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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Att tänja ett varumärke – en studie av varumärkesutvidgning i bilbranschen. 
 
Författare: Johan Hasselblad & Martin Nilsson 
 
Problem: Inom bilbranschen har man länge använt sig av varumärkesutvidgningar som en 

strategi för affärsutveckling. Det är inom denna bransch nästan uteslutande 
vertikala utvidgningar som används, det vill säga att varumärket används också 
på de billigare/mindre eller dyrare/större bilmodeller som företaget väljer att 
introducera på marknaden. Strategin att utvidga ett befintligt varumärke anses av 
många ha större framgångspotential än att introducera den nya modellen under 
ett eget märke. Det finns emellertid enligt andra också potentiella risker för ett 
prestigevarumärke med att använda sitt namn på en mindre och billigare modell. 
Denna magisteruppsats kommer att fokusera på balansgången mellan dessa 
risker och möjligheter, samt på samspelet mellan varumärkesutvidgning och 
kärnvarumärkets image.  

 
Syfte: Att analysera fenomenet varumärkesutvidgning med tonvikt på att klargöra en 

vertikal, nedåtriktad varumärkesutvidgnings eventuella effekter på ett 
prestigevarumärkes image. 

 
Metod: Fallföretaget i uppsatsen är BMW, som vi ansett vara en lämplig representant 

för prestigesegmentet i bilbranschen. Företagets målgrupp har undersökts 
kvantitativt genom att en enkät distribuerats till två olika grupper via e-mail. De 
båda gruppernas enkätresultat ställdes sedan mot varandra i en statistisk analys 
för att undersöka eventuella avvikelser i svarsutfallen. Den kvantitativa 
undersökningen har kompletterats med intervjuer av samtalskaraktär med 
nyckelpersoner inom ämnet och/eller branschen. 

 
Resultat: Den kvantitativa undersökningen visade inte på några statistiskt säkerställda 

skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna. Tvärtom var resultaten från 
de båda grupperna mycket snarlika. Förvisso fann vi ett fåtal skillnader då 
resultatet delades upp i underkategorier, men dessa påverkar knappast det totala 
intrycket – BMWs målgrupp anser inte att prestigen och statusen i varumärket 
påverkas av den kommande 1-serien. De samtal och diskussioner som vi 
genomfört har givit ytterligare stöd för detta påstående. 

 
Slutsats:  Ovanstående resultat var lite av en överraskning för oss. Teorin målar stundtals 

upp en ganska dyster bild av varumärkesutvidgningar och alla de risker som en 
sådan strategi medför. Bland annat har risken för urvattning av 
modervarumärkets image framhållits. Utifrån vårt forskningsresultat har vi 
ifrågasatt delar av litteraturen och kommit fram till en del egna förslag och 
synpunkter på ämnet. Varumärkesutvidgning förefaller många gånger vara en 
lämplig strategi att använda, särskilt om varumärket som används är starkt. 

 
Nyckelord: Varumärkesutvidgning, elasticitet, image, prestigevarumärken, bilbranschen, 

BMW. 
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1. Inledning  
 
 
I detta inledande kapitel behandlas underlaget för uppsatsen, såsom bakgrund till vårt 
ämnesval, syfte, problemformulering, avgränsningar, målgrupp, teoretisk och praktisk 
relevans samt disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Dagens företagsklimat kännetecknas av en allt högre grad av homogenitet. Konglomerat och 
internationalisering skapar ett globalt utbud och kanske också en global efterfrågan. Resurser 
som teknologi och kunskap sprids snabbt mellan de olika aktörerna, vilket utvecklar nya 
framgångsfaktorer för konkurrensfördelar. Exempel kan vara skalekonomiska fördelar såsom 
stordriftsfördelar och mångsidigt teknologiutnyttjande, samt starka immateriella tillgångar 
framför allt i form av patent och varumärken. 
 
Detta har drivit på en utveckling som går allt mer mot ett fåtal stora, starka och globala 
varumärken. Utvecklingen av globalt framgångsrika varumärken kostar enorma summor 
pengar, men kan många gånger vara ett måste för att nå önskvärda marknadsandelar och 
tillfredsställande tillväxt. Ett sätt för ett företag att växa är genom uppköp av konkurrerande 
eller kompletterande företag, för att på detta sätt få tillträde till deras varumärken och de 
marknadsandelar som dessa för med sig. 
 
På en krympande marknad är förmågan att ta marknadsandelar från sina konkurrenter kanske 
den enda möjligheten för ett företag att växa. Bilbranschen har de senaste åren fått se 
försäljningsvolymerna stabiliseras, och, på sistone, också krympa något. Vi har därför kunnat 
följa en turbulent utveckling inom bilbranschen de senaste åren. Bland annat har Sverige inte 
längre någon svenskägd bilproduktion. Våra traditionellt starka varumärken har inte haft 
möjligheten att kunna stå på egna ben på den moderna bilmarknaden då 
utvecklingskostnaderna har blivit alltför stora i samband med att konkurrenterna lanserar nya 
modeller i allt tätare följd. Vi har därför en situation med ett fåtal växande koncerner med 
klart reviderade produktportföljer, med produkter som förhoppningsvis inte överlappar 
varandra alltför mycket. 
 
Andra aktörer har valt alternativa angreppssätt för att möta det hårdnande affärsklimatet. Om 
inte uppköp är den valda strategin bör tillväxt uppnås på organisk basis, eftersom tillväxt är 
ett måste för alla företag som har aktiekursen som främsta värderingsinstrument. Denna 
framtvingade tillväxt kostar naturligtvis pengar att generera, och en målsättning för företagen 
är därför att få så stor hävstångseffekt som möjligt med sina befintliga resurser, varav 
varumärket utgör en av de strategiskt viktigaste. 
 
En möjlighet för varumärkesinnehavaren att kapitalisera på sitt starka varumärke är att 
använda det som en tillväxtgenerator, och på detta sätt få tillgång till en stor kundbas utan 
någon massiv kostnadspåbyggnad till följd av dyrbara introduktionskampanjer. Denna 
breddning av varumärket benämns vanligen varumärkesutvidgning, vilket idag utgör en av de 
vanligaste strategierna för organisk tillväxt. 
 
Att en varumärkesutvidgning kan vara av intresse för det ägande företaget är således inte 
någon främmande tanke. Företaget slipper lägga ner den tid och de pengar som normalt skulle 



 6

krävas för att lansera en ny produkt i eget namn. Det finns emellertid en avgörande faktor att 
begrunda vid planeringen av en varumärkesutvidgning, och detta har givetvis med 
konsumenternas bemötande att göra.  
 
Innan en varumärkesutvidgning kan bli aktuell bör därför en noggrann rannsakan över 
företagets identitet och image göras. Identiteten utgör den bild och de värden som företaget 
vill förmedla till den mötande konsumenten. Inte sällan skall det emellertid visa sig att kunden 
uppfattar en helt annan bild än vad företaget tänkt sig. En bild som i dagligt tal refereras till 
som image. Det ligger naturligtvis i företagets intresse att lyckas synkronisera dessa två 
uppfattningar så nära som möjligt för att kunna kommunicera med konsumenterna på ett 
fruktbart sätt.  
 
Den image som konsumenterna upplever befinner sig under ständiga påfrestningar, och är i 
allra högsta grad att betrakta som ett dynamiskt och sårbart tillstånd. Att leda och utveckla ett 
varumärke ställer höga krav på förståelse kring hur denna dynamik fungerar, samt vilka 
förändringar som kan genomföras utan att den eftersträvade imagen avlägsnas. Att utvidga ett 
varumärke kan bidra till att imagen förändras, och är därför en strategi som kan få 
långtgående konsekvenser för såväl den framtida intjäningspotentialen som för kundernas 
vara eller icke vara i företaget. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Varumärket är för många företag en av deras absolut största tillgångar, och utgör således en 
oerhört viktig resurs. Varumärket är därför av naturliga skäl en resurs som kan verka 
tilltalande att exploatera i jakten på tillväxt och lönsamhet. En vanlig strategi är att använda 
varumärket som en hävstång genom att låta det inrymma även nya produkter som kan vara 
mer eller mindre nära besläktade med ursprungsprodukten.   
 
Denna strategi, i marknadsföringslitteraturen vanligtvis refererad till som 
varumärkesutvidgning, kan vara en mycket gynnsam strategi ur bland annat 
kostnadsbesparingssynpunkt, men beskylls också ofta för att vara orsaken till långsiktigt 
negativa effekter. En anledning till detta, som vi kommer att återkomma till, är risken för en 
urvattnad image då det alltid råder en viss osäkerhet kring huruvida varumärkets image kan ta 
skada av att en ny produkt introduceras med hjälp av det varumärke som arbetats in under 
lång tid. 
 
Varumärket kan utvidgas på flera olika sätt. Hur det utvidgas beror bland annat på 
varumärkets karaktär, vilken bransch varumärket konkurrerar i, samt den övergripande och 
långsiktiga strategi som märkesinnehavaren verkar utifrån. Varumärket kan i huvudsak sägas 
utvidgas till antingen orelaterade produktkategorier, så kallad horisontell 
varumärkesutvidgning, eller till nya produkter inom samma produktkategori som det 
befintliga varumärket, vilket vanligtvis benämns vertikal varumärkesutvidgning.  
 
Inom bilbranschen har man länge använt sig av varumärkesutvidgningar som en strategi för 
affärsutveckling. Det är inom denna bransch nästan uteslutande vertikala utvidgningar som 
används, det vill säga att varumärket används också på de billigare/mindre eller dyrare/större 
bilmodeller som företaget väljer att introducera på marknaden. Detta ställer höga krav på 
företagets marknadsföringsskicklighet då en vertikal varumärkesutvidgning enligt flera 
forskare kan få betydande konsekvenser för varumärket på sikt. 
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En viktig fråga blir därför hur elastiskt varumärket är vid en utvidgning. Med detta menar vi 
hur stora påfrestningar ett varumärke tål utan att kunderna uppfattar att dess ursprungliga 
image och kärnvärde förändras. Detta är i många avseenden ett komplext ämne då det 
förutsätter en genuin kunskap om vad ett varumärkes identitet är uppbyggd av. Vidare är det 
av vikt att känna till hur väl företagets uppfattning om varumärket stämmer överens med 
kundernas uppfattning av detsamma, samt god insyn i varumärkets dynamik uttryckt i termer 
av risker och möjligheter med förändringar. En ytterligare komplicerande faktor är 
tidsaspekten, då vissa förändringar sannolikt kommer gradvis och inte kan skönjas med 
detsamma.  
 
Den tyskägda biltillverkaren BMW står i dagsläget inför just denna typ av frågeställning. 
Företaget har, liksom sina branschkollegor, tvingats inse att det hårdnande klimatet pressar 
fram olika typer av innovationer eller uppköp för att leva upp till de ställda 
tillväxtförväntningarna. Då företaget valt att hålla sig utanför uppköpskarusellen i så stor 
utsträckning som möjligt, tvingas man söka nya vägar för att nå jämförbara tillväxttal. En 
möjlighet är att möta konkurrensen genom att introducera en mindre bil i modellprogrammet, 
och på så vis få tillgång till en marknad med större volymer.  
 
Strategin att göra detta under ett befintligt varumärke, det vill säga varumärkesutvidga, anses 
av många ha större framgångspotential än att introducera den nya modellen under ett eget 
märke. Det finns emellertid enligt andra också potentiella risker för ett prestigevarumärke som 
BMW med att använda sitt namn på en mindre och billigare modell. Denna magisteruppsats 
kommer att fokusera på balansgången mellan dessa risker och möjligheter, samt på samspelet 
mellan varumärkesutvidgning och kärnvarumärkets image. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Att analysera fenomenet varumärkesutvidgning med tonvikt på att klargöra en vertikal, 
nedåtriktad varumärkesutvidgnings eventuella effekter på ett prestigevarumärkes image. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
De rön som framkommer i denna uppsats är inte avsedda att appliceras på alla typer av 
varumärkesutvidgningar eller i alla typer av branscher. Vi vill istället understryka att vårt 
undersökningsområde rör sig kring vertikal varumärkesutvidgning, huvudsakligen 
nedåtriktad, samt att resultatet är nära kopplat till bilbranschen eller åtminstone 
sällanköpsvaror. Vidare anser vi det vara av vikt att betona att det finns en stor skillnad 
mellan hur olika varumärken reagerar på utvidgningar, och ber läsarna notera att det i vårt fall 
rör sig om ett prestigeorienterat och därmed symboliskt laddat varumärke. Till grund för vår 
fallstudie ligger ett företag med ett starkt, väl inarbetat varumärke som man dessutom har total 
kontroll över i termer av ägande och insyn. Om varumärket utnyttjas i form av exempelvis 
licensiering, franchising eller delat ägande kommer möjligen andra premisser att gälla. 
 
Vi har undersökt den svenska marknaden i samarbete med BMW Group Sverige. Sverige 
utgör, sett i termer av omsättning, en liten marknad för BMW Group totalt sett. Icke desto 
mindre kan Sverige ses lite som en testmarknad för BMW, och de resultat som framkommer 
på den svenska marknaden kan således vara av relevans också för att förstå andra marknader. 
Denna undersökning karaktäriseras emellertid ändå av en geografisk avgränsning. 
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1.5 Målgrupp 
 
Vi hoppas naturligtvis att denna uppsats kan utgöra en kunskaps- och inspirationskälla till 
våra kollegor inom den akademiska världen, såväl för studenter med strategi och 
marknadsföring som fördjupningsområde som för forskare med mer specifikt intresse av 
varumärket och dess möjligheter till affärsutveckling. 
 
Vår förhoppning är emellertid att arbetet också finner läsare utanför den akademiska världen. 
De iakttagelser vi gjort bör kunna vara av intresse för alla med varumärkesfrågor på agendan, 
men kanske främst för dem med kopplingar till bilbranschen och/eller reklambranschen.  
 
 
1.6 Teoretisk och praktisk relevans 
 
Så sent som i november 2002 utkom en bok där varumärket som en möjlig affärsutvecklande 
faktor beskrivs ingående. Denna bok handlar i praktiken till väldigt stor del om 
varumärkesutvidgning samt risker och möjligheter med att på detta vis använda sitt 
varumärke som en hävstång i jakten på marknadsandelar. Författaren, Henrik Uggla, är långt 
ifrån ensam om att uppmärksamma detta viktiga forskningsområde. Det har funnits god 
tillgång till relativt modern litteratur och sent skrivna artiklar i ämnet. 
 
En stor del av den befintliga teorin är dock i högsta grad inriktad på snabbrörliga 
konsumentvaror, samtidigt som det många gånger saknas mer djupgående analyser av de 
faktiska effekterna av varumärkesutvidgningar. Vår inställning är att med hjälp av denna 
befintliga teoribas föra resonemanget vidare och undersöka vad en varumärkesutvidgning 
faktiskt kan förväntas medföra för konsekvenser. Vi har dessutom försökt göra teoribasen 
giltig för sällanköpsvaror genom att undersöka ett företag i bilbranschen.  
 
Teori och forskning lever nästan uteslutande i symbios med praktik och verklighet. Det är 
detta faktum som berättigar den akademiska apparaten och gör att det arbete vi bedriver känns 
relevant och viktigt. Varumärkesutvidgningar är en uppenbar verklighet för väldigt många 
företag idag, inte minst inom bilbranschen. Om vi kan bidra med ökad förståelse och kunskap 
kring fenomenet varumärkesutvidgning för de aktörer som möter detta i sin verksamhet kan 
resultatet bli en mer effektiv och medveten kapitalisering av varumärkestillgången i 
fortsättningen. En sådan utveckling skulle komma att medföra glädje för alla intressenter i de 
respektive företagen. 
 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel 1: I detta inledande kapitel behandlas underlaget för uppsatsen, såsom bakgrund till 
vårt ämnesval, syfte, problemformulering, avgränsningar, målgrupp och disposition. 
 
Kapitel 2: Här behandlar vi metodteori som kan anses vara av direkt relevans för den 
undersökning som ligger till grund för uppsatsen. Vi kommer också att utelämna metodteori 
som saknar koppling eller praktisk betydelse för fallstudier eller en kvantitativ undersökning. 
Metodteorin skall sedan kompletteras genom att vi beskriver hur uppsatsens teori och empiri 
faktiskt har tagits fram. 
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Kapitel 3: Under denna rubrik presenteras teori som framkommit inom vårt studieområde vid 
tidigare forskning. Teorin har valts ut med hänsyn taget till relevans för syftet, och utgör 
grunden för den kommande analysen. Kapitlet börjar med en allmän diskussion kring 
varumärken, för att i slutet smalnas av mot problemområdet – varumärkesutvidgning. 
 
Kapitel 4: I detta kapitel redogörs för det som framkommit vid de intervjuer som genomförts 
med för ämnet centrala personer. Vidare återfinns en framställning av resultatet från den 
kvantitativa undersökningen samt en statistisk analys av densamma. Kapitlet avslutas med en 
presentation av några av de kommentarer som framkommit i undersökningen. 
 
Kapitel 5: Detta kapitel använder och väver samman det som framkommit i teori- och 
empirikapitlen. Resultaten från empirin analyseras i ljuset av den teori som vi funnit och 
behandlat. I denna framställning ges således en bild av hur väl teorin stämmer överens med 
verkligheten. 
 
Kapitel 6: Här sammanfattas och utvecklas de mest intressanta tankar som väckts under 
arbetets fortskridande, vilka presenteras tillsammans med relevanta slutsatser. Avsnittet 
avrundar och avslutar uppsatsen genom att författarna summerar det viktigaste samt ger 
förslag på fortsatt forskning som kan vara av intresse. 
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2. Metod 
 
 
Här behandlar vi metodteori som kan anses vara av direkt relevans för den undersökning 
som ligger till grund för uppsatsen. Vi kommer också att utelämna metodteori som saknar 
koppling eller praktisk betydelse för fallstudier eller en kvantitativ undersökning. 
Metodteorin skall sedan kompletteras genom att vi beskriver hur uppsatsens teori och 
empiri faktiskt har tagits fram. 
 

 
2.1 Inledande ord  
 
Vilken metod som används i undersökningen bör rimligtvis bestämmas av det syfte som 
ligger till grund för uppsatsen. Att analysera fenomenet varumärkesutvidgning utifrån ett 
enstaka fallföretag ställer höga krav på att många olika infallsvinklar tas i beaktande för att 
belysa problemområdet på ett så heltäckande vis som möjligt. Vi kom därför fram till att en 
kombination av kvalitativ- och kvantitativ metod skulle kunna ge värdefulla insikter i ämnet. 
Vår metod tar således avstamp i sekundärdata för att sedan via kvalitativa intervjuer och en 
kvantitativ undersökning mynna ut i ett resultat. Följaktligen kommer ni nedan att finna en 
redogörelse för vad vi har beaktat och genomfört gällande såväl kvalitativ som kvantitativ 
metod. 
 
 
2.2 Fallstudien  
  
En kvalitativ metod som innebär att man undersöker ett fåtal objekt är fallstudien. Den tillåter 
således att man går på djupet med varje undersökningsenhet, och kan belysa flera olika 
aspekter inom exempelvis ett företag, även under en längre tid. Ofta används därför 
fallstudien vid undersökning av processer och förändringar (Patel & Davidsson, 1998). 
Fallstudien fungerar bra då forskaren vill följa ett enstaka fall, och används ofta för att skapa 
hypoteser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997;  Halvorsen, 1996). 
 
Fallstudier används sällan för att självständigt skapa kunskap på ett vetenskapligt acceptabelt 
sätt utan används ofta för att illustrera ett enskilt fall eller företeelse. Informationen blir 
således normalt inte mätbar, men ger istället en djupare förståelse för ett specifikt område 
(ibid). Av denna anledning kan det vara bra att kombinera fallstudien med en kvantitativ 
undersökning. 
 
Fallstudien bidrar med att skapa en referensram för det fortsatta arbetet, vilket bland annat 
innebär att den ger idéer om hur den kvantitativa undersökningen skall utformas samt hur en 
hypotes skulle kan se ut och testas empirsikt. 
 
 
2.3 Kvalitativ metod 
  
Kvalitativ forskningsmetod innebär att man gör en djupdykning i det som skall undersökas 
vid intresse av en enskild företeelse och dess säregenhet. Med kvalitativ metod avses enligt 
Strauss & Corbin (1994) alla undersökningar som inte är av statistisk eller kvantitativ 
karaktär. Den kvalitativa metodens utmärkande drag är att man vill undersöka en företeelse på 
djupet genom att få riklig information om ett fåtal undersökningsenheter (Andersen, 2002; 
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Patel & Davidsson, 1998). Resultatet av undersökningen skall återge och beskriva 
verkligheten, samt ge förståelse och en helhetsbild av objektet. Undersökningen kan 
genomföras genom djupintervju med en intervjumall utan specifika frågor eller 
svarsalternativ. Metoden skapar en närkontakt mellan forskare och forskningsobjekt som ger 
en bra uppfattning om undersökningsenhetens egenskaper och speciella karaktärsdrag.  
 
Styrkan i den kvalitativa intervjumetoden ligger i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. Forskaren som skall göra intervjun för bara samtalet 
framåt och in på rätt spår så att den intervjuade personen inte skall påverkas av intervjuaren 
eller något annat (Patel & Davidsson, 1998).  
 
För att undvika att intervjun blir alltför styrd av oss som intervjuare har vi valt att istället föra 
ett öppet samtal med respondenterna, där de i relativt stor utsträckning har möjlighet att 
påverka vilken riktning diskussionen skall ta. Mer precist gick det till så att vi introducerade 
ämnesområdet och, undantaget vissa stödanteckningar, lät respondenterna associera ganska 
fritt till de aktuella ämnena. Deras resonemang gav oss värdefulla synpunkter på vilka 
aspekter som kan vara av intresse att fördjupa sig i och utveckla. 
 
 
2.4 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativa metoder karakteriseras av att forskaren vill ha ytlig information om många 
undersökningsenheter. Metoden är strukturerad och systematisk och genomförs genom en 
standardiserad enkät med frågor som skall besvaras med fasta svarsalternativ. Informationen 
skall vara av sådan karaktär att det är möjligt att räkna ut ett genomsnitt, redovisa det 
representativa av undersökningens enheter och göra statistiska generaliseringar. Detta är 
kanske den största styrkan med denna metod. Svagheten är att det inte finns någon garanti för 
att informationen är relevant för frågeställningen (Patel & Davidsson, 1998). 
 
Ett kvantitativt tillvägagångssätt medför vissa fördelar som en kvalitativ metod inte kan 
erbjuda. En kvantitativ metod möjliggör att antalet variabler i undersökningen kan reduceras 
till det antal som forskaren önskar hantera. Tekniken innebär vidare att man kan ställa samma 
frågor till ett stort antal människor (Halvorsen, 1996). 
 
Vid en kvantitativ undersökning utvecklas oftast någon form av enkät. Om målet är att 
undersöka vilka attityder en population har till ett visst ämne eller en företeelse används med 
fördel en attitydskala (Patel & Davidsson, 1998). En av de absolut vanligaste teknikerna för 
att mäta attityder är den så kallade Likert-skalan. Den består av ett antal påståenden som 
individerna skall instämma i eller ta avstånd ifrån. En sådan skala är normalt femgradig till sin 
natur. För att resultatet skall vara av något värde bör påståendena delas upp i två lika delar, 
där delarna är positivt respektive negativt laddade. Svarsalternativen ges sedan poäng för att 
kunna bearbetas kvantitativt, där till exempel svaret ”tar helt avstånd ifrån” tilldelas en etta 
medan ”instämmer helt” ges en femma. Detta gäller vid positivt laddade påståenden. Vid 
negativt laddade påståenden blir värderingen givetvis det omvända (ibid). Likert-skalor är 
populära då de har visat sig ha god tillförlitlighet, samtidigt som de ger en bra och 
lättöverskådlig bild av respondenternas känslor (Chisnall, 2001). 
 
Likert-skalan är en metod som utvecklades på 1930-talet för att komma åt att undersöka 
människors attityder (ibid). Varför vill vi då undersöka attityder? Attityder är enligt Keller 
(1998) en form av associationer, vilket i sin tur utgör det vanligaste länken mellan en individ 
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och dennes uppfattning om ett varumärkes image. Varumärkesattityder utgör enligt Bruner & 
Hensel vanligen den beroende variabeln vid undersökningar om vertikala 
varumärkesutvidgningar (i Low & Lamb Jr, 2000). 
 
En nackdel med att använda sig av enkäter i skalform är att det finns en benägenhet hos 
respondenterna att undvika ändpunkterna på skalan, och således förskjuta resultatet mot 
mitten (Patel & Davidsson, 1998 ; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Effekten av denna 
så kallade centraltendens går att minska genom att använda sig av fler svarsalternativ, 
eftersom spridningen då kommer att bli större. Ett mer radikalt sätt att bemöta 
centraltendensen är att ha ett jämt antal svarsalternativ, vilket utesluter ett mittalternativ (Patel 
& Davidsson, 1998). Vi har tagit åt oss detta resonemang och kommit fram till att en skala 
med ett jämnt antal svarsalternativ riskerar att ge upphov till en oönskad snedvridning, men 
att sju stycken svarsalternativ kan ge en mer nyanserad bild av respondenternas attityder än de 
fem steg som normalt används. 
 
 
2.5 Sekundärdata 
 
Den data som redan existerar och som följaktligen samlats in tidigare för ett annat ändamål 
brukar benämnas sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är att det med största sannolikhet 
är både enklare och billigare att använda uppgifter som redan finns (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997).  
 
Den sekundärdata vi använt oss av är i första hand artiklar som vi funnit genom artikelsök och 
ELIN vid Lunds Universitetsbibliotek, och i andra hand facklitteratur som vi anser ha varit 
relevant för vårat problemområde. Internet har också varit en källa till information, men inte 
på långa vägar lika betydelsefull som de två ovan.  
 
Det är av självklara skäl av vikt att förhålla sig kritiskt till den sekundärdata som är aktuell, 
liksom strävan bör vara att återge den så korrekt och objektivt som möjligt. Samtidigt blir 
vissa delar av litteraturen ibland öppen för tolkning, vilket i synnerhet blir fallet i en del 
amerikansk litteratur där författarna tenderar att sväva ut i abstrakta exempel och liknelser. 
Det förekommer dessutom en viss begreppsförvirring inom vårt studieområdet, men vår 
ambition har varit att översätta detta med så korrekta svenska motsvarigheter som möjligt. 
Denna diskussion kommer vi att gå in närmare på i det kommande teorikapitlet. 
 
En del publicerat material återfinns i empirin. Denna sekundärdata utgörs av icke 
vetenskapliga publikationer med anknytning till bilbranschen. Materialet är skrivet på ett 
sådant vis så att det närmast förefall vara av empirisk karaktär. Av denna anledning placeras 
dessa stycken i kapitel 4 istället för bland de vetenskapliga artiklarna. 
 
 
2.6 Primärdata och tillvägagångssätt 
 
Som brukligt är inledde vi uppsatsarbetet med att skaffa oss en överblick av vårt huvudämne, 
liksom att klargöra vilka ämnen som är nära besläktade med detta. Det har också varit av vikt 
att förstå de inbördes relationer som finns mellan ämnena för att kunna göra en så korrekt 
bedömning som möjligt av vilket urval av källor som skall användas. Avstampet i detta var 
bearbetningen av sekundärdata, vilket framför allt bestod av relevanta artiklar som vi gav 
understöd med varumärkeslitteratur. Vi sökte i ett första skede efter artiklar som innehöll 
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uttrycket ”brand extension”, men fann ganska snart att en breddning till närliggande områden 
såsom ”line extension”, ”brand equity” och ”brand dilution” skulle vara av största vikt för 
teoribasen. Artiklarna har vi framför allt funnit i ekonomitidskrifter såsom ”Journal of Product 
and Brand Management”, ”European Journal of Marketing” och ”Journal of Marketing 
Research”, vilka vi nått genom de elektroniska sökverktyg som erbjuds inom Lunds 
universitet. 
 
Efter teoriinsamlingen formas en modell av var uppsatsens tyngdpunkt kommer att ligga, och 
vi får en första bild av vad en färdig uppsats skulle kunna landa i för resultat. En 
problemformulering börjar ta form.  
 
Problemformuleringen som togs fram under teorin och i viss mån även syftet, ställdes i nästa 
skede mot de infallsvinklar och den information som framkom under de kvalitativa 
intervjuerna, där branschfolket bidrog med sina erfarenheter och tankar. Intervjuerna 
genomfördes i en första omgång med nyckelpersoner på BMW, Auto Motor & Sport samt 
Ogilvy. Intervjuerna hade karaktären av ett samtal eller en avslappnad diskussion där vår 
målsättning var att styra intervjupersonerna så lite som möjligt, för att på detta vis tillåta dem 
att påverka vilka frågor som kommer att dominera det fortsatta uppsatsarbetet. Grundat i 
dessa samtal och intervjuer har vår inställning och problemformulering på nytt förändrats 
vilket har gjort att även nya perspektiv har framkommit. 
 
Efter denna teorigenomgång och första omgång av intervjuer modifierades således 
problemformuleringen en smula, och vi ansåg oss i detta skede ha samlat på oss tillräckligt 
med information för att forma en välgrundad utgångspunkt för den fortsatta undersökningen.  
 
2.6.1 Den kvantitativa undersökningen 
 
Vår kvantitativa undersökning utgörs av en attitydundersökning av målgruppen, vilket i vårt 
fall representeras av de människor som frivilligt anmält sig till BMWs nyhetsbrev. Detta är 
människor i varierande åldrar och med varierande inkomst, i största utsträckning män, som 
alla har ett gediget intresse av bilbranschen och varumärket BMW. Många av dem är 
dessutom ägare till en eller flera BMW-modeller, vilket understryker att de ingår i 
varumärkets målgrupp. Den totala empiriska populationen (det vill säga antalet nyhetsbrevs-
prenumeranter)  uppgår enligt BMWs uppgifter till cirka 5000 individer, vilka här får 
representeras av de som anmält sitt intresse av att deltaga i vår enkätundersökning av BMWs 
varumärkesimage, och som i slutändan också de facto svarat på enkäten. 
 
Alla de som hade anmält sitt intresse vid en viss tidpunkt då inflödet av intresseanmälningar i 
stort sett upphört, ca 750 stycken, fick någon vecka senare en enkät skickad till sig via e-post. 
Av dessa responderade ungefär femhundra stycken på själva undersökningen. Vi fick 
dessutom ett märkbart ytterligare bortfall i form av respondenter som misslyckats i sina försök 
att bifoga svarsformuläret i ett e-mail tillbaka till oss, eller som helt enkelt svarat felaktigt 
genom att exempelvis nonchalera vissa påståenden. Hur som helst fick vi ändå relativt snabbt 
in det antal korrekt ifyllda enkäter som vi från början hade föresatt oss, och då vi erhållit 185 
korrekt ifyllda enkäter från varje undersökningsgrupp beslöt vi oss för att sätta en gräns och 
gå vidare i arbetet. Sålunda uteslöts ett fåtal enkäter som inkom efter att denna gräns drogs, 
men i gengäld kunde vi gå vidare i arbetet med datahantering och analys snabbare än vad som 
annars skulle ha varit fallet. Vi bedömer att 185 respondenter i varje grupp är mer än 
tillräckligt för att kunna säkerställa undersökningens resultat. 
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I samband med detta kan det vara på sin plats att föra ett kort resonemang kring respondenter 
och bortfall. Vad respondenterna beträffar går det naturligtvis att diskutera huruvida de som 
svarar på enkäten är de personer som har den allra bästa relationen till varumärket BMW, och 
att de som inte svarar skulle ha avgivit lägre svarspoäng för de olika påståendena. Detta är 
förvisso ingen omöjlig tanke, men vi anser att undersökningen ändå erhåller god pålitlighet 
och trovärdighet. Dels är det av intresse för oss att undersöka just de som har en god och nära 
relation till varumärket då teorin, bland annat Uggla (2002), talar om att detta utgör en grupp 
som är känslig för varumärkesförändringar. Dels är det jämförelsen mellan de två grupperna 
som är av primärt intresse, och vi finner inget fog för att anta en snedvridning i 
respondentdemografin mellan de båda grupperna då antalet respondenter varit så pass stort.  
 
Beträffande bortfall är det framför allt respondenter som har haft svårt att utnyttja tekniken 
med att bifoga filer i ett e-mail som fallit bort. Vissa har också svarat med ja och nej istället 
för med siffror, eller helt enkelt låtit bli att svara på vissa påståenden. Dessa har av naturliga 
skäl gallrats bort. Vi har svårt att se på vilket sett detta bortfall skulle utgöra någon egentlig 
problematik. 
 
2.6.2 Enkät och utförande  
 
Hälften av de som anmält sitt intresse att delta fick tillsänt sig en enkät med fjorton 
påståenden, samt begäran om kompletterande uppgifter såsom kön, ålder och inkomst. 
Gruppen gavs ingen bakgrundsinformation om varumärket BMW eller den kommande 1-
serien, utan hade enbart tillgång till den information som bifogades till samtliga respondenter 
i själva e-mailet. Denna information var huvudsakligen instruktioner om enkätens 
genomförande. Respondenterna ombads att föreställa sig nya BMW-bilar när de tog ställning 
till påståendena då vi ville undvika den image som begagnade BMW möjligen kan medföra. 
 
Den andra hälften erhöll en enkät med identiska instruktioner och påståenden. En viktig 
skillnad är emellertid att deras enkät innehöll en ingress om BMWs 1-serie, vilket vi till varje 
pris försökt hålla fri från ledande ordval och formuleringar för att inte påverka resultatet i 
någon riktning. 
 
Varför då detta upplägg? Anledningen till att respondenterna delades in i två pooler, varav 
den ena fick en enkät utan egentlig koppling till BMWs 1-serie, är naturligtvis att vi önskar 
undersöka om det finns någon skillnad mellan de poäng som sätts i de olika poolerna. Om en 
skillnad i ackumulerad poäng framträder kan detta ge indikationer på att BMWs 1-serie 
kommer att påverka varumärkets image i någon utsträckning.  
 
När alla svaren hade kommit in putsade vi bort de respondenter som kom in efter nummer 185 
i varje pool för att få konsistens och överensstämmelse mellan de båda grupperna. Vi har 
naturligtvis inte gjort något selektivt urval vid vår putsning, utan helt gått efter kronologisk 
ordning efter den takt som de kommit in. Detta har varit lätt att genomföra då det framgår av 
e-mailet när det skickades till oss. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna äventyra 
tillförlitligheten och trovärdigheten i undersökningens resultat. 
 
De båda enkäterna återfinns som bilagor 5a respektive 5b i slutet av uppsatsen, och ytterligare 
kommentarer kring bearbetningen av den kvantitativa undersökningen samt eventuella 
frågeställningar här omkring finner ni redovisade i vår framställning av empirin. 
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2.6.3 Bearbetning och analys av data – SPSS 
 
För att kunna tolka och analysera den datamängd som den kvantitativa undersökningen 
inbringade valde vi att använda oss av dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). Även om det erbjuds alternativ i form av bland annat Minitab fann vi SPSS 
vara ett fullgott val utifrån vårt behov. Fördelen med ett statistiskt dataprogram jämfört med 
till exempel Excel är möjligheten att på ett enkelt vis utvinna statistiska analyser ur den 
datamängd som matats in i programmet. För att ta reda på vilka analyser som var av relevans 
att genomföra, samt hur dessa skulle genomföras praktiskt i programmet, tog vi hjälp av 
boken ”SPSS – En introduktion till basmodulen” av Aronsson (1999) samt Per-Erik Isberg på 
Statistiska institutionen vid Lunds universitet. 
 
De analysinstrument som användes i störst omfattning var det så kallade ”individual samples 
T-test”, där programmet bland annat räknar ut om det finns någon statistiskt säkerställd 
skillnad mellan de resultat som framkommit i de olika poolerna. Denna metod går sedan att 
förfina på olika vis, till exempel genom att dela in datan i subgrupper (kluster) för att sedan 
ställa dessa mot varandra. Det går även att göra enkla jämförelser faktor för faktor mellan de 
olika grupperna. Vilka analyser och variabler som faktiskt användes går att finna i vår 
framställning av undersökningen under kapitel 4 – Empiri. 
 
 
2.7 Urval 
 
Vid en hypotetiskt-deduktiv metod, där forskningsskissen utarbetas i detalj, bör det tydligt 
klargöras vilket som är forskningsobjektet, det vill säga förklaras vilket eller vilka fenomen 
som vi vill undersöka (Halvorsen, 1996; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Det är 
emellertid normalt sett så att det finns begränsningar i resurser som framtvingar 
generaliseringar utifrån ett mindre antal undersökningsenheter. Detta är av förklarliga skäl 
fallet även i denna uppsats. 
 
Populationen utgörs i vårt fall av folk med något intresse av BMW, i form av potentiella 
bilköpare, allmänt bilintresserade, och/eller BMWs befintliga kunder. Man skulle också kunna 
säga att vi är intresserade av BMWs målgrupp. Denna målgrupp utgör den så kallade 
teoretiska populationen. Den empiriska populationen representeras i vårt fall genom de 
människor som anmält sig till BMWs elektroniska nyhetsbrev, som vi till stor del upplever 
vara representativa för BMWs målgrupp (Halvorsen, 1996). Detta sätt att dra slutsatser om en 
totalpopulation utifrån en mindre population kallas för inferens (Andersen, 2002). 
 
Det tillvägagångssätt som vi har valt är att först göra ett utskick till hela den empiriska 
populationen där de tillfrågas om de har intresse av att ställa upp i en undersökning om 
BMWs varumärke. De som svarat, och därigenom visat sig vara villiga att ställa upp, har 
sedan tillskickats enkäten via e-post. Bortfallsfrekvensen blir på detta vis relativt låg.  
 
En risk med detta tillvägagångssätt är att det kan bli en viss snedvridning bland 
respondenterna, så att endats de som är mest intresserade och motiverade kommer att omfattas 
av undersökningen. Dessa människor kan i värsta fall vara färgade av sina tidigare kunskaper 
och åsikter om frågor som rör antingen varumärken eller bilbranschen. Å andra sidan är det 
kanske extra viktigt att veta vad just dessa entusiaster tycker. Vi anser inte heller att denna 
metod skulle ge upphov till någon snedvridning i fråga om exempelvis demografiska eller 
sociografiska aspekter. Om våra antaganden stämmer bör resultatet från vår undersökning 
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vara representativt för hela populationen, vilket betyder att resultatet skulle ha blivit 
detsamma om vi hade undersökt samtliga enheter i populationen (Hellevik, 1979 i Halvorsen, 
1996). 
 
 
2.8 Trovärdighet och tillförlitlighet  
 
Av största vikt vid alla underökningar är att kraven på trovärdighet och tillförlitlighet 
uppfylls, vilket i praktiken innebär att forskarna mäter det de avser att mäta och att 
undersökningen utförs på ett korrekt sätt (Svenning, 1999; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1997).  
 
Trovärdighet delas vanligen in i inre och yttre trovärdighet. Med inre trovärdighet avses hur 
projektet läggs upp, vilka delar som inkluderas samt hur dessa delar hänger samman. 
Eftersom en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk ställer detta höga krav på att varje 
del som inkluderas uppfyller kraven på trovärdighet. Mer konkret innebär den inre 
trovärdigheten att rätt frågor skall ställas till rätt människor, vilket exempelvis kan vara 
användandet av en kontrollgrupp för att kunna bedöma om en förändring ägt rum (Svenning, 
1999). Ett annat exempel kan vara att rätt antal personer tillfrågas.  
 
Yttre trovärdighet är det uttryck som används för att beskriva projektet som helhet, och vilka 
möjligheter som finns att göra generaliseringar utifrån den studie som genomförts. Framför 
allt handlar det konkret om att generalisera från ett urval till en population och abstrakt att 
skapa en allmän teori utifrån en specifik studie (ibid). 
 
Tillförlitlighet är en nödvändighet för att kravet på trovärdighet skall kunna uppnås. Även det 
bästa mätinstrument kan bli värdelöst vid en felaktig tillämpning. Tillförlitlighet handlar till 
stor del om att undvika slumpens inverkan på resultatet, vilket också innebär att 
undersökningens resultat skall gå att få fram en gång till vid samma tillvägagångssätt och 
metod (Svenning, 1999; Lundahl & Skärvad, 1996). 
 
Vi har gjort noggranna överväganden beträffande storlek på stickprovet och urvalet till 
detsamma. Vilket framgår av diskussionen kring urval under föregående stycke har vi genom 
vårt tillvägagångssätt säkerställt att de respondenter som deltagit har haft stor relevans för 
syftet med undersökningen. Antalet respondenter bör också vara mer än tillräckligt för att 
minimera slumpens inverkan på resultatet. 
 
 
2.9 Källkritik 
 
Vid undersökningar och forskning jämför forskare alltid sina egna iakttagelser av verkligheten 
med data om detsamma - teorin ställs mot empirin. Alla källor såsom intervju, statistik och 
sekundärdata i forskningen skall granskas kritiskt. Källkritik är viktigt för att tillse att källan 
mäter den utger sig för att mäta. Källkritik är alltså till stor del en fråga om validitet, men 
berör också relevans (om källan är relevant för frågeställningen) och reliabilitet (om källan är 
fri från systematiska och felaktiga variationer) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
 
I en undersökning där man använder sig av teori i stor mängd, är själva urvalet av materialet 
en typ av prövning av källors tillförlitlighet. Allt material som samlats in bedöms, varpå man 
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behåller det material som är av relevans för undersökningen och frågeställningen (Thurén, 
1986). Källkritiken är av samma vikt vid hantering av sekundärdata som vid primärdata. 
 
Även om vi anser det vara självklart att man som uppsatsförfattare skall förhålla sig kritiskt 
till det material som samlas in kan det vara värt att nämna också explicit. Det kritiska 
förhållningssättet är kanske svårast att inta till sekundärdata, där det egentligen sällan finns 
någon möjlighet att testa äktheten i de påståenden som görs. Då många olika källor i ställs 
mot varandra, vilket är fallet i ett teorikapitel, får man emellertid en bild av huruvida 
sekundärdatan förefaller vara tillförlitlig eller inte. 
 
Primärdata är möjligen lättare att förhålla sig kritiskt till. Det går naturligtvis att ifrågasätta 
objektiviteten i de svar som respondenter med koppling till BMW avger, men å andra sidan är 
det respondentens unika åsikter som vi vill åt. Denna eventuella konflikt anser vi oss ha tagit i 
beaktande och varit medvetna om då respondenternas svar såväl från intervjuerna som från  
den kvantitativa undersökningen analyserats. 
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3. Teori 
 
 
Under denna rubrik presenteras teori som framkommit inom vårt studieområde vid tidigare 
forskning. Teorin har valts ut med hänsyn taget till relevans för syftet, och utgör grunden 
för den kommande analysen. Kapitlet börjar med en allmän diskussion kring varumärken, 
för att i slutet smalnas av mot problemområdet – varumärkesutvidgning. 
 
 
3.1 Inledande om varumärke 
 
Ett varumärke beskrivs kanske bäst som en värdegenerator för det ägande företaget liksom för 
kunden vilken köper en del i dess identitet. En diskussion kring varumärken kan således anta 
två huvudsakliga perspektiv – varumärket som en värdekälla för kunden respektive 
varumärket som en värdekälla för företaget. I framställningen kommer vi företrädesvis att 
belysa varumärket utifrån företagets synvinkel. 
 
Ett varumärke kan skapa fördelar och värden för ett företag i flertal olika utsträckningar. Ett 
varumärkes värde bestäms av den styrka själva varumärket besitter. Denna styrka ligger sedan 
till grund för vilka fördelar som varumärket kan generera. Ett starkt varumärke har bland 
annat goda möjligheter att förbättra kundlojaliteten. God varumärkeskännedom, intryck av 
hög kvalitet och associationer till positiva egenskaper är andra karaktäristika för ett starkt 
varumärke. Dessa faktorer bidrar således till att höja värdet på varumärket (Aaker, 1996). 
 
 
3.1.1 Varumärkeskoncept (Brand concept) 
 
För att kunna förstå på vilket sätt ett starkt varumärke fungerar är det nödvändigt att påminna 
oss själva om på vilka sätt ett varumärke påverkar konsumenten (Kapferer, 1998). Bristol 
(2002) introducerar benämningen varumärkeskoncept som en väg till förståelse. Ett 
varumärkeskoncept är en konsuments strukturerade kunskap om ett varumärke, vilket 
innefattar attribut och fördelar som associeras till detta samt hur de relaterar sinsemellan. 
Konsumenten har också en uppfattning om ett produktkategorikoncept, vilket är en 
uppsättning av föreställningar kring den produktkategori som varumärket återfinns i (ibid).  
 
Varumärkeskonceptet kan vanligen delas in i två olika kategorier; funktionsorienterat 
respektive prestigeorienterat koncept. Det funktionsorienterade konceptet förknippas med 
attribut som användbarhet, hållbarhet och pålitlighet, medan det prestigeorienterade konceptet 
innefattar föreställningar av lyx och status. Vilken typ av koncept varumärket förknippas med 
är av stor vikt att känna till exempelvis vid planeringen av en varumärkesutvidgning, eftersom 
detta påverkar konsumenternas uppfattning av hur lyckad utvidgningen blir (Kim & Lavack, 
1996). Varumärkeskonceptet är ett verktyg som företaget använder för att stärka 
varumärkeskapitalet och nå långsiktiga konkurrensfördelar.  
 
 
3.1.2 Varumärkeskapital (Brand equity) 
 
Varumärkeskapital är ett brett begrepp som innefattar värderingar av varumärket utifrån olika 
infallsvinklar (Ambler & Styles, 1997). En infallsvinkel behandlar varumärkeskapital utifrån 
ett konsumentbaserat synsätt, vilket fokuserar på varumärket i sig, medan en annan diskuterar 
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varumärkeskapitalet utifrån ett finansiellt synsätt i värderingssyfte. Vi kommer inte att 
behandla den finansiella aspekten av begreppet mer ingående, utan inriktar oss på den 
betydelse som framhåller dess värde som differentieringsverktyg och konkurrensfördel. Inom 
detta område är det i sin tur dess implikationer på varumärkesutvidgning som väcker intresse. 
 
Hur stor möjlighet ett företag har att varumärkesutvidga framgångsrikt beror till stor del på 
deras befintliga varumärkeskapital (Pitts & Katsanis, 1996). Vidare anses starka varumärken 
generellt ha större hävstångseffekt vid en utvidgning (Ambler & Styles, 1997). Detta talar för 
att det finns ett mycket nära släktskap mellan varumärkeskapital och varumärkesutvidgning, 
och att företag som står i begrepp att utvidga sitt varumärke bör vara medvetna om det 
ömsesidiga förhållande som existerar mellan dessa begrepp.  
 
Varumärkeskapitalet består av en uppsättning fördelar och förpliktelser som kopplas till ett 
varumärke och medför ett värde till en produkt eller tjänst. Detta så kallade varumärkeskapital 
består av märkeskännedom, märkeslojalitet, upplevd kvalitet och de associationer som 
varumärket ger upphov till. (www.bmn.se/lexicon/equity.html) 
 
Märkeskännedom (name/brand awareness) handlar om graden av inverkan som ett varumärke 
har på konsumentens medvetande. Graden av inverkan kan variera på en skala från 
igenkännelse till top of mind, och vilken placering varumärket erhåller beror bland annat på 
hur stor marknadsföringsbudget företaget har, samt hur intressant konsumenten tycker att 
produkten och produktkategorin är (Aaker, 1996). De starkaste varumärkena har lyckats med 
att inte bara uppnå märkeskännedom utan också strategisk märkeskännedom. Skillnaden 
ligger i att strategisk märkeskännedom ställer krav på att konsumenten skall komma ihåg 
märket vid rätt tillfällen och för rätt anledning (ibid). 
 
Upplevd kvalitet (perceived quality) är ofta det som utgör kärnan i konsumentens 
helhetsintryck vid ett köp. Den upplevda kvaliteten är således också en hörnsten i 
konsumentens uppfattning om varumärkets identitet, vilket gör det till en mycket viktig fråga 
vid uppbyggnad av varumärkeskapitalet. Även om varumärkesidentiteten är uppbyggd kring 
ett funktionellt koncept har det visat sig att upplevda fördelar ofta är nära besläktade med 
upplevd kvalitet. I förlängningen innebär detta att en förbättring av konsumentens 
kvalitetsintryck snarast per automatik också får inverkningar på uppfattningen av varumärket i 
stort (ibid).  
 
Märkeslojalitet (brand loyalty) är av stor vikt vid bestämningen av vilka värden ett varumärke 
skall tillskrivas, eftersom en verkligt lojal kundbas kan ses som en grund för en jämn framtida 
försäljning och lönsamhet. Ett varumärke som är oförmöget att knyta till sig lojala kunder är 
att anse som mycket sårbart, och dess främsta värde ligger kanske i den framtida potentialen 
att dra till sig sådana kunder (Aaker, 1996). Ett annat argument för att sätta märkeslojalitet 
högt upp på agendan är att kostnaden för att attrahera nya kunder ofta överstiger kostnaden för 
att behålla befintliga kunder flera gånger om (ibid).  
 
Konsumenter associerar olika saker med olika varumärken. Företagen försöker i möjligaste 
mån styra dessa associationer (brand associations) i gynnsam riktning genom att ladda 
varumärket med attraktiva produktattribut och symboler, samt att använda respekterade 
förespråkare för produkten som till  exempel celebriteter. Dessa associationer styrs 
följaktligen av varumärkets identitet, det vill säga vad företaget vill att varumärket skall 
betyda för konsumenten. Varumärkesassociationer har enligt bland andra Aaker (1991;1996) 
och Keller (1998) en mycket nära koppling till såväl varumärkets image som dess 



 20

utvidgningspotential. Vi kommer av denna anledning att gå närmare in på 
varumärkesassociationer senare i framställningen. 
 
Sammanfattningsvis kan varumärkeskapitalet sägas bestå av det högre pris som ett företag 
kan ta ut för sina produkter jämfört med en funktions- och kvalitetsmässigt likvärdig produkt. 
Detta högre pris relativt konkurrenterna brukar benämnas prispremie (Feldwick, 1996, Belén 
del Río m fl, 2001).  
 
Prispremien är nära kopplad till varumärkeslojaliteten, och kan vara både positiv eller negativ 
i förhållande till konkurrerande varumärken. En jämförelse görs lättast genom att mäta hur 
mycket mer en kund är villig att betala för ett varumärke i förhållande till ett annat, om vi 
förutsätter att de båda märkena är lika i allt väsentligt (Aaker, 1996; Treffner & Gajland, 
2001). Vidare menar författarna att prispremien torde vara det bästa sättet att mäta 
varumärkeskapitalet då det fångar kundernas lojalitet på ett konkret och relevant sätt. Enkelt 
uttryckt bör lojala kunder vara villiga att betala en prispremie, och om fallet skulle vara det 
motsatta är lojaliteten följaktligen att anse som låg.  
 
 
3.2 Varumärkets identitet, image, position och kärnvärde 
 
Som antyds av stycket om upplevd kvalitet utgörs varumärkeskapitalet till sin största del av 
immateriella egenskaper. Även om upplevd kvalitet uppfattas som en viktig ingrediens i detta 
kapital är det viktigt att understryka att upplevd kvalitet inte nödvändigtvis behöver ha mycket 
att göra med faktisk kvalitet. Ett varumärkes identitet utgör istället den största delen av 
kvalitetsintrycket, och är det som till sist kommer att fungera som differentieringsgrund i 
konsumentens val (Belén del Río et al, 2001). 
 
Märkesidentitet brukar beskrivas som vad varumärket står för och vad som gör det unikt. 
Märkesproduktens namn, ursprung, personlighet och distribution är de mest omtalade 
identitetsskapande faktorerna i litteraturen (Aaker, 1996; Melin, 1999). Syftet med att ge 
märket en identitet är främst att skapa ett emotionellt mervärde till konsumenterna. En stark 
märkesidentitet gör att företaget slipper konkurrera med uppenbara kvalitativa produktfördelar 
(som de kanske helt saknar) och kan undvika priskonkurrens, vilket ju vanligtvis  inte anses 
särskilt fördelaktigt. I en identitets immateriella natur ligger också svårigheten för 
konkurrenter att plagiera. 
 
Det som lägger grunden för ett varumärkes identitet är de så kallade identitetsbärare som 
identifieras och sedermera prioriteras. Melin (1999) listar fem typer av identitetsbärare: 
varumärke, logotyp, förpackning, symbol och marknadskommunikation. De identitetsbärare 
som ledningen väljer att använda bör bidra till en gemensam identitet. För att skapa en sådan 
enhetlig bild krävs det att identitetsbärarna drar åt samma håll och tillsammans ger den 
eftersträvade identiteten. En god identitetsbärare bidrar till att särskilja märkesprodukten och 
göra den unik. En modell över identitetsutvecklande och identitetsbegränsande faktorer följer 
på kommande sida. 
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Identitetsbegränsande faktorer: 
Distinktivitet 

 
 
 

Utvidgningspotential      Kommunicerbarhet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationaliserbarhet       Trovärdighet 
 
 
Figur 3.1. Märkesproduktens identitetsplattform. Melin, 1999. 
 
 
De identitetsbärare som kanske framför allt fungerar som  kommunikationsinstrument mellan 
konsument och märkesprodukt är personlighet och användning. En märkesprodukt ges en 
personlighet för att kunna skapa en närmast mänsklig relation med konsumenterna . Det är 
givetvis av intresse för företaget att försöka skapa en personlighet som produktens målgrupp 
kan identifiera sig med, och som attraherar och väcker intresse. För att uppnå märkeslojalitet 
är det betydelsefullt att upprätthålla en konsekvent kommunicerad personlighet (Melin, 1999).  
 
Användning förklaras som identitetsbärare genom att frågorna; när, var, hur, varför och av 
vem besvaras. Detta är samma sak som att säga att varumärkets användningsområde och 
användare blir en del av dess identitet, vilket ju egentligen framstår som ganska logiskt. 
Varumärkets attraktivitet bestäms alltså även av i vilken utsträckning en konsument 
identifierar sig med varumärkets kunder och deras status och värderingar (ibid). Av denna 
anledning är det av intresse för varumärkets utveckling att ha kontroll över vilka som 
konsumerar produkterna. Treffner & Gajland (2001) talar om en oönskad social gemenskap 
som kan uppstå när en för varumärket negativ kundgrupp söker sig till varumärket. 
Författarna refererar till en artikel i Veckans affärer där man kan läsa att ”prestigebilen BMW 
uppges ha fått imageproblem genom att ha kommit att bli särskilt populär bland New Yorks 
narkotikahandlare”.  
 
Melin (1999) argumenterar för att en identitet bör byggas upp med utvidgnings- och 
överföringspotential i åtanke. Ett varumärkes tillväxtpotential kan komma att styras mycket 
av dess lämplighet att överföras till andra relaterade eller orelaterade produkter. Det blir 
därför av vikt att redan från början fråga sig vad identiteten ska representera och till vem den 
ska förmedlas. En specifik identitet och en specifik målgrupp kan således vara till nackdel vid 
en eventuell överföring. Om ett företag beslutar sig för att utvidga sitt varumärke med en ny 
produkt är det av vikt att nya produkter bidrar till att stärka märkets fastställda identitet.  
     
Vid en modermärkesstrategi marknadsförs ett företags produkter under ett gemensamt 
varumärke,  vilket ofta är detsamma som företagets namn (Melin, 1999). Detta leder till att 
modermärket används i företagets alla kontakter utåt. Företagets identitet blir då av stor 
betydelse för varumärkets identitet. Företagets agerande inom olika områden kommer således 
att påverka varumärket, och exempelvis dålig publicitet skadar följaktligen detta. En fördel är 

Identitets-
utvecklande 

faktorer:  
Namn 

Ursprung 
Personlighet 
Användning 
Distribution 
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att varumärket i denna strategi blir synligt i större utsträckning då det exponeras flitigare, samt 
att vissa synergieffekter framträder (ibid). Risker finns emellertid också, varav en ökad 
sårbarhet anses vara en av de mest betydande. Denna aspekt av identitetsdiskussionen gränsar 
till ett område som benämns företagsidentitet eller ”corporate identity”. Det är därför många 
gånger svårt att skilja de båda begreppen åt, men det är inte vår avsikt att fördjupa oss 
ytterligare i företagets identitet. 
 
 
3.2.1 Identitet kontra image 
 
Identitet är ena sidan av ett mynt där image utgör den andra sidan. Identitet handlar om hur 
varumärket medvetet utvecklas av företaget för att erhålla önskvärda associationer från 
konsumenterna. De associationer som konsumenterna kopplar till varumärket, det vill säga 
den bild de får av sändaren, ger upphov till en enhetlig bild kallad image. Begreppen identitet 
och image kan därför ofta i princip uppfattas som liktydigt, där skillnaden ligger i om 
infallsvinkeln är producent eller konsument, sändare eller mottagare. 
 
Ur ett brand management perspektiv måste identitet föregå image. I annat fall kommer 
imagen att forma sig själv, utan plan eller inflytande från ledningen i företaget (Kapferer, 
1997). Det blir därför av vikt att veta vilken image man önskar uppnå innan man börjar 
arbetet med att påverka konsumenterna i någon riktning. Identitetsbudskapet bör emellertid 
alltid i någon mening representera varumärkets varaktiga värden även om dessa värden inte 
nödvändigtvis återspeglas i imagen. Anledningen till detta är att det finns behov av 
långsiktighet och konsekvens i identitetsarbetet för att erhålla och behålla en gynnsam image 
(de Chernatony, 1998). 
 
Där märkesimage är passiv och återspeglande till sin natur bör märkesidentitet vara aktiv och 
förutseende, samt sträva efter att reflektera de associationer som anses vara gynnsamma för 
varumärket. Image kan vidare sägas ha implikationer av ett mer taktiskt slag medan identitet 
tillskrivs krav på strategiskt kunnande, då identiteten skall reflektera en övergripande 
varumärkesstrategi med bestående konkurrensfördelar som främsta syfte (ibid). Målsättningen 
med identitetsarbetet är att uppnå långsiktig samstämmighet mellan märkesidentitet och 
märkesimage. 
 
För att få en uppfattning om hur särpräglad och attraktiv den nuvarande identiteten är, samt 
undersöka graden av samstämmighet med märkets image, bör en identitetsanalys genomföras 
regelbundet av märkesinnehavaren (Melin, 1999). 
 
 
3.2.2 Image kontra position 
 
Image som begrepp är närbesläktat med position, i den betydelse Ries & Trout (1986) lägger i 
detta begrepp. Ordet positionering kommer sig av att företaget söker efter en lättillgänglig och 
fördelaktig position för sin produkt i konsumentens medvetande. Positioneringen är en 
medveten strategi från företagets sida för att särprägla sina produkter, och all kommunikation 
bör sträva efter att bidra till och stärka denna position. Positioneringen används tillsammans 
med märkesidentiteten som redskap för företagets möjliggörande av en fördelaktig image hos 
konsumenterna, differentierad från konkurrensen. 
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Melin (1999) gör emellertid en åtskillnad genom att beskriva image som en självständig 
värdering medan ett märkes position kräver andra märken som referens för att kunna värderas. 
Park et al (1986) hanterar position och image som ömsesidigt beroende begrepp. En tydlig 
position stöttar ett varumärkes långsiktiga image, liksom en tydlig image skapar en relaterad 
position i konsumentens medvetande. Aaker (1996), å andra sidan, ser positionering som ett 
klart smalare begrepp än image och anser det vara en potentiell imagefälla för företaget att 
eftersträva en viss position alltför enträget. 
 
 
3.2.3 Position kontra kärnvärde 
 
Ett varumärke behöver konkurrerande märken för att dess kärnvärdet skall kunna bestämmas, 
då detta kan sägas vara den enskilda egenskap, faktisk eller skapad, som bidrar till att 
differentiera produkten från konkurrenterna och generera ett mervärde till kunden. Ett 
kärnvärde måste vara unikt och utgöra en långsiktig differentieringsfördel, vilket sedermera 
kommer att representera ett differentierande mervärde. Svårighet att imitera är därför en 
essentiell egenskap hos varumärkets kärnvärde. Kärnvärdet kan vidare beskrivas som den 
kommunikativa länken mellan märkesinnehavare och konsument, och bör ligga till grund för 
utformningen av positioneringsstrategin (Melin, 1999). Kärnvärdet bör således i bästa fall 
sammanfalla med såväl position som identitet och image på sikt. Lika viktigt är det att 
företaget gör klart att deras definition av varumärkets position sammanfaller med vad 
konsumenterna anser vara märkets sanna kärnvärde och position (Ries & Trout, 1993). 
 
 
3.3 Varumärkesassociationer (Brand associations) 
 
Ett varumärkes image kan beskrivas med hjälp av de uppfattningar som finns om varumärket. 
Dessa uppfattningar går många gånger att undersöka genom att studera vilka associationer 
som konsumenterna har till märket.  De associationer som finns till varumärket går att dela in 
i olika kategorier beroende på deras koppling till märkesprodukten – konkret kopplat till den 
fysiska produkten eller mer abstrakta kopplingar till uppfattningar om varumärkets 
symboliska värden. Keller (1998) delar in associationerna i attribut, fördelar och attityder. 
 
Ett varumärkes attribut kan delas in i två grupper; produktrelaterade och icke 
produktrelaterade attribut. Då produktrelaterade attribut har att göra med produktens faktiska 
och fysiska egenskaper, vilket inte är av primärt intresse i denna uppsats, väljer vi att rikta ert 
intresse mot de icke produktrelaterade attributen samt de två övriga kategorierna; fördelar och 
attityder. Dessa kategorier är mer immateriella och abstrakta till sin natur, och har därigenom 
en mycket närmare koppling till varumärkets image och en utvidgnings eventuella påverkan 
på denna. 
 
Icke produktrelaterade attribut är de externa aspekterna av en produkt eller service som 
påverkar konsumtionen och försäljningen av märkesprodukten på något sätt. Som exempel på 
detta tar Keller upp varumärkets personlighet och användning, vilket vi tidigare behandlat i 
form av Melins bidrag till diskussionen kring varumärkets identitet. De icke produktrelaterade 
attributen är således av stor vikt för att förstå varför olika varumärken har olika karaktäristika 
trots till synes likvärdiga produktegenskaper. 
 
En annan viktig del i att förstå varför ett varumärke når framgång är att förstå vilka fördelar 
kunderna associerar med varumärket. Med fördelar åsyftas oftast det personliga värde och den 
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mening som kunder förknippar med den produkt eller service de erhåller. Fördelarna kan 
sedan också delas in i underkategorierna funktionella, symboliska och upplevelserelaterade 
behov, vilka i olika utsträckning har att göra med den fysiska produktens attribut. 
 
De symboliska fördelarna, vilka vi anser vara av störst relevans att förklara för den fortsatta 
förståelsen, är sammankopplade med de underliggande behoven av social acceptans och viljan 
att uttrycka sig på ett personligt sätt. Konsumenterna kan då komma att värdesätta 
varumärkets prestige, exklusivitet och trendighet i förhållande till vad de anser sig stå för 
själva (Keller, 1998). En ytterliggare aspekt ur detta resonemang dras av Keller genom det 
som kallas för ”badgeprodukter”, något som jämförs med socialt märkbara produkter. En 
”badgeprodukt” är en produkt som konsumenter anser signalera eller avslöja information om 
vad personen står för. Treffner & Gajland (2001) talar om produkter som snarast konsumeras 
för den sociala prestigen och möjligheten att få tillhöra en viss social grupp, och exemplifierar 
med Rolex-köparen som knappast köper sin klocka enbart på grund av den suveräna 
tidsangivelsen.  
 
Attityder är enligt Keller den mest abstrakta associationskategorin av de tre. Attityder 
definieras som konsumenternas övergripande värderingar av ett varumärke, och är av stor vikt 
då de ofta utgör grunden för hur konsumenterna beter sig och handlar i sin relation till 
varumärket. Samma definition ges av Mitchell & Olson (1981 i Low & Lamb Jr, 2000). 
Bruner & Hensel (ibid) har sammanställt 66 publicerade studier, och fann att attityder till 
varumärket vanligtvis utgjorde den beroende variabeln i undersökningar om vertikala 
varumärkesutvidgningar och reklameffekter. Detta har bland annat legat till grund för vårt 
beslut att använda oss av en attitydundersökning i vår empiri, vilket ni kunnat läsa om i 
metodkapitlet. Attityder är enligt flera författare (Keller, 1998; Aaker, 1996; Low & Lamb Jr, 
2000) en viktig ingrediens i varumärkesassociationerna, vilka i sin tur är nyckeln till att förstå 
vilken image ett varumärke faktiskt har i konsumenternas ögon.  
 
 
3.4 Varumärket som tillväxtgenerator 
 
Ett lyckat målmedvetet arbete med varumärkets identitet är en grundförutsättning för ett 
framgångsrikt och starkt varumärke. Ett starkt varumärke (eller ett stort varumärkeskapital) 
kan ha stora positiva effekter för ett företag, såväl i rollen som tillväxtgenerator som en källa 
till lönsamhet. Tillväxt kan skapas på många sätt, varav nya marknader kanske är det mest 
uppenbara. Att gå in på en ny geografisk marknad kan på många sätt underlättas av ett väl 
inarbetat varumärke på hemmamarknaden. Orsakerna till detta är flera. På makronivå finner 
vi bland annat förklaringar i att en global miljö för olika nationaliteters preferenser närmare 
varandra (Levitt, 1983). Denna utveckling hjälper ett företag i sin internationalisering genom 
att på ett tidigt stadium nå en högre marknadsandel, då varumärket redan är känt för den nya 
marknaden, än om utgångspunkten vore närmare anonymitet (Kapferer, 1997). Ett annat 
exempel är det starka varumärkets möjligheter att snabbt attrahera ett nät av återförsäljare och 
distributörer (ibid). 
 
Ett starkt varumärke har således implikationer för att undvika inträdesbarriärer vid inträdet på 
en ny marknad, men av stor vikt är också dess förmåga att resa barriärer för nya aktörer på 
den befintliga marknaden (Grant, 1998). Ett starkt varumärke hindrar en ny aktör från att 
imitera och skapar genom detta en mer varaktig konkurrensfördel än de rent fysiska och 
tekniska egenskaperna. Redan i ett första skede har ett starkt varumärke emellertid ofta en 
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avskräckande effekt för konkurrenterna. En marknad där en aktör redan har en andel på fyrtio 
procent eller mer, och dessutom en lojal kundbas, framstår knappast som attraktiv (ibid). 
 
Vid inträdet på en ny marknad kan ett starkt varumärke således vara till hjälp på flera sätt. 
Två exempel på hur ett företag kan få en hävstångseffekt med hjälp av ett väl inarbetat 
varumärke är licensiering och franchising. Grönroos (1999) framhåller dessa båda 
affärsmodeller som två vägar till så kallat indirekt inträde, vilket lämpar sig när företaget vill 
undvika att göra direkta investeringar på en ny marknad. Samma strategier är emellertid också 
lämpliga för att sprida företagets produkter och tjänster inom respektive marknad. 
 
Franchisegivare erbjuder franchisetagarna möjligheten att i stort sett driva en egen rörelse, 
men med det stöd och de fördelar som ett etablerat varumärke och skicklig marknadsföring 
erbjuder. På det här viset får franchisegivaren en ytterligare användning för sitt 
produktkoncept och kan nå nya marknader, samtidigt som extra kostnader och 
resursanvändning kan undvikas (Sashi & Karuppur, 2001; Sen, 1998). Ett starkt varumärke 
förbättrar möjligheterna för franchisetagaren att locka kunder till sin verksamhet, samtidigt 
som det anses minska risken för att franchisetagaren handlar i egenintresse. Ett starkt 
varumärke gör också att franchisegivaren kan ta ut en högre summa i royalty av 
franchisetagaren än vad som annars vore möjligt (ibid). 
 
Ett starkt varumärke medför ofta associationer som kan vara åtråvärda i andra 
produktkategorier. För att dra fördel av detta värde kan ett företag välja att licensiera sitt 
varumärke till ett annat företag för användning tillsammans med dess befintliga produkter och 
varumärken. Det licenstagande företaget vinner tillgång till det kända varumärket och dess 
image, vilket gör att de kan ta ut ett högre pris för de produkter som säljs under licensavtalet. 
Det licensgivande företaget tjänar pengar i form av royalty, vanligtvis en viss procentsats, 
som bidrar direkt till resultatet på grund av obefintliga marknadsförings- och 
försäljningskostnader. Ännu viktigare är kanske att licensavtalet hjälper det tillverkande 
företaget att sprida sina produkter och öka märkeskännedomen (Keller, 1998).   
 
Ett företag kan emellertid använda sitt varumärke för att nå tillväxt på fler sätt än genom 
franchise- eller licensavtal. Ett lockande alternativ är att utöka produktportföljen med en ny 
eller modifierad produkt. Oavsett strategi inställer sig frågan om den nya produkten skall 
lanseras under ett nytt eller befintligt varumärke. Det senare valet innebär någon form av 
varumärkesutvidgning, vilket på många sätt kan vara ett attraktivt alternativ. Genom att 
kapitalisera på befintlig varumärkeskännedom och upplevd kvalitet kan en 
varumärkesutvidgning hjälpa till att förbättra chanserna för en ny produkt att lyckas samt 
hålla nere utvecklingskostnaderna (Kapferer, 1997). 
 
 
3.5 Varumärkesutvidgning  
 
För att kunna ta beslut kring en varumärkesutvidgning är det en uppenbar nödvändighet att 
känna till sitt varumärke väl (Kapferer, 1997). Vid diskussioner om varumärkeskännedom 
avses framför allt frågor som behandlar dess identitet, exempelvis personlighet och 
användning (se ovan).  
 
Varumärkesutvidgning brukar delas in i två huvudsakliga kategorier; horisontell respektive 
vertikal utvidgning. Engelskspråkig litteratur använder företrädesvis uttrycken brand 
extension och line extension för att uttrycka motsvarande fenomen. Det finns också ett annat 
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uttryck, brand stretching, som vi anser vara av mer övergripande karaktär. Det kan därför 
uppstå svårigheter vid en direkt översättning, men sammanhanget i texten ger vanligtvis vid 
handen vilken typ av utvidgning det handlar om. Värt att notera är också att olika källor 
behandlar brand extension och line extension med olika betydelser, vilket naturligtvis gör 
diskussionen än mer komplicerad. Som om inte detta vore nog finns det även ett begrepp, 
flanker, som kanske framför allt används av branschfolk, samt det av Kapferer (1997) 
använda range extension. Vår strävan är slå samman de uttryck som vi uppfattar vara av 
samma betydelse, samt att så långt som möjligt sortera in de olika uttrycken i våra svenska 
motsvarigheter horisontell och vertikal varumärkesutvidgning för att öka förståelsen.  
 
Brand stretching är det uttryck som har den bredaste innebörden av de begrepp som vi möter i 
litteraturen. Vissa författare, exempelvis Ambler & Styles (1997), Crainer (1995) och Randall 
(2000) använder detta uttryck för att beskriva en varumärkesutvidgning till en ny kategori 
eller produktklass, medan den ansedde Aaker (1996) använder stretching i en betydelse som 
ligger väldigt nära line extension.  Brand stretching kan därför anses vara ett allmänt uttryck 
för fenomenet varumärkesutvidgning (stretch: sträcka, tänja, breda ut).  
 
En flanker är, vilket namnet antyder, en taktisk åtgärd för att skydda kärnvarumärkets 
marknadsandelar från konkurrerande produkter (Keller, 1998; Randall, 2000). Flankern är en 
utvidgning av kärnvarumärket som vänder sig till en annan målgrupp än den som företaget 
huvudsakligen vill nå, och på detta sätt vill man rikta konkurrenternas insatser bort från 
kärnvarumärket. Range extension definieras av Kapferer (1997) som utvidgningen av 
varumärket till helt nya produktkategorier, vilket sålunda sammanfaller med vad Aaker 
(1996) och Keller (1998) benämner category brand extension. Brand extension och line 
extension kommer vi att behandla mer ingående nedan under rubrikerna horisontell och 
vertikal varumärkesutvidgning. 
 
Varumärket går att utvidga på flera olika sätt. Det går att använda sitt befintliga varumärke på 
en ny produkt i samma produktkategori, i en relaterad produktkategori eller i en helt ny, 
orelaterad produktkategori. Vidare går det att diskutera huruvida varumärket utvidgas uppåt 
eller nedåt i produktportföljen, det vill säga om varumärket kommer att användas på en 
billigare och enklare produkt eller om utvidgningen snarare drar mot en större grad av 
exklusivitet. Vår ambition är att bringa klarhet i denna något snåriga terminologi, samtidigt 
som vi kommer att rikta fokus mot de områden som är av intresse i vår vidare framställning; 
vertikal utvidgning nedåt i produktportföljen. 
 
 
3.5.1 Elasticitet 
 
Crainer (1995) introducerar som rubrik på sitt kapitel om varumärkesutvidgningar ett begrepp 
som vi tycker ger en god beskrivning av vad varumärkesutvidgning egentligen handlar om – 
elasticitet. Att utvidga ett varumärke handlar, som framgår av terminologin ovan och 
framställningen nedan, om att sträcka, tänja och dra ut sitt varumärke så att det kommer att 
omfatta fler produkter av mer eller mindre nära släktskap med kärnvarumärket. Elasticitet, 
som vi normalt sett stöter på inom nationalekonomin, konnoterar för de flesta en betydelse av 
ett förhållande mellan exempelvis pris och efterfrågan. Vi anser att det skulle vara relevant att 
utveckla detta begrepp även inom varumärkesteorin, genom att i detta sammanhang belysa 
samspelet mellan kärnvarumärke och antal produkter eller marknadsandel. Den litteratur som 
vi tagit del av utvecklar dessvärre inte resonemanget kring elasticitet i någon nämnvärd 
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utsträckning utan nöjer sig med att använda det som ett samlingsbegrepp, men vi vill ändå 
göra läsaren uppmärksam på detta uttryck och introducera tanken kring varumärkeselasticitet. 
 
Ett undantag är Ries & Trout (1993) som jämför namnet eller varumärket med ett 
gummiband, vilket är tänjbart över en viss punkt, men som blir svagare ju längre det tänjs. De 
ställer också frågan hur långt ett namn går att tänja innan ”gummibandet” brister, men 
levererar inget egentligt svar på frågan.  
 
 
3.5.2 Utvidgningsmotiv 
 
Kostnaden för att introducera ett nytt varumärke på en konsumentmarknad kan många gånger 
uppgå till gigantiska summor, niosiffriga belopp är ingen ovanlighet. En del av dessa 
investeringar går dessutom mer eller mindre förlorade genom misslyckade innovationer och 
marknadsföringskampanjer (Aaker, 1996; Kapferer, 1997). Ett välkänt varumärke ökar 
möjligheterna att lyckas med en ny produkt, då det utgör en sorts kvalitetsstämpel så att 
konsumenterna vet vad de skall förvänta sig (DelVecchio, 2000). En varumärkesutvidgning 
minskar dessutom lanseringskostnaderna markant eftersom ett redan välkänt varumärke 
används.  
 
Aaker (1996) diskuterar att en maximering av ett företags resurser generellt sett är att anse 
som ett recept för strategisk framgång. Varumärket är inget undantag, utan är kanske tvärtom 
en av de resurser som det går att få störst hävstångseffekt med om det utnyttjas rätt. Kapferer 
(1997; 2001) bygger vidare på detta resonemang i sin argumentation om att en välgenomtänkt 
och väl genomförd varumärkesutvidgning kan ackumulera värdefullt varumärkeskapital i 
form av imageförbättringar. En varumärkesutvidgning, hävdar han vidare, kan vara 
nödvändigt för ett företags långsiktiga överlevnad, bland annat på grund av 
produktlivscykelns natur, och kan dessutom stärka det varumärke från vilket utvidgningen 
görs. Kapferer hävdar fortsättningsvis att varumärkesutvidgningar är en naturlig utveckling 
för alla moderna varumärken (2001). 
 
Konsumenttrender och behov, som påträffas genom konsumentundersökningar, vilka inte går 
att tillfredsställa inom ramen för det befintliga varumärket, kan också driva fram en 
varumärkesutvidgning (Ambler & Styles, 1997). Vidare kan konkurrenter utvidga sina 
varumärken in på den egna marknaden vilket kan driva fram ett behov av en 
varumärkesutvidgning för att återta förlusten (ibid). Andra motiv kan vara att FoU utvecklar 
nya produkter och idéer som företaget inser att de borde använda och som upplevs matcha det 
befintliga varumärket, samt en önskan om att kunna fylla tillverkningens produktions-
kapacitet.  
 
 
3.6 Horisontell varumärkesutvidgning  
 
Vid en horisontell varumärkesutvidgning appliceras ett existerande varumärke i samband med 
introduktionen av en ny produkt i antingen en relaterad produktklass eller en helt ny 
produktkategori (Keller, 1998; Kim & Lavack, 1996).  Vid en utvidgning till en relaterad 
produktkategori används varumärket på en ny vara eller tjänst inom samma kategori eller 
bransch. Exempelvis kan ett företag inom konsumentelektronik börja tillverka mobiltelefoner 
som tillägg till sin befintliga produktportfölj bestående av tv-apparater och hifi-utrustning. En 
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sådan utvidgning anses i regel mindre riskfylld då den nya produkten ligger närmare 
affärsidén och varumärkets kärnvärde (Ambler & Styles, 1997). 
 
Större problem kan ett företag förvänta sig att stöta på om en orelaterad utvidgningsstrategi 
väljs. Då ett varumärke når nya domäner i termer av användare och användningsområde 
riskerar dess ursprungliga identitet att förändras, vilket vi kan utläsa ur diskussionen ovan om 
märkesidentitet. En horisontell utvidgning har också en större grad av misslyckanden än en 
vertikal (Reddy et al, 1994). 
 
Hur väl ett varumärke lämpar sig för en horisontell varumärkesutvidgning är till stor del 
beroende på den grad av överensstämmelse som konsumenterna upplever mellan 
kärnvarumärket och den nya produktkategorin (DelVecchio, 2000; Bristol, 2002; Ambler & 
Styles, 1997). Den upplevda överensstämmelsen fungerar således som en begränsande faktor 
för det företag som vill utvidga sitt varumärke till en ny produktkategori. Andra författare, 
bland andra Dacin och Smith (1994, i Ambler & Styles, 1997), diskuterar emellertid att 
kvalitet är av större vikt än överensstämmelse vid varumärkesutvidgningar. De hävdar att ett 
varumärke successivt kan utvidgas till nya produktkategorier så länge kvaliteten bibehålls.  
 
 
3.7 Vertikal varumärkesutvidgning 
 
Vid en vertikal varumärkesutvidgning appliceras ett existerande varumärke på en ny produkt 
inom samma produktkategori som kärnvarumärket, men med ett annat pris och/eller förändrad 
kvalitetsnivå (Pitts & Katsanis, 1996; Kim & Lavack, 1996). På svenska förekommer ibland 
uttrycket variantutvidgning, vilket tydliggör att utvidgningen är nära besläktad med den 
befintliga märkesprodukten (Melin & Urde, 1991). 
 
En vertikal utvidgning har, som framgår av diskussionen ovan, andra förutsättningar att 
lyckas än en horisontell. Förklaringen till detta är naturligtvis den närmare kopplingen till 
varumärkets identitet, positionering och kärnvärde. Konsumenterna kan emellertid av olika 
anledningar ändå motta den nya produkten på flera olika vis. Två av de viktigaste 
förklaringsvariablerna kring mottagandet är hur varumärkets identitet är uppbyggd (Melin, 
1999), samt om den nya produkten är en utvidgning uppåt eller nedåt i pris och kvalitet 
(Aaker, 1996; Keller, 1998). Vid vertikal varumärkesutvidgning är det således av stor vikt att 
resonera i termer av uppåtriktad eller nedåtriktad utvidgning.  
 
 
3.7.1 Uppåtriktad utvidgning 
 
Vid en uppåtriktad varumärkesutvidgning introduceras den nya produkten på en högre pris- 
och kvalitetsnivå än kärnvarumärket (Kim & Lavack, 1996). Anledningen till varför detta kan 
utgöra ett intressant alternativ för företaget är att ett varumärke i den övre skalan av 
produktkedjan har en betydligt större möjlighet att generera en prispremie till företaget. Ett 
annat motiv kan vara att företaget vill öka prestigen och glansen i kärnvarumärket genom att 
sträva efter en mer exklusiv identitet. Varumärken vars identitet inte är i linje med inträdet på 
den övre skalan kommer emellertid att stöta på problem med att ta detta steg (Aaker, 1996). 
Det finns anledning att tro att en uppåtriktad utvidgning kan vara svår att motivera, då 
kunderna upplever en inkonsekvens med kärnvarumärkets många gånger funktionsinriktade 
identitet (Kim & Lavack, 1996). Detta blir som mest uppenbart om graden av distans 
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uppfattas som stor av konsumenterna, samtidigt som överensstämmelsen uppfattas som låg 
(se nedan). 
 
 
3.7.2 Nedåtriktad utvidgning 
 
Det finns enligt Kim & Lavack (1996) skäl att diskutera en vertikal varumärkesutvidgning 
utifrån vilket varumärkeskoncept som ligger närmast till hands, det vill säga om det är inriktat 
på funktion eller prestige (se diskussion om varumärkeskoncept ovan). Anledningen till detta 
är uppfattningen om att en varumärkesutvidgning i vertikalt led mottas olika av 
konsumenterna beroende på om kärnvarumärket uppfattas som funktions- eller 
prestigeorienterat. 
 
En nedåtriktad utvidgning är alltså ett steg nedåt från kärnvarumärket inom samma 
produktkategori, vilket innebär att samma varumärke sätts på en produkt som är billigare och i 
somliga fall också har lägre kvalitet (ibid). Uggla (2002) understryker framför allt den nya 
prisnivån och förutsätter inte som Kim & Lavack (1996) en förändrad kvalitetsnivå. Han 
erkänner emellertid att en ny prisnivå ofta får till följd att kvaliteten upplevs som annorlunda. 
 
Det har visat sig att ett prestigeinriktat varumärke riskerar att förlora mer än ett 
funktionsinriktat i termer av skada på kärnvarumärkets image. En förklaring som framhålls är 
att det prestigeinriktade varumärket är mer intimt förknippat med kvalitet, och att en upplevd 
kvalitetsförsämring kan få större negativa konsekvenser än en funktionell modifikation. Ett 
funktionellt varumärke har inte samma möjlighet att utvidgas, varför risken för en negativ 
effekt inte kan bli lika stor som i prestigesegmentet. Hur stora de negativa konsekvenserna 
blir (om de alls blir negativa) beror på hur långt ifrån kärnvarumärkets upplevda kvalitet vi rör 
oss (Kim & Lavack, 1996). 
 
En annan, och kanske mer självklar, förklaring på varför en utvidgning nedåt av ett 
prestigevarumärke kan innebära en större risk än för ett funktionsvarumärke är att det tidigare 
är baserat på status och hög kvalitet, och att ett steg nedåt från en hög statusnivå påverkar 
konsumenternas uppfattning också av kärnvarumärkets status och kvalitet (ibid). 
 
Kim & Lavack (1996) menar att en vertikal varumärkesutvidgning, oavsett om den är 
uppåtriktad eller nedåtriktad, alltid får till följd att konsumenterna upplever en divergens 
mellan den nya produkten och de värden som kärnvarumärket förmedlar. Denna upplevda 
skillnad får till följd att kärnvarumärket på sikt urvattnas och att dess ursprungliga identitet 
försvagas. Om en varumärkesutvidgning skiljer sig från kärnvarumärket på både pris och 
kvalitet, kommer detta att leda till att konsumenterna omvärderar kärnvarumärkets image då 
de upplever en konflikt mellan de kommunicerade identiteterna. DelVecchio (2000) talar i 
termer av att konsumenternas varumärkesschema, vilket har att göra med vilka värden som 
kognitivt associeras med ett visst märke, ändras vid en utvidgning vilket upplevs som 
förvirrande. Ett lägre pris har dessutom den nackdelen att det påverkar den upplevda 
kvaliteten i negativ riktning, vilket får ytterligare missgynnsam inverkan på kärnvarumärket 
(ibid). Det finns samtidigt en stor mängd exempel på lyckade varumärkesutvidgningar, men 
forskningen inom området är motstridig och bitvis omtvistad. 
 
Tidsaspekten är av intresse när vi studerar hur varumärken mattas. Loken & Roedder John 
(1993) introducerar den så kallade ”bookkeeping-modellen”, vilken argumenterar för att 
konsumenternas föreställningar om ett varumärkes kärna ändras stegvis i takt med att ny 
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information når dem. En förändrad image är således ingenting som kommer att möta 
företagsledningen omedelbart efter en varumärkesutvidgning, utan syns kanske först långt 
senare i form av ett minskat varumärkeskapital.  
 
Studien som Kim & Lavack (1996) genomförde gav alltså vid handen att ett kärnvarumärke 
på sikt alltid påverkas negativt av en vertikal varumärkesutvidgning, oavsett om denna 
utvidgning var nedåtriktad eller uppåtriktad.  
 
 
3.7.3 Lämplighet och överensstämmelse (Fit) 
 
Konsumenter upplever en hög grad av överensstämmelse när deras befintliga uppfattningar 
och förväntningar om ett varumärke stämmer överens med det utvidgade varumärket (Bristol, 
2002). Konsumentens acceptans av en varumärkesutvidgning ökar om modermärket upplevs 
vara av hög kvalitet, och om det finns en uppfattning om överensstämmelse mellan den nya 
produkten och kärnvarumärket (Ambler & Styles, 1997; DelVecchio, 2000). Även Keller 
(1998) framhåller att en kombination av fördelaktiga associationer hos modermärket och en 
hög grad av överensstämmelse mellan modermärket och utvidgningen talar för en lyckad 
varumärkesutvidgning. Överensstämmelse har alltså att göra med hur konsumenterna 
upplever och utvärderar en varumärkesutvidgning (Uggla, 2002). 
 
Med överensstämmelse menas att det bör finnas en likhet mellan produkterna såväl som en 
känsla av konsekvens i varumärkeskonceptet. De mest positiva utvärderingarna av 
varumärkesutvidgningar tillfaller de som uppfyller dessa båda kriterier samt en god avvägning 
dem emellan. Svårigheten med att uppnå överensstämmelse är att bestämma vilken del av 
varumärket som bör utgöra grunden för utvidgningen, för att sedan kunna göra en relevant 
koppling till varumärkesutvidgningen. (Ambler & Styles, 1997). Uggla (2002) talar i termer 
av ett varumärkes löfte (eller värdelöfte) som är nära kopplat till varumärkets positionering. 
Ett löfte går att sträcka ut till att omfatta flera olika produkter så länge konsumenterna 
uppfattar att de nya produkterna ligger i linje med de värden som varumärket står för. 
 
En hög grad av överensstämmelse talar således för en varumärkesutvidgning, medan en 
tvivelaktig överensstämmelse ger signaler om att en alternativ strategi, exempelvis 
utvecklingen av ett nytt varumärke, vore mer lämpligt (Bhat et al, 1998).  
 
 
3.7.4 Upplevd kvalitet  
 
Kvalitet, eller upplevd kvalitet, samvarierar med överensstämmelse, och vid frågor rörande 
varumärkesutvidgning blir en kvalitetsdiskussion därför många gånger relevant (Uggla, 
2002). Författare som hanterar utvidgning kommer inte sällan också in på vikten av att 
kvaliteten upprätthålls i den utvidgade produkten för att inte urvattna den upplevda kvaliteten 
i modervarumärkets övriga produkter. Ambler & Styles (1997) hävdar att kvalitet till och med 
är av större betydelse än överensstämmelse, och möjliggör en lyckad utvidgning även till 
andra produktkategorier. Kim & Lavack (1996) menar att en sämre kvalitet är det största hotet 
mot en lyckad utvidgning, och att det också kan få negativa effekter på modermärket. De 
förmedlar intrycket att de flesta nedåtriktade utvidgningar också innebär en sämre upplevd 
kvalitet. Keller (1998) och DelVecchio (2000) diskuterar inte vikten av kvalitet i den 
utvidgade produkten, utan diskuterar snarare kvalitet som en framgångsfaktor för att lyckas 
utvidga varumärket.  
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Hur kunderna upplever kvalitet i såväl modervarumärket som i varumärkesutvidgningen är 
därför i allra högsta grad en relevant fråga att ställa sig inför en planerad utvidgning. 
Diskussionen är nära kopplad till resonemanget kring lämplighet och överensstämmelse, och 
indikerar att ett varumärke som förmedlar ett högt kvalitetsintryck extra noga bör betänka 
vilket kvalitetsintryck utvidgningen kommunicerar.    
 
Sethuraman och Cole (1999) anser att upplevd kvalitet förklarar en stor del gällande de 
skillnader som märks avseende olika företags möjligheter att ta ut prispremier för sina 
varumärken (i Low och Lamb Jr, 2000; Aaker 1991).  
 
 
3.7.5 Risker med vertikal utvidgning 
 
Det finns alltid risker med att använda ett varumärke i stor utsträckning. Det kan uppstå en 
sorts utslitning av varumärket om konsumenterna stöter på det allt för ofta och i allt for många 
olika sammanhang (Loken & Roedder John, 1993; Pitts & Katsanis, 1996). En misslyckad 
varumärkesstrategi, exempelvis en dåligt genomtänkt utvidgning, kan också orsaka skador på 
varumärkets image i form av en urvattningseffekt av varumärkets kärnvärde (ibid; Treffner & 
Gajland, 2001). I värsta fall kommer en kombination av ovanstående att leda till ett slut för 
varumärket (Gibson, 1990 i Loken & Roedder John, 1993). Även om något så drastiskt får 
förmodas vara tämligen sällsynt finns det ändå goda skäl att redogöra för några risker med en 
vertikal varumärkesutvidgning. Risker som kan få klart negativa effekter för företagets 
varumärkeskapital. 
 
 
3.7.5.1 Förbisedda kostnader 
 
Quelch & Kenny (1994) menar att en del viktiga nya idéer motiverar skapandet av ett nytt 
varumärke, och potentiella långsiktiga vinster kan bli lidande om sådana produkter 
introduceras som varumärkesutvidgningar. Företag kan försumma möjligheten att skapa ett 
nytt varumärke med en egen identitet och varumärkeskapital om en ny produkt lanseras under 
ett befintligt varumärke. Denna vanligt nonchalerade nackdel är vad Aaker (1996) benämner 
”the more ugly side of brand extensions”. Han anser således detta vara det största enskilda 
problemet med varumärkesutvidgningar. En förklaring till detta kan vara att en försummad 
möjlighet att utveckla ett nytt varumärke kan ge upphov till stora framtida intäktsförluster för 
de företag som föredrar en utvidgningsstrategi (ibid). 
 
Vidare kan det uppstå förbisedda komplikationer på grund av en varumärkesutvidgning. 
Kostnader, i form av exempelvis en splittring av marknadsföringsfokus, urvattning av 
varumärkets image, ökad produktionskomplexitet och felbedömningar av efterfrågan för den 
nya produkten, kan medföra att utvidgningen blir betydligt dyrare än vad som från början 
varit planerat (Quelch & Kenny, 1994). Det finns också risker med att gå in på populära 
marknader där hot i form av hård konkurrens leder till att företaget sprider sina 
marknadsföringsinsatser alltför onyanserat för att försvara sina positioner. Ett sådant försvar 
kan komma att kosta företaget stora summor pengar (ibid). 
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3.7.5.2 Kannibalisering 
 
Kannibalisering är enligt Kim & Lavack (1996) det största hotet vid en nedåtriktad 
varumärkesutvidgning. Konsumenterna välkomnar möjligheten att inhandla en 
kvalitetsprodukt till ett lägre pris än vad som var möjligt tidigare. Om det visar sig att den 
nedåtriktade utvidgningen upplevs som likvärdig i kvalitet i förhållande till kärnvarumärket, 
men säljs till ett lägre pris, är risken för kannibalisering påtaglig. Detta innebär att 
konsumenterna kommer att överge produkter kopplade till kärnvarumärket till förmån för den 
nya produkten (Keller, 1998; Aaker, 1996).  
 
För att minimera risken för kannibalisering måste företaget försäkra sig om att deras 
varumärkesutvidgning utgör en egen nischmarknad, och företrädesvis en som är outnyttjad 
eller som för tillfället innehas av konkurrerande märken (Uggla, 2002). Denna nischmarknad 
bör vara ordentligt åtskiljbar från kärnvarumärkets marknad för att förebygga att kunderna ser 
den nya produkten som ett substitut (Kim & Lavack, 1996). Det finns emellertid en avvägning 
mellan att differentiera den nya produkten för att undvika kannibalisering, och att ge den nya 
produkten likvärdiga egenskaper och kvaliteter för att undvika att varumärkets image tar 
skada. Denna typ av frågeställningar utvecklas nedan under rubriken ”Graden av distans”. 
 
 
3.7.5.3 Mattad image  
 
Det näst sämsta som kan hända varumärket till följd av en nedåtriktad utvidgning anser Kim 
& Lavack (1996) vara att varumärkets image försvagas och mattas. En lägre kvalitet på den 
nya produkten kommer att försvaga det kapital som byggs upp av kärnvarumärket genom den 
association som görs mellan produkterna. Detta kommer av förklarliga skäl också att leda till 
att kärnvarumärket tappar i prestige (ibid). Tvärtemot vad som framhålls som riskreducerande 
faktorer i avsnittet om kannibalisering (eg. att skapa en nischmarknad för den utvidgade 
produkten), talar man om att en stor överensstämmelse mellan kvalitet och kännetecken är 
eftersträvansvärt för att förhindra en mattad image av kärnvarumärket (Loken & Roedder 
John, 1993).  
 
Tyngdpunkten i argumentationen kring riskerna för en urvattningseffekt är påståendet att 
varumärken har en kärnidentitet i konsumentens medvetande. När fler produkter presenteras 
under samma varumärke tvingas konsumenterna ändra sina ursprungliga värderingar om 
varumärket för att inkorporera de nya erfarenheterna och föreställningarna som följer i 
kölvattnet av en utvidgning. Detta sker vanligtvis genom att konsumenterna intar en mer 
abstrakt inställning till varumärket. En följd av detta kan bli att de fördelar som en gång 
associerades starkt till kärnvarumärket ersätts med en mer diffus uppfattning om vad 
varumärket kan erbjuda (DelVecchio, 2000). 
 
Hur mycket varumärkets image riskerar att mattas beror bland annat på hur 
varumärkeskapitalet ser ut, det vill säga om varumärket är starkt eller svagt samt om det 
klassas som funktionsorienterat eller prestigeorienterat (Chen & Chen, 2000). Om varumärket 
är prestigeorienterat kan anknytningen till den nya och billigare produkten bli en belastning 
som tär på löftet och associationerna i det ursprungliga varumärket (Uggla, 2002). En 
konsekvens av att tära på den upparbetade prestigen i varumärket är att delar av kundbasen, 
som använt varumärket i syfte att förstärka sin självbild, kan känna sig lurade av att 
varumärket nu lanseras mot bredare kundgrupper (ibid). 
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”BMW har sedan en tid tillbaka lanserat betydligt billigare modeller av sina bilar än 
tidigare. Det finns en risk för att denna strategi på sikt kan tära på den del av kundbasen som 
tidigare identifierat varumärkets kärnvärden med något extremt prestigefullt och exklusivt – 
detta är emellertid för tidigt att utvärdera idag.” (Uggla, 2002). 
 
Vidare är det av betydelse vilken identitet varumärket har innan utvidgningen. Ett varumärke 
som är utvecklat med varumärkesutvidgning som en framtida uppgift står på en bredare och 
mer stabil grund inför en utvidgning än ett varumärke som har en specialiserad och snäv 
identitet (Melin, 1999). 
 
 
3.7.6  Distans 
 
Som framgår av diskussionen ovan finns det goda anledningar att tänka igenom hur den 
utvidgade produkten skall utformas i förhållande till de värden kärnvarumärket står för. Detta  
rör sig vanligtvis om mer immateriella frågeställningar som till exempel positionering och 
annonsering. 
 
Det är viktigt att kärnvarumärkets positionerade förhållande mellan pris och kvalitet bibehålls 
intakt vid introduktionen av en vertikal utvidgning. Att distansera ett kärnvarumärke från 
produkten av varumärkesutvidgningen är ett sätt att skydda kärnvarumärket vid en vertikal 
varumärkesutvidgning. Risken att vattna ur kärnvarumärkets image kan reduceras genom att  
en vertikal utvidgning som i någon mån är distanserad från kärnvarumärket introduceras (Kim 
& Lavack, 1996)  
 
Det finns undersökningar som visar att kärnvarumärket urvattnas mindre vid såväl 
nedåtriktade som uppåtriktade utvidgningar om det av konsumenterna uppfattas som klart 
distanserat från varumärkesutvidgningen. Att skapa ett väsentligt gap mellan kärnvarumärket 
och utvidgningen resulterar således i ett mindre urholkat kärnvarumärke (ibid). Samma 
undersökningar visade att detta resonemang är av störst vikt för prestigeorienterade 
kärnvarumärken. 
 
Gapet mellan kärnvarumärket och varumärkesutvidgningen är till för att skydda 
kärnvarumärkets image vid en nedåtriktad utvidgning (Loken & Roedder John, 1993). Detta 
kan emellertid paradoxalt nog vara första steget mot ett misslyckande för själva utvidgningen, 
då kärnvarumärkets glans, vilket utvidgningen syftar till att överföra på en ny produkt, 
riskerar att frikopplas från den nya produkten. Det finns därför anledning att diskutera 
distansering också utifrån den nya produkten för att kunna analysera dess framgångspotential 
(Kim & Lavack, 1996). 
 
Vid en uppåtriktad utvidgning bibehålls kärnvarumärket mest intakt om den nya produkten 
befinner sig på behörigt avstånd från detta. Värt att notera är emellertid att detsamma gäller 
också för varumärkesutvidgningen, det vill säga att den nya produkten har större chans att nå 
framgång om den isoleras så mycket som möjligt från den lägre kvalitetsnivå som 
kärnvarumärket förknippas med (Kim & Lavack, 1996). En ny, mer prestigeorienterad 
produkt, har ingenting att vinna på att förknippas med ett kärnvarumärke om detta signalerar 
mer av medelmåttighet och genomsnittlighet, och ett kärnvarumärke med prisvärdhet som 
främsta identitetsbärare tjänar ingenting på att förknippas med mer flärdfulla attribut (ibid). 
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En distansering från kärnvarumärket vid en nedåtriktad utvidgning förefaller få rakt motsatt 
effekt från den uppåtriktade utvidgningen. Ett stort gap mellan den nedåtriktade utvidgningen 
och kärnvarumärket resulterar i en mindre fördelaktig värdering av utvidgningen än om den 
vore positionerad nära kärnvarumärket (ibid). En stor del av förklaringen till varför ett företag 
bestämmer sig för att varumärkesutvidga, trots de risker som finns, är ju att det kan finns goda 
förtjänster i att sprida det väl inarbetade varumärkets identitet och lojalitet till den nya 
produkten. 
 
För en nedåtriktad utvidgning kan vi alltså sammanfattningsvis konstatera att ett större gap är 
fördelaktigt för kärnvarumärket men ger en sämre effekt för varumärkesutvidgningen, medan 
en närmare koppling är bra för utvidgningen men potentiellt sämre för kärnvarumärket. Det 
blir därför upp till företagets övergripande strategi och mål att ge riktlinjer för vilket 
angreppssätt som bör prioriteras. 
 
Graden av distans mellan kärnvarumärke och varumärkesutvidgning regleras med hjälp av 
den information som kommuniceras till konsumenterna. Företaget bestämmer vilka attribut 
som bör kommuniceras för att den nya produkten skall uppfattas fördelaktigt av 
konsumenterna. Genom att berätta för konsumenterna att den nya produkten lever upp till 
samma höga kvalitet som kärnvarumärket, och likheter med detta, kommer distansen till 
varumärkesutvidgningen att minska. Omvänt gäller självfallet att en tonvikt på utvidgningens 
unika fördelar och egenskaper kommer att ge den nya produkten något av en egen position, 
skild från kärnvarumärket (Kim & Lavack, 1996). 
 
 
3.7.7 Framgångsfaktorer 
 
Trots de risker som förekommer vid varumärkesutvidgningar finns det självklart också en hel 
del företag som lyckas med vad de har föresatt sig. Det finns därför skäl att fråga sig vad det 
är som gör att vissa företag lyckas bättre än andra med sina utvidgningsstrategier. Reddy et al 
(1994) har utvecklat åtta hypoteser kring vad som gör företag framgångsrika i sina 
utvidgningsstrategier: 
 
• H1: Den relativa styrkan hos ett modervarumärke är positivt relaterad till framgången av 

dess varumärkesutvidgning. Ju större styrka i modervarumärket vid tidpunkten för 
utvidgningsintroduktionen, desto större framgång för utvidgningen. 

 
Det finns empiriskt stöd för att positiva associationer till modervarumärket kan överföras till 
dess varumärkesutvidgningar. Ett dominerande varumärke kan lättare utnyttjas som hävstång 
genom sitt välkända namn och positiva associationer än ett mindre dominerande varumärke. 
Starka varumärken har dessutom bättre möjligheter att reducera den upplevda risken vid köp 
av en ny produkt. 
 
• H2: Varumärkesutvidgningar från ett symboliskt laddat modermärke kommer att vara mer 

framgångsrika än de som härstammar från icke-symboliska eller funktionella varumärken. 
 
Positioneringen av ett symboliskt laddat varumärke betonar associationer till 
grupptillhörighet, identifiering och uppbyggnad av en specifik image. På grund härav tenderar 
marknadsförare att understryka vikten av image i större utsträckning vid symboliskt laddade 
varumärken än med exempelvis funktionella. Ett symboliskt varumärkes mer abstrakta image 
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skapar en bred attraktion, vilket gör att det lämpar sig relativt bra att utvidga till nya 
produkter. 
 
• H3a: Varumärkesutvidgningar som inträder tidigt i sin kategori kommer att vara mer 

framgångsrika än de som kommer efter.  
 
Även om det finns risker med att vara först in på en ny marknad, finns det undersökningar 
som stödjer att den första aktören som inträder på marknaden kan åtnjuta stora fördelar och 
belönas rikligt. Det finns emellertid senare forskning som har visat att det inte automatiskt 
innebär någon långsiktig konkurrensfördel, eftersom senare aktörer kan anta olika typer av 
differentieringsstrategier. Bevisningen så här långt räcker ändå för att anse det som en fördel 
att vara först in på en ny marknad. 
 
• H3b: Inträdesordning och modermärkets styrka kommer att interagera och få betydande 

effekter på varumärkesutvidgningens framgångspotential. Utvidgningar av starka 
varumärken som inträder sent i en kategori kommer att vara mer framgångsrika än svagare 
varumärken som inträder tidigare. 

 
Aktörer som träder in senare kan, tack vare bättre positionering, överlägsen teknologi eller 
etablerade varumärken, vänta ut sina föregångare. Detta tyder på att ett starkare varumärke 
med överlägsen exponering och marknadsandel kan kompensera nackdelen med ett sent 
inträde. Ett svagare varumärke förefaller inte heller kunna tillgodogöra sig några fördelar av 
ett tidigt inträde, medan ett starkt varumärke till synes har relativt starkare fördelar av att gå in 
i ett tidigt skede. 
 
• H4: Ju större uppbackning ett varumärke får i form av marknadsföring och annonsering, 

desto större blir möjligheten till en lyckad utvidgning. 
 
Denna hypotes anser vi tala tämligen väl för sig själv, och finner i texten ingen anledning att 
utveckla detta resonemang ytterligare. Ett stort marknadsföringsunderstöd är sällan av ondo 
vid en lansering. Värt att nämna är dock de två marknadsföringsteknikerna som vanligtvis 
används vid lanseringen av en ny produkt – ”skimming” och ”penetration”, det vill säga 
antingen en allmänt hållen kampanj eller en djupgående, promotionunderstödd kampanj. 
 
• H5: Om ett varumärke utvidgas vid flera tillfällen kommer den första utvidgningen att 

vara mer framgångsrik än de efterföljande.  
 
Varje utvidgning innebär en påfrestning för kärnvarumärket och dess image. Det finns således 
en avtagande effekt med varumärkesutvidgningar som innebär att de nya produkterna 
förknippas allt mindre med de ursprungliga värdena (Loken & Roedder John, 1993). 
Förvirringen kring varumärket anses dessutom öka i takt med att varumärket exploateras, 
exempelvis genom utvidgning. Det finns emellertid också en strömning inom forskningen 
som anser antalet utvidgningar vara ovidkommande för utfallet (Smith & Park, 1992 i Reddy 
et al, 1994). 
 
• H6: Företagets storlek kommer att ha en positiv effekt för varumärkesutvidgningens 

marknadsandel. Utvidgningar som stora företag ligger bakom lyckas således i allmänhet 
bättre än de som utgår från mindre företag. 
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På grund av att ett företags prestationer är beroende av hur dess produkter klarar sig på 
marknaden kan stora företag klara sig bättre givet deras erfarenhet av ledningsfrågor rörande 
produktutveckling och marknadsföring på en hög strategisk nivå. De har dessutom helt enkelt 
större resurser att tillgå, såväl monetärt som i termer av exempelvis humankapital. Det finns 
emellertid även här en viss förekomst av motstridiga uppgifter från olika forskare. 
 
• H7: Företagets uttryckliga marknadsföringskompetens kommer att ha en positiv effekt på 

varumärkesutvidgningen. Utvidgningar i mer kompetenta företag kommer att lyckas 
bättre än dem som iscensätts av mindre företag. 

 
En definition på marknadsföringskompetens kan vara ett företags förmåga att genomföra en 
handling på ett i förhållande till konkurrenterna överlägset sätt eller att tillämpa en kompetens 
som konkurrenterna saknar. Den sanna kompetensen kan vidare mätas i hur väl företaget 
använder sina resurser och sitt kunnande. Satt i ett utvidgningssammanhang kan 
marknadsföringskompetenser uppskattas utifrån tidigare effektivitet vid varumärkeshantering. 
Effektiv varumärkeshantering i det förflutna kan således vara en god indikator på den positiva 
påverkan ett företag kan förväntas ha på en varumärkesutvidgning. 
 
Ambler & Styles (1997) stödjer i stor utsträckning ovanstående resonemang, men nöjer sig 
med att framhålla tre faktorer som de anser ha en klar koppling till varumärkes-
utvidgningarnas framgång; styrkan hos modervarumärket, utvidgningens likhet med de 
attribut som modermärket kommunicerar (vid nedåtriktad utvidgning) och stödet i form av 
annonsering och säljfrämjande aktiviteter. Utöver detta framhåller de att en god 
överensstämmelse mellan modermärket och varumärkesutvidgningen är av stor vikt för att 
lyckas, och, om detta saknas, att utvidgningen bör ske gradvis och med en hög 
produktkvalitet. 
 
 
3.7.8 Några sammanfattande exempel 
 
Den stora frågan är alltså huruvida varumärkets identitet går att utvidga till att omfatta hela 
den tänkbara produktkedjan eller om det finns begränsningar vid en utvidgning nedåt från 
kärnvarumärket. Vi har i litteraturen funnit en handfull mer eller mindre tydliga exempel på 
de risker som faktiskt finns med nedåtriktade varumärkesutvidgningar. Vi väljer att delge er 
några av dem här för att förtydliga det som textmassan beskriver på sitt teoretiska vis. 
 
Ries & Trout (1993) ger i sin bok mängder av exempel på varumärkesutvidgningar som 
misslyckats, så även inom bilbranschen. Ett klassiskt exempel är Cadillacs introduktion av en 
mindre och billigare modell kallad Cadillac Seville. Cadillac sålde många exemplar av denna 
modell, men Cadillac Seville kom i konflikt med den storbilsposition som Cadillac innehade i 
konsumenternas medvetanden. Detta ledde till en förvirring kring vad en Cadillac`s identitet 
verkligen bestod av. 
 
Ett liknade exempel ges i form av det gamla bilmärket Packard, vilket hade sina glansdagar 
före andra världskriget. Bilen var en statussymbol som hade god renommé över stora delar av 
världen. I mitten på trettiotalet introducerade företaget en enklare och relativt billigare modell 
– Packard Clipper. Denna blev en enorm försäljningsframgång, men bidrog i allra högsta grad 
till företagets död. Anledningen var att Clippern tog död på Packards prestigeposition, vilket 
skulle visa sig bli början till slutet för företaget (ibid). 
 



 37

Aaker (1996) exemplifierar lämpligt nog utvidgningsfenomenet med hjälp av de tyska 
biltillverkarna BMW och Mercedes. Han menar att BMW, trots att de har bilar i olika 
storlekar och prisklasser, lyckas förmedla samma utstrålning och identitet genom hela 
modellprogrammet. Förklaringen till detta anser han vara att alla modellerna lever upp till 
devisen ”the ultimate driving machine”, vilket sedan en tid tillbaka har utgjort varumärkets 
positionering. Mercedes, däremot, ställdes inför ett problem vid lanseringen av sin billigare 
modell ”190” eftersom den inte självklart låg i linje med varumärkets status- och 
exklusivitetsfyllda identitet (ibid).  
 
Då vi anser att BMW och Mercedes måste betraktas som konkurrenter i allt väsentligt utgör 
ovanstående stycke ett utmärkt exempel på den svårighet som ett prestigevarumärke ställs 
inför då det skall utvidgas.  
 
 
3.8 Teoretisk tyngdpunkt och emfas 
 
Då vi går vidare i uppsatsen upplever vi att en sammanfattning av de viktigaste teorierna kan 
vara på sin plats. Även om all teori som vi tagit med fyller en klargörande eller beskrivande 
funktion finns det vissa avsnitt som har en närmare koppling till uppsatsens syfte och kärna än 
andra avsnitt. Det är denna teori som kommer att utgöra grunden för den kommande analysen, 
där utvald teori skall testas empiriskt. 
 
• En diskussion om ett varumärkes identitet, image, position och kärnvärde kommer att bli 

oundviklig i fortsättningen. Eftersom vi vill undersöka hur ett varumärkes image riskerar 
att förändras vid en varumärkesutvidgning kommer dessa närbesläktade begrepp att utgöra 
ett fundament i den kommande diskussionen.  

 
• De associationer som finns gentemot ett varumärke fungerar också som en röd tråd genom 

framställningen. Genom att undersöka konsumenters associationer kan vi till exempel få 
en uppfattning om huruvida ett varumärke kan sägas vara prestige- eller 
funktionsorienterat, något som i säg är grundläggande att känna till för att kunna anlysera 
en vertikal varumärkesutvidgnings effekter på modervarumärket. 

 
• Hur elastiskt eller tänjbart ett varumärke är kommer vi även fortsättningsvis att lägga stor 

vikt vid att utreda.  
 
• Utvidgningsmotiv kommer att diskuteras och analyseras. Även om det inte är vår avsikt 

att ge en fullständig redogörelse för varför ett varumärke utvidgas känns det naturligt att 
ge en bakgrund till det beslut som vårt fallföretag har fattat. 

 
• Lämplighet och överensstämmelse (Fit) är en fundamental del i förståelsen av varför en 

varumärkesutvidgning mottas av konsumenterna på ett visst sätt. Detta är därför en 
mycket viktig förklarande variabel att ta hänsyn till i analysen. 

 
• Upplevd kvalitet anser vi också vara en viktig faktor och förklarande variabel för att förstå 

varumärkesutvidgningar. 
 
• Olika typer av risker med en nedåtriktad vertikal utvidgning har sin självklara plats i det 

kommande analysavsnittet. Hela syftet med uppsatsen är ju att undersöka huruvida 
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modervarumärkets image riskerar att mattas vid en sådan utvidgning. 
Kannibaliseringsrisken kommer också att tas upp. 

 
• Graden av distans mellan modervarumärket och varumärkesutvidgningen är, precis som 

lämplighet och överensstämmelse, av största relevans i den för denna uppsats aktuella 
analysen. 

 
 
3.9 Avslutande ord 
 
Vi har i denna teoretiska framställning strävat efter konsekvens och en successiv avsmalning 
och avgränsning av ämnet. Vi har således valt att börja med några inledande ord om 
varumärket i största allmänhet, varefter vi insåg ett behov av att utveckla begreppen 
varumärkeskoncept, varumärkeskapital och varumärkets identitet och image. Vi har 
följaktligen också känt oss tvungna att avgränsa oss på vissa områden. Begreppet 
positionering orsakade oss en del huvudvärk, eftersom detta är ett uttryck som dyker upp på 
många ställen och som är väldigt nära besläktat med begrepp som identitet, image och även 
distans. Positionering är ändå ett begrepp som vi anser vara väl utvecklat vid det här laget, 
och något som de flesta av framställningens läsare bör vara tämligen väl bekanta med. Vi har 
därför valt att beröra det relativt kort, i samband med diskussionen kring image, identitet och 
kärnvärde.  
 
Som vanligt har vi under resans gång slagits av hur alla delarna går in i varandra, och påmints 
om att marknadsföringsvetenskapen är uppbyggd i avsaknad av vattentäta skott. Detta är på 
samma gång en intressant som en komplicerande faktor. Det blir upp till oss som författare att 
hitta logiska följder i textmassan och dra de gränser som annars saknas. Vår ambition är att 
övergången till varumärkesutvidgningsdiskussionen skall kännas naturlig, och att de vägval 
som gjorts, kanske framför allt under den senare delen av framställningen, känns väl 
motiverade utifrån uppsatsens syfte.  
 
Om någon läsare tycker att framställningen tappar fokus vid övergången till ”varumärket som 
tillväxtgenerator” beror detta på att vi vill ge en konceptuell bakgrund till hur ett starkt 
varumärke kan skapa värde för ett företag. Detta har vi medvetet valt att lägga som en 
övergång mellan den allmänna varumärkesdiskussionen i början och den mer specialiserade 
teorin om varumärkesutvidgning i den senare delen av kapitlet. 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel redogörs för det som framkommit vid de intervjuer som genomförts med för 
ämnet centrala personer. Vidare återfinns en framställning av resultatet från den 
kvantitativa undersökningen samt en statistisk analys av densamma. Kapitlet avslutas med 
en presentation av några av de kommentarer som framkommit i undersökningen. 
 
 
4.1 BMW 
 
Som framgått av bland annat problemdiskussionen i kapitel ett behandlar denna uppsats 
framför allt frågeställningar som är relaterade till bilbranschen på ett eller annat vis. Denna 
koppling blir uppenbar då vi under arbetets gång har haft ett samarbete med BMW Group 
Sverige i syfte att undersöka och analysera varumärkesutvidgningen till den mindre och 
relativt sett billigare 1-serien. Vi inleder empiriframställningen med att redovisa utvalda fakta 
om företaget och varumärket BMW.   
 
BMW Grundades år 1916, då under namnet Bayerische Flugzeugwerke. Som namnet antyder 
ägnade sig företaget i sin vagga uteslutande åt tillverkning av flygmaskiner. Den logotyp som 
används än idag började användas året därpå och symboliserar en roterande 
flygplanspropeller, där det vita och blåa representerar färgerna i den Bayerska vapenskölden. 
Samma år fick företaget också sitt nuvarande namn, Bayerische Motoren Werke. Även 
motorcyklarna gjorde debut innan företaget startade sin biltillverkning – 1923 såg BMW R32 
dagens ljus. År 1928, nästan tio år efter första världskrigets slut, tog företaget steget till 
biltillverkning genom köpet av det då krisdrabbade företaget Eisenach Company som 
medförde tillräckliga produktionsfaciliteter samt en tillverkningslicens för bilar. 1932 
lanserades modellen 3/20, en modellbeteckning som än idag lever kvar i företagets 
produktflora. Denna modell var dessutom den första bilen som pryddes med den ovan 
omtalade logotypen. 
 
Mot slutet av 1950-talet upplevde BMW några hårda år. 1956 uppvisade företaget en förlust 
på över 6 miljoner tyska mark (DM). De stora lyxvagnarna hade gått med förlust under flera 
år, och motorcyklarna mötte inte tillräcklig efterfrågan. Företagsledningen började tappa tron 
på det egna varumärket. 1959 lade man fram förslaget att företaget skulle säljas till Daimler-
Benz AG, och ett färdigt bud var framlagt. Två aktieägarrepresentanter, Nold och Mathern, 
kunde  emellertid avslöja att order på över 30 000 fordon av den nya modellen BMW 700 
redan hade mottagits vilket utgjorde en god grund för att anta en kommande kommersiell 
framgång. Detta faktum, plus en av samma herrar funnen felräkning i balansräkningen, gjorde 
att de båda representanterna lyckades förhindra att majoriteten av ägarna ställde sina poster 
till förfogande. Några år senare, 1962, lanserade BMW modellen 1500, vilket utgjorde en helt 
ny klass – en kompakt och sportig bil. Modellen blev en försäljningsframgång och fick 
företaget på fötter igen. Detta koncept återfinns idag i BMWs 3-serie. 
 
Under åren 1972 till 1977 introducerades de modellprogram som är aktuella även idag. 5-
serien var först ut (1972) och utgjorde startskottet för en radikalt ny generation BMW-bilar. 
1975 fick 5-serien ett syskon då 3-serien lanserades. Serien blev mycket populär och kom 
snart att tillverkas i en mängd olika varianter såsom 316i, 320i och 323i. Två år senare ville 
man också markera sin närvaro i lyxklassen, och presenterade den nya 7-serien. Trots alla 
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dess goda kvaliteter var det inte förrän den tredje generationen av 7-serien (1993) som 
modellen nådde acceptans som en internationell lyxvagn av toppkvalitet. 
På 80-talet inleddes en trend inom bilindustrin som bestod av att mindre aktörer köptes upp av 
större aktörer, alternativt att de olika aktörerna gick in i strategiska allianser. Under det tidiga 
90-talet ställdes BMW också inför frågan hur man bäst skulle kunna utnyttja tidigare 
framgångar och skapa en bred och stabil plattform inför framtiden. Skulle man följa andra 
tillverkare av lyxbilars exempel och lägga ner stora summor pengar på att klara sig på egen 
hand eller skulle man leta efter en lämplig partner till företaget? 
 
Som så ofta valdes den enklaste och snabbaste vägen. I mars 1994 kontrollerade BMW Rover 
Group genom köp av 80 procent av aktierna från  British Aerospace och resterande 20 procent 
av Honda. De kommande åren blev det emellertid mer och mer uppenbart att det kan finnas 
stora bekymmer med att förena ökad kvantitet med bibehållen kvalitet. Föreningen varade 
därför endast sex år - efter häftig debatt togs beslutet att avsluta förhållandet i mars 2000. 
Endast Mini av de fyra varumärken som ingick i Rover Group (Rover, Land Rover, MG och 
Mini) behölls i BMWs ägo. Mini klassas förövrigt idag som en försäljningssuccé för företaget 
och ses som ett bra komplement till BMWs övriga modeller (de Geer, 2002). Genom 
försäljningen av Rover Group står BMW nu åter på egna ben inför fortsättningen, sånär som 
på ägarskapet av nyss nämnda Mini och det år 1998 köpta lyxvarumärket Rolls Royce. Hur 
företaget ser på fortsättningen och utvecklingen av varumärket sammanfattas tämligen väl av 
nedanstående citat: 
 
”Originally a niche market supplier, the company has grown to become a global corporation, 
its model range incorporating virtually all vehicle categories and variants. It extends from the 
small car to the luxury sedan, from the all whell drive vehicle to the super sports car. Within 
this unique spectrum, buyers from all walks of life can find a product that matches their 
vision, demands and desires for the perfect automobile.In the wake of its separation from the 
Rover Group, BMW will continue to vigourously pursue this model policy under a single flag 
– continuing as before in the role of global player, yet always keeping in mind the brand´s 
traditional strengths: the power of innovation, the drive for new solutions and leadership in 
technology and performance.” (BMW Group – A company in its time, s. 3) 
 
”Powerful brands are the foundation for the success of the BMW Group. The BMW Group is 
the only multi-brand car maker in the world to concentrate exclusively on the premium 
segments of the global automobile market. Premium means added value.” (BMW Group 
årsredovisning 2001, Driving innovation s.51) 
 
Presentationen av BMW i detta avsnitt är, sånär som på citatet närmast ovan och uttalandet 
från de Geer, framställt utifrån informationsmaterialet ”BMW Group – A company in its 
time”.  
 
 
4.1.1 BMW i siffror 
 
Räkenskapsåret 2001 såldes lite drygt 904 000 nya BMW över hela världen. Detta innebär att 
försäljningen ökade med 8,4 procent jämfört med föregående år. Samtidigt innebar 
försäljningen av Mini ett tillskott i statistiken på ytterligare drygt 42 000 fordon. Minin såldes 
under 2001 för första gången i BMWs regi, varför det inte finns några jämförande siffror från 
året innan. Av totalt 880 667 levererade fordon gick ca 246 000 till hemmamarknaden 
Tyskland, 226 000 till Nordamerika och 308 000 till övriga Europa. År 2001 såldes i Sverige 
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ca 7700 nya BMW-bilar och ca 150 nya MINI av 42 BMW-återförsäljare (www.bmw.se). 
Procentuellt fördelar sig försäljning enligt följande på BMWs viktigaste marknader: Tyskland 
27.1%, USA 23.5%, GB 10.0%, Italien 5.4%, Frankrike 4.1%, Japan 4.0% och övriga 25.9%. 
 
Vinsten för BMW Group år 2001 skrevs till 3242 miljoner Euro, vilket är en ökning med 59,5 
procent jämfört med året innan (som ändå var bäst dittills). En stor del av denna vinstökning 
beror emellertid på att den förlust som Rover Group bidrog med år 2000 (755 miljoner Euro i 
ren förlust och 330 miljoner ytterligare i nedskrivningar) undveks genom försäljningen. 
Resultatet inkluderar förutom bilavdelningen också motorcykelverksamheten samt finansiella 
tjänster. Antalet anställda uppgick i slutet av år 2001 till 97 275 stycken. Detta är en ökning 
med 3.9 procent jämfört med året därpå, en ökning som skulle blivit markant högre om det 
inte vore för de arbetstillfällen som försvann då Rover Group såldes (ca 4200 stycken). 
Kassaflödet för BMW Group uppgick år 2001 till 4 202 miljoner Euro (3 779 miljoner Euro 
år 2000). Det relativt omfattande kassaflödet möjliggjorde att investeringar för 2851 miljoner 
Euro kunde genomföras och finansieras under året helt med egna medel. 
 
Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från BMW Groups årsredovisning för 2001 om inte 
något annat framgår av texten. 
 
 
4.1.2  1-serien 
 
Från tidningen Auto Motor & Sport (AMS, 2002) hämtar vi följande synpunkter på och 
preliminära fakta om BMW och den kommande 1-serien. Enligt AMS är motivet bakom 
BMWs vertikala utvidgning till kompaktklassen att det finns vinstpengar att hämta i 
segmentet. Ett rationellt komponentutnyttjande skall möjliggöra en prissättning i ungefär 
samma nivå som klassledaren VW Golf och storsäljaren Ford Focus. Förutom nyss nämnda 
bilar kommer 1-serien att konkurrera med bland annat Audi A3 och Alfa 147. 1-serien 
kommer dock att få en egen profil med bakhjulsdrift och längsmonterad motor Ungefär 
hälften av den mekanik som kommer att användas i 1-serien förväntas bli gemensam med den 
kommande versionen av 3-serien. Priserna beräknas av AMS börja på ca 160 000 kronor för 
den billigaste modellen. BMW 1-serien väntas bli ungefär lika stor som nästa VW Golf, vilket 
innebär i närheten av 415 cm, men med något längre axelavstånd. Enbart 4-cylindriga motorer 
kommer att erbjudas, varierande i volym och effekt från 1,6 liter och 115hk till 2,0 liter och 
240hk. Designmässigt antar man att 1-serien kommer att få samma formspråk som 
exempelvis modellen Z4 med veck och konkava former fast i nedtonad form. BMW-
ledningen har enligt AMS uppgett att man under de närmaste åren står i begrepp att 
introducera ett tjugotal nya modeller. AMS tror att 1-serien kommer att bli ”en sportig 
kompaktbil för små familjer och singlar med sportutrustning”. 
 
I en intervju i AMS (2002) med Burkhard Göschel, utvecklingschef hos BMW, framkommer 
att BMWs vision för modellerna de kommande åren är att företaget skall bli marknadens mest 
framgångsrika premiumtillverkare. Han säger också att 1-serien kommer att erbjudas i en 
mängd olika varianter, och att det kommer att gå att tillverka alla modellerna med 
vinstmarginal eftersom  man använder sig av samma moduler som finns i andra serier och 
modeller. 
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4.1.3 BMW och varumärkesutvidgningar 
 
Varför utsätter sig BMW för de risker som enligt teorin eventuellt finns med en 
varumärkesutvidgning och introducerar en mindre och billigare modell? Charles Boyd (2002) 
vid SMSU (Southwest Missouri State University) hävdar att vetskapen i bilindustrin har lärt 
aktörerna att volymer på ungefär två miljoner fordon eller mer per år är nödvändigt för 
långsiktig överlevnad. BMW tillverkar i dagsläget knappt hälften av denna volym, och 
Joachim Millberg (styrelseorförande BMW Group AG) har enligt Boyd insett att storleken har 
betydelse i bilindustrin. Då man är så gott som ensamma om att verka på egen hand måste 
således en ganska aggressiv lansering av nya modeller följa de närmaste åren. Ett tjugotal nya 
modeller finns redan inplanerade de kommande åren. Boyd avslutar med att ställa frågan 
huruvida denna strategi kommer att göra BMWs produktportfölj alltför bred, och om denna 
produktbredd kommer att leda till en försvagad identitet eller om den tvärtom kan leda till att 
varumärket stärks. 
 
Jerry Flint diskuterar i en ovetenskaplig artikel i tidningen Forbes (2002) framför allt om 
Mercedes-Benz gör ett misstag då de breddar sin produktportfölj genom att introducera 
billigare modeller. Han hävdar att alla lyxbilstillverkare idag gör samma nedåtriktade 
utsträckning av sina varumärken och genom detta har bildat vad som skulle kunna benämnas 
”the near-luxury car class”. Flint anser att frågan kring huruvida detta är ett misstag eller inte 
är klart berättigad, och att det finns många exempel genom historien på när 
prestigevarumärken gapar efter för stora stycken. 
 
Kan en verkställande direktör finna glädje i sin supervagn i miljonklassen när hans sekreterare 
kör runt i en bil av samma märke som endast kostar en femtedel av denna summa? Flint 
hävdar att detta inte utgör några problem och att lyxbilstillverkarna gör helt rätt i att utvidga 
till billigare modeller. ”If they can maintain the quality they can maintain the prestige”. Detta 
möjliggör att köpare kan få ta del av all prestige som följer med den treuddade stjärnan eller 
den blåvita propellern till ett lägre pris. Han avslutar emellertid med att konstatera 
svårigheterna som uppkommer i samband med varumärkesutvidgningar, vilket först och 
främst har att göra med besväret att förena många olika kundgrupper inom samma 
varumärkesfamilj. 
 
   
4.1.4 BMW Brand Monitor 
 
Som en del i det material vi tagit del av genom BMW märks BMWs ”Brand Monitor” för 
Sverige. BMW i München beställer regelbundet en omfattande undersökning för att få 
kännedom om hur varumärket utvecklas och värderas på deras respektive marknader. 
Undersökningen är till stor del upplagd som en jämförande undersökning där en handfull 
biltillverkare i premiumsegmentet ställs mot varandra. Denna typ av jämförelser är emellertid 
inte av någon större relevans i förhållande till uppsatsens syfte. Vi har därför valt att belysa de 
delar av Brand Monitorn som har beröringspunkter med det vi avser att undersöka i denna 
uppsats. Av hänsyn till BMW kan vi inte heller publicera viss känslig information som finns 
tillgänglig i dokumentet. 
 
I Brand Monitorn finner vi framför allt intresse av en modell som redogör för vad BMW anser 
att deras varumärkesidentitet utgörs av. Denna så kallade diamantmodell består av tre olika 
skikt. I diamantens kärna finner vi BMWs kärnidentitet, som enligt företaget utgörs av 
körglädje (joy). Utanför denna kärna finner vi ett skikt som omfattar begreppen stillfullt 
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(cultured), kreativt (challenging) och dynamiskt (dynamic). Skiktet utanför detta, som är det 
yttersta, delar in begreppet stillfullt i underkategorierna exklusiv, estetisk och ansvarstagande, 
begreppet kreativt i innovativ, nyskapande och krävande samt begreppet dynamiskt i sportig, 
ungdomlig och öppensinnad.  
 
För att relatera diskussionen till undersökningen i denna uppsats kan vi konstatera att det är 
två av ingredienserna i diamantmodellen som framför allt är av intresse, nämligen exklusiv 
och krävande. Begreppet exklusiv underbyggs i undersökningen av påståendena ”BMW är 
exklusivt” och ”BMW inbegriper framgång”, och begreppet krävande utvärderas utifrån 
påståendena ”BMW är för framgångsrika personer”, ”BMW är för personer som uppnår sina 
egna mål”, ”BMW är för personer som alltid söker nya utmaningar” och ”BMW är för 
personer som är på väg upp”. 
 
Intressant att notera, återigen med syftet i denna uppsats för ögonen, är att BMW har stärkt sin 
relativa ställning jämfört med Mercedes Benz inom alla områden i diamantmodellen utom just 
på de områden som vi diskuterat närmast ovan – exklusiv (där BMW tappar jämfört med MB) 
och krävande (där förhållandet dem emellan är oförändrat sedan förra undersökningen). Vi 
noterar också, lite i marginalen, att BMW ligger väldigt långt före sina tyska konkurrenter på 
värden som sportig och ungdomlig.  
 
 
4.2 Samtal och diskussioner (kvalitativ empiri) 
 
Förutom att intervjua marknadschefen på BMW, vår kontaktperson  Michael De Geer, ville vi 
också samtala med andra nyckelpersoner som kunde bidra till att nyansera bilden. De Geer 
gav oss namnet på den person som varit djupast insatt i BMW de senaste åren gällande reklam 
och marknadsföring, nämligen Johan Jäger. Jäger har arbetat med BMW på ett eller annat sätt 
sedan 1994 på reklambyrån RMR. Han arbetar numera på en annan reklambyrå, Ogilvy, men 
har åtminstone tills vidare fortfarande BMW som kund. Ett samtal med honom föreföll 
följaktligen aktuellt. Jäger ledde oss sedan vidare till en kollega på Ogilvy, Ola Bergström, 
som Jäger ansåg skulle kunna besitta intressanta kunskaper rörande ämnet 
varumärkesutvidgning. Till sist fick vi på eget initiativ även kontakt med Robert Pettersson på 
tidningen Auto Motor och Sport, för att på så vis också få ta del av vad en branschkunnig 
hade att säga om den kommande 1-serien och dess eventuella påverkan på varumärket BMW.  
 
Nedan redogör vi för den information som framkommit ur dessa intervjuer/diskussioner.   
 
 
4.2.1 Michael de Geer, marknadschef, BMW Group Sverige, 13/11-2002. 
 
De inledande frågorna från oss till Michael de Geer syftade till stor del till att reda ut hur 
strukturen ser ut mellan BMW Group och BMW Group Sverige, samt att klargöra 
befogenheter och handlingsutrymme för den svenska organisationen. De Geer medgav att 
BMW i Sverige är ganska hårt styrda av vad som händer i München (där huvudkontoret 
ligger) eftersom man inte har något inflytande alls på hur modellerna utformas eller vilka 
strategier och riktlinjer som dras upp för varumärket. En stor del av den annonsering och 
marknadsföring som produceras för till exempel den brittiska marknaden används också i de 
svenska kampanjerna. Anledningen är att de brittiska preferenserna har visat sig sammanfalla 
tämligen väl med de svenska. BMW Group Sverige kan emellertid själva påverka 
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marknadsföringsåtgärder och reklamkampanjer om man så önskar, och har naturligtvis också 
stor individuell handlingsfrihet när det gäller försäljning, service och prissättning. 
 
En annan sak som vi är nyfikna på att reda ut är naturligtvis hur beslutet att genomföra 
varumärkesutvidgningen till 1-serien (liksom alla andra viktigare strategier) uppkommer, med 
andra ord hur beslutsunderlaget ser ut samt dess användbarhet på enskilda marknader såsom 
Sverige. De Geer berättar att BMW Group använder sig av referensgrupper som undersöks 
noggrant. Dessa referensgrupper hämtas från de stora och betydelsefulla marknaderna såsom 
USA och Tyskland, och får utgöra modell för vad som komma skall oavsett marknad. Sverige 
har således inte haft någon inverkan på beslutet att utveckla och marknadsföra BMW 1-serien. 
 
En av grundtankarna vid köpet av Rover 1994 var enligt de Geer att de olika varumärkena 
Rover, BMW och Landrover skulle användas parallellt för att serva olika segment och 
preferenser. Denna tanke om en varumärkesportfölj, vilket ju snarare är regel än undantag i 
bilbranschen, var att varumärket Rover skulle användas på de mindre och lite billigare 
modellerna. BMW skulle som idag utgöra ett kvalitetsmärke i prestigesegmentet och 
terrängbilar och SUV:ar (Sport Utility Vehicles) skulle produceras under varumärket 
Landrover, vilket sedan länge är starkt förknippat med bilar av Jeep-typ. Då konglomeratet 
upplöstes genom BMWs försäljning av Rover och Landrover år 2000 fick BMW istället 
förlita sig på intern tillväxt. Det var sannolikt med anledning härav som man bestämde sig för 
att producera en mindre och billigare modell i eget namn för att ändå kunna få tillträde till den 
större marknad som en mindre modell möjliggör. 
 
Vi diskuterade också BMWs varumärke, vilka värden det består av, samt vilken som är 
varumärkets målgrupp. Vid frågor rörande detta hänvisade de Geer i stor utsträckning till 
BMWs så kallade Brand Monitor. Denna kommer vi att redogöra för under separat rubrik 
längre fram. Han skissade upp den inre kärnan av varumärket, den så kallade 
varumärkesdiamanten, på ett papper och förklarade de ingående variablerna. Längst in finner 
vi körglädje, vilket ju också utgör varumärkets positionering. Detta kärnvärde omsluts i sin tur 
av kringliggande värden som dynamik, kreativitet och stilfullhet, liksom en mängd andra 
aspekter såsom ungdomlighet och prestige. Denna information går förvisso också att utvinna 
ur Brand monitorn, men de Geer bidrar med den svenska översättning som också vi använder 
oss av. 
 
Målgruppen är enligt de Geer ganska bred och omsluter i stort sett alla med tillräcklig inkomst 
och ett visst bilintresse. Åldersmässigt ser han alla i åldern 20-60 år som potentiella köpare. 
Vi får också veta att företaget positioneras på följande vis; ”BMW – när du älskar att köra”. 
 
Beträffande risker med lanseringen av 1-serien och dess eventuella negativa inverkan på 
prestigen och statusen i varumärket ger inte de Geer intryck av att vara särskilt orolig. Han 
exemplifierar med en kampanj som BMW drev relativt nyligen där man började sätta ut priser 
i annonserna och understryka desamma för att visa att en BMW faktiskt inte är så dyr som 
många tror. De Geer medgav att han kände en viss oro inför denna kampanj då det fanns en 
risk att en ökad prisfokusering skulle kunna vara negativt för företaget, samtidigt som det 
skulle kunna sänka mystiken och statusen i varumärket. Då vi introducerade begreppet 
kannibalisering och riskerna med detta framförde de Geer att denna risk nog var en realitet 
och att BMW sannolikt skulle sluta producera compact-modellerna av 3-serien. 
 
De Geer anser att det är av högsta vikt att 1-serien håller samma höga kvalitet som övriga 
modeller och serier, liksom att design och formspråk går att känna igen. Han säger vidare att 
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det är naturligt att BMW kommer att återfinnas i premiumsegmentet också i den nya klass 
som 1-serien tillhör. Priset kommer av denna anledning att sättas relativt högt. Den billigaste 
modellen kommer uppskattningsvis att börja säljas på nivån 175 000 kronor. Konceptet skall 
vara detsamma som på övriga BMW-bilar, vilket innebär bakhjulsdrift och längsmonterad 
motor. 1-serien kommer dock inte att finnas med någon sexcylindrig motor. 
 
 
4.2.2 Robert Pettersson, ställföreträdande chefredaktör Auto Motor & Sport. 14/11-2002 
 
När vi berättar att diskussionen kommer att kretsa kring lämpligheten för BMW att 
introducera en mindre modell än dagens 3-serie, minns Pettersson att Bmw har en historia 
som innehåller småbilsproduktion. En ny klass – den kompakta sportiga vagnen – såg ljuset 
1962 och fick beteckningen BMW 1500. Modellen utgjorde en vändpunkt för företaget och 
bilens koncept återfinns fortfarande idag i 3-serien (BMW Group presentationsmaterial). 
 
Han talar vidare om att det är en naturlig utveckling att gå mot mindre bilar och exemplifierar 
detta bland annat med att den ovan nämnda 1500-modellen, som då ansågs liten, idag är 
närmast jämförbar med en bil ur 3-serien.  
 
Då vi diskuterar begreppet upplevd kvalitet ger Pettersson ett ekonomiskt exempel på hur 
upplevd kvalitet skiljer sig från faktisk kvalitet. Han menar att den högre kvalitet som en 
förare upplever i en BMW jämfört med ett annat märke uppskattningsvis kostar företaget i 
storleksordningen fem till tiotusen kronor att framställa, men att företaget kan ta ut ett pris 
som är upp till trettio till fyrtio tusen kronor högre än det jämförbara märket. Denna skillnad 
mellan de pengar som ett företag spenderar på kvalitetshöjande åtgärder och de pengar som 
konsumenterna är villiga att betala kan sägas utgöra tillverkarens märkespremie. På detta vis 
menar Pettersson att upplevd kvalitet är tydligt åtskilt från faktisk kvalitet, samt att den 
upplevda kvaliteten också utgörs av andra faktorer såsom märkeslojalitet och märkesprestige. 
 
Apropå märkeslojalitet och mätningar av varumärkens image och kvalitetsnivå höjer 
Pettersson ett varningens finger, då han påpekar att de som är lojala mot varumärket BMW 
(och alla andra varumärken också för den delen) ofta ljuger mer eller mindre mycket om hur 
nöjda de är med varumärket. Förklaringen anser Pettersson ligga i att de vill upprätthålla en 
god bild av varumärket för sig själva för att kunna motivera varför de till exempel har köpt en 
förhållandevis dyrare produkt. Om varumärket tedde sig sämre skulle ju köpet komma att 
framstå som ett i större utsträckning felaktigt och misslyckat beslut. 
 
BMW har hittills ”varit unikt bra på att göra bilar som kommunicerar med föraren”, vilket har 
gällt alla modeller i programmet. Den avgörande frågan enligt Pettersson är huruvida BMW 
lyckas förmedla samma karaktäristika till 1-serien. Denna karaktäristik innebär också ett 
intryck av prestige och känsla. Om man lyckas med detta ser Pettersson ingen anledning till 
varför projektet 1-serien inte skulle kunna bli lika lyckat som övriga modeller. Han ser inte 
heller någon tydlig konflikt mellan BMWs kärnvärden och en 1-serie. 
 
Pettersson tror på att skapa sig en egen nisch för att undvika direkt konkurrens med 
exempelvis Volkswagen Golf. Över huvud taget måste detta småbilssegment anses vara ett 
getingbo med många aktörer och många olika konkurrenskraftiga alternativ. Exakt vilken 
sorts nisch som kan tänkas är inget som diskussionen ger något svar på, men att BMW bör 
fortsätta vara ett premiummärke och positionera sig i det högre prissegmentet med hjälp av de 
mervärden varumärket kommunicerar framgår av Petterssons resonemang. 
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Pettersson tror att många konsumenter idag tänjer sig för att ha råd att köpa en 3-serie, för att 
därigenom få tillgång till varumärkets värden. Detta borde rimligtvis framför allt gälla 
modeller såsom 316 och 316 compact. Vid introduktionen av 1-serien kan det följaktligen 
uppstå en viss överföring av försäljning från de billigare 3-modellerna till den nya 1-serien.   
 
 
4.2.3 Johan Jäger, Creator med åtta års branscherfarenhet tillsammans med BMW från 
RMR-tiden, numera på Ogilvy. 14/11-2002. 
 
Motivet bakom 1-serien är enligt Jäger uppenbart; BMW behöver en instegsmodell som tidigt 
får in det yngre segmentet i varumärkeslojaliteten (tanken är att om man en gång har köpt en 
BMW så kommer man att göra det igen, och dessutom byta upp sig till större modeller i takt 
med att inkomsten ökar eller att livssituationen förändras). Dessutom ger Golfklassen tillgång 
till nya, potentiellt stora volymer. Dessa volymer går att uppnå genom en kombination av stor 
marknad och lojala kunder. Han tillägger också att BMW behöver en bil i prisklassen runt 150 
000 kronor. 
 
Jäger anser att BMW kommer att bli lite av ett nischmärke inom Golfklassen, eftersom man 
kommer att använda sig av samma mervärden som övriga BMW-modeller kommunicerar. 
BMW kommer således att positioneras som ett premiummärke inom segmentet. 
 
Jäger tror spontant att varumärkesutvidgningen till 1-serien är helt riskfri, förutsatt att bilen 
kommer att ha samma kvalitet och körglädje som övriga BMW-modeller. Han tycker också 
att den ser mycket lovande ut designmässigt om den kommer att se ut på samma sätt som på 
de preliminära bilder vi visar upp från Auto Motor & Sport. I nästa andetag kommer vi 
emellertid in på en diskussion om statusen i varumärket, i vilken Jäger noterar att det finns en 
potentiell konflikt mellan att vara ett statusmärke och en folkbil, samt mellan preferens och 
åtkomlighet (det vill säga att man åtrår det som är svårt att få tag på).  
 
Vi diskuterade vidden i BMWs modellprogram, och Jäger menade att den stora skillnaden i 
pris och användningsområde mellan exempelvis 7-serien och 1-serien talar för att 1-serien 
kommer att accepteras, eftersom den som kör en 7-serie inte alls kommer att jämföra sig själv 
med en som kör en 1-serie. På detta sätt argumenterar Jäger för att kunderna skiljer på BMW 
och BMW utifrån vilken modell som avses. 
 
Beträffande marknadsföringen så tror han att denna kommer att fokuseras på en yngre 
målgrupp än tidigare, samt att reklam etc kommer att synas i lite annorlunda miljöer. 
Målgruppen kommer ändå i stort sett att vara densamma. Utformningen och det 
kommunicerade budskapet bör definitivt accentuera BMWs kärnvärden. 
 
Då vi introducerar den eventuella risken med att vissa kunder upplever en viss urvattning av 
imagen i form av prestige och status i varumärket i samband med att 1-serien lanseras ställer 
sig Jäger frågan vad dessa människor i så fall skulle köpa för bil istället, eftersom alla 
egentliga konkurrenter också erbjuder mindre och billigare bilmodeller, till exempel Mercedes 
A-klass. Han avvisar emellertid inte helt tanken på att frågan kan komma att uppstå. 
 
En BMW köper man för att man vill visa att man har pengar och är framgångsrik. En 
utmaning för varumärket är att vara klassoberoende, det vill säga apellera till konsumenter 
inom alla samhällsskikt. 1-serien kan få folk med mindre pengar att känna sig framgångsrika, 
och förhoppningsvis attrahera dessa nya konsumenter (ur ett nytt segment) utan att skjuta 
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ifrån sig de som kör de lite större BMW-modellerna. Han introducerar i detta sammanhang 
tanken om att en varumärkesutvidgning nedåt i modellprogrammet till och med skulle kunna 
bidra till att stärka varumärkets image. 
 
Framgångsfaktorer för 1-serien är att BMW tillverkar en riktig BMW med alla de värden och 
attribut som en sådan förväntas ha, samt att man direkt blir klassledare och skaffar sig ett 
ärbart rykte. En av dessa faktorer är teknisk överlägsenhet, vilket har visat sig kunna generera 
en prispremie. 
 
På frågan vad som är en BMW för honom svarar Johan Jäger att det måste vara coupé-
modellerna av 3-serien, då dessa ”har byggt upp hela varumärket”. Avsikten med denna fråga 
var till stor del att komma åt vad Jäger ansåg vara varumärkets kärna. 
 
Jäger anser inte att BMWs olika modeller kan sägas utgöra några subbrands till namnet 
BMW, och att BMW därför måste betraktas som ett corporate brand.  
 
 
4.2.4 Ola Bergström, Chief Operating Officer, Ogilvy/Discovery, 15/11-2002. 
 
Vi inledde diskussionen med Ola Bergström genom att introducera tankarna kring uppsatsen 
och dess ämnesområde. Efter att ha nämnt att vi trodde att introduktionen av 1-serien rörde 
sig om en line extension, ställde Bergström frågan om det inte kunde röra sig om en så kallad 
flanker. Eftersom vi vid den tidpunkten inte var helt på det klara med vad en flanker innebar 
bad vi honom utveckla detta. En flanker är enligt Bergström en varumärkesutvidgning som 
har en annan sorts slutanvändning och målgrupp än vad kärnvarumärket har. I Tyskland, där 
BMW anses bestå av ett flertal subbrands snarare än ett corporate brand, skulle introduktionen 
av en varumärkesutvidgning såsom 1-serien enligt Bergström definitivt klassas som en 
flanker. 
 
Efter viss eftertanke kommer Bergström fram till att det med största sannolikhet rör sig om en 
line extension på den svenska marknaden, eftersom BMW i Sverige till övervägande delen 
har karaktären av ett corporate brand. Detta gör att en ny serie kommer att bedömas utifrån 
samma värden som alla andra modeller, eftersom den svenska marknaden inte skiljer på 
exempelvis BMW 3-serien eller BMW 7-serien i varumärkesavseende. Vid ett corporate 
brand föreligger så kallade ”spill over effects” mellan produkterna, vilket betyder att en 
reklamkampanj för en serie får effekter även för de övriga serierna i varumärket BMW. 
Likaså kommer eventuella bekymmer med bristande kvalitet och felaktigheter att få negativa 
konsekvenser även för syskonserierna.  
 
Av denna anledning hävdar Bergström att det finns uppenbara risker med att genomföra en 
varumärkesutvidgning av den här typen i Sverige, eftersom en mindre och billigare serie 
potentiellt kommer att medföra någon sorts effekter också för varumärket i stort, medan 
tyskarna å sin sida kommer att värdera den nya serien som den är, utan att göra direkta 
kopplingar till den image som föreligger hos seriens syskon.  
 
Bergström anser, precis som sin kollega Johan Jäger, att BMW är i behov av en billigare 
instegsmodell än vad som finns i dagsläget. Anledningen är att det är viktigt att locka till sig 
unga förstagångsköpare för att tidigt starta byggandet av en långsiktig märkeslojalitet. Vi 
diskuterar i detta sammanhanget hur lojala bilköpare egentligen är, men Bergström tror att ett 
varumärke som BMW har förmågan att knyta till sig en ganska stor del återkommande 
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kunder. Andra orsaker kan helt enkelt ha att göra med marknaden och efterfrågan. Om 
marknaden efterfrågar en mindre eller billigare modell kan det finnas dubbla skäl för ett 
företag att tillgodose detta behov. De kan dels vinna marknadsandelar och nå tillväxt, 
samtidigt som de kan hindra en konkurrent från att lägga beslag på denna lediga position. 
  
Då vi resonerar kring rent ekonomiska motiv för BMW att utvidga sitt varumärke till att 
omfatta även en mindre modell framhåller Bergström möjligheten till ökade volymer som 
huvudargument. Större volymer ger, förutom potentiellt högre vinst på grund av ökad 
försäljning, också indirekta fördelar av skalekonomisk karaktär. Bergström ger exempel på 
hur kostnaderna kan pressas jämte mot underleverantörerna vid inköpsförhandlingar. 
Eftersom 1-serien sannolikt kommer att dela en hel del komponenter med sina större syskon 
kommer BMW att köpa in större volymer av till exempel rattar, säten och däck. Detta ger 
större inköpsvolymer vilket i sin tur bör kunna innebära lägre styckpriser. 
 
Beträffande framgångsfaktorer för en lyckad varumärkesutvidgning till en mindre modell 
framhåller Bergström att kvaliteten är avgörande för hur produkten kommer att tas emot, 
liksom dess eventuella effekt på varumärket i stort. Han tycker också att BMW bör sträva 
efter att tydligt differentiera sig från konkurrenterna i Golfklassen för att understryka 
varumärkets särställning avseende bland annat körglädje och prestige. 
 
Avslutningsvis gör Bergström en jämförelse med en av BMWs huvudkonkurrenter, Mercedes, 
som fick utstå en hel del kritik och skepticism då de lanserade sin A-klass för några år sedan. 
Han tycker att A-klassen, trots vissa bekymmer, har varit ett positivt tillskott för Mercedes då 
det har medfört en föryngring och ett steg bort ifrån stämpeln som tillverkare av gubbiga 
bilar. 
 
Intressant att notera är också hur Bergström, efter cirka en halvtimmes samtal och 
resonerande, mer och mer kommer ifrån sin inledande tanke om varumärkesutvidgningen som 
en riskfylld process på den svenska marknaden. Han blir snarast alltmer positivt inställd till 
tanken efter hand som konversationen fortlöper. 
 
 
4.2.5 E-mail från 10/12 2002. Uppgiftslämnaren önskar vara anonym. 
 
Denna uppgiftslämnare var från början en av respondenterna i vår enkätundersökning. Han 
återfinns också här då de kommentarer som avgavs i anslutning till enkätsvaren visade på god 
insikt i ämnet och initierade synpunkter. Vi anser att en utveckling av dessa synpunkter på 
varumärkesutvidgning och 1-serien kan bidra till en ökad förståelse för ämnet. Via e-post 
kunde vi senare läsa en utökad kommentar, där nedanstående framkom. Respondenten arbetar 
som konsult åt ett konkurrande bilföretag och önskar av denna anledning vara anonym. Han 
har emellertid mångårig erfarenhet från branschen och det aktuella segmentet. 
 
Det går kanske att ha synpunkter på varför vi väljer att ge en av respondenterna i 
undersökningen så här stort utrymme i uppsatsen, men vi anser helt enkelt att undersökningen 
som helhet tjänar på att dessa synpunkter utvecklas. Respondenten ger, tycker vi, värdefull 
kompletterande input till det övriga materialet. 
 
Uppgiftslämnaren inleder sin framställning med åsikten att BMW sannolikt har allt att vinna 
på en mindre modell så länge den håller högre kvalitet och större körglädje än genomsnittet i 
klassen.  
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Han berättar vidare att BMW under många år led av en alltför stark status. Med detta menar 
han att den status som varumärket medförde gjorde att det inte var allmänt accepterat att köra 
BMW i Sverige. Inte förrän man lyckades späda ut exklusiviteten under andra halvan av 
nittiotalet dämpades denna inställning till varumärket. Den förhållandevis attraktiva 
prissättningen av 5-serien, en stark introduktion av den nya 3-serien och bredare 
masskommunikation som lyfte fram ”mer kostar det inte” gjorde att fler vågade. 
 
Vad det i grunden handlade om var att ge svensken ett hyfsat starkt rationellt och emotionellt 
skäl till att välja BMW, medan man samtidigt var trygg nog att veta att de ändå dras till 
varumärket. Med devisen ”När du älskar att köra” fanns det plötsligt möjlighet att urskulda 
sitt köpa av en bil för 400 000 kronor med argument som ”ja du vet att jag alltid har varit 
biltokig, den är så kul att köra, man lever bara en gång etc”. På detta plan skiljer sig den 
svenska bilmarknaden från andra bilmarknader. Det är inte som i Italien, där ett högt pris 
betyder hög status vilket anses fint. 
 
Uppgiftslämnaren för nu i större utsträckning in resonemanget på ämnet 1-serien. Han 
konstaterar att det i Sverige handlar om att hålla sig till sitt ursprung, som är körglada bilar för 
bilentusiaster, gärna med ambitioner om aktiv körning. BMW bygger bilar för dem som gillar 
bilar och bilkörning oavsett om det är pizzeriaägare, hårfrisörskor eller direktörer. 1-serien har 
potential att bli en ny 02:a, en väldesignad kvalitetsvagn i den lilla klassen som egentligen alla 
nybilskunder kan köpa om man tänjer sig lite, en körglad och kompakt lättviktare som bara 
ber om att man gasar lite till i nästa kurva – utan att vara en racerbil. Även med de mindre 
motorerna kan bilen komma att nå omfattande tycke. Han drar här parallellen till den gamla 
kultbilen 1602 där alla som har ägt en sådan fortfarande minns sin bil. 
 
Han avslutar med konstaterandet att den grundläggande framgångsfaktorn är att produkten 
måste vara av rätt kaliber och en äkta traditionell BMW. Då finns alla förutsättningar att den 
stärker BMWs ställning i Sverige ytterligare. 
 
 
4.3 Kvantitativ Empiri 
 
Den enkätundersökning som ni strax skall få ta del av är ett resultat av överläggningar kring 
hur vi bäst skulle kunna fånga de attityder och åsikter som finns rörande BMWs 
varumärkesimage, och i synnerhet de aspekter som har med prestige, status och exklusivitet 
att göra. Naturligtvis är det svårfrånkomligt att ha uppfattningar på förhand om hur 
undersökningen kommer att fortlöpa samt hur resultatet skall bli. Vår målsättning var att få in 
cirka 400 korrekt ifyllda enkäter, där alla hade tagit till sig den information som fanns i 
anslutning till enkäten beträffande hur bedömningen skulle gå till samt hur de praktiskt skulle 
gå till väga. Dessvärre överträffar verkligheten inte alltid dikten, och vi tvingades se på hur 
det ena svaret efter det andra kom i retur utan bifogad enkät eller med svar av ja eller nej 
karaktär istället för den sjusiffriga skala som vi efterfrågat.  
 
Fördelen med en elektroniskt distribuerad enkät är framför allt den hastighet som går att 
uppnå när det gäller korrespondensen mellan oss och respondenterna. Den största nackdelen 
är sannolikt att en del respondenter ännu inte är helt mogna att utnyttja denna teknik till fullo. 
Då en webbaserad enkät inte var möjlig att göra (då BMWs hemsida var under rekonstruktion 
samtidigt som vi ville genomföra enkätundersökningen) fick vi förlita oss på det i dessa 
sammanhang tämligen gammalmodiga tillvägagångssätt. Detta innebär i vårt fall att vi 
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konstruerade maillistor vilka sedan tillsändes ett kort e-mail innehållandes instruktioner samt 
tack för deras medverkan, medan själva enkäten distribuerades som en bifogad fil till detta 
mail. Denna bifogade fil var ett vanligt worddokument där respondenterna ombads fylla i sina 
svar och uppgifter, för att sedan spara denna fil och sända den åter till avsändaren. 
 
Den metod vi använde visade sig emellertid vara fullt användbar då en avsevärd mängd svar 
inkom redan under första dygnet efter utskicket. Då vi satte gränsen ett par dagar senare hade 
vi fått in svar från nära 500 respondenter, varav knappt 400 skulle visa sig vara korrekt ifyllda 
och användbara. Det underlag som slutligen kom att ingå i den statistiska analysen blev 370 
respondenters svar, uppdelade i de två lika stora grupper som beskrivs i metodkapitlet vilket 
ni kunnat ta del av tidigare.  
 
Man kan alltid i efterhand diskutera lämpligheten i det tillvägagångssätt som valts, på samma 
sätt som det går att ifrågasätta de val som gjorts beträffande de påståenden som enkäten är 
uppbyggd av. En del respondenter har uttryckt viss skepticism mot att påståendena är så 
snarlika och att vi missar många andra värdefulla åsikter och aspekter av varumärket BMW 
såsom kvalitet, körglädje och prestanda. Det är naturligtvis roligt att se att undersökningen 
engagerar, men på samma gång blir det lätt aningen komiskt när respondenterna (som av 
uppenbara skäl inte tagit del av undersökningens syfte och mål) skall försöka berätta hur vi 
kunde ha konstruerat enkätens frågor och innehåll annorlunda. Målsättningen har som sagt 
hela tiden varit att komma åt attityder kring status, prestige och exklusivitet eftersom vi anser 
att dessa aspekter skulle kunna utgöra det största riskmomentet vid en nedåtriktad 
varumärkesutvidgning. 
 
När vi nu nedan redovisar vad underökningen har givit för resultat och indikationer är det 
viktigt att komma ihåg att syftet med undersökningen är att belysa eventuella skillnader 
mellan de två olika respondentgrupper som vi använt oss av. Den ena respondentgruppen fick 
som bekant en enkät av Likert-typ utan någon som helst bakgrund eller inledning i anslutning 
till detta. Denna grupp kommer vi att referera till som ”kontrollgruppen”. Den andra 
respondentgruppen fick ta ställning till exakt samma påståenden, men denna gång med den 
skillnaden att de fick ta del av en inledande text med information och fakta om den 
kommande 1-serien. Denna grupp benämner vi ”1-seriegruppen”. 
 
 
4.3.1 Undersökningsgrupperna och dess sammansättning 
 
Den totala undersökningsgruppen (kontrollgrupp + 1-seriegrupp) utgörs nästan uteslutande av 
män – av 370 respondenter var endast fem stycken kvinnor. Av denna anledning kommer vi 
inte att behandla kvinnorna som ett separat segment, eftersom underlaget är alltför tunt för att 
kunna dra några säkerställda slutsatser ifrån. Variabeln kön blir därför i praktiken utan 
betydelse vid en analys, och av denna anledning utesluts variabeln i detta kapitel. De kvinnor 
som svarat är ändå självklart med i undersökningen och bidrar till dess resultat. 
 
I övrigt finner vi att lite drygt 94 procent av de respondenter som uppgivit sin ålder återfinns i 
gruppen 19-64 år. Denna grupp är i sin tur indelad i 19-34 år (38,9 %), 35-49 (33,5 %) och 
50-64 (21,9 %). Åldrarna 0-18 och 64 eller äldre utgör tillsammans 2,7 procent av de 
respondenter som svarat, men dessa grupper är inte heller att betrakta som centrala i BMWs 
målgrupp. Dessa gruppers litenhet i kombination med den svaga kopplingen till målgruppen 
som helhet föranledde att vi inte gjorde några analyser för dessa grupper specifikt. 
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Inkomsterna (på årsbasis och i tusental kronor) delade vi in i följande fem grupper: 0-200, 
200-350, 350-500, 500-750 och 750 eller mer. Denna fråga genererade ett visst bortfall (5,9 
%), men bland de som svarade såg fördelningen ut enligt följande: 0-200 (6,8 %), 200-350 
(29,5 %), 350-500 (30,3 %), 500-750 (17,3 %) och 750- (10,3 %). De respondenter som 
angav ett gränsvärde, exempelvis exakt 350 tkr eller 500 tkr , valde vi konsekvent att sätta i 
den lägre inkomstgruppen av de båda alternativen. Detta inträffade emellertid endast vid ett 
par tillfällen. Anledningen till att vi använt oss av indelningar efter inkomst är att vi ansåg det 
vara ett rimligt antagande att människor från olika inkomstgrupper reagerar olika på frågor 
om status, prestige, framgång e t c, samt att det kan bidra till att förtydliga bilden av hur 
BMW skall gå tillväga vid kampanjplaneringen vid introduktionen av 1-serien. 
 
 
4.3.2 Undersökningens resultat 
 
Vi inleder framställningen med en redovisning av medelvärdena på de olika påståendena 
uppdelat på respektive grupp. Denna framställning finns också tillgänglig i form av en SPSS-
utskrift som bilaga 1 i slutet av uppsatsen. Efter redovisningen ges förklaringar och 
kommentarer till det som framkommit. 
  

 KONTROLLGRUPPEN  1-SERIEGRUPPEN 
    

PRESTIGE 6.2  6.1 
GEMENE 4.8  4.8 
LYXIGA 5.7  5.7 
SVENSSON 5.1  5.0 
STATUS 5.8  5.9 
RÅD 5.1  5.0 
EXKLUSIV 5.9  5.9 
KÖPA 5.1  4.9 
UTSTRÅLADE 4.3  4.2 
LYCKATS 4.3  4.3 
MEDELMÅTTIG 6.2  6.2 
VÄLBÄRGADE 3.5  3.4 
AVUNDSJUK 4.4  4.5 
FRAMGÅNG 4.7  4.7 

 

Som vi kan se ovan är medelvärdena av svaren på de olika frågorna väldigt lika mellan de två 
olika grupperna. Detta ger följaktligen indikationer om att det inte finns några statistiskt 
säkerställda skillnader mellan hur kontrollgruppen och 1-seriegruppen värderar de olika 
påståendena. Det stora antalet respondenter ledde oss inledningsvis till tron att det ändå skulle 
gå att hitta några samband som gick att säkerställa, men de stora standardavvikelserna (se 
bilaga 3) tar, som vi skall se, helt bort möjligheten till att göra en sådan tolkning trovärdig. 
Det kan därför vara på sin plats att föra ett resonemang kring varför standardavvikelserna blir 
så höga, i enstaka fall så hög som 2.0, när vi använder oss av en sjugradig skala. En enkel 
anledning, vilket vi också tidvis kunnat se tydliga exempel på, skulle kunna vara att 
respondenterna till stor del använt sig av extremvärden i sin bedömning samtidigt som de då 
och då varit inkonsekventa i sina svar. Vi återupptar en diskussion kring hur respondenterna 
svarat längre fram i kapitlet. 
 



 52

Som ni redan anat eller förstått förmedlar en bearbetning i SPSS resultatet att en eventuell 
skillnad mellan grupperna inte går att säkerställa statistiskt med en 95 procentig 
konfidensnivå. Faktum är att inget av påståendena är ens i närheten av att uppvisa en 
signifikant skillnad, varför det av självklara skäl inte heller blir någon säkerställd skillnad 
mellan grupperna på agregerad nivå. Det påstående som vid en jämförelse ger det lägsta 
sannolikhetsvärdet (p-värdet) är ”vem som helst kan köpa en BMW”, där p-värdet blir 0,295 
vilket indikerar en 70-procentig signifikansnivå. Även denna signifikans är dock främst av 
teoretiskt intresse och väldigt långt ifrån att vara av praktisk statistisk betydelse. Övriga p-
värden ligger högt över detta värde. Vi har också fått fram värdet 1.0 på påståendet om 
exklusivitet, vilket alltså innebär att medelvärdet var identiskt i de båda grupperna. Dessutom 
slog vissa medelvärden över till 1-seriegruppens favör, något som ytterligare understryker 
bristen på tydbara mönster i fråga om en försämring av varumärkets status, prestige och 
exklusivitet. 
 
Då vi konstaterat att det inte går att se några statistiskt säkerställda skillnader mellan de båda 
undersökningsgrupperna totalt sett återstår det att se om det går att finna några skillnader på 
subnivå, det vill säga om jämförelser mellan kontrollgruppen och 1-seriegruppen inom olika 
inkomst- eller åldersgrupper påvisar någon statistiskt säkerställd skillnad. Vi presenterar 
emellertid här också de segment som gav upphov till p-värden som var tillräckligt låga för att 
kunna indikera någonting intressant. 
 
• Störst skillnad fann vi i påståendet ”BMW tillverkar bilar som utstrålar status” i 

inkomstgrupp 500-750 tkr (inkomstgrupp 4 om ni studerar bilaga 4?). I detta segment är 
det säkerställt till 98,8 procent att 1-seriegruppen instämmer till mindre grad i detta 
påstående än kontrollgruppen. 

 
• En annan relativt stor skillnad fann vi i påståendet ”Folk som kör BMW har lyckats i 

livet” i inkomstgrupp 350-500 tkr (inkomstgrupp 3). Med 94-procentig konfidensgrad är 
det säkerställt att 1-seriegruppen instämmer till mindre grad i detta påstående än 
kontrollgruppen. 

 
• Det gick med 93,5 procents säkerhet att fastställa en skillnad mellan 1-seriegruppen och 

kontrollgruppen i påståendet ”BMW utstrålade mer status för några år sedan”, om vi tittar 
på inkomstgrupp 200-350 tkr (inkomstgrupp 2). 

 
• I åldersgruppen 50-64 år (åldersgrupp 4) fann vi en signifikant skillnad mellan hur de 

båda grupperna ställde sig till påståendet ”BMW tillverkar bilar som signalerar prestige”. 
Med 99, 4 procents säkerhet kunde det fastställas att kontrollgruppen instämde med detta 
påstående i större utsträckning än de som fick en presentation om 1-serien. 

 
• En signifikant skillnad fann vi då vi studerade påståendet ”BMW är en bil som vem som 

helst kan köpa”. I åldersgruppen 19-34 år  (åldersgrupp 2) instämde kontrollgruppen till 
98,1 procents säkerhet i större utsträckning med påståendet än 1-seriegruppen. 

 
• I samma åldersgrupp fann vi att kontrollgruppen med 97,5 procents konfidensgrad svarade 

med högre siffror än 1-seriegruppen på påståendet att ” BMW tillverkar bilar som de 
flesta har råd med”. 
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4.3.3 Frekvenser och utfall för respektive påstående 
 
Utöver jämförelser mellan de båda undersökningsgrupperna tog vi också fram uppgifter på 
hur respektive påstående bedömdes, sammanlagt och oberoende av grupptillhörighet. Detta 
ger inga indikationer kring varumärkesutvidgningen till 1-serien och dess eventuella påverkan 
på modervarumärket, men kan ändå vara värt att ta upp. En anledning till detta är att det ger 
en bild av vilken spridning av svarspoäng det finns på de olika påståendena, samt därigenom 
bringa förståelse kring vilka påståenden som har varit mer eller mindre relevanta att ha med i 
undersökningen. Utskrifterna från SPSS ligger som bilagor för den som vill fördjupa sig 
närmare. Som bilaga 6 återfinns också en redogörelse för hur vi kodat de olika påståendena. 
För att förenkla för läsaren kommer vi nedan att återge påståendena på samma vis som vi 
kodat dem i SPSS. I denna framställning nöjer vi oss med att kommentera utvalda utfall i 
korthet, påstående för påstående. 
 
 
PRESTIGE: Detta påstående bemöttes genomgående av mycket höga svarspoäng. Endast 3 
procent av respondenterna svarade med 4 poäng eller lägre och närmare 80 procent utdelade 6 
eller 7 poäng. Medianvärdet är 7, och snittpoängen på påståendet skrivs till 6,2. 
 
GEMENE: Här utfaller huvudsakligen 4, 5 och 6 poängare. Dessa tre alternativ ringar in nära 
70 procent av respondenterna. Medianvärdet på detta påstående är 5 och snittpoängen är 4,8. 
 
LYXIGA: Även i detta påstående instämde respondenterna i hög grad. Ungefär 90 procent av 
respondenterna tilldelade påståendet 5,6 eller 7 poäng. Medianvärdet är 6 och snittpoängen 
beräknas till 5,7. 
  
SVENSSON: Påståendet bemöts med relativt höga poäng men vi finner också en hel del svar 
bland poängen 3 och 4. Medianvärdet är 6 och snittpoängen 5,1. 
 
STATUS: Också här ser vi att poängen har blivit mycket hög. 91,3 procent av respondenterna 
svarar med 5, 6 eller 7 poäng. En klar majoritet (40 procent) ger påståendet poängen 6, vilket 
följaktligen utgör medianvärdet. Snittpoängen skrivs till 5,8. 
 
RÅD: I likhet med övriga negativt värderade påståenden finner vi att snittpoängen blir hög, 
men att en viss mängd 2 och 3-poängare påträffas vilket drar ned snittet något. Medianvärdet 
är 6 också här, och snittpoängen är 5,1. 
 
EXKLUSIV: 72 procent av respondenterna svarar med 6 eller 7 poäng. Ingen 1-poängare 
återfinns i datamängden. Medianvärdet är med bred marginal än en gång 6 poäng, och 
snittpoängen är 5,9. 
 
KÖPA: Påståendet inbringar 18 stycken 1-poängare, vilket motsvarar 4,9 procent av 
respondenterna. Vi ser i övrigt en relativt jämn spridning om än med övervikt på de lite högre 
poängen. Medianvärdet är även här 6, och snittet beräknas till 5,0 poäng. 
 
UTSTRÅLADE: Detta påstående är värt att notera då det är det påstående med jämnast 
spridning mellan poängen. Till exempel svarar 11,6 procent med poängen 1 och 14,6 med 
poängen 7. Alla andra poäng får också frekvenser på mellan 10 och 20 procent. Medianvärdet 
är dock fortfarande 6, men snittpoängen blir relativt låga 4,3. 
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LYCKATS: Svaren på detta påstående tenderar att samlas till något av mittalternativen på 
poängskalan. Över 70 procent svarar med 3, 4 eller 5 poäng. Medianvärdet är 5, snittpoängen 
4,3. 
 
MEDELMÅTTIGHET: Påståendet genererade den högsta snittpoängen av alla påståenden, 
nämligen 6,2. Lite drygt 80 procent svarade med poängen 6 eller 7 och endast 7 procent 
svarade med 4 poäng eller lägre. 52 procent av svaren utgjordes av poängen 7 och blir därmed 
med bred marginal medianvärde. 
 
VÄLBÄRGADE: Här upptäcker vi en centrering av svarspoängen, men noterar också att de 
lägre poängen har fått en hel del uppmärksamhet. 12,4 procent svarar med poängen 1 och 14,3 
procent med poängen 2. Noterbart är också att endast 2 respondenter tilldelar påståendet 7 
poäng. Medianvärdet är 3 och snittpoängen 3,5 vilket är lägst i undersökningen.  
 
AVUNDSJUKA: Svarsalternativen 2 och 3 tilldelas en betydande andel (22,5 procent) och 7 
poäng ges av 8,4 procent av respondenterna. Där emellan fördelas svaren ganska jämt. 
Medianvärdet är 5 och snittet beräknas till 4,5. 
 
FRAMGÅNG: Nära 80 procent av svaren återfinns bland poängen 4, 5 och 6. En betydande 
mängd (37,8 procent) instämmer i påståendet med poängen 5, vilket är medianvärdet. 
Snittpoängen på påståendet skrivs till 4,7. 
 
 
4.4 Reflektioner från respondenterna 
 
I anslutning till påståendena, närmare bestämt i slutet på respektive enkät, gavs utrymme för 
respondenterna att med några meningar uttrycka sina egna tankar och kommentarer kring 
varumärket BMW och/eller den undersökning som de nyss medverkat i. Vi har inte för avsikt 
att återge alla de kommentarer som vi på detta vis fått ta del av, men har valt ut de 
kommentarer som vi bäst tycker ger näring åt undersökningen och dess syfte. Vi har valt att 
lägga detta under ett eget stycke i empirikapitlet då det kanske främst är att betrakta som 
kuriosa och inte går att hantera på ett traditionellt akademiskt sätt. Vi anser emellertid ändå att 
kommentarerna, som här återges i citatform, kommer att kunna berika läsarens förståelse samt 
accentuera vissa av de analyser som kommer att genomföras i kommande kapitel. 
 
 
”Att köpa en Volvo för 300Tkr anses OK, men att köpa en BMW för 300Tkr väcker tyvärr 
alldeles för mycket avundsjuka, vilket ibland kan vara ett problem”. 
 
”Trist om BMW skulle börja sälja stora volymer av sina billigare modeller, tar bort lite av 
tjusningen med märket...”.   
 
”…vad jag vill få fram är att det känns som om BMW de senaste åren tappat i exklusivitet. 
Detta är säkert en medveten satsning från BMW i syfte att öka volymen. Dock är det lite 
motsägelsefullt eftersom toppmodellerna av BMW de facto är exklusivare och mer top-of-the-
line jämfört med tidigare”. 
 
”För mig känns det som om de som är riktigt bilintresserade och vill ha roligt varje gång de 
kör och en bil utan kompremisser väljer BMW. Sedan finns det ju också en del som köper en 
BMW som statussymbol, men de tror jag är en mindre del av köparna”.   
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”Attityden till BMW har förändrat något. Den upplevs inte längre lika exklusiv. Ändå finns 
det kvar en tydlig profil och "statustänkande" kring märket. Fler och fler tycks drömma om att 
köpa och äga en BMW”.  
 
”Finns det verkligen utrymme för 1-serien och 3-serien compact samtidigt..?”  
”Jag är övertygad om att BMW kommer att tappa sin image som en statusbil om man börjar 
sälja bilar i Golfklassen. Tror dessutom att marginalerna i den klassen är betydligt sämre. 
Vad har BMW för argument för att lansera en sådan bil?” 
 
”Redan introduktionen av BMW kompakt har skadat BMWs image. Serie 1 kommer nog göra 
det ytterligare. Jag tror att det kommer vara en succé försäljningsmässigt men det kommer att  
placera BMW i samma kategori som VW och påverka premiumförsäljningen negativt. Mina 
svar för 1 och 5 har därför blivit 5 jämfört med en sjua som jag hade givit om 1-serie inte 
fanns”. 
 
”Då BMW är ett varumärke som förutom att det är synonymt med körglädje har sitt värde i 
sin exklusivitet (på samma sätt som Rolex eller Armani), finns det ju en uppenbar risk att 
erodera BMW:s kärnvärden genom att lansera en ”folkbil” under namnet BMW. Att flytta 
BMW från ”want to have” till ”able to have” kan underminera vad BMW-kulturen handlar 
om; ha råd, unna sig, “utvalda” skaran, entusiasten. En bättre lösning är att kalla bilen för 
”ONE” – powered by BMW för att undvika att BMW repositioneras till ”som vilken bil som 
helst”.” 
 
”Tveksam om BMW skall ge sig in i Golf-klassen (minskar statusen?)” 
 
”Tror inte att 1-serien kommer att påverka BMW:s image negativt så länge både 
kvalitetsintrycket och den faktiska kvalitén bibehålls. Detta motto höll inte A-klass fullt ut men 
trots det jag kan inte se att Mercedes image påverkats negativt i märkbar utsträckning. 
Designen är viktig och den verkar ju ta ett positivt steg framåt vad gäller 1-serien.” 
 
”En liten 1-serie kommer minska märkets ”cool-faktor” på samma sätt som X-type och S-type 
har gjort för Jaguar. Omvänt har VW lämnat småfolket med sina nya lyxbil och lyxSUV.” 
 
”Jag har verkligen försökt tänka på att det gäller NYA bilar och att det även skall inkludera 
en BMW i småbilssegmentet. Hade det inte varit fallet hade det nog blivit en del 7-or där jag 
nu satt 5-6, och en del 1-or där jag nu satt 2-3. BMW´s exklusivitet och särställning har lite 
naggats i kanten av det faktum att det senare åren rullar allt fler av dem på vägarna och att 
både nya men främst begagnade BMW körs av ett klientel som man normalt INTE förknippar 
med “välbärgad, framgång etc”. Jag tror att det kan bidraga till att sänka statusen och 
imagen att BMW ger sig in i detta småbilssegment.” 
 
”Problemet vad det gäller BMW som bil och BMW som varumärke är att dessa två faktorer 
är beroende av priset. Skulle BMW bli ”en billig bil” skulle status och prestige sjunka och 
folk skulle se sig om efter andra alternativ.”  
 
”Jag ställer mig frågande till vad som händer med den nuvarande 3 serie Compact när 1 
serien dyker upp, eftersom bilarna blir ungefär lika stora och kommer att kosta lika mycket. 
Jag hade t.ex. hellre köpt en 3 serie Compact med 6 cylindrig motor  istället för den troliga 1 
serien med 4 cylindrig motor på 240 hästar. Inser att bägge inte kan tillverkas parallellt, men 
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då borde 1 serien erbjudas med 6 cylindriga motorer när den kommer. BMW är för mig 
bakhjulsdrift och längsmonterad rak sexa. Det vore synd om BMW skulle gå ifrån detta 
koncept mer och mer.” 
 
”Tack vare satsningar på bl.a. compact-serien har BMW nått en ny/yngre målgrupp med en 
prisvärd bil som gör att statusen kan ha sjunkit något och att det har blivit en ”vanligare” bil 
men ändå med relativt hög status.” 
 
”För att BMW ska kunna behålla sin image med körglädje och status och dessutom kunna 
förvalta ”M-arvet” på absolut bästa sätt så bör man nog rikta in sig på sina enastående 6 
cylindriga modeller och uppåt. Det innebär att man borde låta alla 4–cylindriga modeller & 
ekonomimodeller typ Compact somna in för gott! För var finns körglädjen och statusen i t.ex. 
en 316i Compact ?.. Med andra ord så skulle 1-serien aldrig få vakna till liv, BMW borde stå 
över sånt!” 
 
”BMW har lyckats bäst av alla bilmärken att positionera en modell som ”premium” inom 
alla valda segment och där igenom få möjligheter att hålla uppe image och valda värden. 
Den stora utmaningen blir att lyckas med detta med en 1-klass, i ett segment där troligen 
många i målgruppen inte finns, eller stannar så länge…Troligen bör väl 3-serien skjutas 
”uppåt” vad de billigare modellerna beträffar?” 



 57

5. Analys 
 
 
Detta kapitel använder och väver samman det som framkommit i teori- och empirikapitlen. 
Resultaten från empirin analyseras i ljuset av den teori som vi funnit och behandlat. I 
denna framställning ges således en bild av hur väl teorin stämmer överens med 
verkligheten. 
 
 
5.1 Inledning och tillvägagångssätt 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera fenomenet varumärkesutvidgning med tonvikt på att 
klargöra en vertikal, nedåtriktad varumärkesutvidgnings eventuella effekter på ett 
prestigevarumärkes image. Vi tar därför avstamp inför analysen genom att diskutera hur detta 
kapitel bör disponeras för att på bästa vis närma oss kunskap om det aktuella problemområdet.  
 
Utifrån vad som framgår av den befintliga teoribasen i ämnet bör en varumärkesutvidgning 
analyseras på olika vis beroende på om det är ett funktions- eller prestigeorienterat varumärke 
som varumärkesutvidgningen utgår från. Denna diskussion inleds i avsnittet om Brand 
Concept och återkommer sedan flera gånger under teoriframställningens gång. Det är därför  
av vikt att fastslå ifall varumärket BMW kan klassas som prestigeorienterat eller inte. Vidare 
är vår undersökning nästan uteslutande inriktad på att analysera huruvida modervarumärkets 
prestige, status och exklusivitet riskerar att beröras negativt vid en nedåtriktad vertikal 
varumärkesutvidgning. En annan prioritet blir därför att granska i vilken utsträckning detta är 
relevanta faktorer att undersöka. 
 
När karaktären och identiteten på varumärket BMW är fastslagen är det av största intresse att 
repetera det undersökningsresultat som presenterats i föregående kapitel, samt att analysera 
detta i detalj. Då det empiriska materialet konstaterats och genomlysts kommer vi att inrikta 
våra krafter på att försöka finna förståelse för detsamma med hjälp av den teoribas som finns 
till vårt förfogande inom området idag, vilken redovisats i kapitel 3. Detta kommer i sin tur att 
ske utifrån de nyckelord och ämnen som vi funnit utgöra de bästa förklarande variablerna för 
att förstå fenomenet varumärkesutvidgningar. 
 
 
5.2 Varumärket BMW 
 
Ett varumärke är som vi har sett ett komplext fenomen. Precis på samma sätt som en 
människas personlighet består av en mängd olika egenskaper och kännetecken utgörs ett 
varumärkes identitet av en stor uppsättning faktorer, aspekter och karaktärer. Vidare kan detta 
varumärke uppfattas på olika vis beroende på hur det kommuniceras och vem som betraktar 
det, vilket gör ett varumärkes image om möjligt än mer komplicerat att förstå än dess identitet 
som ju till största delen ligger inom företagets kontroll.  
 
Genom bland annat BMWs Brand Monitor har vi givits prov på hur BMW uppfattar sig själva 
och sitt varumärkes identitet. Vi har talat om att den så kallade diamantmodellen målar upp en 
mångfaldig bild av varumärket BMW, där alla faktorer bidrar till att skapa varumärkets 
kärnidentitet – körglädje. Detta sammanfaller också med företagets bild av den position som 
man vill inneha i konsumentens medvetande, nämligen ”BMW – när du älskar att köra”. En 
mer perifer ställning i diamantmodellen (och således också i varumärkets identitet) innehar de 
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båda faktorerna exklusiv och krävande, där krävande avser aspekter som har med framgång 
och karriär att göra. Varför väljer vi då att nästan uteslutande inrikta våra påståenden i den 
kvantitativa undersökningen på aspekter som har med just exklusivitet, status och prestige att 
göra? Detta har helt och hållet att göra med det som framkommit i den litteratur som vi tagit 
del av. Flera författare framhåller risken med att modervarumärkets image i termer av prestige 
kan urvattnas vid introduktionen av en nedåtriktad vertikal varumärkesutvidgning. Vi minns 
också citatet som hämtades från Uggla (2002) där denna risk dessutom kopplas explicit till 
just varumärket BMW: 
 
”BMW har sedan en tid tillbaka lanserat betydligt billigare modeller av sina bilar än 
tidigare. Det finns en risk för att denna strategi på sikt kan tära på den del av kundbasen som 
tidigare identifierat varumärkets kärnvärden med något extremt prestigefullt och exklusivt – 
detta är emellertid för tidigt att utvärdera idag.”  
 
Frågan vi nu behöver ställa oss är om vårt empiriska material stöder påståendet att BMW är 
ett prestigeorienterat och därmed starkt symbolladdat varumärke. Den definition vi har fått 
fram angående ett prestigeorienterat varumärkeskoncept är att det innehåller föreställningar 
om lyx och status (Kim & Lavack, 1996). Det kan med hjälp av medelvärdena som tagits 
fram för respektive påstående i undersökningen fastslås att alla de påståenden som konkret 
mäter prestige, lyx, status och exklusivitet, genomgående ger mycket höga värden. Värdena, 
på en sjugradig skala, beräknas till 6,2 för prestige, 5,7 för lyx, 5,8 för status och 5,9 för 
exklusivitet. Värt att notera är att många som en kommentar till undersökningen menar att 
BMW inte främst har med status och prestige att göra utan snarare med värden som körglädje 
och kvalitet. Detta må vara sant, men vi ser likväl hur samma respondenter nästan 
genomgående bemöter påståendena kring prestige, status och exklusivitet med mycket höga 
omdömen.  
 
I stycket position kontra kärnvärde diskuterar Melin (1999) att varumärkets kärnvärde bör 
ligga till grund för utformningen av positioneringsstrategin, och att kärnvärdet på sikt skall 
sammanfalla med såväl positionering som identitet och image. Park et al menar också att 
positioneringen långsiktigt kommer att bidra till att skapa en image som är nära kopplad till 
den position som finns i konsumenternas medvetande. Målsättningen med identitetsarbetet är 
att uppnå långsiktig samstämmighet mellan märkesidentitet och image, en tanke av de 
Chernatony (1998) som återfinns i diskussionen om identitet kontra image.  
 
Att vi på detta vis kan se hur många av respondenterna håller fast vid värden som har med 
körglädje och körupplevelser att göra är sannolikt en produkt av ett lyckat och medvetet 
arbete med marknadsföring av varumärkets identitet och positionering. Att vi samtidigt ser 
hur starkt varumärket också är förknippat med status och prestige trots att detta utgör perifera 
värden i BMWs identitet enligt företaget självt går att tolka på två sätt; antingen har BMW  
underskattat betydelsen av status och prestige då en konsument köper en BMW och/eller har 
de kringliggande värdena i identiteten en större praktisk påverkan än vad teorin framhåller. Vi 
kan också se tecken på det som redan anses ganska välkänt, nämligen att vad 
märkesinnehavaren uppfattar som märkets identitet inte alltid helt behöver sammanfalla med 
hur konsumenterna uppfattar varumärket. 
 
Innan vi går vidare till undersökningens egentliga resultat och tyngdpunkt, nämligen 
jämförelsen mellan de två undersökningsgruppernas svar, finns det en poäng med att belysa 
de svarspoäng som inkommit på respektive fråga samt att ge några kommentarer i anslutning 
till denna framställning. Hur frågorna har bemötts och besvarats ger en nödvändig bakgrund 
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till om det går att se några eventuella skillnader mellan grupperna, samt vilka slutsatser som 
kommer att låta sig göras längre fram.  
 
Vi har tidigare varit inne på de påståenden som direkt berör prestige, lyx, status och 
exklusivitet. Dessa påståenden har varit av stor betydelse för att kunna konstatera huruvida 
BMW kan sägas vara ett verkligt prestige- och statusorienterat varumärke. Dessutom har det 
varit dessa aspekter som vi velat undersöka i enlighet med uppsatsens syfte. I övrigt noterar vi 
att de påståenden som i enlighet med metodteorins förslag skulle utformas som negativt 
laddade (gemene, svensson, råd, köpa, utstrålade, medelmåttighet) genomgående har mottagit 
väsentligt lägre snittpoäng än de påståenden som har varit positivt laddade. Undantaget är 
påståendet om medelmåttighet där respondenterna reagerade häftigt och många gånger tog 
helt avstånd från påståendet. Snittpoängen här blev därför så hög som 6,2. Vi är därför inte 
sena att själva ifrågasätta lämpligheten i detta påstående. Vi vill emellertid överlag ställa 
frågan hur lämpligt det är att ha med negativt laddade påståenden. Dels är det väldigt svårt att 
utforma själva påståendet på ett lyckat och naturligt vis, och dels är vår känsla att 
respondenterna inte riktigt vet hur de skall ställa sig till denna typ av påståenden. De bemöter 
ofta detta genom att sätta ett värde som ligger närmare mitten på skalan än när påståendet är 
mer rakt och naturligt formulerat. 
 
Påståendet om gemene man upplever vi ha lidit av just den förvirring som beskrivs ovan, och 
resultatet blev ett genomsnitt på 4,8. Påståendet är negativt laddat samtidigt som uttrycket 
gemene man kanske kan upplevas som något diffust. Svensson är i Sverige ett kraftfullt 
negativt laddat uttryck varför vi misstänker att en hel del respondenter har känt sig manade att 
ta avstånd från påståendet med samma kodnamn. Snittpoängen blev högst av de negativt 
värderade påståendena så när som på medelmåttighet. Råd och köpa är snarlika påståenden 
och har till viss del använts som kontrollpåståenden. Av denna anledning är det glädjande att 
konstatera en stor likhet i respektive snittpoäng – 5,1 respektive 5,0. 
 
Ett annat kluster av påståenden är lyckats, välbärgade, avundsjuka och framgång. Dessa 
påståenden har bemötts med i sammanhanget låga snittpoäng. Att BMW körs av välbärgade 
människor var det inte många som instämde i och snittpoängen blev rekordlåga 3,5. Vi tror att 
de låga poängerna förklaras av att påståendena är av en med svenska mått utmanande 
karaktär, varpå följden har blivit att snittpoängen ligger relativt nära mittalternativet. Denna 
upptäckt har en koppling till BMWs Brand monitor där faktorn krävande (demanding) mäts 
utifrån just denna typ av påståenden (För framgångsrika människor, för folk som är på väg 
upp, för människor som uppnår sina mål och för personer som alltid söker nya utmaningar). 
Vår undersökning insinuerar att denna typ av värden egentligen inte utgör något viktigt 
fundament för BMW i Sverige, och att det kanske därför inte borde utgöra en självklar del i 
den så kallade diamantmodell som deklarerar BMWs varumärkesidentitet. Värden såsom 
status och prestige verkar i detta fall utgöra en viktigare del i identiteten åtminstone på den 
svenska marknaden. Detta skulle kunna bidra till en bättre överensstämmelse mellan 
märkesinnehavarens och konsumenternas bild av varumärket, det vill säga kongruens mellan 
identitet och image, vilket bland andra Melin (1999) propagerar för. 
 
Ett påstående som bör ägnas separat utrymme är ”utstrålade” (BMW utstrålade mer status för 
några år sedan). Detta är ett påstående som bättre än något annat fångar det ämne som vi i 
grund och botten är mest intresserade av, nämligen om det finns något fog för antagandet att 
BMWs varumärke är satt under viss press avseende dess status- och prestigeimage. 
Introduktionen av kompaktmodellerna har enligt vissa forskare, exempelvis Uggla (2002), 
utpekats som ett första stressmoment för varumärkets image i termer av status och prestige, 
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och en utgångspunkt har varit att denna stress skulle kunna förstärkas ytterligare av 1-seriens 
entré. Påståendet ”utstrålade” är mycket riktigt det enskilda påstående där åsikterna har gått 
mest isär. Oavsett grupptillhörighet har vi fått in alla typer av svar och detta i relativt jämn 
fördelning över hela skalan. Som vi nämnt i empirin ligger svarsfrekvensen på mellan 10 och 
20 procent på alla de sju poängalternativen. Standardavvikelsen är också högst för detta 
påstående – 2,0 i genomsnitt på de två undersökningsgrupperna. Hela 43 stycken respondenter 
bemötte påståendet med lägsta möjliga omdöme. 
 
 
5.3 Teori kontra kvantitativ empiri  
 
Om vi då utgår från att BMW faktiskt uppfyller kriterierna för ett prestigeorienterat 
varumärke, och därmed kan klassas som ett sådant, har det nu blivit dags att repetera det 
resultat som undersökningen gav. Detta resultat skall i detta skede analyseras utifrån den teori 
som vi nu bedömt vara betydelsefull då den diskuterar varumärkesutvidgning utifrån ett 
prestigeorienterat varumärkesperspektiv. 
 
Det undersökningsresultat som framkom vid sammanställningen av den kvantitativa 
enkätundersökningen var på många sätt ett oväntat resultat utifrån de tankar och 
föreställningar som vi har haft i åtanke under uppsatsens gång. Detta beror till stor del på att 
teorin bitvis har målat upp en ganska dyster bild av vilka negativa effekter som kan följa i 
kölvattnet av en varumärkesutvidgning – i synnerhet om den är vertikal och nedåtriktad. En 
teori som fångat vårt intresse och som också kommit att utgöra lite av en kärna i vårt syfte är 
diskussionen om hur modervarumärkets image riskerar att urvattnas och tappas något på de 
aspekter som har med prestige och exklusivitet att göra. Detta är en teori som stöds av flera 
forskare (Kim & Lavack 1996; DelVecchio, 2000; Chen & Chen, 2000; och Uggla, 2000) och 
urvattning av varumärkets image förefaller vara ett allmänt vedertaget riskmoment. Denna 
teori i kombination med det faktum att BMW stod inför en liknande frågeställning med 
introduktionen av sin mindre 1-serie gjorde att vi föreföll ha funnit ett ypperligt tillfälle att 
genomföra ett empiriskt test av hur väl denna teori står sig i praktiken. 
 
Icke desto mindre har vi vid en genomgång och analys av datamängden inte funnit något 
egentligt stöd för denna teori. Det har på sina ställen dykt upp vissa tendenser och vi har tidvis 
tyckt oss känna att någonting var på gång att visa sig som skulle kunna föreslå att teorin hade 
också en praktisk bärkraft. Då allting sammanställts och analyserats med hjälp av SPSS skulle 
det emellertid visa sig att det inte gick att upptäcka någon statistiskt säkerställd skillnad 
mellan de båda undersökningsgrupperna (kontrollgruppen och 1-seriegruppen) totalt sett. 
Faktum är att de värden som framkom inte ens var i närheten av att falla inom en 95-procentig 
konfidensnivå.  
 
Tanken med undersökningen var att utreda huruvida 1-seriegruppen skulle respondera med 
lägre omdömen på påståendena i enkäten, vilka uteslutande på något vis gick att relatera till 
frågor som rör prestige, status och exklusivitet, än vad kontrollgruppen gjorde. Den enda 
skillnaden mellan de båda enkäterna som sändes till de olika undersökningsgrupperna var att 
1-seriegruppens enkät inleddes med en neutral och objektiv text om den kommande 1-serien. 
Vi upplevde tillsammans med vår handledare att det var ett rimligt antagande att en eventuell 
negativ inställning till 1-seriens påverkan på varumärkets prestige och status skulle kunna 
fångas upp vid en jämförelse mellan de båda gruppernas snittpoänger på de olika påståendena. 
Detta antagande stöddes också av Roland Knutsson, kursansvarig för kursen Marknadsanalys 
som ges på kandidatnivå vid ekonomihögskolan, Lunds universitet. 
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Det går naturligtvis ändå att spekulera kring i vilken utsträckning resultatet hade kunnat 
utfalla annorlunda om ett annat angreppssätt eller utformning skulle ha valts istället. Till 
exempel skulle det kanske ha blivit ett annat resultat om texten i anslutning till 1-
seriegruppens enkät hade vinklats och vridits något för att på ett annat sätt accentuera 
modellens koppling till Golfklassen, det lägre priset och de större volymer som detta sannolikt 
skulle komma att medföra. Ett sådant resultat skulle emellertid inte vara rättvisande och 
tillförlitligt, och vi har av denna enkla anledning strävat efter att påverka respondenterna så 
lite som någonsin varit möjligt.  
 
 
5.3.1 Andra kvantitativa resultat  
 
Även om det inte gick att hitta någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda 
undersökningsgruppernas enkätsvar totalt sett utesluter inte detta att det kan finnas andra 
mönster i datamängden som är värda att notera. Till att börja med kan det vara av intresse att 
kommentera och analysera de utfall som vi fann på subnivå, det vill säga då vi undersökte 
eventuella skillnader inom olika ålders- och inkomstsegment. Också utfall och frekvenser 
kommer att gås igenom en gång till även om just detta avsnitt snarast bidrar till att nyansera 
bilden av enkäten istället för att belysa aspekter kring utvidgningen till 1-serien. 
 
 
5.3.1.1 Inkomstgrupper 
 
Med nästan tvåstjärnig signifikans (98,8 procent) gick det att fastslå en skillnad mellan 
gruppernas inställning till påståendet ”BMW tillverkar bilar som utstrålar status” i 
inkomstgruppen 500-750 tkr/år. Här framgick det att 1-seriegruppen tyckte att varumärket var 
mindre förknippat med status än kontrollgruppen. En tolkning av detta skulle kunna vara att 
de med lite högre inkomster påverkas negativt av att en mindre och billigare modell införs. 
Denna tolkning motsägs emellertid av det faktum att vi inte kunde finna något stöd för att 
också inkomstgruppen 750 tkr/år eller mer tyckte likadant. Utifrån den teori som Uggla 
(2002) och Kim & Lavack (1996) diskuterar kan en konsekvens av att tära på den upparbetade 
prestigen i varumärket vara att delar av kundbasen, som använt varumärket i syfte att 
förstärka sin självbild, känner sig lurade av att varumärket nu lanseras mot bredare 
kundgrupper. Resultatet ovan skulle enligt denna teori tyda på att den del av kundbasen som 
mest värnar om att varumärkets prestige och status upprätthålls återfinns i inkomstgruppen 
500-750 tkr/år. Mot detta talar dock de siffror som framkom för påståendena prestige och 
exklusivitet, där det inte går att finna någon säkerställd skillnad mellan enkätgrupperna inom 
samma inkomstsegment. 
 
Om vi ändå leker med tanken att förklaringen faktiskt ligger i att detta inkomstsegment skulle 
vara de som har störst intresse av att varumärkets status och prestige bibehålls på en hög nivå, 
kan det ju vara av intresse att ställa sig frågan varför det är på detta viset. En årsinkomst på 
500-750 tkr/år motsvarar ungefärligen en månadslön i intervallet 42 000 – 62 500 kr, vilket 
för de allra flesta måste betraktas som en ganska hög lön. Detta klientel borde rimligtvis inte 
ha något behov av att köpa en bil för att förstärka intrycket av sin framgång, men samtidigt 
kanske en förklaring kan finnas i att det i sådana kretsar ändå kan förekomma en viss 
statusjakt. Om vi tillåts spekulera fritt dyker tanken upp på vilka samtalsämnen som tas upp 
med kollegor och vänner på luncher och fritid, där finare bilmärken, klädfabrikat och 
klocktillverkare säkert tillhör de diskussioner som kan dyka upp. En förklaring till varför inte 
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inkomstgruppen över 750 tkr/år eller mer, responderar på samma vis skulle kunna vara att de 
inte anser sig ha någonting att bevisa i termer av framgång och status. 
 
Vi känner inte att det finns någon anledning att analysera denna funna skillnad närmare, det är 
trots allt bara en liten del av den totala undersökningen, utan överlåter till läsaren att fortsätta 
resonemanget på egen hand. Det finns en möjlighet att ett resultat som det här kan var en 
bisak i sammanhanget, samtidigt som vi inte skall utesluta att det också kan vara en faktor 
värd att beakta. 
 
Avseende skillnader mellan de olika enkätgrupperna uppdelat på inkomst finns det två 
upptäckter kvar att redovisa, även om vi inte tillskriver dessa samma betydelse som det ovan 
behandlade. Vi såg bland annat hur det med 94-procents säkerhet gick att konstatera en 
skillnad på påståendet ”Folk som kör BMW har lyckats i livet”. Detta påstående, som är nära 
relaterat till de påståenden som återfinns i Brand monitorn beträffande faktorn krävande, fick 
en högre snittpoäng i kontrollgruppen än i 1-seriegruppen i inkomstgruppen 350-500 tkr/år. 
Vidare fann vi ett mönster i inkomstgruppen 200-350 tkr/år på påståendet ”BMW utstrålade 
mer status för några år sedan”. 1-seriegruppen instämde i detta påstående i högre grad än 
kontrollgruppen, vilket kan fastslå med 93,5 procents säkerhet. 
 
Vi har emellertid haft svårt att göra några meningsfulla tolkningar av dessa resultat. Det finns 
ingenting i teorin eller i den övriga empirin som erbjuder förklaringar till ett sådant utfall. 
Dessutom är ingen av skillnaderna möjliga att fastslå på ett statistiskt korrekt sätt. Av dessa 
anledningar känner vi inte att det finns någon anledning att utveckla resonemanget kring dessa 
resultat, men vi ville ändå ta med dem då det kan ligga i läsarens intresse att känna till hur 
resultatet kan variera beroende på vilka som undersöks. 
 
 
5.3.1.2 Åldersgrupper  
 
Också då vi analyserade påståendena utifrån olika åldersgrupper fann vi tre kluster som 
avslöjade signifikanta skillnader. Påståendet ”BMW tillverkar bilar som signalerar prestige” 
bemöttes med klart högre poäng av kontrollgruppen än 1-seriegruppen i åldersgruppen 50-64 
år. Denna skillnad gick att belägga med tvåstjärnig signifikans (99,4 procent). Detta resultat 
tolkar vi i enlighet med tolkningen tidigare kring påståendet om status och de skillnader som 
framkom i inkomstgruppen 500-750 tkr/år. Detta innebär att åldersgruppen 50-64 år 
tillsammans med inkomstgruppen 500-750 tkr/år tillsammans utgör det segment som mest 
värnar om varumärkets prestige och status då de till stor del köper en BMW på grund av dess 
koppling till dessa värden. Möjligheten att den aktuella inkomstgruppen och åldersgruppen 
sammanfaller till relativt stor del går inte att förringa. Då åldersgruppen 65 år eller äldre bara 
omfattar tre respondenter blir det omöjligt att säga någonting om hur väl deras svar stämmer 
överens med åldersgruppen 50-64 år. 
 
Vidare fann vi i åldersgruppen 19-34 år ett samband mellan påståendena ”BMW är en bil som 
vem som helst kan köpa” och ”BMW tillverkar bilar som de flesta har råd med”. Med 98,1 
procent respektive 97,5 procents säkerhet kunde vi fastslå att 1-seriegruppen utdelade lägre 
snittpoäng än kontrollgruppen. Sambandet beror naturligtvis på att påståendena är snarlika till 
sin karaktär. I övrigt tolkar vi skillnaden mellan enkätgrupperna inom detta ålderssegment 
som att detta yngre ålderssegment vid frågor som rör bilar i allmänhet och BMW i synnerhet 
har lättare för att ta åt sig information om mindre och billigare modeller. Med detta menar vi 
att en person i åldersgruppen 19-34 fäster större intresse vid texten om 1-serien i 1-
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seriegruppens enkät än vad de äldre gör som har läst samma enkät. Trots att de äldre läser 
samma text innan enkäten besvaras ligger det djupare förankrat hos dem att BMW förknippas 
med större och exklusiva bilar, vilka de kanske själva är ägare till. De i åldersgruppen 19-34 
inser i större utsträckning att 1-serien kommer att bli en realitet som kan göra varumärket 
BMW mer lättillgängligt för den stora massan. Resultatet går alltså sammanfattningsvis att 
tolka som att människor i olika åldrar relaterar varumärket BMW med olika aspekter och 
modeller. För en person i åldern 19-34 innebär BMW framför allt modeller som 3-serien och 
1-serien medan en person i exempelvis åldern 50-64 i högre grad förknippar BMW med 
prestige- och statusfyllda modeller som 5-serien och 7-serien. 
 
 
5.4 Teori kontra kvalitativ empiri 
 
Hittills har vi gått igenom vad som skulle kunna betraktas som undersökningens karaktäristik 
och givit kommentarer till detta. Vi har argumenterat för att BMW kan klassas som ett 
prestigeorienterat varumärke och funnit stöd för att det kan vara av intresse att undersöka 
dynamiken kring hur BMWs varumärke reagerar på stress i form av nedåtriktade vertikala 
utvidgningar. Vi har också sett att det finns vissa tvivelaktigheter kring hur BMWs varumärke 
har utvecklats de senaste åren, åtminstone med avseende på faktorn status. 
 
Nu har tiden kommit att göra en jämförelse mellan vad som står att läsa i litteraturen och hur 
det enligt vårt kvalitativa empiriska material fungerar i praktiken. Detta kommer att ske 
utifrån en rad utvalda rubriker och nyckelord från teoriframställningen tidigare i uppsatsen. 
Respektive rubrik eller nyckelord kommer sedan att ställas mot den kvalitativa empirin. 
  
Då vi går vidare i uppsatsen upplever vi att en sammanfattning av de viktigaste teorierna kan 
vara på sin plats. Även om all teori som vi tagit med fyller en klargörande eller beskrivande 
funktion finns det vissa avsnitt som har en närmare koppling till uppsatsens syfte och kärna än 
andra avsnitt. Den teori som kommer att utgöra grunden för den kommande analysen återfinns 
i det inledande stycket under varje underrubrik. Efter detta teoristycke redovisar vi den 
kvalitativa empiri som vi funnit vara av relevans i sammanhanget. Varje rubrik avslutas med 
en analytisk integration och jämförelse mellan teori och empiri. 
 
I enlighet med den teori som vi framhöll som den kanske mest väsentliga och sammanfattade i 
slutet av teorikapitlet vill vi här utveckla resonemanget kring vilka motiv som ligger till grund 
för varumärkesutvidgningen till 1-serien. Övriga punkter från denna teoretiska 
sammanfattning, förutom begreppet elasticitet som kommer att diskuteras i slutsatsen, följer 
sedan i tur och ordning. 
 
 
5.4.1 Utvidgningsmotiv 
 
Enligt teorin om utvidgningsmotiv finns det några framträdande anledningar till att utvidga ett 
befintligt varumärke. En av dessa är att kostnaden för att introducera ett nytt varumärke till 
stor del går att undvika genom att utnyttja ett befintligt varumärke. DelVecchio (2000) 
instämmer i detta och resonerar också kring möjligheten till snabb acceptans av den nya 
produkten på grund av det välkända varumärket och den kvalitetsstämpel och riskreducerande 
faktor som detta utgör. Ett annat motiv är enligt Kapferer (2001) att det kan vara en 
nödvändighet för företagets långsiktiga överlevnad. Ambler & Styles (1997) talar vidare om 
hur konkurrenter som går in på din marknad framtvingar en respons i form av en 
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varumärkesutvidgning för att återta förlusterna. En ytterligare aspekt finns i den möjlighet att 
FoU-avdelningen utvecklar nya idéer som kan vara värda att använda då de matchar det 
befintliga varumärket. Att fylla ledig produktionskapacitet framhålls också som ett möjligt 
motiv för lanseringen av en varumärkesutvidgningen. 
  
Från BMWs informationsmaterial finner vi direkt i inledningen en deklaration som säger att 
BMW skall fortsätta växa ”under a single flag” och innehålla modeller som passar folk i ”all 
walks of life”. Separationen från Rover Group (de Geer berättade att uppköpet av Rover 
Group genomfördes primärt för att generera större volymer till BMW-koncernen), viljan att 
växa på egen hand och den vetskap som Millberg enligt Boyd (2002) besitter rörande den 
kritiska volymen på två miljoner tillverkade fordon per år, har sannolikt mer eller mindre 
tvingat fram utvecklingen av en modell som kan nå en potentiellt mycket stor målgrupp. 
Kompaktklassen där 1-serien kommer att återfinnas utgör idag det segment där det säljs flest 
bilar i Europa, som utgör företagets viktigaste marknad. Även Jäger och Bergström framhåller 
de potentiellt större volymerna som en viktig faktor för att förstå motivet till utvidgningen. 
 
Jäger och Bergström framhåller emellertid båda behovet av en så kallad instegsmodell som 
det primära motivet för BMW. Denna instegsmodell skall fylla en tidigare saknad funktion 
som attraktiv förstabil för de lite yngre. Genom att på detta vis tidigt få in bilköparna i 
varumärkesfamiljen läggs grunden till en möjlig livslång märkeslojalitet som kan generera 
stora vinster för företaget. Pettersson tror att många konsumenter idag tänjer sig för att ha råd 
att köpa en 316i eller 316ti Compact.  
 
De större volymerna möjliggör inte bara högre försäljningssiffror och intäkter utan också en 
kraftig kostnadsreduktion. Bergström framhåller hur stora volymer kan ge positiva effekter i 
form av skalekonomisk karaktär. Han exemplifierar med hur kostnaderna kan pressas jämte 
mot underleverantörerna vid inköpsförhandlingarna. Detta har framför allt med delat 
komponentutnyttjande att göra – större volymer av komponenter bör kunna innebära 
framförhandling av lägre priser per styck. 
 
Vid en jämförelse mellan de motiv som framkommit i teorin och de motiv som framhållits i 
våra empiriska källor återstår det att se om det går att hitta några gemensamma 
beröringspunkter. Motivet att undvika kostnader för utvecklingen av ett nytt varumärke, som 
framhållits av bland andra Aaker (1996) och Kapferer (1997), är inte något som tas upp i vårt 
empiriska material. Anledningen till att inte detta motiv tas upp kan dock troligtvis förklaras 
av att beslutet om 1-serien sedan länge är fattat och att ingen egentligen har resonerat i termer 
av vad alternativet skulle innebära (nämligen introduktionen av ett nytt varumärke och de 
kostnader som skulle följa på detta). Det är således inte på något sätt uteslutet att detta har 
utgjort ett viktigt motiv för BMW när beslutet togs. Apropå kostnadsbesparingar nämner 
Bergström istället de skalekonomiska fördelar som större volymer medger, men menar 
samtidigt att detta inte har varit av någon avgörande betydelse då beslutet att utvidga fattades. 
 
DelVecchios (2000) utvecklade resonemang om att en varumärkesutvidgning når snabb 
acceptans på grund av den renommé som finns upparbetad i det varumärke som används är 
sannolikt också en faktor som har utgjort ett viktigt motiv då beslutet att introducera 1-serien 
fattades, men inte heller detta är något som våra intervjuobjekt eller övriga empiriska material 
tar upp till diskussion.  
 
Motiven som hade med FoU och kapacitetsutnyttjande att göra framstår inte som något 
avgörande motiv i vår fallstudie. Ingenting tyder på att dessa motiv har varit av relevans för 
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BMW vid beslutsfattandet kring utvidgningen. En ny bilmodell är knappast något som 
laboreras fram inom ramen för FoU utan är sannolikt resultatet av välplanerade och medvetna 
strategier. Beträffande kapacitetsutnyttjande är förhållandet snarast det omvända i BMWs fall. 
Företaget har några riktigt goda år bakom sig och det finns därför ingen anledning att 
misstänka ledig produktionskapacitet. I årredovisningen framgår hur företaget har investerat 
stora summor i nya tillverkningsfaciliteter och utrustning för att stå rustade inför den 
kommande expansionen. Istället ställer en utvidgning således snarast krav på ny och större 
kapacitet, och kan kanske dessutom ställa till med problem i fråga om flaskhalsar, 
kapacitetsbrist och svårbedömd eller ojämn efterfrågan för den nya bilmodellen. 
 
Det av Kapferer (2001) framförda motivet att varumärkesutvidgningar ofta är en 
nödvändighet för långsiktig överlevnad förefaller i detta fallet vara det som stämmer bäst 
överens med vår empiri. Såväl Millberg (genom Boyd, 2002), BMWs informationsmaterial 
(2000), de Geer och kollegorna på Ogilvy Jäger och Begström diskuterar tillgången till de 
stora volymer som den nya marknaden och segmentet medför som det viktigaste motivet för 
BMW att introducera en mindre och billigare modell. Huruvida volymmotivet är framdrivet 
på grund av att det är ett måste för att överleva på lång sikt går emellertid naturligtvis att 
diskutera. BMW är idag som vi kunnat se siffror på ett ganska välmående företag som 
upplever skaplig medvind på en i övrigt turbulent marknad.  
 
I teorin framhålls också möjligheten att en utvidgning kan framtvingas då konkurrenternas 
utvidgningar inkräktar på den egna marknaden, eller då de finns på en marknad där man själv 
ännu inte befinner sig. Detta framstår som möjliga bidragande motiv. Såväl Mercedes som 
Audi erbjuder idag mindre och billigare modeller (A-klass respektive A2 och A3) vilka bland 
annat fyller en funktion som instegsmodeller i de båda varumärkenas program. Detta riskerar 
att BMW kan förlora kunder som gillar varumärket men som saknar ett bra alternativ som 
förstabil. Vidare har bland annat Volkswagen mer och mer börjat göra en klassresa och 
förflytta sig uppåt mot premiumklassen och de mer prestigeorienterade varumärken som 
återfinns här. VW Phaeton och VW Touareg är två exempel på Volkswagen-modeller som 
kommit att bli direkta konkurrenter med BMW (Phaeton återfinns i samma pris- och 
storleksklass som 7-serien och Touareg har samma likheter med BMWs SUV X5).  
 
Bergström säger att avsaknaden av en instegsmodell är ett rimligt motiv till lanseringen av 1-
serien. Jäger tar i ännu hårdare då han konstaterar att BMW behöver en instegsmodell i 
prisklassen kring 150 000 kronor i sin produktportfölj. Detta motiv verkar således ha ett 
kraftfullt empiriskt stöd men vi har dessvärre inte funnit någon teori som omnämner eller 
utvecklar detta.  
 
En annan aspekt som inte tas upp i teorin men som framstår som tämligen självklar är en 
diskussion som Bergström tar upp. Detta gäller att motivet faktiskt kan vara så enkelt som att 
efterfrågan framtvingar en varumärkesutvidgning. Detta går till viss del in i resonemanget 
kring instegsmodellerna, men kan även omfatta en större trend på marknaden. En sådan trend 
kan vara att det överlag säljs mer och mer mindre och relativt billiga bilar samtidigt som att 
försäljningen av större och dyrare bilar avtar. Även om det inte går att se några tecken på att 
försäljningen av större bilar avtar i dagsläget vet vi genom AMS (2002) att kompaktklassen 
omfattar de största volymerna på den europeiska bilmarknaden. Det är därför inte så 
förvånande att BMW vill ha en bit också av den kakan. 
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5.4.2 Lämplighet och överensstämmelse (Fit) 
 
Begreppen ovan har att göra med hur konsumenterna uppfattar och upplever en 
varumärkesutvidgning. I samband med detta talar bland andra Bristol om hur väl deras 
befintliga föreställning om varumärket stämmer överens med de värden som 
varumärkesutvidgningen kommunicerar. Enligt Ambler & Styles (1997) och Keller (1998) 
accepteras utvidgningen till större sannolikhet om modermärket upplevs vara av hög kvalitet 
och har fördelaktiga associationer hos konsumenterna. Överensstämmelse har att göra med 
såväl den faktiska likheten mellan produkterna som med en känsla av konsekvens i 
varumärkeskonceptet. En svårighet anses vara att bestämma vilken del av varumärket som 
skall utgöra grunden för utvidgningen. Om det finns tvivel kring hur god överensstämmelsen 
är kan det enligt Bhat (1998) et al vara idé att överväga någon alternativ strategi som till 
exempel utvecklingen av ett nytt varumärke. 
 
De Geer menar att det är av största vikt att 1-serien kommer att bära alla de kännetecken som 
konsumenterna är vana vid att återfinna hos varumärket BMW. Detta innebär bland annat att 
kvaliteten måste vara på topp liksom att designen och formspråket går att känna igen från 
övriga modeller. Han säger vidare att det är naturligt att också 1-serien återfinns i 
premiumsegmentet i sin klass, och att priset av denna anledning medvetet kommer att sättas 
relativt högt. Konceptet med bakhjulsdrift och längsmonterad motor är detsamma som på 
övriga BMW-modeller.  
 
Pettersson resonerar kring att BMW hittills har varit unikt bra på att göra en bil som 
kommunicerar med föraren och att den avgörande frågan kommer att bli huruvida BMW 
lyckas förmedla samma karaktäristika till 1-serien. Med detta avser han framför allt ett starkt 
intryck av prestige och känsla. Om BMW lyckas med detta ser Pettersson ingen anledning till 
varför inte 1-serien skulle kunna bli lika lyckad som andra modeller. Jäger är inne på samma 
spår och hävdar spontant att varumärkesutvidgningen är helt riskfri förutsatt att bilen kommer 
att ha samma körglädje och kvalitet som övriga BMW-modeller. Andra faktorer som BMW 
behöver bevisa för att konsumenterna skall uppleva överensstämmelse är enligt Jäger teknisk 
överlägsenhet och att 1-serien lyckas med att bli klassledare i kompaktklassen. Bergström 
diskuterar att BMW bör sträva efter att tydligt differentiera sig från konkurrenterna i 
kompaktklassen för att understryka varumärkets särställning avseende bland annat körglädje 
och prestige. I e-mailet från den anonyma uppgiftslämnaren läser vi att förmågan att hålla sig 
till sitt ursprung med körglada och kvalitativa bilar är avgörande för hur 1-serien kommer att 
tas emot av marknaden. 
 
Jägers resonemang kring en eventuell konflikt mellan BMWs image som statusbil och den 
image av folkbil som 1-serien eventuellt kommer att medföra är värt att notera. 
Konsumenterna har ett intresse av att BMWs varumärke kommer att förbli åtråvärt och 
eftertraktad genom bland annat de relativt små volymerna. Det kan här uppstå en bristande 
känsla av överensstämmelse med den ökade åtkomlighet som 1-serien kommer att medföra. 
Jäger menar att man åtrår det som är svårt att få tag på, och att introduktionen av 1-serien 
riskerar att göra varumärket BMW mindre åtråvärt på grund av att det blir relativt lätt att 
komma åt varumärket genom denna billigare modell. 
 
Beträffande till vilken grad 1-serien kan förväntas erhålla en känsla av lämplighet och 
överensstämmelse med varumärket BMWs värden vill vi börja med att säga att de fysiska 
likheterna i termer av design, formspråk och bakhjulsdrift och så vidare sannolikt kommer att 
bli slående. 1-serien kommer emellertid som det ser ut idag inte att förses med någon 6-
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cylindrig motor, vilket faktiskt utgör ett av BMWs kännetecken. Vi har i den kvantitativa 
undersökningen erhållit ett par kommentarer som starkt understryker den passion som vissa 
upplever för de 6-cylindriga motorerna: 
 
”Jag ställer mig frågande till vad som händer med den nuvarande 3 serie Compact när 1 
serien dyker upp, eftersom bilarna blir ungefär lika stora och kommer att kosta lika mycket. 
Jag hade t.ex. hellre köpt en 3 serie Compact med 6 cylindrig motor  istället för den troliga 1 
serien med 4 cylindrig motor på 240 hästar. Inser att bägge inte kan tillverkas parallellt, men 
då borde 1 serien erbjudas med 6 cylindriga motorer när den kommer. BMW är för mig 
bakhjulsdrift och längsmonterad rak sexa. Det vore synd om BMW skulle gå ifrån detta 
koncept mer och mer.” 
 
”För att BMW ska kunna behålla sin image med körglädje och status och dessutom kunna 
förvalta ”M-arvet” på absolut bästa sätt så bör man nog rikta in sig på sina enastående 6 
cylindriga modeller och uppåt. Det innebär att man borde låta alla 4–cylindriga modeller & 
ekonomimodeller typ Compact somna in för gott! För var finns körglädjen och statusen i t.ex. 
en 316i Compact ?.. Med andra ord så skulle 1-serien aldrig få vakna till liv, BMW borde stå 
över sånt!” 
 
Vidare är 1-serien trots de fysiska likheter som finns framför allt en mindre och billigare 
modell än de BMW-modeller som finns idag. Detta anses av de flesta som vi varit i kontakt 
med inte utgöra något problem så länge kvalitet, körglädje och prestigeintryck kan bibehållas. 
Jäger framhåller emellertid ett litet frågetecken kring huruvida konsumenterna kan uppleva en 
konflikt i varumärkeskonceptet då modermärket innehåller värden såsom exklusivitet vilket 
bidrar till att höja åtrån till varumärket medan 1-serien medför värden såsom åtkomlighet och 
folkbil. Detta relaterar till Bristols (2002) diskussion om hur väl konsumenternas befintliga 
föreställning om varumärket stämmer överens med de värden som varumärkesutvidgningen 
kommunicerar. En respondent sammanfattar denna risk på ett bra sätt, och menar till och med 
att ett nytt varumärke borde övervägas för 1-serien, något som enligt Bhat kan vara ett 
alternativ om överensstämmelsen upplevs som låg. 
 
”Då BMW är ett varumärke som förutom att det är synonymt med körglädje har sitt värde i 
sin exklusivitet (på samma sätt som Rolex eller Armani), finns det ju en uppenbar risk att 
erodera BMW:s kärnvärden genom att lansera en ”folkbil” under namnet BMW. Att flytta 
BMW från ”want to have” till ”able to have” kan underminera vad BMW-kulturen handlar 
om; ha råd, unna sig, “utvalda” skaran, entusiasten. En bättre lösning är att kalla bilen för 
”ONE” – powered by BMW för att undvika att BMW repositioneras till ”som vilken bil som 
helst”.” 
 
 
5.4.3 Upplevd kvalitet 
 
I likhet med många av de diskussioner som förs i samband med lämplighet och 
överensstämmelse finns teori som talar om vikten av att kvaliteten upprätthålls i den 
utvidgade produkten för att inte den upplevda kvaliteten i modervarumärket skall riskera att 
urvattnas. Kim & Lavack (1996) menar att en sämre kvalitet är det största hotet mot en lyckad 
varumärkesutvidgning, både i termer av framgång för den nya produkten och 
modervarumärkets image och renommé. De anser vidare att de flesta nedåtriktade 
utvidgningar också innebär en sämre upplevd kvalitet. Sethuraman & Cole (1999) anser att 
upplevd kvalitet har en mycket nära koppling till möjligheten att ta ut en prispremie för 
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märkesprodukterna. Diskussionen indikerar att ett varumärke som förmedlar ett högt 
kvalitetsintryck extra noga bör betänka vilket kvalitetsintryck utvidgningen förmedlar. 
 
Pettersson ger ett ekonomiskt exempel på hur upplevd kvalitet skiljer sig från faktiskt kvalitet. 
Han menar att den högre kvalitet som en förare upplever i en BMW jämfört med ett annat 
märke uppskattningsvis kostar företaget femtusen till tiotusen kronor att framställa. Företaget 
kan emellertid tack vare detta ta ut ett pris som är trettio tusen till fyrtio tusen kronor högre än 
det jämförbara märket. Mellanskillnaden kan sägas utgöra tillverkarens märkespremie. 
Pettersson vill med detta exempel också illustrera att upplevd kvalitet är tydligt åtskilt från 
faktisk kvalitet, samt att den upplevda kvaliteten också utgörs av andra faktorer såsom 
märkeslojalitet och märkesprestige. 
 
Flint (2002) menar att det finns en koppling mellan kvalitet och prestige, vilket sammanfattas 
i citatet ”If they can maintain the quality they can maintain the prestige”.  Som vi kommer 
ihåg från diskussionerna kring överensstämmelse är kvalitet ett nyckelbegrepp också enligt 
Jäger, Bergström och de Geer. Om kvaliteten kommer att uppfattas som hög och i linje med 
BMWs tidigare kvalitetsrykte kommer 1-serien att ha goda möjligheter att lyckas utan att det 
får negativa konsekvenser för modervarumärket.  
 
I Brand monitorn framgår det att begreppet kvalitet inte återfinns explicit i BMWs 
identitetsdiamant. Faktum är att vi inte hittar något begrepp i diamanten som över huvud taget 
kan kopplas till kvalitetsaspekter av varumärket BMW.  
 
Petterssons resonemang går helt in i det resonemang som förs av Sethuraman & Cole (1999),  
där kopplingen mellan upplevd kvalitet och prispremier diskuteras. Det är också intressant att 
notera hur Pettersson och Flint ser en koppling mellan upplevd kvalitet och varumärkets 
prestige så till vida att en hög märkeskvalitet bidrar till att kvaliteten upplevs som högre 
samtidigt som man kan anta att en lägre upplevd kvalitet kan dra ner ett varumärkes prestige. 
 
Det som diskuteras som en självklarhet och nödvändighet av bland andra Jäger, Bergström 
och de Geer anser Kim & Lavack (1996) vara mycket svårt att uppnå i praktiken. Författarna 
menar att en mindre och billigare modell får till följd att kvaliteten oftast upplevs som sämre 
än vad den kanske egentligen är. Anledningen till att detta inte diskuteras i empirin kan 
möjligen bero på att våra intervjupersoner har förbisett att det finns en skillnad mellan faktisk 
och upplevd kvalitet. Risken med detta blir i så fall att en fullgod BMW-kvalitet från 
tillverkarens sida ändå kommer att uppfattas som lägre av konsumenterna. 
 
 
5.4.4 Graden av distans 
 
Att distansera kärnvarumärket från varumärkesutvidgningen är ett sätt att skydda 
kärnvarumärket från de eventuella negativa effekter som kan uppstå i samband med 
varumärkesutvidgningen. Risken för urvattning av kärnvarumärkets image går på detta sätt 
enligt Kim & Lavack (1996) och Loken & Roedder John (1993) att undvika genom att 
distansera den vertikala utvidgningen från kärnvarumärket. Enligt teorin kan det vara störst 
idé att överväga en distanserad varumärkesutvidgning för prestigeorienterade varumärken.  
 
Paradoxalt nog kommer en distansering från modervarumärket att vara negativt för själva 
varumärkesutvidgningen, då glansen från modervarumärket mister sin mentala koppling till 
varumärkesutvidgningen i konsumenternas medvetanden. Det som avgör vilken grad av 
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distans som skall användas beror således på vad företaget anser vara viktigast – att säkerställa 
modervarumärkets image eller att ge varumärkesutvidgningen bästa möjliga förutsättningar 
för att nå försäljningsmässig framgång. 
 
Genom att understryka utvidgningens likheter och släktskap med modervarumärket i 
marknadsföringen kommer graden av distan att uppfattas som liten, medan en tonvikt på 
utvidgningens självständighet och unika fördelar distanserar utvidgningen i större 
utsträckning från modervarumärket. 
 
Jäger nämner vid en diskussion kring vidden i BMWs modellprogram att den stora skillnaden 
i pris och användningsområde mellan exempelvis 1-serien och 7-serien talar för att 1-serien 
kommer att accepteras. Han tror att den som kör en 7-serie inte alls kommer att jämföra sig 
själv med den som kör en 1-serie. På detta sätt menar Jäger att kunderna skiljer på BMW och 
BMW utifrån vilken modell som avses. Flint (2002) instämmer indirekt i detta resonemang då 
han konstaterar att det inte finns någon risk med att direktören i sin Mercedes S-klass känner 
missnöje då hans sekreterare kör samma varumärke i form av sin C-klass. 
 
Bergström anser att en ny modell på den svenska marknaden kommer att bedömas utifrån 
samma värden som alla andra modeller eftersom den svenska marknaden inte skiljer på 
exempelvis 3-serien eller 7-serien i varumärkesavseende. Vid ett corporate brand föreligger så 
kallade ”spill-over effects” mellan produkterna, vilket betyder att en reklamkampanj för 1-
serien får effekter också för de övriga modellerna i varumärket BMW och vice versa. 
 
Jäger nämner vid en diskussion kring hur den kommande 1-serien skall marknadsföras att 
reklamen för 1-serien nog kommer att synas i lite annorlunda miljöer och media än vad som 
traditionellt används eftersom de vill nå de lite yngre åldersgrupperna i målgruppen. Han 
menar vidare att utformning av reklam och det kommunicerade budskapet definitivt bör 
accentuera BMWs kärnvärden. 
 
Resonemanget från teorin att det kan vara tänkvärt att distansera varumärkesutvidgningen från 
modervarumärket, i synnerhet för ett prestigeorienterat varumärke, förefaller inte vara något 
som på allvar övervägs i praktiken. Jäger anser att konsumenterna kommer att kunna hålla isär 
7-serien och 1-serien, vilket tydligen också gäller om reklamen kommer att accentuera samma 
kärnvärden för de båda modellerna. Bergström går å andra sidan mot sin kollega då han 
berättar att den svenska marknaden inte brukar skilja på de olika modellerna utan ser alla som 
en BMW oavsett storlek. Han exemplifierar i detta sammanhang med den tyska marknaden 
där konsumenterna snarast identifierar de olika modellerna som subbrands till varumärket 
BMW. I Tyskland är det dessutom olika målgrupper för de olika modellerna medan 
Bergström hävdar att det i Sverige rör sig om i stort sett samma målgrupp oavsett modell.  
 
I samband med detta uttalande konstaterar Bergström att det kan finnas en klar risk med en 
nedåtriktad vertikal varumärkesutvidgning. I synnerhet om den nya produkten inte lever upp 
till det goda BMW-ryktet. Detta beror på de så kallade ”spill-over-effekterna” som han menar 
finns på den svenska marknaden. Om misstanken finns att risken för en negativ spill-over-
effekt är större än chansen för en positiv bör en högre grad av distansering enligt teorin 
understödjas av reklam och marknadsföring avseende varumärkesutvidgningen. 
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5.4.5 Risker med vertikal utvidgning 
 
Som vi vid det har laget har fått en god bild av finns det en rad risker med att genomföra en 
varumärkesutvidgning. Dessa risker är ofta ganska omfattande så till vida att de ligger på en 
tämligen övergripande strategisk nivå. Av denna anledning har det varit svårt att få fram något 
fruktbart empiriskt material kring hur man ser på vissa av dessa risker ur ett praktiskt 
perspektiv. Detta gäller framför allt den risk som förbisedda kostnader anses utgöra. Denna 
aspekt på en risk med att utvidga rör framför allt risken med att bortse från möjligheten att 
utveckla ett eget varumärke eller subbrand istället för att genomföra en utvidgning. Andra 
kostnader kan uppkomma genom ökade marknadsföringskostnader på grund av den splittring 
av marknadsföringsfokus som en utvidgning kan medföra. 
 
Enligt Kim & Lavack (1996) utgör kannibalisering det största hotet vid en nedåtriktad vertikal 
varumärkesutvidgning. För att undvika en kannibalisering måste företaget försäkra sig om att 
deras varumärkesutvidgning utgör en egen nischmarknad. Med nischmarknad menar de att 
den nya produkten skall vara ordentligt åtskiljbar från kärnvarumärkets marknad för att 
förebygga att kunderna ser den nya produkten som ett substitut. Det finns en avvägning 
mellan att differentiera den nya produkten från kärnvarumärket och att ge den likvärdiga 
egenskaper och kvaliteter. En tyngdpunkt på det senare gör att risken för att varumärkets 
image tar skada reduceras. 
 
Tyngdpunkten i denna uppsats är att undersöka huruvida varumärket BMWs image riskerar 
att mattas på de punkter som har med status, prestige och exklusivitet att göra till följd av 1-
seriens introduktion. Utgångspunkt för resonemanget kring mattad image är föreställningen 
att ett varumärke har en kärnidentitet i konsumentens medvetande. Då fler produkter 
presenteras under samma varumärke tvingas konsumenterna ändra sina ursprungliga 
värderingar om varumärket. För att kunna inkorporera också de nya produkterna i sitt 
medvetande antar konsumenterna vanligtvis en bredare föreställning om varumärket än 
tidigare. Följden kan bli att en tidigare starkt fördelaktig bild rörande vissa aspekter av 
varumärket suddas ut och förvandlas till en mer diffus uppfattning om vad varumärket kan 
erbjuda. Vi minns också resonemanget som förts av bland andra Kim & Lavack (1996) och 
Chen & Chen (2000) om hur ett prestigeorienterat varumärke tar en större risk vid en 
varumärkesutvidgning. 
 
Rörande förbisedda kostnader noterar vi kopplingen mellan den teoretiska diskussionen om en 
splittring av marknadsföringsinsatserna på grund av den hårda konkurrensen som kan råda på 
varumärkesutvidgningens marknad och Petterssons resonemang om det getingbo som väntar 
BMW i kompaktklassen. Han nämner att det finns många olika konkurrenskraftiga alternativ 
och starka aktörer i denna klass. Kompaktklassen är enligt Jäger den mest populära i Europa, 
och de stora volymerna lockar många resursstarka biltillverkare att försöka ta en del av denna 
marknad. Det är därför en rimlig tanke att det trots BMWs kända varumärke kommer att 
krävas en hel del resurser för att kapa åt sig en tillfredsställande andel i detta för BMW nya 
segment. 
 
Kannibalisering diskuteras mest konkret av Pettersson och de Geer. Pettersson tror att många 
konsumenter idag tänjer sig för att ha råd med en 3-serie, för att därigenom få tillgång till 
varumärkets värden. Han anser att detta rimligtvis i störst utsträckning gäller modeller såsom 
316i och 316ti compact. Vid introduktionen av 1-serien kan det följaktligen uppstå överföring 
av försäljning från de billigare 3-seriemodellerna till den nya 1-serien. De Geer nämner att 
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just compact-modellerna sannolikt kommer att gå ur tillverkning när försäljningen av 1-serien 
börjat komma igång. 
 
Kim & Lavack´s diskussion (1996) om hur märkesinnehavaren bör se till att 
varumärkesutvidgningen kommer att utgöra en egen nisch relativt kärnvarumärket har vi lite 
svårt att finna någon praktisk koppling till. De Geer verkar snarare vara inställd på att 
varumärkesutvidgningen 1-serien kommer att vara mycket snarlik övriga BMW-modeller och 
att kannibaliseringsrisken därför blir det pris som företaget får betala för att nå framgång med 
försäljningen av 1-serien. Då compact-modellerna aldrig blivit någon riktigt 
försäljningsframgång anser BMW förmodligen att det är en relativt billig uppoffring i strävan 
att uppnå en större försäljning totalt. Om Kim & Lavack´s strategi (1996) hade anammats 
skulle konsumenterna rimligtvis kunna uppleva en brist i överensstämmelse och en högre grad 
av distans till kärnvarumärket, vilket enligt teorin kring dessa begrepp anses vara negativt för 
varumärkesutvidgningens framgångspotential då glansen från modervarumärket inte sprids till 
utvidgningen på samma sätt. 
 
En möjlighet är att Kim & Lavack (1996) menar att en mindre storlek är tillräckligt för att 
kalla varumärkesutvidgningen för nisch, eller åtminstone det faktum att 1-serien kanske 
framför allt kommer att riktas mot ett yngre segment inom BMWs relativt breda målgrupp. 
Detta skulle i så fall förklara varför de Geer och BMW inte nämner 1-serien som något 
kannibaliseringshot mot till exempel den vanliga 316i, som prismässigt befinner sig i ungefär 
samma prisklass som de billigaste compact-modellerna. I övrigt talar det empiriska materialet 
snarast om vikten av hög upplevd överensstämmelse än om behovet av att skapa en egen 
nisch för 1-serien kontra andra modeller. 
 
Mattad image är som sagt den risk som vi lagt ned störst vikt på att undersöka. Av denna 
anledning genomförde vi en relativt omfattande kvantitativ enkätundersökning i syfte att 
undersöka om mattad image avseende varumärkets status, prestige och exklusivitet var en 
reell risk för BMW i samband med att 1-serien introduceras. Vi har emellertid redan tidigare 
analyserat den kvantitativa undersökningens resultat och är här mest intresserade av att 
komplettera denna bild med det som framkommit i den kvalitativa empirin. 
 
De Geer ger inte intryck av att vara särskilt orolig då vi diskuterar 1-seriens eventuellt 
negativa påverkan på prestigen och statusen i varumärket BMW. Han nämner istället att han 
såg en potentiell fara då BMW började sätta ut priser i annonserna för de olika modellerna, 
vilka dessutom framgick och belystes tydligt. De Geer berättar att han kände en viss oro över 
vad som skulle hända med mystiken och statusen i varumärket när priserna hamnade i fokus. 
Att folk insåg att BMWs modeller var billigare än vad de hade trott medförde den positiva 
effekten att konsumenterna fick ett incitament att ta sig till bilhallarna, men samtidigt blev det 
uppenbart att en billig BMW inte behöver kosta så mycket mer än någon annan bil. 
 
Jäger responderar på frågan om risken för mattad image med att ställa motfrågan vad de 
människor som upplever en mattad status och prestige till följd av 1-seriens introduktion 
skulle välja för alternativ istället. Med detta menar han att alla BMWs konkurrenter i 
prestigesegmentet också erbjuder mindre och billigare modeller i sina modellprogram. Som 
exempel på detta ges A-klassen från Mercedes och A3 från Audi. 
 
Jäger hävdar att en BMW till stor del köps för att ägaren skall kunna visa att han/hon har 
pengar och är framgångsrik. En utmaning för varumärket är att vara klassoberoende, det vill 
säga drar till sig kunder från alla samhällsskikt. 1-serien kan få folk med mindre pengar att 
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känna sig framgångsrika, och förhoppningsvis attrahera dessa nya konsumenter utan att stöta 
bort de BMW-kunder som kör de lite större modellerna. Faktum är att Jäger tror att en 
varumärkesutvidgning nedåt i modellprogrammet till och med skulle kunna bidra till att stärka 
varumärkets image. Han avvisar emellertid inte helt tanken på att frågan kan komma att 
uppstå, och noterar att det finns en potentiell konflikt mellan att vara ett statusmärke och en 
folkbil eftersom människor tenderar att åtrå det som är relativt svåråtkomligt. 
 
Bergström, som tidigare berättat om hur BMWs modeller uppfattas olika beroende på om det 
är på hemmamarknaden i Tyskland eller i Sverige, ser en risk med en mindre och billigare 
modell i Sverige eftersom konsumenterna här direkt kommer att likna den vid, och dra 
paralleller till, övriga BMW-modeller. Han säger emellertid också att A-klassen, som 
inledningsvis fick ta emot mycket kritik och skepticism, sannolikt har varit ett nyttigt tillskott 
för varumärket Mercedes. Modellen bidrog till att föryngra varumärket och försvaga stämpeln 
av Mercedes som en tillverkare av gubbiga bilar. På det hela taget upplevde vi således att 
Bergström levererade en övervägande ljus bild av den framtida varumärkesutvidgningen och 
dess eventuella påverkan på varumärket. 
 
I övrigt noterar vi att Boyd (2002) ställer sig samma fråga som vi en gång utgick ifrån då vi 
inledde arbetet med denna uppsats. Frågan återfinns redan i rubriken till hans inlägg; ”Is 
BMW heading for an identity crisis?” vilken senare utvecklas ytterligare till att ifrågasätta 
huruvida BMWs utvidgningsstrategi kommer att göra produktportföljen alltför bred, och om 
denna produktbredd kommer att leda till en försvagad identitet eller om den kan leda till att 
varumärket tvärtom stärks. Eftersom Boyd´s inlägg utgör grunden till ett business case lämnas 
frågan åt studenterna att besvara, och vi söker istället efter svaret i Flint´s artikel (2002). 
 
Flint menar i samma artikel att prestigen kan bibehållas så länge kvaliteten upprätthålls på en 
god nivå. Han hävdar att lyxbilstillverkarna gör helt rätt i att utvidga sina varumärken nedåt 
och att denna strategi inte utgör några problem. I meningen därpå konstaterar han emellertid 
svårigheten med att förena många olika kundgrupper inom samma varumärkesfamilj. 
 
Den anonyma uppgiftslämnaren påpekar att BMW under många år led av en alltför stark 
status i Sverige. Med detta menar han att den status som varumärket medförde gjorde att det 
inte var allmänt accepterat att köra BMW. Inte förrän man lyckades späda ut exklusiviteten 
under den senare delen av nittiotalet dämpades denna inställning till varumärket. Den 
förhållandevis attraktiva prissättningen av 5-serien, en stark introduktion av den nya 3-serien 
och bredare masskommunikation som lyfte fram de relativt låga priserna gjorde att fler 
vågade närma sig varumärket. 
 
Egentligen är det bara Jägers och till viss del Flint´s (2002) resonemang och tankar som stöder 
den teori som finns om mattad image, och dessa herrar är dessutom mycket tveksamma till 
huruvida det finns en risk över huvud taget. Icke desto mindre nämner Jäger en konflikt 
mellan statusbil och folkbil, och Flint menar att det kan bli problematiskt att samla en väldigt 
bred kundbas inom ett och samma varumärkes ramar. Bådas resonemang tangerar en teoretisk 
tanke om att konsumenterna vanligtvis antar en bredare föreställning om varumärket än 
tidigare för att kunna föreställa sig också de nya produkterna under samma varumärke som 
man känner till sedan tidigare. Detta skulle på sikt leda fram till en mattad image för 
varumärket BMW. Tendensen är emellertid att övrig kvalitativ empiri snarare intar en närmast 
positiv inställning till den kommande varumärkesutvidgningen. 
 
 



 73

5.5 Kvantitativ empiri kontra kvalitativ empiri 
 
Under denna rubrik vill vi egentligen bara ta tillfället i akt att summera analyskapitlet genom 
att jämföra de resultat som framkommit genom våra olika undersökningar. Då den 
kvantitativa undersökningen uteslutande var menad att undersöka huruvida varumärkets status 
och prestige riskerar att mattas till följd av varumärkesutvidgningen till 1-serien kommer en 
jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ empiri endast att låta sig göras utifrån denna 
aspekt. Detta ligger dock i linje med det syfte som uppsatsen avser att fylla. 
 
Om uppsatsens empiriska resultat har haft en svag överensstämmelse med det som står skrivet 
i relevant litteratur och aktuella artiklar är samstämmigheten mellan den kvantitativa och den 
kvalitativa empirin desto starkare. De diskussioner som fördes med branschfolk från 
reklambyråer, en biltidning samt BMW själva gav alla samma indikationer – 1-serien kommer 
inte att vara till någon last för varumärket BMWs image. Intrycket som förmedlades var 
framför allt genomgående att BMW behöver genomföra den varumärkesutvidgning till en 
mindre och billigare modell som nu är nära förestående. Om inte för att nå större volymer så 
åtminstone för att kunna erbjuda sina yngre kunder en vettig instegsmodell till en långvarig 
relation med varumärket BMW. 
 
Den kvantitativa undersökningen gav i stort sett samma svar som den kvalitativa empirin. När 
BMWs målgrupp och nuvarande kunder fick säga sitt blev omdömet om varumärket nära nog 
identiskt i de båda enkätgrupperna. Det gick således inte att finna något stöd för någon 
framtida image- och identitetskris avseende märkets prestige och status. Vissa orosmoment 
går emellertid att skåda mellan raderna. Dels fick påståendet att BMWs status hade försvagats 
de senaste åren ett relativt högt bifall, och renderade dessutom en stor mängd bottenbetyg. 
Vidare kunde vi se hur vissa av de kommentarer som fälldes i samband med enkäterna 
uttryckte tveksamhet, skepticism och ibland rent misstycke till den kommande 1-serien.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
 
 
Här sammanfattas och utvecklas de mest intressanta tankar som väckts under arbetets 
fortskridande, vilka presenteras tillsammans med relevanta slutsatser. Avsnittet avrundar 
och avslutar uppsatsen genom att författarna summerar det viktigaste samt ger förslag på 
fortsatt forskning som kan vara av intresse. 
 
 
6.1 Praktiskt bidrag 
 
Varumärkesfrågor befinner sig på många sätt i det teoretiska och praktiska gränslandet mellan 
ämnena marknadsföring och strategi. Då båda författarna till denna uppsats har utbildningar 
med drag av såväl marknadsföring som strategi och ledning föll det sig naturligt att gå på 
djupet i någon fråga som rör hur varumärket kan användas som en strategisk resurs för 
företaget. Varumärket som kraftigt bidragande orsak till företags möjligheter att 
affärsutveckla har under många år befunnit sig i den marknadsföringsteoretiska brännpunkten. 
Varumärkesutvidgning är ett bra exempel på en sådan affärsutvecklande strategi, där vi 
särskilt inom bilbranschen har kunnat se hur detta har blivit en närmast livsnödvändig fråga 
för företagens strategiska ledningar att fundera kring. För prestigeorienterade varumärken har 
denna realitet i praktiken gått ut på att utvidga sitt varumärke nedåt i produkthierarkin för att 
genom sina många gånger väldigt kraftfulla varumärken få tillgång också till de större 
volymer som finns att nå i andra segment. Frågan är om detta går att genomföra utan att det 
ursprungliga prestigeorienterade varumärket utsätts för negativ stress. 
 
Svaret på denna fråga förefaller vara ja. Vi har i vår undersökning, som genomförts såväl 
kvantitativt som kvalitativt, endast funnit ett fåtal indicier som talar för någonting annat. Det 
kvantitativa resultatet var omöjligt att misstolka – styrkan i varumärket BMW bedömdes 
precis lika högt i båda undersökningsgrupperna. Detta innebär att statusen, prestigen och 
exklusiviteten värderades lika, oberoende av om respondenterna hade den kommande 1-serien 
för ögonen då de svarade eller inte. Detta resultat är förvisso bara helt applicerbart för 
varumärket BMW, och visst hittade vi på subnivå vissa tecken på skillnader mellan de olika 
grupperna i undersökningen. Icke desto mindre vill vi påstå att resultatet går att fastslå till 
mycket hög grad. Vi anser vidare att resultatet, trots dess bundenhet till varumärket BMW, 
ger mycket viktiga och tydliga signaler också till andra prestigeorienterade märkesinnehavare 
i bilindustrin. Ett starkt varumärke förefaller vara mer elastiskt än vad många tidigare trott, 
åtminstone då det tänjs ut nedåt vid en vertikal utvidgning. En uppåtriktad vertikal utvidgning 
har vi av naturliga skäl inget underlag för att uttala oss om. Resonemanget kring elasticitet 
kommer strax att utvecklas ytterligare. 
 
Resultatet är till viss del uppseendeväckande. Med aktuell varumärkeslitteratur och för ämnet 
relevanta artiklar färskt i minnet är detta inte ett resultat som var väntat, åtminstone inte för 
oss. Ansedda forskare såsom David A Aaker (1996), Kevin L Keller (1998) och Kim & 
Lavack (1996) har alla diskuterat varumärkesutvidgningar i relativt negativa ordalag. Framför 
allt Kim & Lavack, vars forskning till stor del har legat till grund för vår teoribas i ämnet 
vertikala och nedåtriktade varumärkesutvidgningar, har framhållit riskerna i mycket större 
utsträckning än de eventuella fördelar som en utvidgning kan medföra. 
 
Vi vill inte påstå att dessa forskare har varit fel ute. En rimligare tolkning är väl snarast att 
deras rön inte fullt ut varit tillämpliga på den varumärkesstruktur som BMW besitter. Mycket 
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talar för att BMW har ett väldigt starkt varumärke, som dessutom har klara drag av en 
nyskapande och ungdomlig karaktär. Detta framgår bland annat av BMWs brand monitor.   
Ovanstående faktorer kan tala för att varumärket är lämpligt för att utvidga nedåt mot billigare 
och mindre modeller. Vi minns bland annat hur Melin (1999)diskuterat att olika varumärken 
står olika väl rustade att möta förändringar beroende på hur deras identitet är utvecklad. Kan 
det vara så att Kim & Lavack´s (1996) forskning bygger på varumärken som inte är fullt lika 
starka och som inte är fullt lika dynamiska som BMW? Vi lämnar frågan tillsvidare obesvarad 
för kommande forskning. 
 
Slutsatsen av detta blir att ett prestigeorienterat varumärke kan genomföra en nedåtriktad 
vertikal varumärkesutvidgning utan att den upparbetade prestigen och statusen i varumärkets 
image mattas.  
 
Det finns emellertid en rad förutsättningar som måste uppfyllas för att ovanstående slutsats 
skall nå full giltighet. Framför allt vill vi understryka vikten av att de två nyckelbegreppen 
överensstämmelse och upplevd kvalitet tas i noggrant beaktande vid planeringen av en 
varumärkesutvidgning. En förutsättning för att varumärkesutvidgningen skall nå 
försäljningsmässig framgång är att konsumenterna upplever en hög grad av kvalitet, och att 
denna kvalitet ligger i linje med de förväntningar som varumärket medför. Detta är minst lika 
viktigt då vi diskuterar eventuell påverkan på modervarumärkets image. Om inte 
konsumenterna finner en god kvalitet i den nya produkten och/eller om de inte upplever en 
hög grad av överensstämmelse kan det teoretiskt uppstå en negativ påverkan på modermärket. 
 
I vår slutsats har vi förutsatt att 1-serien kommer att hålla precis den kvalitet som 
konsumenterna har rätt att förvänta sig när namnet BMW återfinns på bilmodellen. Vi har 
också utgått ifrån att överensstämmelsen också i övrigt kommer att vara god i termer av 
design, formspråk, körglädje och relativt högt pris. Om någon av dessa punkter visar sig leda 
till bristfällig överensstämmelse i konsumentens medvetande kan slutsatsen komma att bli en 
annan. Det material som ligger till grund för dessa påståenden är hämtade från den kvalitativa 
empirin. Den kvantitativa undersökningen talar om att konsumenterna sannolikt inte kommer 
att uppleva en bristfällig överensstämmelse med avseende på prestige, status och exklusivitet. 
Det bör således ligga i BMWs händer att skapa upplevd överensstämmelse också i övriga 
avseenden. 
 
Den teoretiska diskussionen om distans ger fingervisningar om att positioneringen av den 
kommande 1-serien i förhållande till övriga BMW-modeller kan vara av stor betydelse. Detta 
gäller såväl för hur 1-serien tas emot som vilken eventuell påverkan den kan komma att ha på 
modervarumärkets image. Hur 1-serien bör positioneras, det vill säga i vilken utsträckning 
den distanseras från modervarumärket och övriga modeller, beror framför allt på två faktorer; 
dels vilket scenario som BMWs företagsledning är mest bekymrade över – en misslyckad 
introduktion av 1-serien eller en negativ påverkan på modervarumärket, och dels vilken 
övergripande strategi som prioriteras – större volymer eller värn om det värdefulla 
varumärkeskapitalet. 
 
Vårt resultat indikerar emellertid att BMW faktiskt kan lyckas med båda delarna utan att 
känna sig alltför oroliga. Följden av detta är att vi vill avge följande rekommendationer kring 
positioneringen och marknadsföringen av den kommande 1-serien: 
 
Anspela på släktskapet med och arvet från övriga modeller i modellprogrammet och tona ned 
det lägre priset. Ett budskap i stil med ”BMW-familjen har fått tillökning – 3-serien, 5-serien 
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och 7-serien har fått ett mindre syskon” eller ”Nu finns körglädjen också i praktisk, mindre 
förpackning” kan på ett bra sätt understryka att det är en äkta BMW och därigenom skapa 
upplevd överensstämmelse hos konsumenterna. Vi propagerar således för en så låg grad av 
distans som möjligt. 
 
 
6.2 Teoretiskt bidrag 
 
I detta sammanhang vill vi också ta tillfället i akt att utveckla en egen modell kring distans 
som vuxit fram under arbetets gång. Modellen är av sammanfattande karaktär och syftar till 
att klargöra hur de diskussioner som förs kring distans får direkta konsekvenser för såväl 
modervarumärket som varumärkesutvidgningen. Innehållet i modellen är till största delen 
hämtat från de resonemang som Kim & Lavack (1996) för avseende distans. Modellen 
innehåller också rekommendationer för hur de olika graderna av distans skall kunna uppnås i 
praktiken. 
 
 
 
 

                  Effekten för varumärkesutvidgning ökar 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1. Distansdiskussioner leder till en rad överväganden och kompromisser.  Hasselblad & Nilsson, 2003. 
 
 
En tanke som funnits med oss genom arbetets gång är hur man skulle kunna utveckla 
resonemanget kring elasticitet och på ett konkret sätt använda detta som ett sammanfattande 
begrepp för att öka förståelsen kring varumärkesutvidgningar och deras eventuella påverkan 
på styrkan i modervarumärket. Begreppet elasticitet åskådliggör kanske bättre än något annat 
uttryck som vi har stött på den förändring som ett varumärke genomgår då det utvidgas. 
Begrepp såsom stress, sträcka, tänja och bredda har alla på något vis en koppling till den 
dynamik som ett varumärke besitter eller saknar.  
 
Vi kan, precis som Ries & Trout (1993) varit inne på, tänka oss varumärket som ett 
gummiband som går att dra ut till en viss gräns innan det går sönder. Vi känner till att ett 
större och tjockare gummiband går att dra ut längre än ett mindre och tunnare. Om vi då 
tänker oss att styrkan i varumärket, dess ursprungliga identitet samt dess lämplighet att 
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utvidgas (det vill säga varumärkeskapitalet) kan jämföras med ett gummiband, så kan vi göra 
den direkta kopplingen mellan ett litet varumärkeskapital och ett litet gummiband. Ett sådant 
är inte så tåligt för påfrestningar och går inte att sträcka ut så långt. Varumärken med dålig 
märkeskännedom, upplevd kvalitet, märkeslojalitet, svaga/negativa märkesassociationer samt 
en snäv och statisk identitet står dåligt rustade inför en varumärkesutvidgning. Starka 
varumärken med ett stort varumärkeskapital, å andra sidan, går enligt bland andra Reddy et al 
(1994)  att sträcka ut till att omfatta en stor och omväxlande produktvidd. Sådana varumärken 
kan således liknas vid stora och tjocka gummiband, vilka går att sträcka längre innan de 
brister.  
 
Om vi då tänker oss att ett varumärke går att sträcka ut utan att det påverkas negativt i någon 
mån kan vi, om vi tillåts fortsätta liknelsen, dra slutsatsen att omfånget på varumärket har ökat 
precis som på ett gummiband som sträckts ut. Detta betyder att varumärkeskapitalet bör ha 
ökat eftersom märkesinnehavaren har fått tillgång till större volymer utan att tappa försäljning 
på grund av en urvattnad och mattad image avseende någon eller några av varumärkets 
aspekter. I denna uppsats har vi velat undersöka om aspekterna status och prestige i 
varumärket BMWs image tar skada av de större försäljningsvolymer som den mindre och 
billigare 1-serien sannolikt kommer att medföra. I modellen nedan kommer således just dessa 
aspekter att återfinnas på y-axeln. Modellen illustrerar emellertid fenomenet 
varumärkeselasticitet lika väl om någon annan aspekt undersöks. Det är därför fritt att byta ut 
etiketten på y-axeln mot andra aspekter som kan vara värda att undersöka. 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
Figur 6.2. Varumärkets elasticitet. Modellen illustrerar hur en lyckad varumärkesutvidgning också kan utvidga 
varumärkeskapitalet. Hasselblad & Nilsson, 2003.  
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I den vänstra figuren, som illustrerar en lyckad varumärkesutvidgnings påverkan på 
varumärkeskapitalet, ser vi hur varumärkesutvidgningen har givit upphov till nya, märkbart 
större volymer. Detta har skett utan att statusen i modervarumärket, och därmed också 
försäljningsvolymerna, har minskat. Slutsatsen av detta blir således att utvidgningen totalt sett 
har haft en positiv effekt på varumärket och bidragit till att höja varumärkeskapitalet markant. 
 
I den högra modellen illustreras en mindre lyckad, eller rent av misslyckad, 
varumärkesutvidgning. Förvisso har utvidgningen givit tillgång till större volymer än tidigare, 
men i detta fallet har konsumenterna upplevt dålig överensstämmelse med modervarumärkets 
värden och image. Följden har blivit att varumärkesutvidgningen har givit upphov till nya 
volymer men att försäljningen av modervarumärket har minskat kraftigt på grund av lägre 
upplevd status. Totalt sett är varumärkeskapitalet till sin storlek alltså oförändrat, men 
innehållet ser inte längre likadant ut. Varumärket har utvecklats bort från sin kärnidentitet och 
konsumenterna har fått en annan bild av vilka värden varumärket står för. 
 
Modeller är alltid förenklingar av verkligheten, och vårt bidrag är inget undantag. För att 
tydligt kunna illustrera skillnaden mellan de båda varumärkesutvidgningarna i modellen har vi 
använt oss av ganska tillspetsade exempel. Givetvis går det att rita alla möjliga figurer som på 
ett eller annat vis befinner sig mellan dessa exempel beträffande storleken på ”gummibanden” 
samt hur mycket de sträcks ut åt de olika hållen. Storleken på gummibanden beror som sagt 
på hur väl vi tänker oss att varumärkeskapitalet står rustat inför en utvidgning, och hur långt 
de sedan går att sträcka ut går naturligtvis att diskutera. Klart är emellertid att storleken på 
varumärkeskapitalet och den grad av överensstämmelse som konsumenterna upplever 
påverkar elasticiteten och möjligheten att tänja på varumärkets gränser. 
 
 
6.3 Implikationer för bilbranschen 
 
Ovanstående resonemang ger indikationer om att märkesinnehavare med god kännedom om 
sitt varumärkes karaktär kan resonera sig fram till en lämplig affärsutvecklingsstrategi. Ett 
starkt och välanpassat varumärke öppnar för möjligheten att nå en god hävstångseffekt på de 
investeringar som gjorts i uppbyggnaden av varumärket, vilket exempelvis kan uppnås genom 
att varumärket utvidgas till att omfatta allt fler produkter och modeller. Om 
märkesinnehavaren istället har svag tilltro till bärkraften och styrkan i det egna varumärket 
bör möjligen en annan strategi väljas, exempelvis utvecklingen av ett nytt varumärke eller 
uppköp av ett befintligt. 
 
Inom bilbranschen har vi, vilket vi tidigare nämnt, under lång tid kunnat se hur förekomsten 
av varumärkesutvidgning blir allt vanligare. Om våra konklusioner och resonemang stämmer 
också i praktiken bör detta innebära att svagare varumärken har svårare att lyckas med sina 
utvidgningar än starka. Det blir då naturligtvis av intresse att föra en diskussion kring vad som 
kännetecknar ett svagt respektive ett starkt varumärke i bilbranschen. En utgångspunkt går att 
ta i den teoretiska framställningen kring skillnaden mellan funktions- och prestigeorienterade 
varumärken. Vi vill här inte lägga någon värdering kring huruvida ett prestigeorienterat 
varumärke generellt är att betrakta som ett starkare varumärke än ett funktionsorienterat. Vi 
nöjer oss med att konstatera att prestigeorienterade varumärken är starkare förknippade med 
värden såsom lyx och status, vilket leder till möjligheten att ta ut en större prispremie jämfört 
med funktionsorienterade. 
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Inom bilbranschen skulle vi vilja kategorisera varumärken såsom Mercedes, BMW, Audi, 
Lexus och i viss mån också Volvo och Saab som prestigeorienterade. Lämpar sig då dessa 
varumärken bättre att utvidga än funktionsorienterade? Enligt Kim & Lavack (1996) är detta 
fallet. Ett funktionsorienterat varumärke är oftast positionerat i ett prismässigt lägre segment 
och har därför av förklarliga skäl inte samma potential att utvidgas nedåt ytterligare. Ett 
prestigeorienterat varumärke å andra sidan har ett större spelrum att introducera nya och 
billigare modeller under samma varumärke. Här finns också enligt bland andra Flynt (2002) 
och Jäger en större försäljningspotential då konsumenterna välkomnar möjligheten att få ta 
del av det exklusiva varumärket till en relativt billig peng. 
 
Vår undersökning ger också, till skillnad från mycket av den befintliga teorin, ett relativt 
starkt stöd för att ett prestigeorienterat varumärke kan genomföra en nedåtriktad vertikal 
varumärkesutvidgning utan att modervarumärkets prestige mattas. Dessa båda konklusioner 
leder sammantaget fram till rådet att ägare och innehavare av prestigeorienterade varumärken 
bör fortsätta att utnyttja sina varumärken i jakten på ökade marknadsandelar. Nedåtriktade 
varumärkesutvidgningar har redan använts som en till synes framgångsrik strategi av såväl 
Mercedes som Audi, och inget talar för att något annat skulle bli fallet för branschkollegan 
BMW.  
 
Eftersom Volvo och Saab inte nödvändigtvis upplevs som lika prestigeorienterade som sina 
tyska kollegor råder det möjligen aningen större tvivel kring självklarheten för dessa 
varumärken att genomgå utvidgningar. Vi skulle emellertid bli förvånade om nedåtriktade 
utvidgningar för dessa varumärken skulle visa sig utgöra ett hot i praktiken. Rådet blir således 
även här att varumärkesutvidgningar bör genomföras för att företagen skall överleva på lång 
sikt. Framför allt i Saabs fall anser vi till och med att företaget är alldeles för passiva i sin 
innovationstakt. Nya modeller lanseras väldigt sällan, och när de väl kommer är de många 
gånger sist i raden med att lansera en sådan modell. Vi har mycket svårt att se vad företaget i 
dagsläget har att förlora på en mer aggressiv strategi i termer av utvidgningar och 
innovationer, inte minst då vi kommit fram till att en sådan strategi inte förefaller utsätta 
modervarumärket får någon nämnvärd negativ stress. 
 
Vår undersökning har inte behandlat uppåtriktade vertikala varumärkesutvidgningar i någon 
större utsträckning, och empiriskt har detta undersökningsområde helt utelämnats. Vi anser 
oss ändå ha täckning för påståendet att ett prestigeorienterat varumärke torde ha klart bättre 
förutsättningar för att lyckas med en uppåtriktad utvidgning än ett funktionsorienterat. I 
skenet av detta skall det bli mycket intressant att följa Volkswagens försök att göra denna 
uppåtriktade ”klassresa” genom att ge sig in i kampen om lyxbilsmarknaden. 
 
 
6.4 Avslutande tankar och förslag till vidare forskning 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja lyfta fram några egna synpunkter och tankar på uppsatsens 
innehåll och upplägg. Den kvantitativa undersökning som genomfördes i enkätform syftade 
till att få indikationer på huruvida BMW kan förvänta sig några bekymmer avseende 
varumärkets status och prestige då 1-serien tillkommer. Eftersom undersökningen 
genomfördes nästan två år innan 1-serien kommer att introduceras måste de svar som vi fått in 
tolkas som just indikationer och ingenting annat. Ett fullständigt säkert svar på frågan om 
imagen skulle mattas till följd av 1-serien går att få först flera år efter att den nya modellen 
lanserats. Mycket talar för att urvattningseffekter av ett varumärkes image sker på längre sikt 
snarare än över en natt.  
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De indikationer vi funnit tyder nästan uteslutande på att 1-serien kommer att kunna 
introduceras utan att detta medför några negativa konsekvenser för varumärket BMWs status 
och prestige. Detta gäller emellertid under vissa förutsättningar som vi varit inne på tidigare, 
framför allt kravet på hög upplevd kvalitet och hög upplevd överensstämmelse. Om dessa 
förutsättningar uppfylls finns alla möjligheter för BMW att sjösätta en varumärkesutvidgning 
som kan komma att utvidga varumärkeskapitalet för företaget. Den så kallade book-keeping 
modell som omnämns i teoriavsnittet talar dessutom för att konsumenterna vänjer sig vid 
varumärkesutvidgningar successivt och över tid. Om det inte ens finns några indikationer på 
ett missnöje bland kunder och målgrupp inför lanseringen av 1-serien är det inte mycket som 
talar för att inställningen skulle bli en annan efter lanseringen – förutsatt att BMW spelar sina 
kort rätt, än en gång. 
 
Som vanligt i dessa sammanhang vill vi ta tillfället i akt att erbjuda lite synpunkter kring vad 
som skulle kunna utgöra intressanta framtida forskning inom detta område.  
 
Mycket av den teori som finns tillgänglig i ämnet varumärkesutvidgningar idag upplever vi ha 
en ganska negativ grundinställning till fenomenet varumärkesutvidgning. Detta kan möjligen 
bero på att varumärkesforskare har en överdriven respekt för varumärkets ömtålighet. Det 
skulle som en motpol till detta vara intressant med ny forskning som undersöker hur 
stryktåligt ett varumärke faktiskt är i samband med förändringar. Studier av 
varumärkesutvidgningar, såsom i denna uppsats, är bara ett sätt att testa slitstyrkan i ett 
varumärke – det bör rimligtvis finnas många sätt att utveckla exempelvis vårt resonemang 
kring ett varumärkes elasticitet i olika sammanhang.  
 
Vår känsla är att varumärkesutvidgningar är en realitet, och faktiskt också en nödvändighet 
för överlevnad i väldigt många moderna företag. Detta gäller sannolikt bilbranschen i 
synnerhet, men fenomenet kommer troligtvis att sprida sig till i stort sett alla branscher. Det 
vore därför intressant om kommande forskning skulle kunna belysa också de positiva effekter 
som en varumärkesutvidgning kan medföra. De traditionella forskarna som till exempel Aaker 
(1996) och Keller (1998) nämner förvisso att utvidgningar kan medföra positiva effekter, men 
lägger minst lika mycket energi på att hissa varningsflaggor och resa frågetecken. Kapferer 
upplever vi däremot ha konstaterat den nuvarande trenden med varumärkesutvidgningar som 
en självklar strategi för många pressade aktörer, och i sin bok (Re)Inventing the Brand som 
utkom så sent som 2001, har han på ett tydligt sätt ändrat inställning till fenomenet 
varumärkesutvidgning jämfört med vad som framgår i hans tidigare verk. 
 
Det skulle också vara intressant om kopplingen mellan varumärkets styrka, kapital och 
struktur samt varumärkesutvidgningens möjlighet att bidra till en ökning av 
varumärkeskapitalet kunde utvecklas. Det finns klara indikationer på att det är betydligt 
lättare att få en god hävstångseffekt då ett starkt varumärke utvidgas än då ett svagare skall 
genomgå samma sak. 
 
Att undersöka ett funktionsorienterat varumärkes möjlighet att utvidgas uppåt anser vi vara ett 
område som nått aktualitet genom exempelvis Volkswagens inträde på lyxbilsmarknaden, 
framför allt genom lanseringen av märkets lyx-SUV ”Touareg” och storbilen ”Phaeton”. 
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Det finns alltså tecken på att historien upprepar sig. Den som redan har mycket har också 
lättare att få mer. Historieböckerna utgjorde denna gång en i våra ögon relativt otillförlitlig 
källa. Den vishet som ackumulerats genom erfarenhet från fältet skulle istället än en gång visa 
sig ge en något bättre bild av verkligheten. Huruvida vårt försök att gå direkt till källan efter 
kunskap lyckades återstår att få svar på då 1-serien har varit en verklighet i några år, någon 
gång i slutet av detta decennium.  
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