörns Högskolas bibliotek och Stockholms stadsbibliotek.  

2.3.2 Källkritik till sekundärdata 

Syftet med källkritiken är att bestämma huruvida källan är valid och reliabel. Med validitet 

menas att datan är giltig och relevant för den aktuella frågeställningen. Reliabilitet betecknar 
                                                 
16 Wiedersheim-Paul L, Eriksson LT, 1997, s. 51 
17Wiedersheim-Paul L, Eriksson LT, 1997, s. 76  
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undersökningens tillförlitlighet, oavsett vem som genomför undersökningen ska samma 

resultat uppnås.18 

 

Vi anser att vårt val av litteratur är relevant för vårt arbete, eftersom litteraturen behandlar 

uppsatsens undersökning: varumärken och positionering. I den teoretiska delen har vi försökt 

öka reliabiliteten genom att använda oss av många olika källor, vara noggranna vid 

källhänvisningar och citat samt att återge en fullständig litteraturförteckning. 

2.3.3 Primärdata 

I insamlandet av primärdata finns det i huvudsak två olika sätt att göra detta, enkät19 och 

intervju. Dessa kan utredaren använda var för sig eller i kombination med varandra. Valet 

mellan de olika teknikerna grundas på flera faktorer som till exempel problemets karaktär, 

antalet nödvändiga observationer, tillgängliga resurser och så vidare.20 Vi har valt att samla in 

vår primärdata genom en enkätundersökning bestående av kryssfrågor där de svarande fick 

notera hur väl de instämde i olika påståenden. Fem variabler, från instämmer helt till 

instämmer ej. 

 

Fördelar med att göra en enkätundersökning, förutom att det är ekonomiskt och lätt att 

arrangera, är att ett frågeformulär ger standardiserade svar under förutsättning att alla 

respondenter får samma frågor och inte har en personlig kontakt med forskaren. Möjligheten 

att den insamlade datan ska ha påverkats av så kallade ”interpersonella faktorer” är således 

liten.21 Förkodade svar gör det också lättare för forskaren att analysera svaren samt lätt för 

respondenten att svara då han inte behöver fundera på hur han ska formulera sig utan bara 

kryssa i det alternativ som passar bäst.22  

 

Nackdelarna med att göra en enkätundersökning går ofta hand i hand med fördelarna. De 

förkodade svaren kan ibland upplevas som frustrerande för respondenten och få honom/henne 

att avstå från att svara.  Frågorna kan även snedvrida resultaten så att de speglar de resultat 

forskaren vill ha fram då respondenten genom att få givna svar automatiskt leds bort från sin 

egen uppfattning om objektet och lotsas in i forskarens tankebanor.23 Vi har försökt undvika 

                                                 
18 Denscombe M, 2000, s. 282 
19 Se bilaga 1 
20 Wiedersheim-Paul L, Eriksson LT, 1997, s. 84 
21 Denscombe M, 2000, s. 127 
22 Denscombe M, 2000, s. 127 
23 Denscombe M, 2000, s. 128 
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detta genom att låta de svarande ange på en skala hur de uppfattar företagens olika tilldelade 

attribut. Det är möjligt att vi bortsett från andra attribut kunderna kanske har en uppfattning 

om men vi har då inte sett dessa som tillräckligt väsentliga för vår undersökning. Andra 

nackdelar är svarens begränsade karaktär, ofullständiga eller dåligt ifyllda svar samt en liten, 

om någon, möjlighet att kontrollera svarens sanningshalt. 

 

För utformningen av enkäten studerade vi företagens affärsidé  samt önskade varumärke och 

utifrån dessa valde vi följande variabler som intressanta för  undersökningen: prisvärdhet, 

kvalitet, moderiktighet, exklusivitet, tillgänglighet, stilskapande, internationellt, ungdomlighet 

samt spännande. Vi valde att genomföra enkätundersökningen på Hamngatan mitt emellan 

Zara och H&M:s huvudbutik, samt i Kungsträdgården framför butikerna. Detta val gjorde vi 

för att öka troligheten att träffa deras potentiella kunder.   

 

I de frågor där kunderna skulle ange på en skala mellan 1-5 hur väl H&M:s och Zara:s 

varumärken överensstämmer med ovannämnda variabler har vi valt att redovisa det 

medelvärde vi fått fram efter att ha bortsett från de ”vet ej” svar som vi fick in. Till en början 

har vi valt att redovisa resultaten av alla svarande därefter kommer vi redovisa eventuella 

skillnader med hänsyn till de bakgrundvariabler vi använt om vi kan utläsa några sådana. 

 

I de fall då det verkar logiskt att räkna ut ett medelvärde har vi valt att använda oss av detta 

verktyg för att enkelt kunna visa på skillnader och likheter. I andra fall, till exempel då 

spridningen av svar varierat kraftigt, redovisar vi svaren i procenttal. Vid sammanställningen 

av våra enkäter har vi bestämt oss för att i de flesta fall se på betygen 1-2 som en gemensam 

grupp, som inte instämmer liksom 4-5 som instämmer. Betyg 3 har vi tolkat som att de delvis 

håller med. De intressantaste frågorna presenterar vi även i diagram. Då medelvärden 

påverkas av extremvärden, har vi valt att vid de tillfällen där ett extremvärde funnits med 

bland ett mindre urval svarade exempelvis gruppen ”tillbringat längre tid i Spanien” slå 

samman denna grupp med den närmsta. Exempelvis gruppen ”tillbringat mer än tre månader i 

Spanien”. På detta sätt har vi kunnat begränsa de extrema värdenas inflytande på resultatet då 

inflytandet minskar desto större urvalet är.24 

 

                                                 
24 Denscombe M, 2000, s. 227 
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I början av detta arbete, när vi fortfarande ämnade göra en uppsats om företagens 

marknadsföring, genomförde vi även en semistrukturerad intervju med Antonia Brandberg, 

Zara:s HR manager för Skandinavien. Vi besökte Zara:s butik på Hamngatan för att fråga om 

det fanns någon vi kunde kontakta för sådana ändamål och vi blev då hänvisade till Antonia 

som råkade befinna sig i butiken just den dagen och hade tid över att prata med oss.  

 

En semistrukturerad intervju innebär att det finns ämnen som ska behandlas men att det 

saknas en bestämd ordningsföljd för dessa vilket låter den intervjuade utveckla sina idéer och 

tala mer öppet om det ämne som tas upp. Betoningen ligger här i de öppna svaren och att låta 

den intervjuade utveckla sina synpunkter.25 

 
Vi har valt att inte redovisa hela intervjun utan bara ta i beaktelse den information vi fick som 

var relevant för vårt nya ämnesval.  

2.3.4 Källkritik till primärdata 

Vi anser att validiteten i primärdatan är relativt hög då vi, som vi tidigare nämnt, använt oss 

av ett subjektivt urval i vår enkätundersökning för att träffa på de kunder som är relevanta för 

undersökningen.26 Vad som kan ha påverkat resultatet och därmed validiteten är ovissheten 

om respondenterna har svarat sanningsenligt eller bara kryssat för något för att göra det enkelt 

för sig. Då vi frågade kvinnor som satt avslappnande i solen i Kungsträdgården, hoppas vi 

dock att de som valde att hjälpa oss även tog sig tid att göra det ordentligt eftersom de  inte 

hade bråttom att komma bort från solen. 

 

Reliabiliteten har vi försökt att stärka genom att i enkäten undvika ledande frågor samt att inte 

skapa en personlig kontakt med de svarande. Däremot har det varit svårt att få tag på  

primärdata från Zara om deras önskade varumärke trots upprepade försök, där vi både mailat 

Zara:s informationsavdelning samt ringt till Skandinavien- kontoret i Danmark och 

huvudkontoret i Spanien. Sammantaget kan vi sluta oss till att Zara inte lämnar ut information 

till studenter, vilket har utelämnat oss till medias sekundärdata.  

2.4 Tillvägagångssätt 

När vi inledde vårt arbete hade vi höga ambitioner med vad vår undersökning skulle resultera 

i. Från början var våra frågeställningar mycket omfattande men allt efter som arbetet fortskred 
                                                 
25 Denscombe M, 2000, s. 135 
26 Denscombe M, 2000, s. 282 
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insåg vi våra egna samt litteraturens begränsningar, vilket gjorde att vi var tvungna att ändra 

frågeställning och metod. Efter mycket dividerande bestämde vi oss för att göra en kvantitativ 

fallstudie. Detta då det var lättare att begränsa samt belysa det generella, det vill säga 

uppfattningen av varumärkespositionering, genom att se på det enskilda, dvs. H&M och 

Zara.27  

 

Under arbetets gång läste vi in oss på befintlig litteratur inom ämnet samtidigt som vi förde en 

ständig sökning efter ytterligare relevant information. Efter att vi funnit litteratur kunde vi till 

slut påbörja arbetet med den teoretiska referensramen. Författandet av den teoretiska 

referensramen har inte varit helt problemfritt. Att sätta sig in i teorierna har både varit 

mödosamt och tidskrävande. Då det fanns många perspektiv inom det valda området  var det 

svårt att sålla i litteratur och teori, vilket resulterade i att vi fick läsa och skriva mycket som vi 

sedan inte kunde använda oss av i vårt arbete.  

 

I arbetet med analysen har vi jobbat  med likheter och skillnader i den upplevda Zara och 

H&M utifrån respondenternas svar  Dessa svar har vi sedan försökt analysera samt verifiera 

utifrån teorierna. 

2.4.1 Fallstudie 
Vad som enligt Martyn Denscombe utmärker fallstudier, är dess inriktning på bara en enda 

eller ett fåtal undersökningsenheter. Principen är att när man i stället för att rikta studien mot 

ett brett spektrum utan mot en eller få enskilda enheter kan skaffa sig insikter som inte skulle 

ha kommit i dagen om man använt sig av till exempel en survey-undersökning som söker 

täcka ett stort antal enheter.28 

 

Fallstudie är en bra undersökningsmetod då den ger forskaren en möjlighet att använda sig av 

flera källor och metoder som man kan finna lämpliga för undersökningen. Fallstudien ger en 

fokus på relationer och processer som har en tendens att vara sammanlänkade. Således ger 

den möjligheter till att gå på djupet i en undersökning för att reda ut komplexiteten och för att 

kunna upptäcka hur de många olika delarna påverkar varandra. Fallstudiens verkliga värde är 

att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta 

reda på vilka dessa resultat är.29 

                                                 
27 Denscombe M, 2000, s. 41 
28 Ibid, 2000, s. 41 
29 Denscombe M, 2000, s. 42 
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När vi studerar varumärken och positionering får vi genom att göra en fallstudie på H&M:s 

och Zara:s kunder se hur de uppfattar varumärkenas marknadsposition. Genom att göra en  

 

fallstudie hoppas vi på att kunna ta reda på hur kunderna uppfattar dem, men också förklara 

hur det kan komma sig genom den information vi har om företagen. 

 

En nackdel med fallstudier är ett eventuellt ifrågasättande av trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat. Ett annat problem är att det kan vara svårt att 

definiera fallets gränser på ett fullständigt och entydigt sätt, vilken data som ska lämnas 

utanför och vilken som ska tas med. Vidare kan det vara svårt att få tillträde till dokument, 

samt träffa de människor som fallstudien grundar sig på. 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de för undersökningen relevanta teorierna: 

Varumärken och Positionering. Då vi ska undersöka kundernas syn på varumärkena och 

huruvida de anser att företagen innehar samma marknadsposition har vi valt att i Biels 

varumärkesteori ”Brand Magic” främst använda oss av delen som behandlar image och den 

del som diskuterar kundens syn på varumärket. Vi har uteslutit den del som behandlar hur 

kunden tror att varumärket upplever henne då denna sträcker sig utanför vårt 

undersökningsområde. 

3.1 Varumärke 
Varumärkets mest grundläggande funktion är att förenkla konsumentens val i en köpsituation. 

Begreppet varumärke finns både på företags- och produktnivå30. I många fall är företaget och 

produkten synonyma med varandra, till exempel hos många klädföretag, vilket då ger enbart 

en dimension på begreppet ”varumärket”. Vi kommer fortsättningsvis inte göra någon 

skillnad mellan dessa nivåer. Vad vi däremot kommer att göra skillnad på är det ”önskade” 

varumärket, så som företaget vill att varumärket ska uppfattas, och det ”upplevda”, så som 

kunderna verkligen upplever det.  

3.1.1 Definition av ”varumärke” 
Definitionerna av varumärke är många. Vi kommer här att presentera några olika samt 

redogöra för den definition vi kommer att använda oss av. 

 

Kotler menar att det är ”ett namn, en term, ett tecken, en symbol, design eller en kombination 

av dessa, som används för att identifiera varor eller tjänster från en säljare, eller grupp av 

säljare, från konkurrenternas”.31 Denna definition är mycket snarlik den som American 

Marketing Association ger: ”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat 

kännetecken som särskiljer en säljares vara eller tjänst från andra säljares”.32 Dessa 

definitioner ställer de fysiska attributen hos ett företag eller en produkt i centrum och ser 

varumärket helt från företagets perspektiv.  

 

                                                 
30 corporate brand och product brand 
31 Kotler P, 2001, s 819, fri översättning: “a name, term, sign, symbol, design or a combination och these, which 
is used to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them to those of 
competitors.” 
32 Grönroos C, 2004, s. 316 



Det upplevda varumärket 
 

 

 15

Hart & Murphy anser att varumärket består av ”själva produkten, förpackningen, namnet, 

marknadsföringen, reklamen och helhetspresentationen. Varumärket är därför en syntes av 

alla beståndsdelar: fysiska, estetiska, rationella och emotionella.”33 Dvs. att varumärket, 

förutom de fysiska kännetecknen, även är alla de signaler och budskap som omger ett företag 

eller en produkt. Även denna definition ser varumärket som något ett företag skapar kring en 

produkt och som konsumenten har en sekundär betydelse för. 

 

David Andrew menar att varumärket är ”inget annat än ett nätverk av associationer i 

konsumentens medvetande. Om en association, rationell eller emotionell, representerar något 

som är personligt och/eller socialt fördelaktigt för konsumenten kallar vi det värde. Sådana 

värden har nyckelverkan vid konsumenters val.”34 Här står kunden i fokus, enbart hon 

påverkar varumärkets image. Företaget kan inte göra annat än att skapa gynnsamma 

förutsättningar för att kunderna ska kunna utveckla positiva upplevelser av varumärket.  

 

Ovan har vi tre skilda sätt att se på varumärke, i den första tas endast hänsyn till de faktiska 

skillnaderna mellan produkter, den andra tar hänsyn till marknadskommunikationen och den 

tredje menar att endast konsumenten skapar varumärket. Ingen av de tre är heltäckande och vi 

skulle gärna se en kombination av dessa synsätt. Grönroos för en intressant diskussion där han 

menar att varumärken hela tiden förändras och utvecklas i takt med att kundens 

varumärkeskontakter. Vidare anser han att när man inkluderar kunden i 

varumärkesutvecklingen finns det inte något behov av att skilja mellan varumärke och 

varumärkets image.35 Något egen definition finns det dock inte från Grönroos sida och vi har 

därför valt att använda oss av en inte allmänt tillämpad, men väl så passande, definition:  

 

”Ett varumärke består av företaget, namnet och aktiviteterna kring företaget. Dessa delar ger 

sammantaget uttryck för ett budskap36. Budskapet, emotionellt eller rationellt, ger upphov till 

                                                 
33 Ibid, 1998, s. 3, fri översättning: “the product itself, the packing, the brand name, the promotion, the 
advertising and the overall presentation. The brand is therefore a synthesis of all the elements, physical, 
aesthetic, rational and emotional.” 
34 Hart S & Murphy J, 1998, s. 190, fri översättning: “brand is nothing but a network of associations in the 
consumer`s mind. If an association – whether ratinal or emotional – represents something that is 
personallyand/or socially preferable to the consumer we call it value. Such values are key drivers of consumer 
choice.” 
35 Grönroos, 2004, s. 315-321 
36 Dvs. önskat varumärke. 
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associationer hos konsumenten. Dessa associationer, samt konsumentens attityder till 

företaget, namnet och aktiviteterna kring företaget utgör även de själva varumärket37.”38 

3.1.2 Upplevt varumärke – Brand Magic 
Alexander L. Biel, ledande konsumentforskare och varumärkesexpert från USA, utvecklade i 

slutet på 90-talet en teori han kallar Brand Magic39. Med Brand Magic vill Biel göra gällande 

att de funktionella attributen inte längre räcker för att sälja en vara, man måste även skapa en 

unik, utmärkande och meningsfull identitet kring varumärket. 

 

Varumärket är en problemlösare i den mån att det bidrar till att konsumenten kan göra beslut 

efter förutfattade uppfattningar istället för att varje gång behöva utvärdera alla de produkter 

som finns tillgängliga. På grund av dessa förutfattade meningar hos konsumenterna gäller det 

att positionera sig rätt i deras medvetande. Här menar Biel att marknadsledande företag har 

lyckats inmuta en unik position i kundens medvetande och runt denna bygga upp en effektiv 

image till skillnad från resterande företag. Även om Brand Magic är svårare att bygga upp än 

funktionella fördelar så är den betydligt lättare att bevara som unik. 

 

Biel ansluter sig här till de som anser att varumärket skapas när kunderna tolkar företagens 

varumärkesbudskap, inte av företagen själva. Han hävdar att varumärken har två huvudsakliga 

element: image och relationer. 

 

Image, eller det upplevda varumärket, är den del som visar vilka egenskaper som 

konsumenter förknippar med varumärket och kan delas upp i färdigheter och personlighet. 

Färdigheter är konsumentens uppfattning om produktens funktionella aspekter. Personlighet 

behandlar de emotionella aspekterna genom att ta upp de mänskliga drag som varumärken 

förknippas med, de kan till exempel vara spännande, trygga eller äventyrliga. Relationer 

mellan konsument och varumärke består även de av två delar: konsumentens syn på 

varumärket och hur konsumenten tror att varumärket (företaget) ser på henne. Dessa 

relationer kan beskrivas till exempel som intima, lojala eller kärleksfulla.  

                                                 
37 Dvs. upplevt varumärke. 
38 Becker A & Kvarfordt K, 2000, s. 25 
39 AL Biel, 1997 
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Figur 1: Brand Magic, från AL Biel, 1997 

 

3.1.3 Önskat varumärke 
Det önskade varumärket är den upplevelse av varumärket som företaget vill skapa i kundens 

medvetande. Alla företagets verksamheter bör stödja det önskade varumärket och kontakterna 

med marknaden ska organiseras på ett sätt som möjliggör en adekvat tolkning från 

konsumentens sida. Hur väl företag än har kontroll över vilka budskap de sänder ut till 

marknaden och hur väl de planerar dessa budskap är det a och o att det önskade varumärket 

lever upp till det av kunden upplevda. Stämmer inte dessa överens kan all ansträngning för att 

förmedlad det önskade varumärket vara till ingen nytta, i värsta fall kan motsvarande effekt 

uppnås då kunden blir besviken på produkten.40 

 

Ett företags önskade varumärke förmedlas genom dess positioneringsstrategi. 

 

                                                 
40 Grönroos C, 2004, s. 190 
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3.2 Positionering 

3.2.1 Definition av positionering 
Positionering är processen genom vilken produktinformation förmedlas på ett sätt som gör att 

kunden uppfattar den som annorlunda gentemot konkurrenternas, att den innehar en speciell 

plats på marknaden.41 Kotler menar att positionering är designen av företagets image och 

produktutbud så att de tar en meningsfull och utmärkande konkurrenskraftig position i 

kundernas medvetande.42 Positionering handlar alltså egentligen inte om det av företaget 

önskade varumärke utan om hur det uppfattas av kunderna. 

3.2.2 Positioneringsstrategier 
Alla produkter och organisationer har en position. Enligt Fill43 är det särskilt viktigt att 

utnyttja sig av denna på marknader med stor konkurrens och relativt låga mobilitetshinder 

(tullar, fabriks- och produktionskostnader), till exempel inom klädindustrin. Det gäller att 

göra produkten synlig och igenkänd av kunderna så att företaget får en fördel över sina 

konkurrenter i köpbeslutsprocessen, det vill säga den process kunden går igenom från att först 

ha fått kännedom om produkten till det slutgiltiga köpet.  

 

I det ständigt ökande utbudet av varor och tjänster gäller det att ha en produkt som tilltalar den 

tilltänkta målgruppen och som inte redan erbjuds på marknaden. För att positionera sig gäller 

det att bestämma sig för vilka produktvärden och konkurrensfördelar som ska betonas i 

marknadskommunikationen. Enligt Fill44 kan man här välja mellan att betona de funktionella 

eller de emotionella värdena. Funktionell positionering framhåller de praktiska fördelarna hos 

produkten medan emotionell positionering spelar på egot, njutning och social tillfredsställelse. 

Allt eftersom de praktiska värdena kan erhållas från tusen olika håll blir de emotionella 

värdena allt viktigare i marknadsföringen. Vilka man än väljer så måste det upplevda värdet 

vara högre än det som erbjuds av konkurrenterna.45 

                                                 
41 Fill C, 2002, s. 321 
42 Fill C, 2002, s. 67 
43 Ibid, 2002, s. 323 
44 Ibid, 2002, s. 324 
45 Kotler P, 2001, s. 96 
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De vanligaste positioneringsstrategierna är46: 

- produktattribut  

- pris/kvalitet  

- användare 

- användningsområde 

- produktklassdissociation 

- konkurrentjämförelse 

- fördelar 

- arv och kultur 

 

Företag kan välja att positionera en produkt på en eller flera värden. För många värden kan 

dock skapa förvirring eller misstro hos kunden.47 Enligt Kotler48 bör företag välja en USP 

(unique selling proposition), det vill säga att de bör betona ett försäljningsargument. På 

marknader där flera har samma argument är detta dock nästan omöjligt och de ”tvingas” 

framhäva flera värden. Ofta väljer företag att satsa på ESP (emotional selling proposition) och 

fokuserar på de känslor produkten kan framkalla hos konsumenterna. Försäljningsargumenten 

ska vara viktiga för kunden, specifika, unika, överlägsna (andra sätt att nå samma fördel), 

kommunicerbara, svårkopierade, lönsamma och prismässigt överkomliga.49 

 

När företaget har valt positioneringsstrategi gäller det att se till att all kommunikation med 

marknaden förmedlar samma produktbudskap. Detta budskap skapar förväntningar hos 

kunderna som produkten måste leva upp till. Tomma löften kommer med stor trolighet att slå 

tillbaka genom dålig WOM (word of mouth , det vill säga den ryktbarhet som sprids om en 

produkt) och kan skada den framtida försäljningen50. Flera års uppbyggande av ett varumärke 

kan kastas bort genom ouppfyllda löften. Om produkten däremot håller vad den lovat kommer 

detta att föras vidare genom god WOM och förbättra produktens image.51 

 

                                                 
46 Fill C, 2002, s. 327; Kotler, 2001, s. 373 
47 Kotler P, 2001, s. 96 och s. 378 
48 Ibid, 2001, s. 378 
49 Kotler P, 2001, s. 381, Dowling G, 2002, s. 238 
50 Kotler P, 2001, s. 357 
51 Grönroos C, 2004, s. 166 
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3.2.3 Positioneringskartor 
Positioneringskartor används för att se hur konkurrerande varumärken förhåller sig till 

varandra. Konsumenternas uppfattning av olika produkter och varumärken kartläggs i två 

eller flera dimensioner och avslöjar var det finns en ledig position att fylla. T.ex. kan pris och 

kvalitet mätas för att se vilket företag som erbjuder högst kvalitet för pengarna. Dessa kartor 

är ett bra sätt att se om man lyckats nå den önskade positionen eller om det har brustit i 

kommunikationen.52 

                                                 
52 Wilkie W, 1994, s. 296 
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4 Empirisk bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi först att motivera vårt val av fallföretag för att sedan presentera 

dem samt hur de framställs i media. Därefter följer det sammanställda resultatet av vår 

enkätundersökning. Där vi ej angett annat har informationen om H&M och Zara erhållits 

från respektive företags hemsidor.  

4.1 Val av fallföretag 
Som tidigare nämnt kan H&M och Zara ses som varandras största konkurrenter på den  

europeiska marknaden. Med sina 1068 butiker i 21 länder53  respektive 725 butiker i 54 

länder54 är de de klart största kedjorna inom ready-to-wear-industrin. I de artiklar vi funnit om 

respektive företag verkar det dessutom vara mer en regel än ett undantag att titt som tätt 

referera till den andra kedjan. Utifrån detta ansåg vi att just dessa två är intressanta företag att 

studera då de har en liknande marknadsposition och enligt ICSC 55, efter Gap, är världens 

andra och tredje största klädkedjor. Att de de senaste åren fått stor uppmärksamhet i svensk 

media i samband med Zaras intåg på den svenska marknaden gör ämnet ännu intressantare. 

En ytterligare anledning till att just dessa två företag är relevanta ur studiesynpunkt är just det 

faktum att de på ytan verkar vara relativt lika. De är båda börsnoterade med rötter i Europa. 

Båda är till största delen fortfarande familjeägda. De har starkt internationellt gångbara recept 

och en stor tillväxt. De öppnar alltid butiker på välkända adresser samt riktar sig till samma 

målgrupp med liknande utbud och affärsidé, att sälja stora volymer kläder till humana priser 

på förstklassiga adresser världen över 56, och använder sig av toppmodeller för att skänka lite 

glans åt kläderna och skilja dem från massmarknaden. 

 

4.1.1 H&M  
Under en resa till USA fick Erling Person inspiration till att i Sverige öppna en ny sorts 

klädaffär med hög omsättning och låga priser.  Butiken öppnades 1947 i Västerås och fick 

namnet Hennes, eftersom den uteslutande sålde damkläder. Att det blev just Västerås 

förklarade Erling med ”Går det åt helvete är det ingen som märker det, går det bra startar vi en 

butik till”57. 1964 gjordes första utlandslanseringen i Norge och 1967 i Danmark, sedan dess 

har ytterligare 18 länder i Europa och Nordamerika erövrats av H&M. Utlandsförsäljningen 

                                                 
53 050309 www.hm.com 
54 050309 www.inditex.com 
55 International Counsil of Shopping Centers 
56 DN,010317, Spanjorskan som intar världen  
57 Pettersson Bo, 2001, Handelsmännen 
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står för 85% av omsättningen och Tyskland är dess största marknad. I dag styrs företaget av 

Erlings arvinge Stefan Persson. 

 

H&M har i dag 1068 butiker i 21 länder med drygt 45 000 anställda som alla arbetar utefter 

filosofin att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris.58 2004 uppgick omsättningen till 

 62 986 miljoner svenska kronor. H&M börsintroducerades 1974 och är en av 

Stockholmsbörsens mest omsatta aktier med omkring 188 000 aktieägare. 

 
H&M säljer sedan 1980 även kläder på postorder. Distanshandelsföretaget H&M Rowells har 

cirka två miljoner hushåll som kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. De har 

även hand om H&M:s Internetförsäljning, som startade 1998-1999.  

 

Företagets affärsidé ”att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris” kan de uppnå genom få 

mellanhänder, stora inköpsvolymer, lång erfarenhet av textilbranschen, stor kännedom om 

vilka varor som ska köpas från vilken marknad, ett effektivt distributionssystem samt genom 

att vara kostnadsmedvetna i alla led. Stor energi läggs på att säkerställa och höja kvaliteten 

och regelbundet genomföra noggranna tester och kvalitetskontroller, samt se till så att 

tillverkningen sker under goda förhållanden.  

 
H&M får in nya varor till butikerna varje dag. Genom ett brett sortiment blandar H&M varje 

kollektion med ett basmode och kläder med hög modegrad så att kunden enkelt ska kunna 

kombinera och hitta sin egen stil bland klassiker till det allra trendigaste. Skyltdockorna ska 

ge kunden inspiration till hur kläder kan matchas och målet är att skapa en behaglig och 

inspirerande butiksmiljö.  

 
När det gäller färger, material och modeller förutser H&M trender upp till ett år i förväg, men 

de allra senaste trenderna plockas upp med kort varsel från inspirationsresor värden över, 

trender på gatan, utställningar, filmer, tidningar samt från olika mässor där man studerar 

material, form och färg. H&M har två huvudsäsonger, vår och höst, dock finns det ett antal 

kollektioner inom varje säsong. Utöver kläder säljer även H&M kosmetika under eget samt 

andras varumärke. 

 

                                                 
58 www.hm.com 
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För att långsiktigt bygga sitt varumärke och behålla allmänhetens förtroende vill H&M att 

både deras interna och externa kommunikation ska kännetecknas av en öppen attityd, 

saklighet, tillgänglighet och lyhördhet. Kommunikationen sker genom media, på 

storbildstavlor, i tv-reklam, Internet. Den viktigaste kommunikationen anser de dock sker i 

butikerna. Köpupplevelsen är beroende av det personliga mötet men även av andra intryck 

och stor vikt läggs på hur kunderna får information via skyltfönster, varupresentation i 

butiken samt information på etiketter i plaggen. De vill sälja moderiktiga kläder till låga priser 

i butiker med förstklassiga lägen och med närmast exklusiv inramning.59 De vill också finnas 

på de bästa lägena och accepterar därför högre hyror för de lokalerna60 

 

H&M vill kommunicera sin affärsidé; ”mode och kvalitet till bästa pris” genom ett 20-tal 

reklamproduktioner i deras försäljningsländer. Reklamen skall fungera som ett inspirerande 

inbjudningskort till butikerna samt lyfta fram det mode som företagets design- och 

inköpsavdelning tror på. Reklamen tas fram centralt i Sverige av H&M i samarbete med 

fristående kreatörer och är i stort sett identisk på alla marknader. 

Hos H&M, som inte äger några fabriker, sker produktionen hos 750 leverantörer varav 

ungefär hälften i Asien och resterande huvudsakligen i Europa.  

 

4.1.2 Zara/ Inditex 
Zara är en del av den spanska klädjätten Inditex som med sina 2 311 butiker i 56 länder är 

världens tredje största konfektionsföretag, efter Gap och H&M. Inditex grundare Amancio 

Ortega Gaona började sin affärsverksamhet 1963. Med två tomma händer och 250 kr i fickan 

öppnade han med sin bror och sin dåvarande fru Rosalia Mera Goa Confecciones och 

tillsammans tillverkade de badrockar och sovplagg.61 Den första Zara-butiken invigdes den 25 

maj 1975 i La Coruña. Denna ”demokratisering” av modet  med innovativ design till ett 

överkomligt pris i butiker där alla kunde komma åt dem gjorde att ”alla” och inte bara de 

riktigt rika fick tillgång till moderiktiga kläder. 

 

Inte förrän fyra år senare bildades Inditex (Industrias del Diseño Textil) som kom att 

inkludera ytterligare fyra märken: Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka och Stradivarius. I 

dag består Inditex av åtta märken som förutom de fem tidigare nämnda inkluderar 

                                                 
59 Affärsvärlden, 000209, Framtidsbutiken  
60 DN, 950226, Person lyckligt lottad person, H&M fortsätter sin expansion med enkel säljfilosof… 
61 DN, 030920, En märkbart osynlig señor 
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underklädesbutiken Oysho, Kiddi´s Class och Zara Home. Inditex har ca 47 000 anställda. 

Företaget ligger kvar i La Coruña i Galicien och har en nuvarande omsättning på 5 670 

miljoner Euro.62 Inditex börsintroducerades den 1 maj år 2001.  

 

Zara är fortfarande den enskilt största inkomstkällan för Inditex. Med en omsättning på 3 820 

millioner Euro (2004) och sina 739 butiker utspridda i 400 städer i 54 länder i Europa, 

Amerika, Asien och Afrika står de för 67,4% av Inditex totala omsättning.63 De är även den 

klädkedja som det i tidningar främst refereras till som största konkurrent till H&M. Vi har 

därför i denna uppsats valt att bortse från Inditex i helhet och bara koncentrera oss på Zara.  

 

På Zara:s hemsida står det att läsa att deras lyckade designtänkandet  kommer från en 

avsmalnande process sammankopplad med kunderna. ”Från butikerna får våra skapande lag 

de senaste tendenserna samt vad som efterfrågas från kunderna.” Zara har dessutom 200 

designers som reser runt och studerar vad trendsättare över hela världen har på sig, personer 

som trots kultur- och generationsskillnader delar en speciell känsla för mode. Det är denna 

modekänsla som de anställda på Zara ämnar plocka upp, skissar på och skickar till 

huvudkontoret i La Coruña.   

 

Zara vill bjuda på de senaste trenderna inom den internationella modeindustrin. Deras butiker 

är alltid förlagda till de viktigaste affärsområdena i Europas, Amerikas och Asiens städer och 

erbjuder ett inspirerat mode med smak och stil. Gränser är inget hinder för en gemensam 

modekultur, därutav Zara:s framgångar i så många olika länder, butikerna finns för att 

generera en atmosfär som får kunden att känna en glädje i att handla modekläder. Utöver 

kläder säljer butikerna även skor, parfym och ett basutbud av smink, allt under eget namn.  

 

Zara annonserar bara två gånger om året, vid sommar och vinterreorna. Det är också de enda 

tillfällena då priserna sänks. I övrigt använder sig bolaget inte av annonsering. Zara:s 

marknadsföring och varumärkesbyggande görs i de påkostade butikerna, där Zara möter sina 

kunder.  ”En attityd som spelat dem i händerna då det idag förefaller rätt otidsenligt att 

                                                 
62 www.inditex.com/en/press/information/press_kit 
63 www.inditex.com/en/press/information/press_kit 
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marknadsföra sig med stora Billboards med skyltdockor” säger Sara Öhrvall, VD för 

varumärkeskonsulten Differ.64  

 

Massproduktionen tillhandahålls i påkostade och sparsmakade butiker och vinsterna 

investeras i eleganta butiker mitt i centrum: Champs Elysées i Paris, 5:th Avenue i New York, 

Regent och Oxford Street i London och Shibuya i Tokyo för att nämna några. Enligt 

företagets policy är skyltfönstren på dessa kända gator i samband med djungeltelegrafen, 

WOM, reklam nog. En nöjd kund är också en som kommer tillbaka.65 Då denna förmedling 

av varumärke via butikerna är den enda reklam som görs så är det extra viktigt att allt sker 

enligt företagets policy. I Norden finns det två anställda vars jobb endast är att åka runt bland 

butikerna och dekorera i skyltfönstren. Ingen annan får gå in i de låsta montrarna.66 

 

Marknadsföringen sker även inne i butiken. Zara eftersträvar och har en effektiv distribution 

och en snabb genomströmning av varor. Butikerna får in två nya kollektioner i veckan och 

fungerar därmed som en slags modetidning med de senaste trenderna. Bilder på kända 

modeller pryder lokalerna och finns även med i deras modetidning som ligger på disken. Då 

kläderna snabbt byts ut lockas kunderna in i butiken för att se vad som kommit in sen förra 

veckan samt förhoppningsvis lockas till ett köpbeslut då hon vet att plagget inte finns kvar 

veckan efter. Ingen tid ges till eftertanke. Zara erbjuder de senaste trenderna inom 

internationellt mode i en omgivning av genomtänkt design. Målsättningen är att till en trogen 

kundkrets kunna skapa ett etikettsbegrepp med marknadens allra lägsta priser i förhållande till 

kvalitet.67  

I butikerna finns det på damavdelningen tre separata sektioner med tre olika prisklasser:  
 
- Women, ett mer klätt mode, stilfullt och lite dyrare  

- Basic, Bättre priser 

- Trafalook, billigt ungdomsmode  

 

65,8 % av Zaras omsättning är försäljning utanför Spanien. Zara har två prisklasser i Europa, 

en för Spanien, Portugal och Grekland och en för resten av Europa. I Sverige ligger priserna 

på 45% mer än i Spanien.68 2003 utsågs Zara av den brittiska detaljhandelsskriften Retail 

                                                 
64Veckans Affärer, nr.51, december 2000, Varning för Zara 
65 DN, 030920, En märkbart osynlig señor 
66 Intervju Antonia Brandberg.  
67 DN, 010317, Spanjorskan som intar världen 
68 DN, 030905, Värsta konkurrenten nu på H&M;s hemmaplan  
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Week till årets bästa internationella varumärke med motiveringen var företagets snabba 

ekonomisk utveckling, dess starka varumärke och innovativa profil.69 Kedjan är starkast på 

dam och barnmode och VD Castellano sammanfattar företagets framgång i tre punkter:  

- Snabb expansion utomlands 

- Bästa tänkbara butiksläge var man än befinner sig  

- Omedelbar leverans- den så kallade just-in-time- metoden70 

 
Zara finns sedan september 2003 på Hamngatan i Stockholm. Hösten 2004 öppnade de i 

Malmö och april 2005 öppnade ytterligare en butik i Täby Centrum. Planen är att till hösten 

även etablera sig på Drottninggatan i Stockholm. 

4.2.3 Företagen i media 
Sällan, om någon gång, kan man i svensk press läsa en artikel om Zara utan att H&M:s namn 

dyker upp och vice versa. Bilden som förmedlas är att de är varandras största konkurrenter. I 

samband med invigningen av den första Zara-butiken i Stockholm, september 2003, 

publicerade bland annat Dagens Nyheter flera artiklar om de båda företagen. Zara framställs 

där som en uppstickare och Spaniens svar på H&M som nu skulle utmana största 

konkurrenten på hemmaplan.71  

 

I en intervju med Raul Estrada, informationschef för Zara, förklarar han varför stora delar av 

den europeiska detaljhandeln visar långsam eller ingen tillväxt medan både Zara och H&M 

kraftigt ökar sin försäljning. ”Det beror på en förändrad struktur på marknaden där 

smådetaljister tappar sina marknadsandelar till de stora kedjeföretagen” förklarar Estrada men 

vill inte kommentera konkurrensen med H&M. Informationschefen på H&M, Kristina 

Stenvinkel har heller inte många kommentarer men säger: ”Det är bra med konkurrens och vi 

konkurrerar redan framgångsrikt med Zara, bland annat på deras hemmamarknad.”72 

  
När Zara öppnade sin först butik I Stockholm stod Skandinavien chefen Mai-Britt Tornhöj 

utanför butiken och sa vänligt att H&M är väldigt duktiga och att Zara har sin egen målgrupp. 

Vidare sa hon ”Vi ligger ofta sida vid sida med H&M och vi trivs väldigt bra tillsammans, 

samt att Zara säljer märkesvaror men till priser som ligger 30-40% under märkesvarornas.73 

                                                 
69 DN, 030716, Zaras pappa en doldis som startade med två tomma händer 
70 Veckans Affärer nr. 51, december 2000, Varning för Zara 
71 DN, 030716,  Nya klädjättar utmanar handeln i Stockholm 
72 DN, 030905, H&M-konkurrenten Zara till Stockholm 
73 DN, 030906, H&M utmanas på hemmaplan 
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Även i Veckans Affärer säger hon: "Vi satsar på att ha samma kvalitetsnivå som märkeskläder 

i Sverige. Men våra kläder är billigare för vi behöver inte gå via grossister."74  Något som är 

intressant då man i Dagens Nyheter den 21 oktober 2004 kunde läsa att ”lågpriskedjor som 

Hennes & Mauritz och spanska Zara etablerar sig i allt fler städer. Så länge kläderna inte 

utgör kopior av dyrare, designade kläder är lågpriskedjorna inget hot.”75och  

 ”Partytoppen behöver inte vara lyxig, H&M eller Zara duger fint”76, ”Fynda en billig 

minikjol på H&M, Zara eller Topshop”77samt ”Zara arbetar på samma sätt som H&M och 

Top Shop, det vill säga inspireras av Gucci, Prada, Calvin Klein och andra designermärken 

och syr sedan upp kläder i halvdålig kvalitet för en spottstyver.”78  

 

Göteborgsposten skriver att H&M:s huvudkonkurrent Zara växer mycket snabbare än H&M.79 

I en annan artikel skriver de om Zara, ”den svenska jättens argaste konkurrent” som öppnar 

butik bara ett stenkast från H&M flaggskeppsbutik på Hamngatan.80 I Svenska Dagbladet 

kunde man sommaren 2003 läsa att ”nu utmanar spanska klädjätten Zara konkurrenten H&M 

på hemmaplan.81”  I en artikel från DN säger VD Rolf Eriksson att H&M ambition är att vara 

ett ”world wide brand” och att konkurrensen är en lokal fråga som skiljer sig från land till 

land men att det internationellt främst handlar om amerikanska Gap och spanska Inditex. Han 

säger att Zara som ägs av Inditex är deras konkurrent på Hamngatan, något som han tycker är 

kanon då det går i riktlinje med deras strategi, ”vi vill väldigt gärna ligga nära varandra så att 

kunderna kan gå in och jämföra pris och kvalité”.82 

 

När Zara öppnade på hamngatan kunde man läsa i resumé att enligt en undersökning gjord av 

Nordisk Media Analys, är det framför allt H&M som kommer att ge Zara en tuff match. 

Vidare stod det: ”Med tanke på det stora antalet starka aktörer på marknaden, och att dessa 

täckt upp alla ålderssegment, kan det bli svårt för Zara att ta position. Zara:s kollektioner och 

träffsäkerhet vad gäller trender kommer naturligtvis att påverka hur de lyckas”83  

 

                                                 
74 Veckans Affärer 031020, KONFEKTION: Grönt ljus för Zaras tillväxt 
75 DN, 041021, Klädjätte blickar mot Kina 
76 Expressen, 050415, s.16, Din guide till Stureplan - Fredag hjälper dig rätt 
77 Expressen, 031114, s.16, Shopping 
78 Expressen 040408 Weekend Shopping. Här är Europas bästa shopping 
79 GT, 050202, s. 55, Zara växer mycket snabbare än H&M, 
80 GP, 050407, s. 59, Zara fortsätter expandera i Sverige, 
81 DN, 030716, Nya klädjättar utmanar handeln i Stockholm 
82 SvD, 050407, Kursen lyfte för H&M efter starkt resultat 
83 Resumé, 030911, Startskottet för modekriget. Spanska kedjan Zara utmanar H&M på hemmaplan 
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”Spaniens motsvarighet till HM är Zara” 84, Zara; H&M:s bittraste, argaste och största  

konkurrent, artiklarna avlöser varandra i sina jämförelser av de båda företagen. En artikel i 

Affärsvärlden som skrev om H&M:s USA-satsning skriver att skillnaden mellan H&M och 

Gap är att H&M är mer modeinriktat och att spanska Zara är den kedja vars kläder mest liknar 

H&M:s. I DN den 16 juli 2003 strax innan den spanska kedjan öppnande sin första butik så 

stod det ”Zara är lite av Spaniens H&M: billiga, ofta snygga modekläder. Inte alltid perfekt 

sydda, men mycket populära”85 

 

Vi har valt att avsluta media bild med att citera följande artikel:  
 

”Klädjättarnas stora prisfajt,  

I dag startar modematchen mellan klädjättarna. Expressen har jämfört 
priserna - H&M vinner på knockout med hälften så dyra kläder.  

- Vill du ha högre kvalitet får du betala mer, kontrar Zaras Nordenchef Mai-
Britt Tornhøj.  

I dag slår spanska klädgiganten Zara upp portarna till butiken vid 
Norrmalmstorg i centrala Stockholm. På andra sidan gatan ligger värsta 
konkurrenten: H&M. Båda butikskedjorna säger sig ha samma må: 

 - att sälja prisvärda kläder med det allra senaste snittet.  

Därför väljer Expressen att jämföra liknande kollektioner med varandra. 
Svenska H&M står som segrare - med kläder som kostar mindre än hälften.  

"Kvalitet kostar"  

Zara slår tillbaka:  

- Vi har hög kvalitet på våra kläder. Då får du betala mer, säger 
Nordenchefen Mai-Britt Tornhøj.  

Lotta Ahlvar på Svenska moderådet följer kriget med spänning.  

- Det ska bli otroligt intressant att se hur de båda agerar nu när de finns på 
den klassiska hemmamarknaden för H&M.  

Kriget pågår redan utanför Sveriges gränser. Nu är det här.”86 

                                                 
84 DN, 990829, Bästa adresserna för shoppingsugna 
85 DN, 030716 Zaras pappa en doldis som startade med två tomma händer 
86 Expressen, 030905, s. 29, Klädjättarnas stora prisfajt 
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4.3 Enkätredovisning 

Vi tänker i detta avsnitt redovisa resultaten av den enkätundersökning87 vi senare kommer att 

basera vår analys på.  

4.3.1 Bakgrundsvariabler 

Av de 90 tillfrågade var 26 tjejer under 20 år, 53 i åldrarna 20-36 samt 11 över 36 år. 

17% hade aldrig varit i Spanien, 59% hade varit där i 1-3 veckor, 14% 1-3 månader och 10% 

hade vistats i Spanien längre än tre månader. 33% av de under 20 år spenderade mindre än 

500 kr på kläder i månaden medan 67% spenderade mellan 500-2000 kr. Av 20-36 åringarna 

var dess siffror 13% och 80% medan 7% spenderade mer än 2000 i månaden på kläder. 

Siffrorna för de över 36 var 29%, 57% och 14% 

4.3.2 Undersökningen 
 
Känner du till klädbutiken Zara?   

3% av de tillfrågande hade inte hört talas om Zara, 40% kände till butiken men hade inte 

handlat där, medan resterande 57% någon gång hade köpt något på Zara. 

 

På en skala mellan 1-5 hur väl anser du att H&M:s och Zara:s varumärken överstämmer med 

följande egenskaper: 

 

Prisvärdhet 

Med ett medelvärde på 4,3 anses H&M ha en högre prisvärdhet än Zara med sina 3,6  

Vet ej svar: 

Zara: 32%,  H&M:2%  

 

Kvalitet  

Även inom den uppfattade kvaliteten skiljer sig de båda företagen åt då Zara anses ha bättre 

kvalitet på sina kläder med ett medelvärde på 3,7 i jämförelse med H&M där medelvärdet 

ligger på 2,9 

Vet ej svar: 

Zara: 43%,  H&M:1% 

                                                 
87 Se bilagor 1, 2 och 3 
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Figur 2: Positioneringskarta – kvalitet vs. prisvärdhet 

 

Moderiktighet 

Angående kundernas uppfattning om varumärkenas moderiktighet hamnar de båda företagen 

på liknade medelvärde, H&M:s på 3,8 och Zara:s på 3,6 

Vet ej svar: 

Zara: 26%,  H&M:1% 

 

Exklusivitet 

Konsumenternas uppfattning om företagens exklusivitet skiljer sig också då Zara med ett 

medelvärde på 3,4 är en helt steg högre än H&M vars värde ligger på 2,4. Denna fråga var 

också den enda där vi i Zara:s fall kunde utläsa en stor skillnad mellan bakgrundvariabeln: 

”hur mycket tid de vistats i Spanien.” Medelvärdet hos de som aldrig vistats och de som bara 

varit på kortbesök var 3,7 respektive 3,6 medan de som spenderat en månad eller mer i 

Spanien hade en betydligt lägre uppfattning om Zara:s exklusivitet: 2,8 

Vet ej svar: 

Zara: 29%,  H&M:3% 
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Figur 3: Positioneringskarta – exklusivitet vs. prisvärdhet 

 

Tillgänglighet 

H&M tillgänglighet ligger på 4,4 medan Zara:s endast ligger på 2,8  

Vet ej svar: 

Zara: 28%,  H&M:1% 

 

Stilskapande 

På frågan om kunderna uppfattar H&M och Zara som stilskapande hamnar de båda företagen 

på samma medelvärde på 3,4 

Vet ej svar: 

Zara: 31%,  H&M:4% 

 

Internationalitet  

Både H&M och Zara anses vara internationella med ett medelvärde på 4,0 respektive 3,9 

Vet ej svar: 

Zara: 35%,  H&M:4% 

 

Ungdomligt 

 I kundernas uppfattning om hur ungdomliga de båda varumärkena är finns det också stora 

skillnader. Då H&M har ett medelvärde på 4,3 i jämförelse med Zara:s 3,4 

Vet ej svar: 

Zara: 26%,  H&M:1% 
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Spännande 

Konsumenterna uppfattar H&M och Zara som nästan lika spännande med medelvärden på 3,3 

och 3,4 

Vet ej svar: 

Zara: 31%,  H&M:1% 
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Figur 4: Positioneringskarta – spännande vs. ungdomligt 

 
På en skala mellan 1-5 i vilken utsträckning anser du att H&M och Zara konkurrerar? 

22 personer svarade vet ej på denna fråga. Av de resterande 68 personerna ansåg 41% att de 

båda företagen inte är stora konkurrenter medan nästan lika många, 39%, tyckte att de är det. 

21% ansåg att de delvis konkurrerade. Här kunde vi utläsa tendenser till att färre av de yngre, 

30%,  ansåg dem vara konkurrenter medan denna siffra hos de över 36 var hela 83%  

Vet ej svar: 

26% 
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Figur 5: Konkurrerar H&M och Zara? 

 

På en skala mellan 1-5 hur pass liknande anser du H&M:s och Zara:s image vara?  

16 personer svarade vet ej på denna fråga. Av de resterande 74 kvinnorna ansåg 33% att de 

hade en liknade image, medan 45% tyckte motsatsen  

Vet ej svar: 

18% 
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Figur 6: Har H&M och Zara en liknande image? 
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5 Analys  
I denna del kommer vi att analysera empirin utifrån den redovisade teoretiska referensramen. 

En stor del av de tolkningar som görs i denna del grundar sig på svaren från enkäten samt de 

fakta vi har om företagen. 

 

Eftersom H&M och Zara befinner sig i en bransch med hög konkurrens  har företagen 

tvingats betona flera produktvärden. De blandar de funktionella fördelarna med de 

emotionella och använder sig av positioneringsstrategier som kvalitet i förhållande till pris 

samt samma produktattribut: att vara moderiktiga.   

 

Både H&M och Zara har lyckats mycket  bra i klädbranschen och har så gjort genom att inte 

bara fokusera på de funktionella värdena utan även försökt skapa emotionella värden och 

utveckla en så kallad ”Brand Magic”.  De färdigheter och personligheter som utgör det 

upplevda varumärket, av Biel kallad image, är utifrån vår undersökning i H&M:s fall 

framförallt att det upplevs som prisvärt, internationellt och ungdomligt, men även attribut som 

moderiktighet och stilskapande fick relativt höga medelvärden. Med sin uttryckliga affärsidé 

”att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris” visar H&M tydligt vilka värden de vill 

kommunicera till marknaden. Utöver detta har de en klar ambition att vara ett world wide 

brand. Resultatet av undersökningen återspeglar delvis det av H&M önskade varumärke, med 

undantag för kvalitet, något vi kommer att återkomma till senare i analysen.  

 

Zara i sin tur saknar en tydlig uttalad affärsidé men på deras hemsida kan man läsa att de vill 

erbjuda de senaste trenderna inom internationellt mode i en omgivning av genomtänkt 

design.88 Målsättningen är att till en trogen kundkrets kunna skapa ett etikettsbegrepp med 

marknadens allra lägsta priser i förhållande till kvalitet.89 Det faktum att de saknar en uttalad 

positionering tillsammans med att Zara i butikerna har tre olika prislägen, som dessutom 

varierar kraftigt från land till land, gör att det finns risk att det uppstår förvirring hos 

konsumenterna och företaget misslyckas med att inta en klar position i deras medvetande. 

Biel menar att marknadsledande företag hittat sin unika marknadsposition och är effektiva i 

sitt försvar av denna. Zara räknas som en av de marknadsledande företagen inom den 

europeiska klädbranschen men verkar ändå inte ha lyckats inmuta en klar position. 

                                                 
88 www.zara.com, fri översättning,  “Zara ofrece las últimas tendencias de la moda internacional en el entorno del   
cuidado diseño.” 
89 DN, 010317, Spanjorskan som intar världen 
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Denna brist på positionering är något som också framgår av vår enkätundersökningen där ”vet 

ej”-svar på Zara låg på 26-43 % i de olika frågorna trots att det bara var 3% som svarade att 

de inte kände till Zara. Även i  kundernas uppfattning om Zara:s färdigheter och personlighet 

var det inga attribut som dominerade undersökningen utan de flesta medelvärden låg runt 3,5 

med ett något högre värde på internationalitet och kvalitet. Kännedom om kvaliteten var det 

43 % som svarade ”vet ej” vilket dock kan vara förståeligt då 40% inte handlat och därmed 

inte kan uttala sig, medan på variabler som spännande och moderiktigt borde de 40% som 

kände till Zara ha en aning om. 

 

För att ett företag ska behålla trovärdigheten hos ett varumärke gäller det att det av kunden 

upplevda varumärket överensstämmer med det av företaget förmedlade. H&M betonar starkt 

kvalitet som ett av varumärkets huvudsakliga färdigheter men får i vår undersökning bara ett 

medelvärde på 2,9 för kvalitet. Detta till trots verkar H&M trovärdighet inte ha påverkats i 

någon större utsträckning. Zara däremot som också lägger stor vikt i att uppfattas ha hög 

kvalitet har ett betydligt högre medelvärde på 3,7. Trots en betydligt bättre kvalitetsupplevelse 

än H&M anses Zara inte alls vara lika prisvärda som H&M, då Zara:s medelvärde i 

prisvärdhet ligger på 3,6 och H&M på 4,2. Vilket kan ses som ännu ett tecken på att Zara inte 

uppfyller sitt motto att erbjuda kunden kvalitetskläder till ett överkomligt pris. Så även om 

H&M:s kvalitet inte anses vara den bästa lever de ändå upp till sin positioneringsstrategi att 

leverera hög kvalitet i förhållande till pris. Zara:s kvalitet anses vara relativt bra men i 

förhållande till priset levererar de inte vad de lovar.  

 

Zara:s vilja att lägga sina butiker på välkända och fina gator är en del i deras 

varumärkesuppbyggnad. Vår enkätundersökning visar att Zara uppfattas som betydligt mer 

exklusivt än H&M, huruvida detta beror på att Zara hittills bara har haft en butik i 

Stockholmsområdet eller på grund av att denna ligger i ett exklusivt affärsområde kan 

diskuteras. Bland de som tillbringat en längre period i Spanien var uppfattningen om Zara:s 

exklusivitet betydligt lägre, vilket kan bero på att Zara i Spanien är lika vanligt förkommande 

som H&M är i Sverige. 

 

WOM är en viktig förutsättning för båda företagen och speciellt för Zara som förlitar sig helt 

på ryktesspridning samt butiksupplevelser. I och med att Zara inte har någon reklam står 

medias bild och kunders uppfattning oemotsagda av företaget, medan H&M genom sin 

reklam har en större möjlighet att påverka det uppfattade varumärket. Således borde 
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kundupplevelsen av Zara återspegla medias bild, särskilt med tanke på att Zara är relativt nytt 

på den svenska marknaden och därför under endast en kort period haft möjlighet att bygga 

upp ett positivt WOM bland kunderna. 

 

Medias bild är att de båda företagen är varandras största konkurrenter, en uppfattning som inte 

tillfullo delas av konsumenterna då 41% av de 68 som svarande på denna fråga ansåg att de 

båda företagen inte är stora konkurrenter medan nästan lika många, 39%, tyckte att de är det. 

21% ansåg att de delvis konkurrerade och 22 personer svarade ”vet ej”. Här kunde vi utläsa 

tendenser till att färre av de yngre, 30%, ansåg dem vara konkurrenter medan denna siffra hos 

de över 36 var hela 83%. Även medias bild av att de båda företagen har en liknande image är 

inte förenlig med kundernas uppfattning då endast 33% ansåg dem ha en liknande image, 

medan 45% tyckte motsatsen. 

 

H&M och Zara anses av kunderna vara ungefär lika moderiktiga, stilskapande, spännande och 

internationella vilket borde innebära att deras kläder uppfattas som snarlika och att 

varumärkena därmed innehar samma marknadsposition i det avseendet. Däremot skiljer de sig 

i prisvärdhet, kvalitet och ungdomlighet vilket gör att de inte får en samma plats på en 

övergripande positioneringskarta. Något som syns tydligt i nedanstående diagram:  

0
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

H&M
Zara

 
1: prisvärt, 2: hög kvalitet, 3: moderiktigt, 4: exklusivt, 5: stilskapande, 6: internationellt, 

7: ungdomligt, 8: spännande 

Figur 7: Övergripande positioneringskarta 



Det upplevda varumärket 
 

 

 37

6 Slutsats och diskussion 
Då positionering egentligen inte handlar om det av företaget önskade varumärket utan hur det 

uppfattas av kunderna har vi utifrån analysen dragit slutsatsen att H&M och Zara inte innehar 

samma marknadsposition eftersom större delen av de svarande inte uppfattar dem vara 

konkurrenter eller ha en liknande image. Trots detta upplever kunderna att de är lika 

moderiktiga, stilskapande och spännande. Intressant tycker vi då Zara borde kunna uppfattas 

som mer spännande då de är nya på marknaden samt mer modeinriktiga om man ser utifrån 

ett historiskt perspektiv då spanjorskor ansetts vara mer fashionabla än svenskar. 

 

Enkätundersökningen visar att medias bild av företagen inte helt överensstämmer med hur 

kunderna uppfattar dem. Detta kan som vi diskuterat i analysen bero på att Zara saknar en 

tydlig uttalad affärsidé vilket kan leda till en oklar marknadsposition, något som vår 

undersökning även framhåller, men det kan också bero på att Zara som tidigare nämnt är 

relativt nya på den svenska marknaden. Det faktum att de dessutom inte har någon 

marknadsföring kan resultera i att det tar längre tid för kunderna att bilda sig en konkret 

uppfattning om dem.  

 

Att Zara i Sverige dessutom har en prisnivå som ligger 45% över deras priser i Spanien gör att 

många kunder uppfattar dem som väldigt dyra och inte prisvärda vilket motsäger det budskap 

de verkar vilja förmedla  att erbjuda kvalitetskläder till överkomligt pris. Något som också 

framkommer i undersökningen är att kunder som varit mycket i Spanien och troligtvis är 

medveten om spanjorernas uppfattning av sitt Zara, det vill säga att det är Spaniens 

motsvarighet till H&M, anser att Zara ha en betydligt lägre exklusivitet. Detta bekräftar teorin 

om att det är kundens totala kunskap och uppfattning om varumärket som utgör attityden om 

varumärket. De tyder också på att detta kundsegment har fått mer tid till att lära känna 

varumärket via WOM och kan ha påverkats därefter.  

 

Trots att H&M:s  upplevda kvalitet inte överensstämmer med det kvalitetsanspråk företaget 

vill förmedla verkar dess trovärdighet inte ha påverkats. Vi tror att detta kan bero på det 

faktum att var och varannan svensk har relation till H&M och har redan ”köpt” konceptet. De 

tycker att kvaliteten är acceptabel i förhållande till priset och därmed fäster de inte så stort 

avseende i vad företaget vill förmedla då de är fast förankrade i svenskens medvetande och 

inte behöver anstränga sig allt för mycket för att försvara sin position.  
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Det är intressant att Zara har bra värden, det vill säga lika eller bättre i jämförelse med H&M, 

på nästan alla variabler samt har nästan ett helt snäpp bättre i kvalitet men ändå inte anses 

vara lika prisvärda som H&M. Detta borde innebära att de anses vara väldigt dyra. Frågan vi 

då ställer är om det skulle gynna dem att sänka sina priser så att de konkurrerade mer om 

samma kunder eller om detta skulle sänka deras exklusivitet. Då vi själva har stor erfarenhet 

av Zara:s kvalitet kan vi inte låta bli att undra om kunderna automatiskt associerar Zara till att 

ha en bättre kvalitet bara för att de är dyrare samt att de ser lite mer exklusiva ut. 

 

Kontentan av uppsatsen är att H&M och Zara inte är utbytbara eller i någon större grad och ej 

heller stora konkurrenter trots medias ihärdiga bild av två stora rivaler. Ett exempel är att se 

på vårt grannland Danmark där effekten av att Zara öppnande snarare tydde på motsatsen. 

Följden blev inte, som man kanske kunde tro, att H&M förlorade kunder utan i stället att 

försäljningen ökade.90 Vår undersökning visar även att H&M har större värde om denna 

endast skulle mätas utifrån prisvärdhet. De svenska konsumenterna verkar inte se Zara som 

den spanska motsvarigheten till H&M eller anse att deras image och utbud är lika samt att de 

skulle konkurrera om samma köpare. Vi tror däremot att kundernas bild av Zara i förhållande 

till H&M kan komma att ändras i framtiden då Zara planerar att öppna fler butiker i 

Stockholmsområdet.  

 

Vi anser att medias bild av två stora konkurrenter mer grundar sig utifrån en finansiell vinkel 

än ur kundernas, samt från studier av den internationella marknaden. En marknad de troligtvis 

har studerat innan Zara etablerade sig i Stockholm. De må så vara att Zara är H&M:s 

motsvarighet i Spanien, men inte i Sverige, i alla fall inte ännu. 

 

Det faktum att Zara ligger på en 45% högre prisnivå i Sverige än i Spanien innebär att de här 

är väsentligt dyrare än H&M. Att de dessutom är nya och än så länge bara har en butik i 

Stockholm gör att de trots den bild media förmedlar inte ockuperar samma marknadsposition i 

kundernas medvetande. I Grönroos diskussion om hur varumärken förändras och utvecklas 

genom kundens varumärkeskontakter kan svenskarnas upplevelse av Zara komma att ändras i 

takt med ökad kännedom om företaget. Det vore därför intressant att göra om denna 

undersökning om några år när Zara, om planerna följs, öppnat fler butiker och blivit 

                                                 
90 Antonia Brandberg, HR manager för Zara  Skandinavien 
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väletablerade på den svenska marknaden. Vi anser också att det skulle vara intressant att 

genomföra denna undersökning i andra länder framför allt på den spanska marknaden då Zara 

där till större del även konkurrerar prismässigt. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 
Attitydundersökning av varumärkena H&M och Zara 
Jag är □ < 20 år □ 20-36 år □ 36 < år 
Hur mycket tid har du spenderat i Spanien?  

□ Aldrig □ 1-3 veckor □ 1-3 månader □ Längre 

Hur mycket spenderar du på kläder i månaden?  □ < 500 kr □ 500-2000 kr  □ 2000< kr 

 
1. På en skala mellan 1-5 hur väl anser du att H&M:s varumärke överstämmer med följande 
egenskaper:  
 1 2 3 4 5 vet ej 
Prisvärdhet □ □ □ □ □ □ 
Kvalitet □ □ □ □ □ □ 
Moderiktighet □ □ □ □ □ □ 
Exklusivitet □ □ □ □ □ □ 
Tillgänglighet □ □ □ □ □ □ 
Stilskapande □ □ □ □ □ □ 
Internationellt □ □ □ □ □ □ 
Ungdomligt □ □ □ □ □ □ 
Spännande □ □ □ □ □ □ 
2. Känner du till klädbutiken Zara? □ Nej, inte alls  □ Ja, men inte handlat □ Ja, & handlat 
 
3. På en skala mellan 1-5 hur väl anser du att Zara:s varumärke överstämmer med följande 

egenskaper:  
 1 2 3 4 5 vet ej 
Prisvärdhet □ □ □ □ □ □ 
Kvalitet □ □ □ □ □ □ 
Moderiktighet □ □ □ □ □ □ 
Exklusivitet □ □ □ □ □ □ 
Tillgänglighet □ □ □ □ □ □ 
Stilskapande □ □ □ □ □ □ 
Internationellt □ □ □ □ □ □ 
Ungdomligt □ □ □ □ □ □ 
Spännande □ □ □ □ □ □ 
4. Av totala klädinköp,        H&M? □ 0%  □ <20%  □ 21-50%  □ 51-80%  □ 80%< 
   Hur mycket handlar du på: Zara?   □ 0%  □ <20%  □ 21-50%  □ 51-80%  □ 80%<

 Övriga?□ 0% □ <20%  □ 21-50%  □ 51-80%  □ 80%< 
 
5. På en skala mellan 1-5 i vilken utsträckning anser du att H&M och Zara konkurrerar? 
                   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Vet ej 
 
6. På en skala mellan 1-5 hur pass liknande anser du H&M:s och Zara:s image vara? 
        □1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Vet ej 
 
Tack för din medverkan! 



Bilaga 2 – Enkätsammanställning – Zara 
<20år   26st 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
prisvärdhet 0 3 3 8 1 15 3,5
kvalitet 0 2 1 4 6 13 3,9
moderiktighet 0 2 5 8 4 18 3,9
exklusivitet 0 1 10 6 0 17 3,3
tillgänglighet 0 6 1 5 3 15 3,3
stilskapande 0 5 1 8 1 15 3,3
internationellt 0 3 1 6 5 15 3,9
ungdomligt 0 3 1 7 6 17 3,9
spännande 1 1 9 1 3 15 3,3
        
20-36år   53st 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
prisvärdhet 0 3 15 16 8 42 3,7
kvalitet 0 3 14 13 5 35 3,6
moderiktighet 0 7 8 19 8 42 3,7
exklusivitet 0 3 18 16 4 41 3,5
tillgänglighet 5 13 14 7 4 43 2,8
stilskapande 0 9 11 14 6 40 3,4
internationellt 0 3 7 15 14 39 4
ungdomligt 2 8 14 18 1 43 3,2
spännande 0 8 13 16 4 41 3,4
        
36<år   11st 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
prisvärdhet 0 0 3 1 0 4 3,3
kvalitet 0 0 1 2 0 3 3,7
moderiktighet 0 4 0 2 1 7 2,4
exklusivitet 0 1 3 2 0 6 3,2
tillgänglighet 0 5 1 0 1 7 2,6
stilskapande 0 2 4 1 0 7 2,9
internationellt 0 3 1 1 0 5 2,6
ungdomligt 1 1 2 3 0 7 3
spännande 0 1 2 3 0 6 3,3
       
sammanlagt   90st 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
prisvärdhet 0 6 21 25 9 61 3,6
kvalitet 0 5 16 19 11 51 3,7
moderiktighet 0 12 13 29 13 67 3,6
exklusivitet 0 5 31 24 4 64 3,4
tillgänglighet 5 24 16 12 8 65 2,8
stilskapande 0 16 16 23 7 62 3,4
internationellt 0 9 9 22 19 59 3,9
ungdomligt 3 12 17 28 7 67 3,4
spännande 1 10 24 20 7 62 3,4
        
Zara        
exklusivitet 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
aldrig 0 0 3 3 1 7 3,7
1-3 veckor 0 1 10 14 1 26 3,6
1 månad- 0 3 7 1 0 11 2,8



Bilaga 3 – Enkätsammanställning – H&M 
 
<20år   26st 1 2 3 4 5 svarande medelvärde
prisvärdhet 1 0 0 13 11 25 4,3
kvalitet 0 5 17 3 0 25 2,9
moderiktighet 1 0 8 10 6 25 3,8
exklusivitet 5 5 10 3 0 25 2,3
tillgänglighet 0 1 2 4 17 24 4,5
stilskapande 0 4 7 10 3 24 3,5
internationellt 0 1 2 6 13 22 4,4
ungdomligt 2 0 2 3 18 25 4,4
spännande 3 2 5 12 3 25 3,4
        
20-36år   53st 1 2 3 4 5 svarande  
prisvärdhet 1 2 3 21 26 53 4,3
kvalitet 3 13 29 5 3 53 2,8
moderiktighet 1 4 11 20 17 53 3,9
exklusivitet 13 16 15 7 2 53 2,4
tillgänglighet 4 1 4 7 37 53 53
stilskapande 1 8 16 19 8 52 3,5
internationellt 1 4 13 16 19 53 3,9
ungdomligt 0 4 0 19 30 53 4,4
spännande 4 5 19 15 10 53 3,4
        
36<år   11st 1 2 3 4 5 svarande  
prisvärdhet 0 2 2 0 7 11 4,1
kvalitet 0 4 5 2 0 11 2,8
moderiktighet 0 2 4 2 3 11 3,5
exklusivitet 2 5 3 1 0 11 2,3
tillgänglighet 0 0 2 2 7 11 4,5
stilskapande 1 1 5 3 1 11 3,2
internationellt 0 2 2 4 3 11 3,9
ungdomligt 0 1 4 3 3 11 3,7
spännande 1 5 2 3 0 11 2,6
        
sammanlagt 90st 1 stämmer ej H&M 2 3 4 5 stämmer svarande  
prisvärdhet 2 4 5 34 44 89 4,3
kvalitet 3 22 51 10 3 89 2,9
moderiktighet 2 6 23 32 26 89 3,8
exklusivitet 20 26 28 11 2 87 2,4
tillgänglighet 4 2 8 13 61 88 4,4
stilskapande 2 13 28 32 12 87 3,4
internationellt 1 7 17 26 35 86 4,2
ungdomligt 2 5 6 25 51 89 4,3
spännande 8 12 26 30 13 89 3,3
   
 



Bilaga 4 – Enkätsammanställning - Övriga frågor 
 
 Hur mycket tid har du spenderat i Spanien?  

 Ingen 1-3 veckor 
1-3 
månader längre svarande  

<20 6 13 4 1 24  
20-36 8 28 6 7 49  
36< 0 8 3 0 11  
sammanlagt 14 41 13 8 76  
      
 Känner du till klädbutiken Zara?  

 nej 
ja, ej 
handlat ja, handlat svarande  

<20 1 13 12  26  
20-36 0 17 36  53  
36< 1 6 4  11  
sammanlagt 2 36 52  90  
      
 Stor konkurrent    
 1 2 3 4 5 svarande 
<20 år 10 0 4 3 3 20 
20-36 år 5 10 10 15 2 42 
36< år 0 1 0 2 3 6 
sammanlagt 15 11 14 20 8 68 
       
 Liknade image    
 1 2 3 4 5 svarande 
<20 år 4 5 4 3 4 20 
20-36 år 7 15 12 7 5 46 
36< år 0 2 0 5 1 8 
sammanlagt 11 22 16 15 10 74 
 


