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Problemformulering: På vilket sätt kan ett litet företag, verksamt på modebranschen, gå 
 tillväga vid en relansering av ett varumärke? 

 Vilka likheter och olikheter finns det mellan den strategiska 
 processen vid lansering, återupplivning samt relansering av 
 varumärken? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda vad som är av vikt för 
 ett litet företag verksamt inom modebranschen vid en 
 relansering. Genom att fördjupa oss i likheter och olikheter 
 mellan de tre begreppen lansering, återupplivning och relansering 
 vill vi skapa större förståelse för den strategiska processen 
 vid relanseringen. 
 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. Teori har samlats från ett flertal 
 källor och sammanställts i en modell. 
 
Slutsats: Vår slutsats är att ett litet företag genom att följa den utarbetade 
 modellen kan skapa sig förståelse för relanseringsproblematiken. 
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Problem statement: In what way can a small company, in the fashion industry, 

 act in order to relaunch a brand? 

 Which simularities and differences are there between launching, 
 revitalizing and relaunching a brand? 
 
Purpose: The purpose with this essay is to delineate the factors of  

importance for a small company, in the fashion industry, 
when relaunching a brand. Through studying the simularities 
and differences between the terms launching, revitalizing and 
relaunching a brand we aim to increase the knowledge. 
   

Methodology: A quality case study with an abductive approach. 
 
Conclusion: Our conclusion is that a small company is able to increase its  

knowledge regarding relaunching brands when following our 
model.  
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1 
 

- INLEDNING - 
 

 
 
I detta första kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt val av ämne och problemformulering. 
Här redogör vi kort för den aktuella branschen samt för vårt fallföretag Fruit Distribution 
AB. Kapitlet avslutas med syfte, begreppsdefinitioner och avgränsningar.   
    
 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
 
Varumärken rankas idag som ett av företagens starkaste konkurrensmedel. Med hjälp av de 
värden som ett varumärke för konsumenten fördelar kan företag skapa större trygghet i sin 
verksamhet1. Det har dock inte alltid varit på detta vis. Förr i tiden då varumärken inte ens 
existerade var det återförsäljare som bestämde vad som skulle säljas och hur mycket av de 
specifika produkterna som skulle produceras. Skillnaderna mellan olika producenters 
produkter var förhållandevis små och konsumenter kunde lätt substituera en produkt mot en 
annan då produkterna i stort sett var identiska. Priset på produkterna hölls effektivt nere av 
grosshandlarna som ville sälja så mycket som möjligt. På grund av den rådande situationen 
avgjordes producenternas vinst av vilka avtal de slöt med handlarna.2 
 
Efter att ha tröttnat på den situation man befann sig i valde en del producenter att försöka 
differentiera sig gentemot konkurrenterna. Man lånade pengar för att kunna finansiera 
speciella planteringar, man begärde patent på sina produkter för att på så sätt kunna vinna 
exklusivitet för produkterna, man namngav sina produkter och man började använda sig av 
marknadsföring för att nå ut direkt till slutkonsumenterna och gick därmed över huvudena på 
återförsäljarna. Exempel på sådana tidiga varumärken är Levi´s från 1873, Coca Cola från 
1886 samt Campbell´s Soup från 1898, samtliga varumärken som fortfarande figurerar i 
handeln.3 
 
Idag görs de största vinsterna av de företag som dedicerar sitt arbete till att bygga starka 
varumärken. Man kan med ett starkt varumärke effektivt differentiera sig gentemot sina 
konkurrenter och på så vis skapa en stor krets med lojala kunder.4 Varumärkets betydelse för 
företags framgång är därför idag större än någonsin. Att bygga ett starkt varumärke kan dock 
vara svårt och kräver omfattande resurser i form av såväl tid som kapital. Med hänsyn till det 

                                                 
1 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
2 Berry, N C, ”Revitalizing brands”, 1988 
3 Ibid. 
4 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
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faktum att varumärkesuppbyggande är resurskrävande är inte samtliga företag kapabla att 
själva skapa varumärken5. En annan väg att gå kan då vara att förvärva ett redan existerande 
varumärke som figurerar alternativt har figurerat på marknaden, något som mindre 
resursstarka företag med fördel kan dra nytta av. Således har även mindre företag möjligheten 
att konkurrera på dagens varumärkesorienterade marknader.   
 
Mot denna bakgrund anser vi att det skulle vara intressant att fördjupa oss i den problematik 
som uppstår vid etablerande av varumärken. Detta blir enligt vår uppfattning än mer intressant 
då varumärken finns på samtliga marknader och således berör i princip samtliga konsumenter.  
 
Av naturliga skäl kommer vi inte ha möjligheten att behandla samtliga branscher utan 
kommer att koncentrera uppsatsen kring modebranschen vars kontext utgör en bra grund för 
vår undersökning. Modebranschen är särskilt intressant då den karaktäriseras av ständiga 
förändringar i form av nya trender och moden. Dessa trender och moden påverkar företagen 
på så sätt att de, för att behålla sin position på marknaden, ständigt måste hålla sig 
uppdaterade vad gäller kommande trender och nya aktörer. Företag som misslyckas med detta 
arbete kommer med stor sannolikhet tappa marknadsandelar. Tappade marknadsandelar 
kommer i sin tur påverka varumärket negativt då försäljningen minskar och varumärket 
kommer därmed vara mindre förekommande på marknaden. Detta kan i vissa fall ta sig 
uttryck i att varumärken försvinner från marknaden varefter andra varumärken tillkommer. 
Med hänsyn till detta menar vi att valet av denna bransch utgör en bra grund för att undersöka 
problematik kring varumärken.  
 
För att ytterligare kunna fördjupa vår förståelse för varumärkesproblematiken inom 
modebranschen har vi valt att använda oss av ett fallföretag, Fruit Distribution AB. Detta är 
ett litet företag verksamt inom den aktuella branschen.    
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Vår avsikt med denna uppsats är att utreda på vilket sätt ett litet företag verksamt i 
modebranschen kan gå tillväga vid en relansering av ett varumärke. För att kunna avgöra detta 
anser vi oss tvungna att först utreda vad begreppet relansering egentligen innebär. Vid studier 
av material rörande etablering av varumärken har det framkommit att begreppet relansering 
använts i stor utsträckning, men också att innebörden av begreppet skiftat kraftigt. I diverse 
uppsatser rörande ämnet används relansering som ett begrepp likvärdigt med det vi kallar 
återupplivning. Vi menar därför att det krävs en utförlig beskrivning av begreppets innebörd 
för att vidare studier skall kunna genomföras.  
 
Vid etablering av varumärken bör tre grundläggande begrepp uppmärksammas, lansering, 
återupplivning samt relansering. Samtliga tre är applicerbara på problem rörande varumärken, 
men är det vid olika tillfällen. Lanseringsteorier, som framförts av bland andra Aaker6 och 
Kapferer7, används vid etablerandet av nya varumärken som aldrig tidigare funnits 
tillgängliga på marknaden. Återupplivningsteorier däremot skiljer sig från lanseringsteorier på 
så sätt att de rör varumärken som sedan tidigare finns på marknaden, men som av någon 
anledning förlorat marknadsandelar och som försöker återfå sin forna styrka. Teorier kring 
återupplivning har framförts av såväl Aaker8 som Berry9. Således har såväl lansering som 

                                                 
5 Berry, N C, ”Revitalizing brands”, 1988 
6 Aaker, D A, ”Building Strong Brands”, 1996 
7 Kapferer, J-N, ”Strategic Brand Management”, 1998 
8 Aaker, D A, ”Managing Brand Equity”, 1991 
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återupplivning av varumärken behandlats i litteraturen, men rörande relansering finns ingen 
presenterad forskning. 
 
Begreppet relansering har visserligen använts flitigt av företag men har enligt vår uppfattning 
missbrukats då det i många situationer använts rörande fall där varumärken rent faktiskt 
återupplivats. Det finns flera exempel på sådan användning av begreppet relansering. Ett 
exempel är företaget Hardford, med varumärket LdB, som menade sig att ha genomfört en 
relansering genom att förnya designen och förpackningen på produkterna utan att varumärket 
försvunnit från marknaden.10 Vi anser att Hardford felaktigt använder sig av begreppet 
relansering då detta agerande uppfyller de kriterier som framförs rörande återupplivning av 
varumärken. Ytterligare ett exempel är KF:s varumärke Änglamark som år 2001 relanserades 
genom införandet av nya förpackningar samt vissa nya produkter.11 Även rörande detta fall 
anser vi att det snarare rör sig om en återupplivning än en relansering då kriterierna återigen 
uppfylls för det sistnämnda begreppet. Vi menar att begreppet relansering skall användas i 
samband med varumärken som kommer tillbaks till marknaden efter en tids frånvaro. En 
förutsättning för en relansering är således att varumärket helt försvunnit från marknaden, 
något som litteratur tidigare inte behandlat. Det sistnämnda innebär en stor skillnad jämfört 
med återupplivning av varumärken. 
 
Då vår avsikt med uppsatsen är att avgöra på vilket sätt ett litet företag verksamt i 
modebranschen kan gå till väga vid en relansering kommer vi att huvudsakligen koncentrera 
oss på problematiken kring relansering av varumärken inom just modebranschen. Att vi väljer 
att granska förutsättningarna för en relansering inom modebranschen beror på det faktum att 
denna bransch är föremål för ständiga förändringar i form av nya trender och moden. Detta 
bekräftas av H&M:s VD Rolf Eriksen som anger att mode är en färskvara.12 Majoriteten av 
mindre företag verksamma på inom modebranschen måste därför hålla sig ständigt 
uppdaterade med de senaste trenderna. Skulle man misslyckas med detta kommer företagets 
varumärke med stor sannolikhet förlora marknadsandelar för at så småningom försvinna från 
marknaden. Med hänsyn till detta anser vi att sannolikheten att en relansering kommer att bli 
aktuell är större inom modebranschen än inom många andra branscher.      
 
Genom att vi valt ut ett fallföretag, Fruit Distribution AB, som är verksamt inom 
modebranschen och som dessutom är i begynnelsefasen av en relansering av sitt varumärke, 
anser vi oss på ett mer nyanserat sätt kunna granska relanseringsproblematiken och på så vis 
nå ett bättre slutresultat. Det skall noteras att vi inte ämnar göra någon konsultrapport åt 
fallföretaget, utan att deras betydelse är för att stärka det vi kommer fram till i analysen. 
 
1.2.1 Problemformulering 
 
Vi har med bakgrund av problemdiskussionen formulerat följande frågor:  
 

• På vilket sätt kan ett litet företag, verksamt på modebranschen, gå till 
väga vid en relansering av ett varumärke? 

• Vilka likheter och olikheter finns det mellan den strategiska 
processen vid lansering, återupplivning samt relansering av 
varumärken? 

                                                                                                                                                         
9 Berry, N C, ”Revitalizing brands”, 1998  
10 Hardfords årsredovisning 2001 
11 www.konsumnord.se 
12 H&M:s årsredovisning 2000 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad som är av vikt för ett litet företag verksamt inom 
modebranschen vid en relansering. Genom att fördjupa oss i likheter och olikheter mellan de 
tre begreppen lansering, återupplivning och relansering vill vi skapa större förståelse för den 
strategiska processen vid relanseringen. 
 
1.4 Begreppsdefinition 
 
Vi kommer att i uppsatsen försöka ange det sätt på vilket ett litet företag kan gå till väga vid 
en relansering av ett varumärke. För att klargöra de frågor som kan uppstå kring detta samt för 
att undvika eventuella missförstånd vill vi förklara det begrepp vi kommer att använda oss av. 
  
1.4.1 Litet företag 
 
Vi kommer att granska problematiken med relansering i samband med modebranschen där vi 
kommer att utgå från ett litet företag verksamt inom denna bransch. Att ta hänsyn företag i 
alla olika storlekar ser vi som ett för stort område, varför vi utgår från ett litet företag. Då det 
råder olika uppfattning om klasser på företag kommer vi arbeta utifrån följande: 
 
”Med ett litet företag menas ett företag med upp till femton anställda och med en omsättning 
som uppgår till som mest 50 miljoner kronor”.  
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2 
 

- METOD - 
 

 
 
I detta kapitel redogör vi för valet av bransch och fallföretag. Vi beskriver även vårt sätt att 
arbeta och de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av. 
    
 
2.1 Val av bransch och företag 
 
Modebranschen är en bransch med väldigt speciella förhållanden som gör den intressant vid 
en granskning av problematiken kring relansering av varumärken. De konstanta förändringar 
som sker inom modebranschen i form av nya trender och moden ställer stora krav på 
företagen att hålla sig ständigt uppdaterade. Ett företag som misslyckas med detta kommer 
med stor sannolikhet tappa marknadsandelar och därmed försäljning. Detta kan i sin tur 
komma att medföra att företagets varumärke mister sin attraktionskraft då det, som en följd av 
den minskade försäljningen, inte längre förekommer lika frekvent på marknaden. Den 
försämrade försäljningen kan i vissa fall leda till att varumärket helt försvinner från 
marknaden. Skulle företaget vid ett senare tillfälle vilja återintroducera varumärket på 
marknaden kommer en relansering bli aktuell. Vi finner, med hänsyn till de speciella 
förhållanden som råder inom modebranschen, det mycket intressant att studera problematiken 
kring relansering av varumärken med utgångspunkt i denna bransch.  
 
För att ytterligare kunna fördjupa oss i problematiken kring en relansering har vi valt att 
närmare granska ett företag verksamt inom modebranschen, Fruit Distribution AB. Valet av 
företag är baserat på det faktum att det rör sig om ett litet företag som bedriver verksamhet 
med ett varumärke, Fruit of the Loom, som tidigare varit mycket framgångsrikt på den 
svenska marknaden men som i nuläget inte finns att tillgå för konsumenterna. Med hänsyn till 
de framgångar företaget tidigare rönt med varumärket Fruit of the Loom och då man försvann 
från den svenska marknaden på grund av icke-varumärkesorienterade orsaker förefaller 
företaget intressant att granska. Företagsledningen inom Fruit Distribution AB har för avsikt 
att relansera varumärket på den svenska marknaden och mot denna bakgrund anser vi det vara 
intressant att undersöka vilka förutsättningar företaget har för sin relansering av Fruit of the 
Loom.  
 
Genom användandet av ett fallföretag menar vi oss skapa en djupare förståelse för 
relanseringsproblematiken då vi granskar den ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt 
perspektiv. Det praktiska perspektivet kommer till sin rätt efter analysen då vi med hjälp av 
fallföretaget kritiskt kan granska det som fastslås i analysen. Med detta tillvägagångssätt anser 
vi oss skapa en större förståelse för problematiken och därmed ett bättre slutresultat. 
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2.2 Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden, snarare än den kvantitativa. Fördelarna 
med denna är att den tillåter forskaren att studera ett ämnesområde på djupet utan de 
begränsningar och standardiseringar som förekommer i den kvantitativa metoden. Den 
kvalitativa metoden ökar dessutom möjligheten att få fram processens unika särdrag.13  
 
Då vårt syfte är att studera vad som är viktigt för små företag vid en relansering av ett 
varumärke passar det väl att göra en fallstudie eftersom denna kan vara lämplig för att 
exemplifiera och illustrera teorier samt fungera som ett hjälpmedel vid utvecklingen av 
teorier.14  
 
Det finns tre metodiska angreppssätt, det deduktiva, det induktiva och det abduktiva. Den 
deduktiva metoden kan sägas följa bevisandets väg och kännetecknas av att man utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser.15 Ur den 
befintliga teorin härleds hypoteser som prövas empiriskt i det aktuella fallet, en metod som 
kallas för hypotetiskt-deduktivt. Genom att arbeta på detta sätt förenas empiri och logik.16 
Den induktiva metoden kan sägas utgöra upptäckandets väg och innebär att teorier formuleras 
utifrån empirin.17 Det tredje arbetssättet, abduktion, är en kombination av den induktiva och 
den deduktiva metoden och innebär att man utifrån ett enskilt fall formulerar en teori som kan 
förklara fallet, en teori som sedan prövas på nya fall. Vi kommer i uppsatsen använda oss av 
den abduktiva metoden då vi anser den vara att föredra då vi studerar ett fenomen så komplext 
som relansering. Den abduktiva metoden ger oss en fördel då vi kan gå fram och tillbaka 
mellan teori och empiri och vi blir således inte lika låsta som vi hade varit om vi valt att utgå 
från någon av de två andra angreppssätten.     
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 
2.3.1 Insamling och bearbetning av primärdata 
 
Huruvida en källa är att klassas som en primär- eller sekundärkälla beror på närheten till 
informationslämnaren. Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas 
primärkällor.18 Våra primärkällor består av personliga intervjuer med: 
 

• Fruit Distribution AB:s ägare och VD, Nils-Gunnar Persson. Personlig intervju har 
gjorts på kontoret i Sölvesborg. Korrespondens har även skett via mail och telefon. 

• Fruit Distribution AB:s ekonomiansvarige, Birgitta Persson. Personlig intervju har 
gjorts i Lund. Korrespondens har även skett via telefon. 

• Tryckt material från Fruit Distribution AB. 
• Fruit of the Loom´s hemsida. 

 
 

                                                 
13 Alvesson, M & Sköldberg, K, ”Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”, 1994 
14 Wiederheim-Paul, F & Eriksson, L T, “Att utreda forska och rapportera”, 2001 
15 Patel, R & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, 2003 
16 Holme, I M & Solvang, B K, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997 
17 Ibid. 
18 Patel, R & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, 2003  
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2.3.2 Insamling och bearbetning av sekundärkällor 
 
De källor som inte uppfyller de kriterier som anges för primärdata kallas sekundärdata.19 Vår 
sekundärdata utgörs av litteratur och artiklar. Vi har aktivt använt oss av denna data, men vi 
har samtidigt varit medvetna om de eventuella svagheter källorna haft.  
 
2.3.3 Insamling och bearbetning av teori 
 
Traditionellt sett menas med en teori ett system av antaganden eller satser som beskriver den 
del av verkligheten som är studieobjektet. En teori skall utgöra en sammanhängande helhet 
utifrån vilken vi kan förklara eller förstå en så stor mängd av existerande information om det 
studerade objektet som möjligt.20 Till skillnad från inom naturvetenskaperna där en teori kan 
förklara i stort sett alla existerande fenomen är det, inom majoriteten av vetenskaperna, 
omöjligt att konstruera en teoretisk struktur som uppfyller så stränga krav som att förklara alla 
existerande fenomen. Man brukar här istället tala om att ha ett teoretiskt ramverk där olika 
teorier kan existera sida vid sida. Detta ramverk är nödvändigt då flera alternativa teorier kan 
ha lika stort förklaringsvärde.21  
 
Eftersom begreppet relansering inte framförts i någon presenterad forskning har vi ansetts oss 
tvungna att utgå från teorier närliggande relansering. Dessa teorier har varit teorier rörande 
varumärken, lansering av varumärken samt återupplivning av varumärken. Vår avsikt är att 
utifrån denna teoretiska bas utveckla en modifierad teori som är applicerbar på 
relanseringsproblematiken. På så sätt ämnar vi fylla den kunskapslucka som framgår av 
problemdiskussionen samt fastslå den med hjälp av en fallapplicering.    
 
2.4 Metoddiskussion 
 
2.4.1 Kvalitativ datainsamling 
 
Kvalitativ datainsamling ger stora mängder information och det är därför sannolikt att inte all 
data kan användas i analysen. Vi har genom våra intervjuer fått mycket information. All 
information har inte varit relevant för vår undersökning och vi har därför tvingats välja bland 
informationen för att få fram den som har betydelse för vår uppsats. Vi har dock vid detta 
urval varit medvetna om att ett sådant ställningstagande kan komma att styras av tillfälligheter 
och att information av vikt därför bortses från.  
 
Ämnet relansering av varumärken har inte uppmärksammats i litteraturen. Däremot finns det 
en förhållandevis stor mängd litteratur rörande återupplivning och nylansering av varumärken. 
Då vi anser dessa två ämnen vara närliggande har vi valt att analogt använda litteratur om 
nylansering och återupplivning även på vårt problemområde. Detta har medfört att vi varit 
tvungna att ur litteraturen välja de teorier som vi ansett mest passande för relansering. Ett 
sådant urval kan få till följd att man styrs och därmed får ett systematiskt skevt material. Detta 
är ett problem vi varit medvetna om och vi har därför använt oss av flera källor för att kunna 
undvika problematiken.     
 
 

                                                 
19 Patel, R & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, 2003  
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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2.4.2 Intervjumetod 
 
Vi har i undersökningsarbetet använt oss huvudsakligen av personliga intervjuer, men även 
till viss del av telefonintervjuer. Att vi valt att fokusera oss på personliga intervjuer har sin 
grund i att vi på så sätt kunnat underlätta förståelsen för vissa frågor. Intervjutillfällena 
föregicks av att vi via telefon informerade intervjuobjekten om vad vi hade för syfte med 
intervjun och av vilken vikt den skulle vara för uppsatsen. Den första intervjun med 
ekonomiansvarige på Fruit Distribution AB, Birgitta Persson, genomfördes som en inledande 
kontakt med företaget och medförde en ökad förståelse för företaget och dess verksamhet. 
Den andra intervjun med ägaren och tillika VD på företaget, Nils-Gunnar Persson, 
genomfördes som ett led i vår fördjupade förståelse för modebranschen i sin helhet.  
 
Att vi valt att intervjua just dessa personer är beroende av deras ställning i företaget och 
erfarenhet inom den aktuella branschen. Birgitta Persson kan som ekonomiansvarig på 
företaget ge en klar bild av den finansiella situationen samt underlätta vår förståelse för den 
kapitalinsats som krävs för en relansering. Som VD på företaget kan Nils-Gunnar Persson ge 
oss en helhetsbild rörande företagets verksamhet och kan dessutom ge oss en relevant bild av 
branschen.  
 
Vi valde vid intervjutillfällena att avstå från att använda oss av bandspelare. Vi menar att 
styrkan med den kvalitativa intervjun, det faktum att den liknar en vardaglig situation och ett 
vanligt samtal22, hade kunnat påverkas negativt av användandet av en bandspelare. Samtidigt 
är vi medvetna om att detta beslut kan ha fått till följd att viss information gått oss förbi. 
Genom att vi återkommit till intervjuobjekten, via telefon, vid ett flertal tillfällen har vi dock 
kunnat försäkra oss om att inga uppgifter frånsetts. Därmed anser vi att intervjupersonernas 
kunskap utnyttjats på ett optimalt sätt. 
 
2.4.3 Källkritik 
 
Vi har vid granskningen av vår primär- och sekundärdata utgått från kriterierna validitet, 
reliabilitet och relevans. Dessa kriterier är visserligen av större vikt vid kvantitativa 
undersökningar men bör ändå uppmärksammas rörande kvalitativa studier.  
 
2.4.3.1 Validitet 
 
Med validitet menas ett ifrågasättande av källans förmåga att mäta det den är avsedd att 
mäta.23 Skulle källan inte anses ha validitet blir följden att den information som härletts ur 
denna källa ogiltigförklaras. Då vi har använt oss av en kvalitativ metod och inhämtat en stor 
del information från personer verksamma inom den aktuella branschen och i det aktuella 
företaget har vi varit tvungna att kritiskt granska deras tillförlitlighet. Vi har därför ställt oss 
följande frågor: Är den information vi erhållit sann? Har det funnits någon anledning för 
intervjuobjekten att vinkla informationen? Vid intervjuer finns det alltid en risk att den 
intervjuade anpassar den information den förmedlar på ett sätt som leder till att man som 
informationsmottagare får en skev bild av verkligheten. Vi har varit medvetna om denna 
problematik och har därför kritiskt granskat intervjumaterialet. 
 
Rörande sekundärdata bör anges att vi till viss del använt oss av litteratur och teorier som 
berört andra ämnesområden än vårt problemområde. Man kan här ställa sig frågan om dessa 
                                                 
22 Holme, IM & Solvang, B K, “Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997 
23 Wiederheim-Paul, F & Eriksson, L T, ”Att utreda forska och rapportera”, 2001 
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källor kan användas på relansering även om detta inte är det teorierna är avsedda att mäta. 
Detta är en problematik vi varit medvetna om och vi har därför valt att kritiskt granska denna 
information.  
 
2.4.3.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att man mäter källans tillförlitlighet.24 Validitet och reliabilitet står i ett 
visst förhållande till varandra vilket medför att man inte kan koncentrera sig på det ena och 
låta bli det andra. Det kan här anges tre tumregler gällande förhållandet mellan de två 
kriterierna: ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”låg reliabilitet ger låg 
validitet” samt ”fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”.25 Med 
hänsyn till detta och argumenten anförda angående validiteten blir det svårt att bedöma en 
källas tillförlitlighet. Genom att undersöka underlaget för relansering ur olika perspektiv har 
vi dock försökt säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt. 
 
2.4.3.3 Relevans 
 
Med relevans menas ifrågasättandet om källan är väsentlig för frågeställningen.26 Då vi 
insamlat stora mängder information genom intervjuer och annat material har delar av denna 
information varit överflödig. Vilken denna överflödiga information är och vilken information 
som fungerar som lämpligt underlag för undersökningen kan dock vara svårt att utreda. Med 
hänsyn till dessa svårigheter har vi dock ansett det vara fördelaktigare att ha för mycket 
information än för lite då en begränsning hade kunnat medföra att väsentlig information 
förbisetts. 
 
Vi har under studien av sekundärdata tagit stor hänsyn till dessa tre kriterier främst med 
anledning av de analogislut vi gjort med litteratur rörande lansering och återupplivning av 
varumärken. För att ytterligare motivera användandet av sekundärdata har vi även tagit 
hänsyn till samtidskravet. Samtidskravet innebär att man granskar källans tidsmässiga 
tillförlitlighet.27 En del av vår sekundärdata kommer från elektroniska källor. Dessa källor är 
särskilt känsliga då författare av elektroniska källor oftast inte kontrolleras av upprättade 
regelverk. Vi har därför varit särskilt kritiska vid granskningen av dessa källor.    
 
2.4.4 Teorikritik 
 
Vad kan vi då anföra som stöd för att de teorier vi använt oss av är vetenskapligt korrekta? Då 
vi studerat allmänt vedertagna modeller anser vi det finnas belägg för att använda dem i vår 
analys. Viktigt att notera är dock att de teorier vi tillämpat på vårt problemområde, relansering 
ursprungligen varit avsedda för lansering och återupplivning av varumärken. Genom att 
jämföra dessa teorier och hela tiden ha relanseringsproblematiken i bakgrunden har vi kunnat 
påvisa vilka teorier som varit gångbara och vilka som kunnat bortses ifrån.  
 

                                                 
24 Patel, R & Davidson, B, ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning”, 2003 
25 Ibid. 
26 Wiederheim-Paul, F & Eriksson, L T, ”Att utreda forska och rapportera”, 2001 
27 Ibid.  
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För att skapa ett bättre underlag inför analysen har vi i detta kapitel valt att behandla tre 
områden; varumärket, lansering och återupplivning. Skapar vi djupare kunskap kring dessa 
områden anser vi oss mer mogna att utforma en motiverad analys. 
   
 
 
3.1 Varumärket 
 
Då de tre begreppen lansering, återupplivning och relansering samtliga är förankrade i 
varumärket anser vi det vara av stor vikt att fördjupa oss inom detta område. Genom att 
klargöra vilka funktioner varumärket har ur skilda perspektiv, hur varumärkesrelaterad 
forskning skett, vilken vägledning strategiteorin kan ge rörande varumärkets upphov till en 
uthållig konkurrensfördel, vad som ur ett brand management-perspektiv konstituerar 
framgångsrik varumärkesuppbyggnad samt genom att se på en integration av de två 
sistnämnda perspektiven anser vi oss skapa en större förståelse för hur ett företag kan använda 
sig av varumärkestänkandet. 
 
3.1.1  Varumärkets olika funktioner 
 
En viktig del i varumärkets natur är att det har olika funktioner beroende på ur vems 
perspektiv det betraktas. Det kan sägas vara av intresse för fyra olika aktörer på marknaden 
och kan därför diskuteras ur lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens och 
konkurrentens synvinkel. Lagstiftaren fastställer grundläggande spelregler för 
varumärkesanvändningen, vilket kommer i uttryck i varumärkeslagen. 
 
Varumärket står i centrum för ett triangeldrama som dagligen utspelar sig mellan 
märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten. Märkesinnehavaren och konsumenten 
spelar huvudrollen då innehavaren försöker sluta så många ”osynliga avtal” som möjligt med 
konsumenterna. Konkurrenterna försöker naturligtvis bryta förbindelsen mellan de andra två 
för att på så vis kunna ta märkesinnehavarens plats. Nedan visas en figur rörande vilka 
funktioner varumärket har ur de olika perspektiven.28 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
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Märkesinnehavaren Konsumenten Konkurrenten 

Informationsbärare Informationskälla Informationskälla 

Identitetsbärare Garant Prototyp 

Positioneringsinstrument Riskreducerare Inträdesbarriär 

Konkurrensmedel Imageskapare  

 
FIG. 1 VARUMÄRKETS FUNKTIONER29 

 
3.1.2   Varumärkesforskningens två huvudinriktningar 
 
Målsättningen för märkesinnehavaren är att sluta ett ”osynligt avtal” med så många 
konsumenter som möjligt för att försäkra sig om långsiktig märkeslojalitet30. Hur skall då en 
märkesinnehavare gå till väga för att lyckas med detta uppsåt? Vad är det som gör att vissa 
märkesinnehavare lyckas där andra misslyckas? Finns det några gemensamma drag hos 
framgångsrika varumärken? Kort sagt, vad kan anses utgöra nyckeln till en framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad? 
 
Dessa frågor har under senare år engagerat många tänkare, vilket har resulterat i ett stort antal 
handböcker på marknaden. Dock saknas det i allmänhet en genomgripande analys av 
orsakerna till varumärkenas succé. Vad säger då varumärkesforskningen om varumärket som 
strategiskt konkurrensmedel? För att kunna besvara denna fråga måste man ta hänsyn till att 
forskningen om varumärken har vad som kallas för två huvudinriktningar, brand management 
och consumer behaviour. Dessa forskningsinriktningar utgår från ett internt respektive ett 
externt perspektiv på varumärken, vilket framgår av figuren nedan. I det interna brand 
management-perspektivet står märkesinnehavaren i centrum medan det på externa consumer 
behaviour-perspektivet sätter konsumenten i fokus.31 

 
FIG. 2 INTERN- OCH EXTERNPERSPEKTIV PÅ VARUMÄRKEN32 

                                                 
29 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Melins forskningsstudie utgår från märkesinnehavarens perspektiv, varför brand management 
utgör studiens teoretiska bas. Även om det största teoriområdet rör varumärket ur ett brand 
management-perspektiv är konsumentens syn på varumärket av avgörande betydelse för 
märkesinnehavaren. Om man utgår från att målsättningen är att skapa långsiktig 
märkeslojalitet är det viktigt att beakta konsumentens behov, handlingsmönster och 
köpbeteende. Dessa områden behandlas inom consumer behaviour-området som därför 
kommer att utgöra ett naturligt komplement till brand management-forskningen. För att på så 
vis kunna förstå hur ett varumärke på bästa sätt kan användas som konkurrensmedel är det av 
stor vikt att få insikt i på vilka sätt varumärket skapar värde för konsumenterna. Ett begrepp 
som lämpar sig väldigt väl i detta avseende är brand equity eller varumärkeskapital. 
Begreppet fungerar som gemensam utgångspunkt för en diskussion kring varumärket som 
värdeskapare ur både märkesinnehavarens och konsumentens perspektiv.33 
 
Ett antal års forskning har resulterat i ett antal konceptuella modeller av brand equity och 
nedan visas en figur på Aakers modell angående just detta begrepp. I Aakers modell bryts 
brand equity ner i fem strukturella element som anses vara viktiga för att skapa värde för 
konsumenten, vilken i sin tur skapar värde för märkesinnehavaren.34 
 

 
 

FIG. 3 BRAND EQUITY35 

 
 
Melin ställer sig dock delvis kritisk till modellen och dess beståndsdelar och anser den vara 
inkonsistent i ett flertal avseenden.36 
 

                                                 
33 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
34 Aaker, D A, “Managing Brand Equity”, 1991 
35 Ibid. 
36 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
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• Det saknas inbördes relationer mellan de fem strukturella elementen, trots att författaren 
påpekar att det finns starka kopplingar dem emellan. 

• Skapar märkeslojalitet verkligen värde för konsumenterna? Är det inte snarare så att 
varumärket skapar värde för konsumenten, vilket kan resultera i märkeslojalitet? 

• Upplevd kvalitet (perceived quality) är en av många märkesassociationer och kan därför 
ifrågasättas som självständigt element i modellen 

• Den juridiska rättigheten till ett varumärke (other proprietary brand assets) är en förutsättning 
för framgångsrik märkesuppbyggnad och bidrar därför i högsta grad till att skapa värde för 
märkesinnehavaren. Däremot skapar den juridiska rättigheten i sig överhuvudtaget inget värde 
för konsumenten. 
 
Ovanstående kritik visar att det kan vara svårt att ge en heltäckande bild av varumärket som 
värdeskapare. För att lyckas med detta måste man enligt Melin diskutera den värdeskapande 
processen ur två skilda, men intimt förknippade perspektiv, consumer behaviour och brand 
management. Inledningsvis kan det vara lämpligt att anlägga ett consumer behaviour-
perspektiv för att därigenom undersöka hur varumärket skulle kunna bidra till att skapa värde 
för konsumenten. På basis av den kunskap som då framkommer kan man därefter växla 
perspektiv och med utgångspunkt från ett brand management-tänkande undersöka hur 
varumärket fungerar som värdeskapare för märkesinnehavaren.37 
 
3.1.2.1  Consumer behaviour 
 
Konsumentens beteende i samband med valet av märkesprodukt styrs av individuella faktorer 
och av själva beslutsprocessen.38 Oavsett vilken målgrupp ett företag riktar sig till är det 
viktigt att förstå de centrala delarna i beslutsprocessen för att i förlängningen kunna påverka 
konsumenternas märkesval. Varumärkets roll i konsumenternas beslutsprocess är dock inte 
helt självklar vilket framgår av det enligt Melin vanliga påståendet: ”Kunden köper en 
produkt, inte ett märke”. Melin modifierar detta påstående och hävdar att kunden varken 
köper en produkt eller ett märke utan en märkesprodukt.39  
 
Av märkesproduktens två beståndsdelar är varumärket det mest beständiga. För att styrka 
detta påstående kan man se på märken som funnits på marknaden under lång tid, exempelvis 
Gillette. Här har produkten successivt förändrats genom intensiv produktutveckling, medan 
varumärket är detsamma.40  
 
Att varumärket har stor betydelse i valet av märkesprodukt framgår av de undersökningar som 
genomförts avseende konsumenters preferenser gällande Coca-Cola och Pepsi Cola. 
Resultaten visade att vid en blindtest föredrog en klar majoritet Pepsi framför Coca Cola, men 
om konsumenterna däremot kände till produkternas rätta identitet föredrog en lika stor 
majoritet Coca Cola. Slutsatsen man kan dra av dessa undersökningar är att varumärkets 
image i stor utsträckning kan påverka konsumenternas preferenser.41 
 
Om den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att bygga en bred bas av 
märkeslojala kunder är den stora utmaningen för innehavaren att erbjuda en märkesprodukt 

                                                 
37 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
38 Kotler, P, Armstrong, G, Saunders, J & Wong, V, “Principles of Marketing”, 1996 
39 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
40 Ibid. 
41 de Chernatory, L & McDonald, M B, “Creating Powerful Brands”, 1992 
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med ett unikt, attraktivt och beständigt mervärde, som på bästa sätt tillfredsställer 
konsumentens behov och önskningar. För att lyckas med detta är det centralt att förstå hur 
varumärket kan bidra till att skapa värde och vilken betydelse det har i konsumentens 
beslutsprocess. Melin presenterar sex centrala begrepp i consumer behaviour-teorin som kan 
bidra till att öka förståelsen för den varumärkesuppbyggande processen i konsumenternas 
medvetande. Begreppen har starka inbördes relationer och kan därför sägas utgöra 
konsekutiva steg i den värdeskapande process som bygger upp varumärkeskapital i form av 
förtroendekapital hos konsumenten, vilket illustreras i figuren nedan.42  
 

 
FIG. 4 VARUMÄRKESUPPBYGGANDE PROCESSEN I KONSUMENTENS MEDVETANDE43 

 

Engagemang   

En av märkesinnehavarens primära uppgifter är att försöka väcka konsumenternas 
engagemang för den egna märkesprodukten. Bakgrunden till detta är att lågt engagemang 
traditionellt sett inte anses kunna ge upphov till en stark och varaktig märkeslojalitet.44 En av 
de viktigaste målsättningarna med att försöka öka graden av engagemang är att konsumenten 
skall lägga större vikt vid varumärket i valet av märkesprodukt. Annorlunda uttryckt är 
ambitionen att ett ökat engagemang skall leda till minskad priskänslighet samtidigt som det 
leder till ökad märkeskänslighet.45 
 
Märkeskänslighet  

Märkeskänsliga konsumenter använder varumärket som sin primära informationskälla i valet 
av märkesprodukt.46  
 
Märkeskännedom  
                                                 
42 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
43 Ibid. 
44 Assael, H, ”Consumer Behaviour and Marketing Action”, 1995 
45 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
46 Ibid. 
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En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att medvetandegöra konsumenterna om den 
egna märkesproduktens existens, det vill säga skapa märkeskännedom. Denna har stor 
betydelse av flera olika skäl som ofta är intimt förknippade med varandra.47 
 

• Märkeskännedomen är det första steget på vägen i märkesinnehavarens strävan efter 
att skapa en bindning mellan märkesprodukten och konsumenten. Märkeskännedom är 
därför en förutsättning för att konsumenten skall kunna skapa märkesassociationer. 

• Märkeskännedom skapar en känsla av samhörighet och förtrogenhet, vilket är en 
förutsättning för att kunna skapa preferenser för en märkesprodukt. 

• Märkeskännedom är viktig eftersom många konsumenter utgår från föreställningen att 
om varumärket är välkänt så representerar det en bra märkesprodukt. 

 
Märkeskännedomens betydelse understryks av resultaten från en undersökning, som visar att 
det varumärke som en konsument först erinrar sig inom en produktkategori är det märke som 
vederbörande köper.48 
 
Märkesassociationer  

Om konsumenten inte upplever relevanta skillnader mellan de olika märkesprodukterna i en 
given kategori kommer priset att spela stor roll i beslutsprocessen. För att undvika 
priskonkurrens måste märkesinnehavaren försöka förknippa märkesprodukten med värden 
som skapar starka och positiva märkesassociationer. Kvalitet är en av de mest centrala 
associationerna och den viktigaste inneboende egenskapen är en hög och jämn faktisk 
produktkvalitet, något som kräver kontinuerlig produktutveckling och kvalitetskontroll. Även 
yttre attribut som märkesproduktens namn och förpackning, reklamens utformning och 
omfattning kan påverka kvalitetsuppfattningen hos konsumenterna. Enkelt uttryckt kan man 
säga att målsättningen för märkesinnehavaren är att konsumentens samlade intryck av 
märkesprodukten skall resultera i en image som är stark, positiv och konkurrenskraftig.49 

 
Mervärde   

Samtliga märkesprodukter i en viss kategori tillfredsställer ett givet basbehov. Det som utgör 
grund för konsumenternas val av märkesprodukt är därför dess mervärde. Utgångspunkten för 
ett sådant värde är de märkesassociationer som är kopplade till märkesprodukten och 
målsättningen är att produktens mervärde skall skapa märkespreferenser som på sikt ger 
upphov till märkeslojalitet.50 

 
Märkeslojalitet  

Märkesinnehavaren eftersträvar märkeslojalitet då denna skapar förutsättningar för en stabil 
marknadsandel, god lönsamhet och ett långsiktigt positivt kassaflöde. Man skulle kunna säga 
att målsättningen är att en konsument skall vara så starkt knuten till en märkesprodukt att man 
är redo att göra uppoffringar för att köpa just den märkesprodukten, exempelvis om 
konsumenten går från affär till affär. För att ytterligare förstå hur märkeslojalitet fungerar kan 
man använda sig av den i teorin förklarade varumärkespyramiden. Konsumenten förenklar 

                                                 
47 Aaker, D A, ”Managing Brand Equity”, 1991 
48 Percy, L & Rossiter, J, ”A Model of Brand Awareness and Brand Attitudes, Advertising Strategies”, 1992 
49 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
50 Ibid. 
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med tiden beslutsprocessen genom att i en valsituation omedelbart associera till varumärket 
utan att ta omvägen via produkten.51 

 
Mot bakgrund av denna beskrivning av hur varumärket kan skapa värde för konsumenter 
uppstår nya frågor. Hur kan märkesinnehavaren gå till väga för att på bästa sätt utnyttja denna 
kunskap och vilka medel står till förfogande? För att besvara detta får man se på det andra 
perspektivet, det vill säga brand management. 
 
3.1.2.2  Brand management 
 
Brand management kan ses som ett samlingsbegrepp för varumärkesforskning ur 
märkesinnehavarens perspektiv och vi kommer att behandla detta under rubriken Varumärket 
ur ett brand management-perspektiv längre fram. 
 
3.1.3  Varumärket ur ett strategic management-perspektiv 
 
För att öka förståelsen för varumärket som strategiskt konkurrensmedel inleder Melin med att 
sätta in det i en strategisk kontext. Inom strategic management-forskningen har intresse länge 
riktats mot vad som konstituerar ett företags konkurrensförmåga och vad som därmed bidrar 
till dess lönsamhet. Melin ämnar att genom att höja blicken och se på ett strategic 
management-perspektiv kunna bringa klarhet i hur ett varumärke kan ge upphov till en 
långsiktigt uthållig konkurrensfördel. 52 
 
För att kunna konceptualisera varumärket som strategiskt konkurrensmedel kan man utgå 
ifrån två olika strategiteoretiska perspektiv, det branschstrukturella och det resursbaserade. De 
två perspektiven har olika grundantaganden men kompletterar varandra väl i flera avseenden. 
Det branschstrukturella perspektivet har ett i huvudsak externt, konkurrentinriktat fokus, där 
vidmakthållandet av en stark marknadsposition med hjälp av effektiva inträdesbarriärer spelar 
en central roll. Till skillnad från detta har det resursbaserade perspektivet ett i huvudsak 
internt fokus där märkesinnehavarens utveckling av en attraktiv resursposition i skydd av 
svårforcerade imitationsbarriärer är av stor betydelse.53 
 
 

                                                 
51 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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FIG. 5 RESURSBASERAT OCH BRANSCHSTRUKTURELLT PERSPEKTIV54 

 
 
3.1.3.1  Strategic management-perspektiv, branschstrukturellt 
 
Välkända varumärken betraktas ofta som effektiva inträdesbarriärer och en rad frågor blir 
därmed intressanta att behandla. Vad är det som gör att etablerade varumärken anses vara så 
betydelsefulla som inträdesbarriärer? Hur byggs dessa barriärer upp? Vilka är byggstenarna? 
Hur upprätthålls dessa inträdesbarriärer och hur kan de utvecklas och utnyttjas? 
 
Etablerade företag försöker på olika sätt skydda sig mot angripare i form av potentiella 
etablerare. En viktig del i detta skydd är utvecklingen av effektiva konkurrensstrategier där 
uppbyggnaden av inträdesbarriärer utgör ett centralt element. Enligt Porter finns det sex 
betydande inträdesbarriärer:55 
 
•  Stordriftsfördelar •  Produktdifferentiering 

•  Absoluta kostnadsfördelar •  Kapitalkostnader 

•  Omställningskostnader •  Tillgång till distributionskanaler 

 
Som synes har inte Porter identifierat varumärken som en specifik barriär, men i en artikel av 
Krouse, ”Brand Name as a Barrier to Entry: The ReaLemon Case”, görs detta. Artikeln ger en 
bra bild av hur produktdifferentiering, reklam och varumärken kan fungera som en integrerad 
inträdesbarriär.56 Krouse hävdar att ett enskilt företag kommunicerar ofullständig 
produktinformation. Detta sker samtidigt som konsumenterna endast tar till sig information 
om ett fåtal märkesprodukter. Orsaken till detta är att sökprocessen är tids- och 
kostnadskrävande. På grund av de höga informationskostnaderna har konsumenten begränsad 
kännedom om produktkarakteristika och marknadens prisnivå. Den okunnighet som existerar 
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55 Ibid. 
56 Ibid. 
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bland konsumenterna leder därför till att prisskillnader inte kommer att utjämnas för att 
motsvara faktiska kvalitetsskillnader.57 
 
I artikeln uppmärksammas det faktum att Federal Trade Commission (FTC) i USA vid ett 
flertal tillfällen på juridisk väg försökt begränsa användningen av välkända varumärken som 
uppnått en alltför dominerande marknadsposition. Anledningen är att FTC anser att folk som 
föredrar en märkesprodukt ”fastnar” vid denna och på så vis kan märkesinnehavaren ta ut ett 
oproportionerligt högt pris jämför med till synes likvärdiga produkter. I strid med FTC anser 
Krouse att orsaken till att konsumenterna föredrar märkesprodukter, trots högre pris, kan 
härledas till deras relativt sett högre kvalitet. Förutsatt att konsumenterna inte är riskbenägna 
har därför varje företag med en produktkvalitet som är högre än eller lika med genomsnittet 
incitament att informera om kvaliteten. Krouses slutsats är därför att företag med stora 
märkesinvesteringar har minst anledning att ”fuska” med kvaliteten.58 
 
En av svagheterna med det branschstrukturella perspektivet är att det vid analysen utgår från 
ett för branschen eller den strategiska gruppen representativt företag, istället för ett specifikt 
företag.59 Dessutom fokuserar perspektivet på konkurrensförhållanden vid en given tidpunkt 
vilket får till följd att det i huvudsak ger en överblicksbild av konkurrenssituationen, något 
som gör detta strategiperspektiv förhållandevis statiskt. Konsekvensen av att det 
longitudinella perspektivet saknas är att den branschstrukturella förklaringsmodellen inte 
beaktar den dynamiska processen, varigenom en konkurrensposition byggs upp och 
försvaras.60 Man skulle förenklat kunna uttrycka det som att det strategiska synsättet betonar 
konkurrensförmågans rumsliga dimension, medan det saknar tidsdimension.61 
 
3.1.3.2  Varumärket ur ett strategic management-perspektiv - resursbaserat perspektiv 
 
Mot bakgrund av de brister som det branschstrukturella perspektivet uppvisar har det 
resursbaserade perspektivet under det senaste året vuxit fram som ett intressant komplement. 
Skillnaden mellan de olika perspektiven kan illustreras med hjälp av begrepp som används vid 
den så kallade SWOT-analysen. Denna analysmodell kan vara ett användbart redskap i ett 
företags strävan efter att identifiera en attraktiv konkurrenssituation. SWOT-analysen syftar 
alltså ytterst till att ett företag på bästa sätt skall kunna utnyttja sina inneboende styrkor för att 
ta tillvara möjligheter och eliminera hot i den omgivande miljön, samtidigt som företaget 
försöker undvika att blottlägga sina svagheter.62 
 
Det branschstrukturella perspektivet har som bekant ett i huvudsak externt fokus. Detta gör att 
tonvikten i SWOT-analysen ligger på OT, det vill säga på att undersöka möjligheter och hot i 
omgivningen. Det resursbaserade synsättet har däremot ett i huvudsak internt fokus där det 
enskilda företagets styrkor och svagheter lyfts fram som förklaring till ett företags 
konkurrenskraft och lönsamhet. Något förenklat prioriterar det resursbaserade perspektivet 
SW och det branschstrukturella OT63, vilket presenteras i figuren nedan. 
 
 
                                                 
57 Krouse, C G, “Brand Names as Barriers to Entry: The ReaLemon Case”, 1984 
58 Ibid. 
59 Mahoney, J T & Pandian, J R, “The Resource Based View within the Conversation of Strategic Management”, 
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60 Porter, M E, “Towards a Dynamic Theory of Strategy”, 1991 
61 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
62 Ibid. 
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FIG. 6 SKILLNADER MELLAN RESURSBASERAT OCH BRANSCHSTRUKTURELLT PERSPEKTIV64 

 
I det resursbaserade perspektivet brukar företaget betraktas som ett knippe resurser, vanligtvis 
definierade som ”anything that could be thought of as a strength or weakness of a given 
firm”.65 Utgångsläget för perspektivet slås fast i grundantagandet att ett företags resurser är 
heterogena och immobila, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla långsiktigt uthålliga 
konkurrensfördelar. Detta antagande är absolut rimligt med tanke på förekomsten av 
inträdesbarriärer. Hade inte resurser varit heterogena och imperfekt mobila skulle de annars 
enbart ge upphov till temporära konkurrensfördelar.66 
 
För att ett företag skall kunna utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar tänker man sig 
inom det resursbaserade perspektivet att företag kan förvärva generiska resurser från en 
faktormarknad67. Samtliga företag har tillgång till denna faktormarknad, men endast ett fåtal 
lyckas omvandla resurserna till framgångsrika strategier.68 
 
Ett företags konkurrensförmåga är ofta beroende på mer än en resurs. Därför talar man ibland 
om en resursposition, det vill säga en kombination av resurser utifrån vilken det enskilda 
företaget formulerar sin strategi.69 För att kunna bibehålla denna position är det viktigt att 
utveckla så kallade resursbarriärer som vanligtvis benämns imitationsbarriärer.70 Dessa 
barriärer verkar på företagsnivå och kan sägas vara analoga till inträdesbarriärer på 
branschnivå.71 Dock är det inte alla resurser i ett företag som kan utgöra långsiktigt uthålliga 
konkurrensfördelar och som därmed kräver utveckling av imitationsbarriärer.72  
 
3.1.3.3 Varumärket som strategisk resurs 
 
Vad karakteriserar då egentligen en strategisk resurs och vad är det som gör den till en 
långsiktigt uthållig konkurrensfördel? Vi begränsar här oss till att bara se på hur varumärket 
fungerar som strategisk resurs. 
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Då samtliga företag har tillgång till den allmänna faktormarknaden kan vilket företag som 
helst skaffa en icke-tidsbegränsad ensamrätt till ett varumärke i form av 
varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket. Målsättningen för det enskilda 
företaget är att genom den organisatoriska förmågan brand management utveckla den 
generiska resursen till en strategisk resurs i form av ett starkt varumärke som representerar 
brand equity, varumärkeskapital.73 
 
För att undersöka varumärkets förmåga att ge upphov till långsiktig konkurrensfördel, väljer 
Melin att konfrontera det med VRI(O)-modellen.74 För att kunna ge en heltäckande bild av 
varumärket som resurs måste man analysera hur värdefulla, unika och svårimiterade 
varumärkesregistreringen, varumärkeskapitalet och brand management är. 
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FIG. 7 VRI(O)-MODELLEN75 

Som framgår av ovanstående modell kan en varumärkesregistrering i sig aldrig utgöra en 
konkurrensfördel, detta eftersom den saknar värde för konsumenten. Registreringen bör ses 
som en konkurrensförutsättning, nödvändig för att ett företag skall kunna bygga upp ett starkt 
varumärke, här representerat av varumärkeskapitalet. I begreppet varumärkeskapital 
inkluderas som bekant bland annat märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet 
och samtliga dessa faktorer bidrar på olika sätt till att skapa värde för konsumenterna 
samtidigt som de har förmåga att göra varumärket unikt i förhållande till konkurrenterna. 
Dessutom är de svåra att substituera till följd av starka varumärkespreferenser och hög 
märkeslojalitet  Detta gör att varumärkeskapitalet kan betraktas som en strategisk resurs.76 
 
Ett företags brand management-kompetens bidrar i högsta grad till att skapa värde för 
konsumenten. Detta beror naturligtvis på att det är denna kompetens som ligger till grund för 
märkeskännedom, märkesassociationer och för att märkeslojalitet skall kunna utvecklas. Men 
för att brand management-kompetensen skall kunna utgöra en långsiktigt uthållig 
konkurrensfördel, måste företaget säkerställa att denna kompetens förblir unik, samt att den 
görs svår att kopiera och substituera.77 
 
Efter detta resonemang finns det stark anledning att betrakta både varumärkeskapitalet och 
brand management som potentiella strategiska resurser, där den förra verkar på marknaden 
och den senare i företaget.  
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3.1.4  Varumärket ur ett brand management-perspektiv 
 
För att få mer djup i kompetensen rörande brand management vänder sig Melin mot brand 
management-perspektivet då strategic management-teorin inte har någon vägledning att 
komma med. Genom att se på detta perspektiv, som har sin bakgrund i produktdifferentiering, 
försöker man utröna vad som konstituerar framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Då brand 
management-forskningen saknar en teoribildning som kan ge vägledning i detta avseende kan 
man utgå från varumärkespyramiden.78  
 
 3.1.4.1  Varumärkespyramiden 
 
Varumärkespyramiden är i grunden en kommunikationsmodell som utgår ifrån 
märkesinnehavarens perspektiv. Modellen syftar till att beskriva förutsättningarna för att 
etablera en märkesprodukt på marknaden, detta genom att presentera märkesproduktens 
byggstenar och att analysera deras inbördes relationer. Efter noggrann analys av produktens 
anatomi framträder tre grundläggande begrepp: produkt, varumärke och positionering. Dessa 
begrepp är intimt förknippade med varandra och utgör modellens fundament. Detta 
kontrolleras av det enskilda företaget, vars uppgift är att skapa balans mellan fundamentets 
individuella delar. Då varumärket ofta väljs med hänsyn till produkten och då positioneringen 
tar sin utgångspunkt i produkten och varumärket finns det klara möjligheter att göra 
fundamentet till en starkt sammanlänkad enhet. Naturligtvis kan tyngdpunkten i fundamenten 
variera beroende på märkesproduktens karaktär och de marknadsmässiga förutsättningarna.79 

 
FIG. 8 VARUMÄRKESPYRAMIDEN80 

 
Med utgångspunkt i den rådande konkurrenssituationen positioneras märkesprodukten på 
marknaden och i konsumenternas medvetande. Positioneringen skapar förutsättningar för en 
effektiv marknadskommunikation av märkesproduktens mervärde till konsumenterna i 

                                                 
78 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
79 Ibid. 
80 Ibid. 

Målgrupp 

Bindning 1 

Varumärke 

Produkt Positionering 

1-3, process varigenom 
märkeskännedom kan uppstå 

Bindning 3 

Bindning 2 

Marknadskommunikation 



 29 

målgruppen. För att lyckas i med detta är det naturligtvis viktigt att mervärdet uppfattas som 
relevant och attraktivt av målgruppen. Kommunikationens uppgift är att väcka 
konsumenternas intresse, skapa märkeskännedom, som på sikt kan resultera i 
märkeslojalitet.81 
 
I varumärkespyramiden kan utvecklingen av märkeslojalitet beskrivas som en process i tre 
steg. Märkesinnehavarens uppgift är att skapa associationer mellan fundamentens 
fundamentala delar och konsumenterna i målgruppen. Denna process initieras genom 
marknadskommunikation i olika former. Målsättningen är att konsumenterna först skall 
uppmärksamma produkten i syfte att denna skall kunna kategoriseras. Väcks konsumenternas 
intresse är detta ett första steg mot kännedom om märkesprodukten och detta illustreras med 
bindning 1 i figuren ovan. Reklam och säljfrämjande åtgärder spelar en central roll för att 
stärka kopplingen mellan produkten och varumärket, det vill säga bindning 2 i figuren. Med 
tiden förenklar konsumenterna beslutsprocessen genom att i en valsituation omedelbart 
associera till varumärket utan att ta omvägen via produkten. På detta sätt stärks bindningen 
mellan varumärket och konsumenterna i målgruppen, det vill säga bindning 3 i figuren. 
Genom denna process har märkeskännedom skapats, vilket är en förutsättning för att på sikt 
kunna bygga upp märkeslojalitet bland konsumenterna.82 

 
3.1.5  Varumärket ur ett strategic brand management-perspektiv 
 
För att på bästa sätt få en bild av varumärket som strategiskt konkurrensmedel har Melin 
utvecklat en teoretisk föreställningsram utvecklad i fyra steg. Som första steg i processen 
presenteras en modell utifrån varumärkets olika roller kan diskuteras. Mot bakgrund av synen 
på varumärket som centrumparten i triangeldramat mellan märkesinnehavaren, konsumenten 
och konkurrenten utvecklas nästa steg i föreställningsramen, vilket utgörs av den så kallade 
positioneringstriangeln. Ur denna modell kan man utläsa att en grundläggande förutsättning 
för framgångsrik varumärkesuppbyggnad är att ett företag utvecklar en unik resursposition 
avseende brand management-kompetens.83 
 
I föreställningsramens tredje del presenteras därför en modell av en varumärkesförädling 
vilken beskriver den process varigenom ett företag med hjälp av brand management kan 
transformera en allmän resurs i form av en varumärkesregistrering till en strategisk resurs i 
form av varumärkeskapital. I den fjärde och avslutande delen preciseras hur ett företag kan gå 
till väga vid denna transformationsprocess och utgångspunkten för diskussionen är den så 
kallade varumärkesmixen, en modell som beskriver den varumärkesuppbyggande processen 
och dess delprocesser ur ett brand management-perspektiv. Detta presenteras i figuren nedan. 
 
 

                                                 
81 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
82 Ibid. 
83 Ibid. 



 30 

 
 

FIG. 9 VARUMÄRKESUPPBYGGNAD I FÖRETAGET84 

 

Produktattribut   

Med produktattribut avses vanligen konkreta kännetecken hos en produkt och deras uppgift 
skulle kunna sägas vara att förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenterna. Det kanske 
viktigaste attributet för en märkesprodukts framgång är en konsistent produktkvalitet.85 Andra 
attribut av stor betydelse är valet av förpackning, färgkombination och logotyp. Attributen 
bidrar i stor utsträckning till att individualisera och visualisera märkesprodukten.86 

 
Märkesidentitet    

Med märkesidentitet brukar man avse vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och 
vad som gör det unikt. Begreppet är relativt nytt men har fått stor genomslagskraft beroende 
av att skillnaderna mellan de olika märkesprodukterna i en given kategori tenderar att minska. 
Detta leder till att företag utvecklar mer komplexa konkurrensfördelar, exempelvis 
märkesidentitet. Det primära syftet med utvecklingen av en specifik märkesidentitet är att 
försöka förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna.87 
 
Kärnvärde   

Kärnvärdet är en viktig länk mellan vad som konstituerar en märkesprodukts 
konkurrensfördel, med utgångspunkt från produktattribut och märkesidentitet, och dess 
positionering.88  
 
 
                                                 
84 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
85 Aaker, D A, “Managing Brand Equity”, 1991 
86 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
87 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
88 Ibid. 
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Positionering   

Med positionering avses vanligtvis den process varigenom ett företag försöker tillskansa sig 
en specifik position i konsumentens medvetande. Tanken är att den på sikt skall ge upphov till 
märkeskännedom, vilken på sikt kan resultera i märkeslojalitet.89 

 
Marknadskommunikation   

Marknadskommunikationen kan ta sig många olika uttryck, vilket den så kallade 
promotionmixen är ett illustrativt exempel på. I denna ingår fyra alternativa sätt att påverka 
konsumenterna: reklam, säljfrämjande åtgärder, PR och personlig försäljning.90 Vid 
marknadsföring av konsumentvaror har märkesuppbyggande reklam alltid spelat en central 
roll. Reklamens uppgift är att informera, övertyga och påminna konsumenterna om en 
märkesprodukts konkurrensfördelar. Att utveckla reklam med en individuell särprägel är idag 
närmast en förutsättning för att kunna tränga igenom informationsbruset, som allt mer 
tenderar att tillta i styrka.91 
 
En intressant del rörande marknadskommunikationen är hur man med hjälp av opinionsledare 
kan skapa spridning. Genom att identifiera lokala opinionsledare kan intresse för varumärket 
skapas och med rätt bearbetning kan man på detta vis skapa spridning.92 Detta kan i synnerhet 
för ett litet företag vara ett intressant komplement till promotionmixen. 
  
Intern märkeslojalitet  

En förutsättning för att konsumenterna skall förbli märkeslojala är att märkesinnehavaren 
också är lojal, det vill säga uppvisar intern märkeslojalitet. Denna bör syfta till att innehavaren 
är lojal mot vad varumärket står för, det vill säga dess produktattribut, märkesidentitet, 
kärnvärde och positionering.93 

 
3.2  Lansering av varumärken 
 
Då begreppen nylansering, återupplivning samt relansering är närliggande får det anses vara 
väsentligt att noggrant undersöka de teorier som ligger bakom de olika begreppen. Det faktum 
att det inte framförts någon presenterad forskning rörande relansering medför dock att vi anser 
oss tvungna att utgå från de teorier som upprättas rörande nylansering samt återupplivning av 
varumärken och analogt tillämpa dessa på relanseringsproblematiken.   
 
3.2.1 Inledning 
 
Alla etablerade varumärken har vid en tidpunkt varit små och okända, men har sedan dess 
utvecklats till att bli framgångsrika. Dessa varumärkes framgångsfaktorer kan skifta och får 
därför anses vara intressanta att utreda. En nämnare som de har gemensamt är dock att de alla 
har en stark identitet, en välkänd personlighet och omfattande service. Det är alltså kunden 
som sätts i centrum bland starka varumärken och med hjälp av detta lyckas man fördela ett 
mervärde till konsumenten94, något som tidigare beskrivits i varumärkesdelen.  

                                                 
89 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
90 Kotler, P, Armstrong G, Saunders, J & Wong, V, “Principles of Marketing”, 1996 
91 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
92 Dubois, B, “Understanding the Consumer”, 1998 
93 Melin, F, “Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga starka varumärken”, 1997 
94 Kapferer, J-N, “Strategic Brand Management”, 1998 
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3.2.2 Nylansering av ett varumärke, inte detsamma som nylansering av en produkt 

 
Det är skillnad mellan att nylansera ett varumärke och en produkt. En ny produkt är, till 
skillnad från ett varumärke, tvungen till att ha ett nytt namn för att reklam ska kunna göras för 
den.  Dessa nya produkter kopieras ofta efter en tid av konkurrenter och nya produkter ersätter 
de gamla. Dessa nya produkter drar nytta av kännedomen om de redan befintliga produkternas 
varumärken. Produkter förändras alltså över tiden medan varumärken förblir desamma.95  
 
I inledningsfasen kommer åtgärder göras för att skapa kännedom om den nya specifika 
produkten där dess fördelar framhålls, men eftersom alla produkter föråldras med tiden 
kommer den specifika produkten, efter en viss tid, att uppdateras och uppgraderas. Namnet, 
ofta med en liten modifikation, kommer att gå över från den gamla produkten till en ny 
förbättrad variant och det är så ett varumärke kommer till liv. När väl produkterna fått en plats 
på marknaden kommer inte längre reklam vara den största källan till köp. Detta kommer 
istället varumärket självt vara.96  
 
Med tiden blir varumärket mer stabilt och självständigt och utvecklar sitt eget sätt att 
kommunicera med konsumenterna. Varumärkena är laddade med associationer som byggts 
upp genom erfarenhet, word-of-mouth och reklam. Via reklamen får man veta vad varumärket 
står för, dess värderingar, kulturella referenser, kärnaktivitet, personlighet och vem den riktar 
sig till. I takt med tiden har det som produkten tidigare stått för förändrats. Det är inte längre 
endast ett namn på en produkt utan ett namn på alla produkter, både på dem som existerar och 
på de som komma skall. Det kända varumärket förmedlar nu de värderingar som det står för 
och som de egna produkterna kan dra nytta av. När ett nytt varumärke bildas och ska lanseras 
är det oerhört viktigt att detta varumärke från början förmedlar dess värderingar. Ett 
varumärke som inte förmedlar sådana värderingar saknar ofta förutsättningar för att bli 
framgångsrikt.  
 
3.2.3  Att definiera varumärkets plattform 
 
Till skillnad från en nylansering av en produkt är en nylansering av ett varumärke ett 
långtidsprojekt. Det nya varumärket stör den existerande ordningen på marknaden, de 
värderingar som redan finns och kategorins marknadsandelar.97 Varumärket är ute efter att 
skapa en ny ordning, nya värderingar och att påverka marknaden en lång tid framöver. Detta 
kan enbart lyckas om man är övertygad om varumärkets nödvändighet och är redo att satsa 
allt man har. Företaget måste driva ett seriöst projekt som de tror på och som innehåller en 
vision. Detta för att kunna hålla personal, ledning, bankmän, kunder, opinionsledare och 
försäljningspersonal mobiliserade under varumärkets långa period av nylansering. Visionen 
kommer att rättfärdiga såväl internt som externt varför en nylansering av varumärket görs och 
vad dess syfte är.98  
 
Att skapa ett varumärke innebär att man först och främst identifierar varumärkets plattform 
som är den osynliga grunden för varumärkets långsiktiga identitet och huvudkälla för dess 
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96 Ibid. 
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energi. Modellen nedan ger ett exempel på några av de principer som ligger till grund för 
denna plattform.  
 

 Varför måste varumärket existera? 
 Vad skulle konsumenterna sakna om varumärket inte existerat? 

 Ståndpunkt. 
 Varifrån ”pratar” varumärket? 

 Vision. 
 Vad är varumärkets vision rörande produktkategorin? 

 Reflektion. 
 Vem adresserar vi? Vilken image vill vi utstråla? 

 
FIG. 10 VARUMÄRKESPLATTFORM99 

 
Många märkesinnehavare vet inte varför deras varumärken fortfarande existerar och skulle 
inte kunna besvara de frågor som finns i tabellen ovan. Självklart räcker det inte för ett 
varumärke att endast definieras med hjälp av vissa kännetecken såsom till exempel pålitlighet 
utan måste formuleras utifrån ”strategic image traits”. Dessa kännetecken för varumärkets 
image hjälper det att differentieras gentemot andra varumärken.100  
 
Identiteten för varumärken skiljer sig åt för de varumärken som har samma namn som 
företaget, såsom exempelvis IBM, Siemens och Du Pont, och för varumärken som har sitt 
eget namn som till exempel Audi och Dash. Ett varumärke vars namn inte har en direkt 
koppling till företagets namn har en större frihet på så sätt att allting är möjligt då man kan 
skapa varumärkets identitet helt och hållet från grunden. När ett varumärke har samma namn 
som företaget fungerar varumärket som representant för företaget vilket innebär att det måste 
finnas ett konsekvent förhållande mellan företagets och varumärkets identitet.101 Dessa 
varumärken har samma kultur som företaget. Det finns en orsak till detta vilken är att ett 
företag ofta skapar sin identitet genom att fokusera på en eller två huvudvärderingar. Det är 
dessa som ger näring till varumärket, ger företaget dess inställning gentemot marknaden och 
kraften att förändra produktkategorin. Dessa centrala värderingar ger varumärket dess 
mening.102  
 
Med tiden blir denna relation mellan företag och varumärke omvänd. Företagets image utåt 
börjar reflekteras inåt företaget och blir ett mycket effektivt verktyg till att mobilisera 
arbetskraften för de varumärken som är långsiktiga. För att dra nytta av denna feedback byter 
många företag namn till ett som ett av deras starkaste varumärken har. Exempel på detta är 
Tokyo Tsuhin Kogyo som bytt namn till Sony Inc. Den starka identiteten hos framgångsrika 
varumärken påvisar att det inte endast handlar om de funktionella attributen hos dessa 
produkter. Det är därför lika viktigt med bra varumärkessymbolik som det är med dess val av 
produkt.103  
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3.2.4  Beslut om vilka produkter som är mest typiska 
 
När ett företag nylanserar ett varumärke måste det vara väldigt försiktigt med vilken produkt 
eller service som de presenterar i deras första kampanj och hur de framför den. Den produkt 
man väljer skall vara den som bäst representerar varumärkets syften och den som bäst framför 
varumärkets potential att kunna förändra marknaden. Det är inte alla produkter som på ett 
likvärdigt sätt framhåller varumärket. De produkter som bäst ”stödjer” varumärket ska synas 
mest och de som inte gör det ska hålla sig i bakgrunden.104     
 
3.2.5  Varumärkesspråk och områden för kommunikation 

 
Dagens språk är inte enbart verbalt utan även visuellt. Områden för kommunikation 
uppkommer inte från ingenstans, inte heller tilldelas varumärket godtyckligt ett sådant utan 
det måste lägga stor vikt valet av område för att på ett så effektiv sätt som möjligt kunna 
skapa spridning. Varumärkets språk tillåter varumärket att fritt uttrycka dess ideologi. 
Eftersom varumärket inte vet vilket språk det ska ”tala” upprepar det samma ord och bilder 
om och om igen så att varumärkets budskap till slut fastnar i konsumenternas medvetande. 
Språket för fram personligheten, kulturen och värderingarna hos avsändaren som är till hjälp 
för denne att informera om produkter och tjänster eller för att charma konsumenter.105  
 
Varumärkenas språk används även för att decentralisera beslut. Tack vare användandet av 
gemensamma språktermer kan olika dotterbolag runt om i världen anpassa det ”stora 
budskapet” från moderbolaget till deras lokala marknader men ändå bevara varumärkets totala 
helhet. Varumärkets identitet måste förena frihet med samstämmighet. Detta är något som 
”brand charters” ska hjälpa till att göra. Dessa ska specificera följande:106  
 
▪  Stilens dominanta egenskaper.  

▪   De audiovisuella karaktäristika såsom till exempel en närbild av en konsuments ansikte.  

▪  Den grafiska layouten eller den narrativa strukturen och varumärkets färgkoder.  

▪   De principer som bestämmer om och hur varumärket kan användas i vissa 
förhållanden.107  

 
3.2.6  Att namnge ett varumärke 
 
Varumärken får en allt mer central roll i dagens ekonomi och eftersom konceptet för 
varumärket omfattar dess tecken, i form av namn, logga, symbol, färger, karaktäristika och 
även dess slogan, är det varumärkets namn som alla talar om eller efterfrågar. Det är därför 
självklart att man ägnar tid och uppmärksamhet till att finna ett namn för varumärket. Vad är 
det bästa namnet att välja för att skapa ett starkt varumärke? Finns det ett namn som kan 
garantera varumärket framgång? Vad har framgångsrika varumärken för gemensamma 
nämnare? Nästan vilket namn som helst kan användas för att skapa ett starkt varumärke, 
förutsatt att det med tiden finns ett konsekvent arbete med att försöka ge mening åt namnet så 
att varumärket till slut lyckas få sin egen identitet. Innebär detta att man inte behöver ägna så 
mycket tid till att hitta ett bra namn förutom att det är ett namn som får registreras? Inte alls. 
Genom att följa vissa grundläggande urvalsregler och försöka finna det ”rätta” namnet sparar 
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man mycket tid när och ifall man ska göra det lilla varumärket till ett stort. Tidsaspekten är 
viktig eftersom varumärket själv måste erövra sitt eget territorium. Från starten måste 
varumärket därför försöka förutse dess potentiella förändringar. Varumärkets namn måste 
väljas med hänsyn till dess framtid och öde, inte med hänsyn till dess marknad och 
produktsituation vid dess födelse. Det finns vissa fallgropar som man ska se upp med när det 
gäller att finna namn åt varumärken. Dessa är:108 
 
Varumärkesnamn eller produktnamn?  

Valet av namn beror på den utveckling varumärket kommer att få. Man måste därför skilja 
mellan olika typer av forskning. Det finns forskning om varumärken som förväntas bli 
framgångsrika, expandera internationellt, sträcka sig över en stor produktlinje och finnas en 
lång tid. Det finns även andra studier gjorda för skapande av namn för produkter som har en 
kortare livslängd. Den tid det och de investeringar som krävs för dessa två skiljer sig.109  
 
Faran med beskrivande namn 

I de flesta fall vill tillverkare att varunamnet ska beskriva den produkt som skall framföras. 
De vill att varunamnet skall beskriva vad produkten gör eller är. Detta visar att dessa företag 
inte vet vad varunamn egentligen handlar om och vad deras syfte är. Varumärken beskriver 
inte produkter utan de utmärker dem. Produktens karaktäristika och kvaliteter kommer att 
framföras till produktens målgrupp tack vare till exempel reklam, försäljare och direkt 
marknadsföring. Det är därför ett slöseri om varumärket upprepar samma budskap som de 
nämnda gör på ett mer effektivt och komplett sätt. Det är bättre om namnet kan fungera på ett 
sätt som ger ett mervärde, som förmedlar varumärkets kraft. Produkter lever inte för alltid 
utan har en begränsad livscykel. Varumärkets betydelse får inte förväxlas med de 
karaktäristika hos de produkter som varumärket representerar vid varumärkets födelse.110  
 
Att beakta kopiering 

Varje starkt varumärke har sin kopia, något som inte går att undkomma. Alla patent blir en 
dag offentliga. Vad finns då kvar att behålla som gör att företaget har en komparativ fördel 
och som förser företaget med ersättning för att de investerat i forskning och utveckling? 
Svaret är varumärket. Ett varumärke som endast beskriver produkten och dess funktion 
kommer att ha det svårt att differentiera sig på marknaden. Ett originellt namn kan skydda 
varumärket genom att varumärkets försvar blir starkare gentemot imitationer.111  
 
Distributörers egna märken har dragit stor fördel av varumärken med beskrivande namn 
eftersom dessa inte har ett starkt skydd. Genom att välja namn som liknar de starka 
varumärkenas försöker distributörer att ”stjäla” så många konsumenter som möjligt eftersom 
namnen lätt kan förväxlas.112 
 
Att beakta tiden 

En del namn kan hindra utvecklingen av varumärket pga. att namnen är för restriktiva. 
Exempel på detta är varumärken som har geografiska namn, till exempel ”Europe 
Assistance”. Detta namn kan hindra utvecklingen av varumärket till andra världsdelar. Ett 
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annat är namn som innefattar årtal som till exempel ”Sport 2000”. Ju längre tiden går efter att 
år 2000 passerat, desto mindre modernt och futuristiskt anses märket vara. Detta kan därmed 
ha en negativ inverkan på varumärket.113     
 
Att tänka internationellt 

Varje varumärke måste kunna ha möjligheten till att bli internationellt om det en dag önskar 
det. Trots detta upptäcker många företag sent att de är begränsade på grund av dess namn. 
Innan en internationalisering kan bli aktuell måste man försäkra sig om att namnet är lätt att 
uttala och kan registreras utan problem.114  
 
3.2.8 Att ta distributörer i beaktning 

 
Framgången av de konsumentvaror som inte kräver speciellt mycket engagemang av 
konsumenten beror inte helt och hållet på konsumenterna själva utan även på distributörerna. 
De kan avgöra om ett nytt varumärke ska lyckas eller inte genom att besluta om att ge 
utrymme åt varumärket eller inte. De kan också göra så att ett varumärke för tidigt börjar avta 
från marknaden om de tycker att varumärkets omsättning är för låg. Problemet ligger i att om 
distributionen ökar för sakta eller försenas så roterar inte de nya produkterna på marknaden 
tillräckligt fort och produkterna tas bort från hyllorna.115  
 
Nya varumärken är även nu tvungna till att konkurrera med distributörers egna varumärken 
där dessa har högre marginaler. Detta är en orsak till varför distributörer inte släpper in nya 
varumärken lika lättvindigt som förr. Eftersom distributörerna har en sådan stor makt så är det 
viktigt att lyssna på dem när man ska försöka bedöma ett varumärkes chans att lyckas.116 
 
3.3 Återupplivning 
 
Som nämnts ovan är de tre begreppen lansering, återupplivning samt relansering närliggande. 
Då ingen litteratur finns rörande relansering anser vi det vara berättigat att utnyttja den teori 
som finns presenterad angående återupplivning av varumärken.  
 
Det finns flera sätt att gå till väga vid en återupplivning av ett varumärke. Det har genomförts 
ett flertal studier inom ämnet där man angett olika metoder för genomförandet. Vi kommer 
här analysera två av dessa metoder där den ena utformats av Norman C Berry och den andra 
av David A Aaker. 
 
3.3.1 Sju steg vid återupplivning av ett varumärke 
   
Norman C Berry skrev 1988 en artikel117 i vilken han beskrev hur man bör gå till väga vid en 
återupplivning. Han nämner i denna artikel sju steg man bör gå för att framgångsrikt kunna 
återuppliva varumärket. Vi kommer att i det följande redogöra för dessa sju steg. 
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3.3.1.1 Dedicera din verksamhet till att tillhandahålla kvalitet 
 
Enligt Berry kan man aldrig med hjälp av marknadsföring kompensera eventuella brister i den 
tillhandahållna produktens kvalitet.118 I en undersökning där man ställde hundratals variabler i 
förhållande till den effekt de hade på företagets långsiktiga finansiella prestation visade det 
sig att variabeln ”relativt uppfattad produktkvalitet”, med andra ord högkvalitativa produkter 
till ett visst pris, var den variabel som var närmast anknuten till god finansiell prestation.119  
 
3.3.1.2 Fastställ de faktorer som kan bidra till konsumentens uppfattning om 

produktens kvalitet 
 
Det finns fler faktorer som bidrar till konsumentens uppfattning om produktens kvalitet än 
enbart den faktiska kvaliteten. Detta kan till exempel bevisas med de skillnader i resultat som 
påvisats vid blindtester och varumärkestester. Dessa faktorer kan vara svåra att utröna men 
kan samtidigt vara av stor vikt vid återupplivningen av varumärket.  
 
För att kunna finna en produkts svagheter kan man utgå från en rad punkter. Först och främst 
bör man utvärdera produktens historik. En nedgång av produktens kvalitet kan till exempel ha 
en negativ inverkan på konsumenters uppfattning av produkten även en lång tid efter det att 
kvaliteten återställts. Även produktens rykte kan inverka på hur den uppfattas. Detta rykte 
behöver dock inte nödvändigtvis vara direkt anknutet till själva produkten utan kan även 
omfatta det tillverkande företaget eller branschen i sin helhet.120 Vidare bör produktens 
förpackning beaktas. Detta då förpackningen ur såväl ett fysiskt som ett estetiskt och grafiskt 
perspektiv kan påverka konsumentens uppfattning av produkten. Dessutom bör man 
undersöka var konsumenten kommer i kontakt med produkten. Ofta baseras nämligen 
förväntningarna på produkten på var man finner den, något som innefattar såväl i vilken butik 
produkten säljs som var i butiken man kommer i kontakt med den.  
 
Man bör även ta priset på produkten i beaktande när man granskar en produkts svagheter. 
Likaså produktens namn och logotyp stor roll. Vidare kan den förväntade kundbilden vara av 
vikt. Konsumenter förväntar sig ofta en viss användare av en produkt och denna bild kan 
komma att skada produkten. Slutligen spelar även marknadsföringen en avgörande roll för hur 
produkten uppfattas. Samtliga dessa punkter är av stor vikt vid analysen av en produkts 
svagheter och kan komma att påverka resultatet vid en senare återupplivning av varumärket. 
Ett företag behöver inte nödvändigtvis göra någonting åt dessa faktorer, men för att en 
återupplivning av varumärket skall kunna ske bör man i vart fall vara medveten om de brister 
produkten har som kan komma att inverka negativt på återupplivningen. Dessutom får man på 
detta sätt mer realistiska förväntningar på de förändringar man faktiskt kan genomföra med 
hjälp av de påverkbara faktorerna.    
 
För att en återupplivning av ett varumärke ska kunna ske förutsätts att man avklarar de första 
två första stegen. Ett företag som misslyckas med detta kommer med stor sannolikhet 
misslyckas med sitt återupplivningsförsök. Berry anger att ett företag som framgångsrikt 
genomfört de två första stegen bör besitta en stark produkt. En stark produkt behöver dock 
inte innebära att även varumärket är starkt. Ett starkt varumärke skall enligt Berry innebära att 
man överträffar konsumentens förväntningar på produkten.121 Man brukar benämna de 
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egenskaper hos varumärket som leder till att konsumentens förväntningar överträffas som 
varumärkespersonlighet, aura eller image. Det är dessa egenskaper som skiljer ett verkligt 
starkt varumärke från ett starkt.122 Att särskilja dem kan dock vara svårt.  
 
För att utröna de egenskaper som särskiljer ett varumärke från andra kan man se till den 
personliga karakteristik varumärket skapat över tiden. I denna situation räcker det dock inte 
att enbart beskriva varumärkets personlighet. Man måste fortfarande, för att kunna attrahera 
målgruppen, bestämma vilken personlighet varumärket skall ha i framtiden.123 Detta kan 
underlättas av studier av målgruppen och konsumentens personlighet.          
 
3.3.1.3 Hantera förhållandet mellan konsument och varumärke 
 
För att kunna hantera förhållandet mellan konsument och varumärke krävs att man inte enbart 
studerar dem som separata enheter utan att man även granskar den relation som finns mellan 
dem. Ett varumärke i behov av återupplivning har ofta en bristfällig relation till sin 
målgrupp.124  
 
Den relation som uppstår mellan konsumenten och varumärket är ofta väldigt skiftande. 
Somliga varumärken intar en position som auktoritetsfigur i förhållande till konsumenten. 
Konsumenten behandlas då som om han saknar erfarenhet, kunskap och kompetens. I de 
situationer där denna auktoritetsposition är passande och konsumenterna verkligen känner sig 
otillräckliga eller inkompetenta kan den vara mycket framgångsrik. Ansvaret överlämnas i 
dessa situationer från konsumenten till varumärket som erbjuder en känsla av uppmuntran och 
säkerhet. Ett företag som misslyckas med att inta positionen som auktoritet kommer i många 
fall att framstå som auktoritativt och befallande istället för som kompetent. Istället för att få 
en känsla av säkerhet framstår konsumenten som dum, otillräcklig och arg. Dessa känslor 
riktas mot såväl varumärket som marknadsföraren.125     
 
En annan relation mellan varumärke och konsument är den som baseras på den så kallade 
”rationella människan”. I denna relation intar varumärket positionen som en rationell vuxen 
och antar att konsumenten beter sig på samma sätt. Den ”rationella människan” värdesätter 
enligt modellen funktionella produktattribut och rationella erbjudanden.126 Precis som 
auktoritetspositionen kan modellen baserad på den ”rationella människan” vara mycket 
framgångsrik. Relationen bygger på att om varumärket besitter de egenskaper konsumenten 
värderar högst, och dessutom kommunicerar dem till konsumenterna på ett bättre sätt än 
konkurrenterna, kommer det att föredras framför andra varumärken.  
 
Relationer baserade på den ”rationella människan” kan misslyckas då varumärket inte förmår 
att leverera en överlägsen fördel. Ett misslyckande kan även bero på att konsumenterna inte 
beter sig på det rationella sätt som förutsätts av varumärket. Vid fastställandet av vilken 
relation varumärket bör ha till konsumenterna är det därför ytterst viktigt att först fastslå 
vilken typ av relation man vill har för att först därefter försöka identifiera de värderingar 
varumärket måste omfatta för att få relationen att fungera.127 
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3.3.1.4 Förstå varumärkesvärderingarna 
 
Med varumärkesvärderingar menas de mest grundläggande och fundamentala betydelser ett 
verkligt starkt varumärke representerar, såsom exempelvis ärlighet, trygghet, säkerhet och 
frihet. Precis som relationer mellan människor blir starkare då de baseras på en djupare nivå 
av värderingar och behov blir relationen mellan varumärken och konsumenter starkare då de 
baseras på en liknande grund.128 Berry hänvisar till en undersökning där man granskade vilka 
associationer konsumenter hade till vissa utvalda varumärken. Man kom i undersökningen 
fram till att starka varumärken ofta har starka associationer till värderingar och att dessa 
associationer är av relevans för förhållandet mellan varumärke och konsument.129 Med hänsyn 
till detta får de varumärken som med störst sannolikhet kommer att kunna genomgå en 
framgångsrik återupplivning anses vara varumärken som är klart och relevant värderade i 
konsumenternas medvetanden. I de situationer där det finns bevis för att dessa värderingar 
existerar och att de varit en del av den karakteristika som lett till varumärkets tidigare 
framgångar är sannolikheten för en lyckad återupplivning stor.130 
 
Varumärken som inte har några starka värderingar har ofta kunnat nå framgångar enbart med 
hänsyn till produktens prestation samt det faktum att det ofta lagts ner stora summor på 
varumärket. Jämfört med ovan nämnda definition har de därför aldrig varit att klassa som 
verkligt starka varumärken. En återupplivning av sådana varumärken förutsätter därför att 
man i princip lanserar dem såsom nya varumärken och det rör sig därför inte längre om en 
återupplivning i begreppets faktiska mening.131       
 
3.3.1.5 Alla varumärken bör ha något unikt kännetecken 
 
Varje varumärke bör ha någon form av kännetecken som gör att de skiljer sig från övriga 
varumärken. Kännetecken av detta slag underlättar dels för konsumenterna att tala om 
varumärket, dels kan ett inkorrekt kännetecken få varumärket att verka mer mänskligt och 
mindre perfekt och därmed charmigare. Berry menar därför att varumärken som besitter ett 
sådant inkorrekt kännetecken bör utnyttja det och utveckla det medan man i de fall där ett 
sådant kännetecken saknas bör försöka skapa ett.132   
 
3.3.1.6 Arrangera ett återupplivningsprogram för varumärket 
 
Då konsumenters uppfattning av ett varumärke grundar sig på ett antal orsaker, beroende på 
att de baseras på marknadsföringen, paketeringen, prissättningen eller andra faktorer, bör 
åtgärderna att korrigera, ändra eller bygga ett varumärke vara mångfasetterade och väldigt 
noggrant samordnade.133  
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3.3.1.7 Anordna en spännande och händelserik relanseringskampanj 
 
Berry anger att för att en återupplivning av ett varumärke skall kunna avslutas framgångsrikt 
underlättar det att märket återintroduceras på marknaden i stor stil med hjälp av en omfattande 
reklamkampanj.134  
 
3.3.2 Återupplivningens sju vägar  
 
Även David A Aaker har uppmärksammat problematiken kring återupplivningar av 
varumärken. Till skillnad från Berry har han dock inte utvecklat en modell man bör följa vid 
återupplivningen. Aaker pekar istället på att det finns sju olika vägar man kan gå vid en 
återupplivning av ett varumärke. Dessa vägar utgår samtliga från olika perspektiv, men kan i 
många fall leda fram till samma lösning. Genom att tillämpa samtliga sju vägar försäkrar man 
sig om att inte missa någon möjlig lösning på problemet samtidigt som man skapar den bästa 
möjligheten att nå målet. 
 
 

 
  

FIG. 11 ÅTERUPPLIVNING AV VARUMÄRKEN135 

 
3.3.2.1 Öka användningen 
 
För ett konkurrerande företag ses ofta en återupplivning som ett hot och varumärket kommer 
därför att möta svårt motstånd när de skall återetableras på marknaden. Detta beror på att det 
återupplivade varumärket riktar sig mot redan existerande konsumenter vilket medför att 
valmöjligheterna för konsumenterna ökar. För att undvika denna problematik kan man, istället 
för att rikta sig mot existerande konsumenter, försöka vinna nya konsumenter. 
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Konkurrenterna upplever därmed en mindre hotbild samtidigt som varumärkets 
försäljningsbas breddas. Aaker anför i en metafor rörande ökning av användandet av ett 
varumärke att det istället för att försöka få en större del av kakan ofta är lättare och mer 
lönsamt att försöka göra kakan större.136 En ökning av användningen kan genomföras på två 
sätt, antingen genom att öka frekvensen av användningen eller genom att öka kvantiteten som 
används vid varje användningstillfälle.137 För att åstadkomma en ökad användning kan man 
använda sig av olika strategier beroende på vad för produkt det rör sig om. 
 
Öka användningsfrekvensen 

En strategi som kan användas för att öka användningsfrekvensen är att göra konsumenten 
medveten om varumärket eller om dess användningsområde. Även om en konsument känner 
till varumärket och dess användningsområde är det vanligt att de ändå inte använder 
produkten. För att användningen skall öka krävs därför påtryckningar. Ett exempel på en 
sådan påtryckning är påminnelsereklam. Påminnelsereklam fungerar på så sätt att den gör 
konsumenten medveten om att den aktuella produkten behövs. Produkter som kan gynnas av 
påminnelsereklam är exempelvis livsmedelprodukter. För att öka användningen av dessa 
produkter kan ett företag försöka få olika recept att innefatta den aktuella produkten. 
Konsumenterna uppmärksammar på så sätt produkten samtidigt som de lär sig använda den på 
ett korrekt sätt. Andra områden där påminnelsereklam kan vara användbart är tandskötsel och 
hudvård. Båda två är områden som konsumenter tenderar att glömma bort och en 
påminnelsereklam kan därför vara avgörande för användandet.138  
 
En annan strategi som kan användas för att påverka användningsfrekvensen är att ändra 
konsumentens inställning till produkten för att förmå konsumenten att gå från en tillfällig 
användning till regelbunden och ständigt återkommande användning. Denna strategi 
genomförs ofta med hjälp av en så kallad ompositioneringskampanj. En sådan kan till 
exempel innebära att man ändrar produkten på så sätt att den kräver en mer regelbunden 
användning. Som ett exempel på en sådan förändring kan nämnas Clinique som genomförde 
en kampanj med en ”Twice-a-Day” moisturizer.139  
 
En minskad användning av en produkt har ofta en praktisk förklaring som företaget måste 
finna och åtgärda. Detta sker ofta genom att man försöker finna vägar att underlätta 
produktens användning. Ett exempel på en sådan underlättad användning av en produkt är 
halvfabrikat. Halvfabrikat är en produktmodifikation som lett till ökad konsumtion då man 
gjort användningen mer fördelaktig ur ett kundperspektiv.140  
 
Ett annat sätt att öka användningen av en produkt är att använda sig av påtryckningar. Man 
ökar därmed konsumenternas konsumtion av det aktuella varumärket. Detta kan exempelvis 
ske genom att använda priset som en pådrivande faktor. En användning av priset som 
påtryckande faktor, som till exempel vid ”två till priset av en-kampanjer”, kan vara mycket 
effektiv men medför samtidigt en risk då den innebär en stimulans till fokusering på priset. 
Varumärket kan därför komma att förlora kraft då konsumenten tenderar att se till priset 
snarare än till varumärket.141   
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Minskad användning av en produkt kan ske av förklarliga skäl. Exempelvis kan en alltför 
omfattande användning av hårprodukter vara skadligt för håret. För att ett varumärke skall 
kunna öka användningen av sådana produkter krävs därför att man minskar de oönskade 
konsekvenser en omfattande användning har för konsumenten. Således kan ett varumärke som 
erbjuder en produkt som bevisligen är mildare för håret än konkurrenternas produkter erfara 
en ökad användning av produkten.142     
 
Öka kvantiteten på användningen 

För att öka den använda kvantiteten kan ett flertal strategier användas, bland annat 
påminnelsereklam och påtryckningar. Även en minskning av de oönskade konsekvenserna 
som sker till en följd av omfattande användning kan få till följd att kvantiteten ökar.143 
 
3.3.2.2 Hitta nya användningsområden 
 
För att kunna hitta nya användningsområden för ett varumärke krävs det att man först 
fastställer hur produkten används och vad den används till. För att få fram denna information 
genomför företag marknadsundersökningar utifrån vilka man kan dra slutsatser om hur och av 
vem produkten används. Skulle undersökningen omfatta användare som använder produkten 
på ett icke avsett, men heller inte felaktigt, sätt kan företaget välja att rikta sig mot dessa 
användare. Marknadsför man sig med denna nya kundgrupp kan man komma att omfatta 
samtliga konsumenter inom kundgruppen.144  
 
En annan väg för ett företag att gå när man söker nya användningsområden för ett varumärke 
är att granska konkurrerande produkter och deras användningsområden. Skulle det visa sig att 
en konkurrerande produkt används på ett sätt som skiljer sig från det förväntade kan man 
efterlikna detta användningssätt för att på så sätt kunna utveckla ett nytt användningsområde. 
Att finna nya användare på detta sätt kan i vissa fall vara lönsammare än att försöka få nya 
användare att använda produkten på det tidigare viset.145 Nya användare har ofta sedan 
tidigare vetskap om det tidigare användningssättet men har av någon anledning valt att frångå 
det. Ett försök att övertala dem att återgå till det tidigare användningssättet kan få till följd att 
konsumenterna väljer att byta till en konkurrerande produkt och kan därmed vara ytterst 
kostsamt för företaget.146 
 
En ökning av användandet kan således ske på flera sätt. Viktigt att notera är dock att en 
ökning kan vara såväl kostsam som riskabel. Efter att genom en marknadsundersökning ha 
kunnat fastställa eventuellt nya användningsområden måste företaget bedöma huruvida 
varumärket kan introduceras även inom detta område och om så är fallet vilka kostnaderna 
kommer att bli för en introduktion. En ökning av användningen av ett varumärke kan komma 
att kräva avsevärda marknadsföringsåtgärder och därmed stora kapitalinsatser för att bli 
framgångsrik. Dessutom innebär det alltid en risk att vända sig mot nya användare då även 
konkurrenterna med stor sannolikhet kommer att uppmärksamma denna nya kundgrupp och 
försöka att ta över användningsområdet. De genomförda marknadsföringsåtgärderna kan 
därför bli resultatlösa.147  
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3.3.2.3 Träda in på nya marknader 
 
Att träda in på nya marknader har länge varit ett vanligt förekommande sätt för företag att 
försöka öka tillväxten. Istället för att försöka uthärda situationen på en dalande marknad kan 
det vara bättre att försöka använda varumärket på andra relaterade och växande marknader.148 
Inträdande på nya marknader kan dock vara problematiskt då den aktuella produkten inte 
nödvändigtvis är mogen för den nya marknaden. En utveckling av produkten kan därför 
komma att vara nödvändig. Dessutom kan prissättningen på produkten påverka dess 
attraktionskraft på nya marknader. För att kunna träda in på en ny marknad måste således det 
aktuella företaget noggrant undersöka underlaget för en nyintroduktion149. En bristfällig 
undersökning kan få svåra ekonomiska följder då man misslyckas med att vinna 
marknadsandelar och därmed mister den förväntade intäkten.150  
 
Valet att föra in ett varumärke på nya marknader behöver dock inte enbart grunda sig på en 
önskan om att bredda kundunderlaget. Det kan även bero på att varumärket håller på att mista 
konsumenter på ursprungsmarknaden och därför försöker finna alternativa kundgrupper. Som 
exempel kan nämnas Johnson & Johnson vars babyschampo förlorade kunder fram till dess att 
valde att träda in på vuxenmarknaden där man introducerade ett milt schampo för dagligt 
bruk. Man lyckades genom denna aktion vinna nya marknadsandelar och ökade intäkterna. 
 
3.3.2.4 Ompositionera varumärket 
 
Marknaden och konsumenterna påverkas ständigt av nya trender och moden vilket kan leda 
till att ett varumärkes positioneringsstrategi blir föråldrad och oanvändbar och därför måste 
ändras. Även det faktum att marknadens utseende genomgår en ständig förändring påverkar 
varumärkets positionering. Med hänsyn till den förändring marknaden och kundbasen 
genomgår måste varumärket i många fall ompositioneras för att kunna passa in på den 
aktuella marknaden. En ompositionering kan dock även motiveras av att den tidigare 
positioneringsstrategin helt enkelt slitits ut. Den tidigare tilltänkta målgruppen har mättats och 
nya segment behövs för att frambringa tillväxt.151  
 
En ompositioerning kan användas på flera sätt, bland annat för att behålla tidigare kunder. 
Den kan dock även fungera som en metod att höja värdet på varumärket. Detta kan 
exempelvis ske genom att man skapar en ny associering till produkten. Ett varumärke i 
mognadsfasen kan ses som självklart för konsumenten. Skulle priset på varumärket höjas 
markant finns det risk att lönsamheten kraftigt minskar. Detta kan undvikas genom att 
ompositionera produkten till en mer uttrycklig märkesvara.152 
 
3.3.2.5 Utvidga produkten 
 
Ett problem som ofta förekommer bland varumärken är att produkten efter en viss tid 
uppfattas som en handelsprodukt snarare än som en produkt tätt anknuten till varumärket. De 
fördelar som varumärket medfört för att kunna differentiera produkten från konkurrenterna 
mister sin kraft i takt med att konsumenterna vänjer sig vid den. Det kulminerar med att 
konsumenten väljer att rikta sin uppmärksamhet mot priset snarare än mot varumärket. 
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Uppstår denna situation kommer företaget ha svårt att finna konsumenter som är villiga att 
betala ett högre pris för ett visst varumärke enbart med hänsyn till att det är en klassiskt 
inarbetat produkt.153 
 
För att undvika situationer där produkten ses som en handelsprodukt måste företaget försöka 
att åter på något sätt skilja sig från konkurrenterna. Aaker menar att det finns tå sätt att vinna, 
antingen genom att göra någonting bättre eller att göra någonting extra och annorlunda. En 
differentiering kan således ske genom att man uppdaterar en produkts förpackning så att den 
passar in i det nya modernare samhället och inte längre representerar förgången tid.154  
 
Vid en utvidgning av produkten är det viktigt att den genomförda förändringen verkligen 
uppskattas och värderas av konsumenterna. Dessutom måste den vara nära anknuten till den 
ursprungliga produkten för att den skall kunna användas till produktens fördel. För att kunna 
uppnå detta krävs det därför att kundens perspektiv ställs i centrum för bedömningen. Man 
måste förstå kundens motiv för att en utvidgning av produkten skall kunna bli framgångsrik. 
Genom att undersöka varför konsumenterna är missnöjda med den aktuella produkten och vad 
som skulle kunna göras för att få den mer attraktiv ges företaget en god bild av hur 
utvidgningsprocessen bör se ut. Att engagera konsumenterna i processen får således goda 
följder då man på ett enklare sätt kan förstå bristerna hos den ursprungliga produkten. 
Dessutom gör man konsumenterna medvetna om det engagemang företaget har i produkten 
och det mottagande den får på marknaden. 
 
3.3.2.6 Föråldra existerande produkter     
 
Lösningen på en återupplivning av ett varumärke kan i vissa fall vara att man genom att 
introducera en ny produkt gör existerande produkter föråldrade. I dessa fall rör det sig ofta om 
nya tekniska uppfinningar som får de redan existerande produkterna at verka föråldrade155. Ett 
exempel på en ny uppfinning av detta slag är CD-skivan som snabbt kom att konkurrera ut 
grammofonskivan när den introducerades i musikbranschen. Återupplivning av ett varumärke 
går i vissa fall i första hand ut på att skapa nya innovativa produkter som tilltalar dagens 
kunder och inte gårdagens156.   
 
Att eftersträva och utveckla nya teknologier kan vara svårt för företag. Dessutom kan 
utvecklandet av nya produkter leda till att företagets nuvarande produkter påverkas negativt. 
Särskilt svårt är det för ett marknadsledande företag som samtidigt som det försöker utveckla 
nya produkter har avsevärda kapitalintressen i den gamla teknologin.157 
 
3.3.2.7 Varumärkesutvidgning 
 
En varumärkesutvidgning är ett av de mer naturliga sätten för ett företag att exploatera sina 
tillgångar och skapa tillväxt. För ett företag som utvecklat ett starkt varumärke är det just 
detta varumärke som utgör dess främsta tillgång. Varumärkesutvidgningen kan till exempel 
genomföras genom att man utvidgar varumärket till att omfatta andra produktkategorier än de 
tidigare eller att man licensierar märket till andra kategorier. En annan möjlighet är att 

                                                 
153 Aaker, D A, Managing Brand Equity”, 1991 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Kapferer, J-N, ”Strategic Brand Management”, 1998  
157 Aaker, D A, Managing Brand Equity”, 1991 
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förvärva ett annat företag med ett varumärke vilket kan ge grund för fortsatt tillväxt under 
varumärkesutvidgningen.158  
 
Viktigt att notera rörande varumärkesutvidgning är dock att en felaktigt genomförd 
utvidgning kan komma att skada varumärket om det förknippas med en ny produkt som 
kraftigt skiljer sig från ursprungsprodukten. Dessutom finns det en risk att 
varumärkesutvidgningen, trots att den genomförts framgångsrikt, skadar det ursprungliga 
märkets värde. Felaktiga beslut kan därmed medföra förödande konsekvenser för ett 
varumärke.159    
 
 
3.3.3 Ytterligare metoder för genomförande av återupplivning 
 
Vi har ovan gått igenom två metoder för återupplivning av varumärken. Metoderna har olika 
angreppssätt på problematiken kring återupplivning men har ändå en rad gemensamma 
nämnare. Anföras bör dock att de inte på något sätt är uttömmande rörande möjliga 
angreppssätt vid återupplivningar av varumärken. Även Kapferer har uppmärksammat 
problemet och anger alternativa vägar att gå. Han anger bland annat så kallad ”co-branding” 
som ett alternativ. Med detta menas att ett varumärke samarbetar med ett annat för att kunna 
utnyttja den goodwill det andra varumärket besitter till sin egen fördel. Ett exempel på sådan 
”co-branding” är Orangina, en läskfabrikant, som i sitt hemland ses som en läsk för småbarn. 
För att komma i kontakt med en äldre publik och då främst ungdomar, en grupp som 
konsumerar stora mängder läsk, har Orangina valt att samarbeta med varumärken som 
uppskattas av ungdomar. I samband med en omfattande marknadsföringskampanj designade 
företaget därför speciella läskburkar tillsammans med märken såsom Reebok och Swatch och 
kunde med hjälp av denna nya moderna attityd nå en ny publik.160 
 
Även ett namnbyte på ett varumärke kan underlätta en återupplivning. En väl fungerande 
produkt kan komma att påverkas negativt av ett namn som har en alltför stor historisk 
anknytning. I takt med att marknaden utvecklas kan varumärkesnamn föråldras och måste 
därför anpassas därefter. Som exempel på namnbyten som underlättat återupplivningar kan 
nämnas varumärket Motobecane som efter det att det köpts av Yamaha bytte namn till den 
mer teknikanknutna akronymen MBK. Produkten kom även att moderniseras efter detta.161 På 
samma sätt valde General Electric att ändra sitt namn till GE för att på så sätt kunna ses som 
ett modernt varumärke med tydligare inriktning mot teknik snarare än som gammaldags.162    
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- FALLBESKRIVNING - 
 

 
 
I detta kapitel beskriver vi vårt fallföretag Fruit Distribution AB samt deras varumärke Fruit 
of the Loom. 
    
 
4.1  Företagsbeskrivning 
 
4.1.1 Inledning 
 
Fruit Distribution AB är ett företag som importerar, lagerhåller, förädlar, marknadsför och 
distribuerar baskläder till promotion- och klädesmarknaden i Sverige.163 Företaget är beläget i 
Sölvesborg, har tolv anställda, och omsätter för närvarande cirka 24 miljoner kronor om året. 
Fruit Distribution AB innehar agenturen för det multionationella varumärket Fruit of the 
Loom i Sverige och har delat upp sin verksamhet i två delar, promotion och detaljhandel. 
Promotion är den del av verksamheten som för närvarande står för alla intäkter men planer 
finns för åter etablera Fruit of the Loom i detaljhandeln. Viktigt att notera i detta fall är att 
varumärket tidigare funnits tillgängligt på marknaden och att det därför rör sig om en 
relansering. Fruit Distribution AB har som mål att under verksamhetsåret 2005/2006 uppnå en 
omsättning på cirka 50 miljoner kronor, huvudsakligen baserad på marknadsföring och 
distribution av Fruit of the Looms produkter.164  
 
4.1.2 Historik  
 
Fruit Distribution AB erhöll 1988 den svenska agenturen för varumärket Fruit of the Loom 
och har sedan dess sålt produkter av detta märke. Verksamheten har bedrivits inom såväl 
promotion- och detaljhandeln, dock i varierande utsträckning. Fruit of the Loom blev under 
nittiotalet väldigt populärt och försäljning av produkterna skedde på bland annat JC och 
Åhléns. Man nådde sin försäljningskulmen inom detaljhandeln verksamhetsåret 1996/1997 då 
man inom denna bransch omsatte cirka 30 miljoner kronor.165 
 
En kort tid efter försäljningskulmen försvann Fruit of the Loom från detaljhandeln. Detta 
grundade sig på att Fruit Distribution AB lämnat över ansvaret till en finsk agent som skulle 
komma att sköta handeln med Fruit of the Loom i samtliga nordiska länder. Systemet med en 
ensam agent som skötte hela den nordiska marknaden blev dock aldrig någon framgång och 
som en följd av detta försvann varumärket från den svenska marknaden. Verksamheten 
fortsatte dock inom promotionhandeln där Fruit of the Loom fortfarande är ett vanligt 
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förekommande varumärke. Att varumärket hela tiden funnits inom promotionhandeln 
påverkar inte vår analys om en relansering av Fruit of the Loom då detaljhandeln och 
promotionhandeln inte sker på samma marknad.  

4.1.3  Produktsortiment 

 
De produkter Fruit Distribution AB genom varumärket Fruit of the Loom erbjuder är 
klassiska baskläder i form av bland annat träningskläder av olika slag, däribland T-shirts, 
träningsbyxor samt långärmade tröjor. Beslutet att relansera Fruit of the Loom på den svenska 
marknaden kommer dock att medföra ett breddat utbud som omfattar bland annat underkläder. 
Den klädlinje som erbjuds utgörs bland annat av en klädlinje som framtagits uteslutande för 
den europeiska marknaden.166 
 
4.1.4 Konkurrenter 
 
Då det är detaljhandeln som vi i uppsatsen ämnar koncentrera oss kring är det dessa 
konkurrenter som är centrala för en analys. På grund av den korta tidsperiod vi studerat Fruit 
Distribution AB, har vi inte haft möjlighet att göra en detaljerad konkurrentanalys, men vi har 
identifierat luckor i dagens detaljhandel. Man skulle kunna säga att marknaden för baskläder i 
huvudsak är uppdelad i två segment; designkläder till skiftande men i regel höga priser och 
Asientillverkade billigare plagg.  
 
4.1.5 Konkurrensfördelar 
 
Det absolut mest centrala för Fruit Distribution AB med Fruit of the Loom är det faktum att 
deras varumärke är inarbetat.167 Som tidigare nämnts rönte märket stora framgångar för ett 
antal år sedan och har försvunnit från marknaden av icke-märkesorienterade orsaker. Det 
finns därför skäl att anta att det finns latent i konsumenternas medvetande. På grund av den 
korta tidsperiod vi granskat företaget har vi inte genomfört någon djupare undersökning 
angående detta, men de personer som vi talat med, såväl gamla som unga, minns samtliga 
märket som något positivt. 
 
Fruit of the Loom tillverkas på Irland och det multinationella företaget har en så kallad 
vertikal integration, det vill säga ägande i samtliga produktionsled. Detta ser Fruit 
Distribution AB som ett starkt konkurrensmedel. Genom att ha produktionen så närliggande, 
jämfört med Asien, kan leveranstiderna kraftig förkortas från runt tre veckor till en vecka. 
Fruit of the Loom använder detta som en konkurrensfördel då man valt att använda sig av den 
så kallade ”just-in-timemetoden”.168  
 
Fruit Distribution AB ser även det faktum att Fruit of the Loom alltid symboliserat kvalitet 
som en styrka och stärker detta med de miljö- och kvalitetscertifikat som det Fruit of the 
Loom tillskrivits.169  
 
I ledningen hos Fruit Distribution AB har man även framfört att det vore intressant att 
framhålla att de inte vill bli förknippade med arbete i Asien. Det är främst samhällsfrågor som 
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barnarbete med mera som de vill undvika och därmed använda som en fördel gentemot 
konkurrenterna.170 
 
 
4.1.6 Visioner 
 
Ledningen för Fruit Distribution AB har tankar kring hur de skall relansera sitt varumärke, 
men något praktiskt tillvägagångssätt har inte utarbetats. Med sina plagg från Fruit of the 
Loom har man dock en ganska klar bild av var man vill positionera sig. Influerade av den 
internationella positioneringen av varumärket vill ledningen lägga sig prismässigt högre än de 
Asienproducerade märkena men lägre än designplaggen. 
 
”Fruit of the Loom is a quality brand of everyday comfortable casualwear and underwear at 
an affordable price”.171 
 
4.2 Varumärksbeskrivning 
 
4.2.1 Historik 
 
År 1851 började Robert och Benjamin Knight producera textilier i den egna kvarnen i 
Warwick, Rhode Island. Robert Knights dotter, som var konstnär, skapade textilmålningar på 
klädesplaggen för att ge märket ett intryck som stod för god kvalitet. Robert Knight såg detta 
som ett perfekt varumärke och kom överens med dottern om att skapa en logotyp av hennes 
alster. 1871 registrerades varumärket Fruit of the Loom med patentnummer 418 och är 
därmed ett av de tidigast registrerade varumärkena i USA.172  
 
Inför Chicago World Trade Fair 1893 introducerades en ny variant av logotypen, ett äpple, 
druvor och löv, samma uppsättning som ännu idag används som företagets logotyp och med 
hjälp av vilken Fruit of the Loom skördat stora framgångar över hela världen. Genom åren har 
Fruit of the Loom kommit att bli en del av den amerikanska kulturen och är idag, efter Coca 
Cola, det varumärke som har störst varumärkeskännedom i USA.173 
 
4.2.2 Fruit of the Loom – det multinationella företaget 
 
Dagens Fruit of the Loom sysselsätter mer än 25 000 personer över hela världen och finns 
tillgängligt i mer än 75 länder. Huvudkontoret ligger i Bowling Green, Kentucky.174  
 
I Europa har Fruit of the Loom cirka 2 800 anställda på sex olika platser. Företaget är en av få 
textiltillverkare i Europa som har total kontroll över hela tillverkningsprocessen, från 
bomullsförädling till förpackning.175 Distributionscentrum finns i England, Spanien och 
Marocko medan produktionen sker på Irland där man producerar upp till 1 600 000 t-shirts 
per vecka.176  
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I samband med att Fruit of the Loom firade att man bedrivit verksamhet i 150 år 
introducerades en ny logotyp för att uppdatera företagsimagen. Denna nya logotyp har 
anpassats efter den moderna modebranschen och utgörs enbart av företagsnamnet utan de 
tidigare tillhörande frukterna. I och med införandet av den nya logotypen har man till viss del 
frångått företagets tidigare image för att istället förse det med en ny modernare image. Bytet 
av logotyp, och därmed indirekt image, skedde dock först efter det att extensiv forskning 
genomförts rörande konsumenternas varumärkesmedvetenhet samt förväntningarna på 
varumärket.177 
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- ANALYS -  
 

 
 
I detta kapitel försöker vi utveckla en modell anpassad för relansering av varumärken med 
hänsynstagande till varumärket, marknaden, tiden samt de analogt tillämpade teorierna 
rörande lansering samt återupplivning av varumärken. 
    
 
5.1 Inledning 
 
Efter att ha presenterat teorier rörande varumärket, lansering och återupplivning har vi nu för 
avsikt att analysera vad som är viktigt för ett litet företag, verksamt på modebranschen, vid en 
relansering av ett varumärke. 
 
5.2 Relansering 
 
För att underlätta förståelsen för problematiken kring relansering av varumärken vill vi 
presentera en modell rörande relansering för att på så vis få en bättre överblick. Utifrån denna 
modell diskuterar vi vilka delar av varumärkesteorierna, lanseringsteorierna och 
återupplivningsteorierna som är applicerbara på relanseringsproblematiken.  
 
Viktigt att notera är att det rör sig om en modell anpassad efter ett litet företag, verksamt inom 
modebranschen, och de strategiska val det bör göra vid en relansering av ett varumärke.  
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FIG. 12 RELANSERING AV VARUMÄRKEN178  

5.2.1 Varumärket som ska relanseras 
 
Modellen tar sin utgångspunkt i det varumärke som ska relanseras. För att en relansering skall 
kunna genomföras framgångsrikt är det centralt att förstå hur varumärkets uppbyggnad kan 
skapa värde för såväl märkesinnehavaren som konsumenten. Att ge en heltäckande bild av hur 
varumärket kan fungera som värdeskapare är dock inte okomplicerat. Som nämnts i 
teoriavsnittet anser Melin att det kräver ett användande av två perspektiv: consumer behaviour 
och brand management. Vi kommer att diskutera kring de olika begrepp som tidigare 
presenterats i teorin och med bakgrunden av relanseringsproblematiken utröna vad detta 
bidrar med. 
 
5.2.1.1 Konsumentens medvetande - Consumer behaviour 
 
För att lyckas bygga en bred bas av märkeslojala kunder är den stora utmaningen för 
märkesinnehavaren att erbjuda en märkesprodukt med ett unikt, attraktivt och beständigt 
mervärde. För att lyckas med detta är det centralt att förstå hur varumärket kan bidra till att 
skapa värde och vilken betydelse det har i konsumentens beslutsprocess. Genom att se på de 
sex begrepp som Melin presenterar: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, 
märkesassociationer, mervärde samt märkeslojalitet, som bygger upp förtroendekapital i form 
av varumärkeskapital hos konsumenten kan man öka förståelsen för den 
varumärkesuppbyggande processen i konsumenternas medvetande. 
 
Engagemang   

Då engagemanget är nära knutet till märkeslojalitet på så vis att ett lågt engagemang inte 
anses kunna ge upphov till en stark märkeslojalitet är det av stor vikt för märkesinnehavaren 
att få kunden engagerad. Målsättningen är därmed att förmå konsumenten att lägga större vikt 
vid varumärket vid valet av märkesprodukt.  
 
Märkeskänslighet 

Som tidigare beskrivits anser Melin att märkeskänsliga konsumenter använder varumärket 
som sin primära informationskälla vid valet av märkesprodukt. Inom modebranschen kommer 
varumärket att spela en särskilt stor roll då det inom denna bransch finns en stor mängd 
aktörer vars främsta konkurrensmedel är just deras varumärke.  

Märkeskännedom  

Vi anser att en relansering har ett speciellt förhållande till märkeskännedom då det finns 
möjligheter att varumärket redan finns latent i konsumenternas medvetande. En relansering 
kan alltså dra nytta av varumärkets tidigare erfarenheter på marknaden och på så vis ha ett 
försprång gentemot nylanseringar. För att komma till insikt med folks kännedom om märket 
finns det inga genvägar, utan man blir tvungen att göra en marknadsundersökning utifrån 
vilken man kan dra slutsatser rörande hur marknadsföringen bör anpassas. Att kännedomen 
kan finnas latent i konsumenternas medvetande är av än större vikt för mindre kapitalstarka 
företag då de procentuellt sett sparar mer resurser på marknadsföring. 
 
Märkesassociationer  

Som nämndes i teoriavsnittet anser Melin att kvalitet är en av de mest centrala associationerna 
och som märkesinnehavare måste man vara medveten om detta för att på ett föredelaktigt sätt 
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kunna fördela resurserna så att jämn och hög produktkvalitet uppnås. Det är alltså 
kvalitetsuppfattningen hos konsumenten som är det centrala och genom att lägga stor vikt vid 
upprätthållandet av en jämn och hög produktkvalitet och vid utformningen av yttre attribut 
såsom märkesproduktens namn, förpackning och reklam, skapar man som märkesinnehavare 
en lämplig bas för ett framtida inträde på marknaden.  
 
Mervärde   

I Melins modell som presenterats i teoriavsnittet angående den värdeskapande processen i 
konsumenternas medvetande utgör de olika delmomenten konsekutiva steg i den 
varumärkesuppbyggande processen, det vill säga delmomenten är beroende av varandra. 
Målsättningen för företagen är att på sikt skapa märkeslojala kunder vilket även varumärkets 
mervärde bidrar till då det kan skapa märkespreferenser som på sikt kan ge upphov till 
märkeslojalitet.  
 
Rörande relansering anser vi det vara av stor vikt att man som märkesinnehavare identifierar 
det mervärde man vill förmedla och jämför detta med konkurrenterna på markanden. På så vis 
skapar man sig en uppfattning om på vilket sätt man kan differentiera sig från det på 
marknaden existerande utbudet.  
 
Märkeslojalitet  

Av naturliga orsaker vill samtliga företag verksamma inom en bransch skapa en bred bas av 
lojala kunder då dessa skapar en grund för en stabil markandsandel, god lönsamhet samt ett 
positivt kassaflöde. För företag verksamma inom modebranschen är märkeslojalitet särskilt 
viktigt. Detta beror på att design lätt kan kopieras varmed det för dessa företag är av stor vikt 
att förmå konsumenterna att köpa produkter av ett visst varumärke snarare än av viss design.        

 
Kan man som märkesinnehavare lära sig av vad konsumenten finner viktigt är anser vi det 
vara en bra utgångspunkt för etablering av ett varumärke. Rörande relanseringsproblematiken 
fyller detta en funktion då man kan modifiera den redan inarbetade imagen och skapa en 
bättre grund för sin relansering. Lyckas man i detta värv kan man förmå konsumenterna att bli 
märkeslojala vilket, som nämnts, är mycket viktigt på den så rörliga modebranschen. 
 
5.2.1.2 Märkesinnehavaren – Brand management 
 
För att kunna beskriva den varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens 
perspektiv använder Melin de sex begrepp som tidigare presenterats i teorin; produktattribut, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation samt intern 
märkeslojalitet. 
 
Produktattribut   

Produktattributen bidrar i stor utsträckning till att individualisera och visualisera 
märkesprodukten. För att differentiera produkter av ett visst varumärke från konkurrerande 
produkter krävs det att produkterna tillförs något form av kännetecken. Detta kännetecken 
skall sedan enligt Melin förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenten.  
 
Märkesidentitet    

Skillnader mellan produkter inom en given kategori tenderar att vara relativt små. Detta har 
lett till att företag utvecklar allt mer komplexa konkurrensfördelar, där märkesidentitet utgör 
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ett exempel. Det primära syftet med denna identitet är enligt Melin att försöka förmedla ett 
emotionellt mervärde till konsumenterna. Märkesidentitet kan exempelvis användas som 
medel för att skapa en ståndpunkt i ett visst debatterat ämne såsom exempelvis barnarbete i 
Asien. Genom att ta en ståndpunkt i ett sådant ämne kan en varumärkesinnehavare vinna 
förtroende och därmed skapa en stark konkurrensfördel. Man kan alltså vinna fler kunder 
genom att höja blicken och vara medveten om de trender som finns i samhället. 
 
Kärnvärde   

Kärnvärde är enligt Melin en viktig länk mellan vad som konstituerar en märkesprodukts 
konkurrensfördel, med utgångspunkt i produktattribut och märkesidentitet, och dess 
positionering. 
 
Positionering   

Rörande en relansering är det enligt oss viktigt att man inte tar för givet att den föregående 
positioneringen är applicerbar i nuläget. Man måste återigen finna sin individuella position 
med varumärket på marknaden och inte lita på tidigare erfarenheter. Genom att lägga ner stort 
tankearbete kring vid vilken målgrupp som skall angripas kan man enligt oss undgå framtida 
problem. 
 
Marknadskommunikation   

Med marknadskommunikation menas som bekant kommunikationen mellan konsumenten och 
företaget, eller i detta fall varumärket. Den så kallade promotionmixen är ett illustrativt 
exempel på att kommunikationen kan ta sig många olika uttryck; reklam, säljfrämjande 
åtgärder, PR och personlig försäljning. Stor vikt måste enligt Melin läggas vid att nå ut till 
konsumenten, att tränga igenom det informationsbruk som finns i dagsläget.  
 
De stora frågorna är naturligtvis hur man kan gå tillväga för att nå ut till konsumenterna och 
skapa spridning. Rörande modebranschen anser vi att ett litet företag inte enbart kan utnyttja 
särpräglade reklamer, utan även de tankar som finns angående opinionsledare. Då branschen 
styrs av trender och moden är det enligt vårt förmenande viktigt att identifiera ”rätt” personer 
för målgruppen och på så vis skapa en kännedom om varumärket i dessa kretsar. Genom att 
identifiera lokala opinionsledare och få ”word-of-mouth” att göra resten kan man som 
märkesinnehavare skapa en bra grund för framtida försäljning. Enligt oss är detta av än större 
vikt för ett litet företag då resurserna ofta är mindre. 
 

Intern märkeslojalitet  

Som nämnts är enligt Melin en förutsättning för att konsumenterna skall förbli märkeslojala 
att även märkesinnehavaren uppvisar intern lojalitet, dvs. att man är lojal mot vad varumärket 
står för.  
 
Med djupare kunskap rörande varumärket som värdeskapare och strategiskt konkurrensmedel 
anser vi att en märkesinnehavare har bättre förutsättningar inför en eventuell relansering. 
 
5.2.2 Marknaden 
 
Marknaden fungerar som ett filter i vår modell. Med tanke på att de flesta branscher är rörliga 
medför detta att inte alla varumärken kan finnas tillgängliga på marknaden samtidigt. Tar man 
modebranschen som ett exempel innebär detta att en märkesinnehavare som är beredd att 
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relansera ett varumärke först måste läsa av om det finns utrymme för varumärket inom den 
aktuella branschen. En märkesinnehavare som underlåter att göra detta riskerar att genomföra 
en såväl kostsam som tidskrävande relansering som med stor sannolikhet kommer att 
misslyckas. 
 
Även marknadens karaktär inverkar på förutsättningar för att genomföra en relansering av ett 
varumärke. Ser man till modebranschen kan de ständiga skiftningar i form av nya trender och 
moden som branschen utsätts för få till följd att ett visst varumärke förlorar stora delar av sin 
kundkrets enbart till följd av modesvängningar.  
 
Det är dock inte enbart varumärket som generar intäkter för ett företag i modebranschen utan 
även produktportföljen utgör en central del av förutsättningarna för framgång. Ett stort 
produktsortiment med högkvalitativa produkter kan ensamt bidraga med stora intäkter för ett 
företag. I takt med att modet skiftar ändras dock även efterfrågan på vissa bestämda 
produkter. Marknaden fungerar därför som ett filter även beträffande ett företags 
produktportfölj. 
 
Genom att läsa av trender och genom att genomföra marknadsundersökningar kan man nå 
större insikt angående problematiken kring skiftningarna inom modebranschen. Lägger man 
ner tid och arbete på att bearbeta marknaden finns det större förutsättningar för att företagets 
resurser inte förbrukas på mindre centrala delar.  
 
5.2.3 Tidsperspektivet 
 
Även tidsperspektivet spelar en viktig roll i modellen. Det har betydelse i den meningen att 
det måste tas hänsyn till när man bedömer modets cykler och den fas marknaden befinner sig 
i. Tiden är även av stor vikt när man ska bedöma vilken strategi man ska välja för sin 
relansering. Som nämnts är en av förutsättningarna för en relansering att det aktuella 
varumärket funnits på marknaden men av någon anledning försvunnit från densamma. Detta 
är viktigt att beakta när man avgör vilken relanseringsmetod man ska tillämpa. Beroende på 
hur lång tid som passerat från det att varumärket försvann från marknaden till dess att det 
relanseras kommer de teorier som utvecklats för lanseringar samt återupplivningar vara olika 
användbara. Desto längre tid som passerat desto mer kommer relanseringen att påminna om 
en nylansering medan en relansering som sker kort tid efter det att varumärket försvann från 
marknaden i princip kommer att motsvara en återupplivning.     
 
5.2.4 Lanseringsteori  
 
I den modell vi skapat är tanken att man skall utnyttja den kunskap som finns inom 
nylanseringsteorin för att med större säkerhet kunna vinna inträde på marknaden. Nedan 
presenteras det vi anser vara av vikt inom denna teori. 
 
Varumärkets identitet 

Enligt den teori vi presenterat rörande nylansering krävs det enligt Kapferer, för att varumärke 
skall bli starkt, en kraftfull identitet vilket innebär en välkänd personlighet och välkända 
värderingar. Om beslut tas för att en relansering av ett märke skall göras är det sannolikt att 
detta märke, innan försvinnandet från marknaden, någon gång under dess livstid hade dessa 
egenskaper. Med utgångspunkt av detta tror man att varumärket har potential att bli 
framgångsrikt än en gång och man är beredd att investera i märket igen.  
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Vikten av att agera som ett gammalt varumärke 

I avsnittet om nylansering betonar Kapferer också att ett nytt varumärke ska försöka agera 
som ett gammalt för att på mest tillfredsställande vis nå framgång. Rörande 
relanseringsproblematiken anser vi oss kunna dra nytta av nylanseringsteori i den mån att ett 
varumärke som tidigare figurerat på marknaden redan har historik och behöver således inte 
låtsas vara gammalt. Viktigt att notera är dock att märkesinnehavaren fortfarande måste 
anspela på märkets historia. 
 
Fördelar med tidigare agerande på marknaden 

Eftersom ett varumärke som relanseras redan funnits på marknaden, där märket och dess 
försäljning från början byggts upp av dess produkter och reklamen för dessa, behöver 
märkesinnehavaren inte börja om från start igen. Varumärket skapade under den tiden sin 
egen identitet, blev självständigt och förhoppningsvis starkt. Det skapade även sin egen 
varumärkessymbolik som laddats med associationer. Vi finns att det finns skäl att tro att ett 
varumärke som relanseras både kommunicerar med konsumenterna och säljer sig självt 
eftersom det redan byggts upp och fortfarande finns i konsumenters medvetande. Naturligtvis 
är detta beroende av den tid som varumärket varit borta från marknaden samt vilken 
genomslagskraft det forna varumärket hade Branschen påverkar enligt oss också 
möjligheterna till att utnyttja de forna framgångarna av den anledningen att en rörligare 
bransch torde ”glömma” varumärken snabbare än en mindre mobil bransch. 
 
Som nämnts tidigare kan en trolig förklaring till att ett företag beslutar om att en relansering 
skall genomföras vara att varumärket var framgångsrikt när det befann sig på marknaden och 
försvann av andra orsaker än sådana som skulle göra en relansering inaktuell såsom fallet med 
vårt fallföretag. Om fallet är så är det högst sannolikt att man tror att varumärket är värt att 
satsa på, att varumärket kan ta marknadsandelar. Denna övertygelse är viktig om det skall bli 
en lyckad relansering.  
 
Varumärkesstrategier 

Ett företag som har för avsikt att relansera sitt varumärke har enligt Kapferer för avsikt att 
utnyttja någon form av varumärkesstrategi för att erövra marknadsandelar. Dessa strategier 
har sina grunder inom differentiering och centralt inom nylanseringsteorierna är att ett företag 
i starten noga måste överväga vilken produkt som skall få representera varumärket. Valet av 
produkt kommer att vara av central betydelse då den märkesprodukt som väljs kommer att 
representera det nygamla varumärkets budskap, image och värderingar. Det är därmed av stor 
vikt för relanseringens fortsatta framtid. Tidsaspekten spelar också den en avgörande roll då 
produktutvecklingen alltid färgar marknaden. En märkesinnehavare som tidigare utnyttjat en 
viss produkt för intäkter kan troligtvis inte använda samma produkt även i ett senare skede, 
förutsatt att de tidigare produkterna inte i dagens läge med retromode kan anses som aktuella. 
Genom en kombination av varumärkesrelaterade teorier och nylanseringsteorier anser vi att 
företaget som skall relansera sitt varumärke skapar sig en bra grund för hur man i denna fas 
kan gå tillväga. 
 
Kommunikationen 

En marknad och det mesta runtomkring den utvecklas hela tiden. Detta gäller även 
kommunikationen mellan varumärke och konsumenter. Angående en relansering är enligt 
Kapferer viktigt att undersöka hur ”språket” ser ut och hur det förs. Vid en relansering kan 
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man anta att det är bra om varumärket för ett likartat men uppdaterat ”språk” som innan. Det 
är även viktigt att kanalerna är någorlunda desamma och att dessa är konsekventa med 
varumärkets värderingar, image och personlighet. Detta kan dock av naturliga orsaker skilja 
sig från fall till fall. Med språket menar vi hur man på bästa sätt kommunicerar med 
konsumenten. Exempelvis består inte dagens kommunikation enbart av det verbala utan även 
av det visuella språket. Även områden för kommunikation har utvecklats med Internet som 
den största och senaste nyheten. Med detta i bakgrunden anser vi att man även här kan 
använda sig av nylanseringsteorier rörande relanseringsproblematiken. 
 
Valet av namn  

Enligt Kapferer är valet av namn för ett varumärke viktigt i den mån att man måste vara 
uppmärksam så att man inte i och med namnvalet begränsar sig. Därför är det viktigt rörande 
relanseringsproblematiken att företaget i fråga är uppmärksamt. Är en viss typ av namn inte i 
fas med de trender som finns på marknaden anser vi att det finns skäl att tänka om.  
 
Jämfört med en nylansering sparar en relansering enligt oss tid då man kan erövra större 
territorium än nya varumärken som kräver längre tid för att penetrera marknaden. Ett företag 
som befinner sig i en relanseringssituation kan antas inneha en mycket mer fördelaktig 
position än ett företag som befinner sig i startgropen.  
 
Distributörernas roll 

Produkter som inte kräver högt engagemang använder enligt Kapferer inte enbart 
konsumenten som medel för framgång utan även distributörerna spelar här en central roll. 
Genom att granska vilka distributörer som finns att tillgå samt vad som passar målgruppen 
kan man inför en relansering skapa bättre förutsättningar för framgång. Tanken att man ska 
sälja så många produkter som möjligt, oberoende av distributionskanal, kan alltså på sikt 
skada varumärket och på så vis inte vara långsiktigt lönsamt. Detta kan enligt oss vara av vikt 
att ha i åtanke om man som företag, med en bred produktportfölj, skall relansera sitt 
varumärke. 
 
5.2.5 Återupplivningsteori 
 
I den modell vi skapat ämnar vi att analogt använda återupplivningsteorier på 
relanseringsproblematiken för att skapa en bättre grund för hur ett företag kan träda in på 
marknaden. 
 
En analog användning av återupplivningsteorier kan tyckas märklig då det rör sig om två 
skilda begrepp och då teorierna anpassats enbart med hänsyn till återupplivning. Viktigt att 
notera är dock att det finns flera betydande likheter mellan en återupplivning och en 
relansering av ett varumärke. Båda två behandlar befintliga varumärken, varumärken som 
antingen finns eller har funnits tillgängliga på marknaden. Vidare har de för avsikt att 
återanknyta till den tidigare framgång varumärket haft. Begreppen skiljer sig dock åt på en 
avgörande punkt, marknadsnärvaron. Ett varumärke som genomgår en relansering har med 
nödvändighet tidigare funnits tillgängligt på den aktuella marknaden men har försvunnit från 
densamma, något som inte skett vid en återupplivning. För att en relansering skall kunna 
genomföras framgångsrikt krävs därför att man knyter an till den tidigare styrka varumärket 
haft. 
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5.2.5.1 Berry´s sju steg vid återupplivning av varumärken 
 
För att kunna åskådliggöra de likheter och olikheter som finns mellan en återupplivning och 
en relansering kan det vara intressant att utifrån de modeller som framförts, av såväl Berry 
som Aaker, rörande återupplivning av varumärken granska förutsättningarna för en analog 
tillämpning på relanseringsproblematiken.  
 
Dedicera verksamheten till att tillhandahålla kvalitet 

Som framförts rörande återupplivning av varumärken är det enligt Berry av stor vikt för 
företag att man tillhandahåller produkter av hög kvalitet. Anledningen till detta är att kvalitet i 
stor utsträckning likställs med god finansiell prestation. Hög kvalitet kan dock även ha en 
bidragande effekt på den uppfattning konsumenter har av företaget. Företag som 
tillhandahåller produkter av låg kvalitet kommer med stor sannolikhet uppfattas som mindre 
intressanta för konsumenterna. Enbart av denna anledning bör verksamheten inriktas mot ett 
tillhandahållande av högkvalitativa produkter. Detta konstateras även av varumärkesteorierna. 
 
Vid en relansering av ett varumärke kommer produktkvaliteten vara särskilt viktig då en av 
förutsättningarna för att relanseringen skall lyckas är att konsumenterna uppfattar varumärket 
som något positivt. Innan relanseringsprocessen inleds måste därför kvalitetsnivån på de 
tillhandahållna produkterna fastställas, på grund av att ett varumärke alltid kommer att gynnas 
av att sammankopplas med god kvalitet. Har man inte gjort det tidigare bör man enligt oss vid 
relanseringen se till att tillhandahålla högkvalitativa produkter för att i framtiden kopplas 
samman med dessa. Sannolikheten att lyckas stärks enligt Berry i takt med att kvaliteten 
förbättras.    
 
Fastställ de faktorer som bidrar till konsumenternas uppfattning av produktkvaliteten 

Konsumenters uppfattning av produktkvaliteten påverkas ofta av fler faktorer än enbart den 
faktiska kvaliteten. Varumärkets historik är enligt Berry av avgörande betydelse. För att 
kunna relansera ett varumärke krävs det att man noggrant undersöker de bakomliggande 
orsakerna till att varumärket ursprungligen försvann från marknaden. Detta försvinnande kan 
ha haft ett flertal orsaker, såsom en nedgång i produktkvaliteten, ett försämrat rykte eller en 
bristfällig prissättning. En framgångsrik relansering förutsätter enligt oss därför att dessa 
tidigare brister hos produkten åtgärdas, annars är sannolikheten stor att varumärket kommer 
att förkastas av konsumenterna. Åtgärdar man inte de tidigare bristerna är således risken stor 
att varumärket i ett tidigt skede av relanseringsprocessen kommer att stöta på problem 
liknande de som föregick försvinnandet från marknaden.  
 
För att en relansering ska kunna genomföras framgångsrikt är det väsenligt att man är 
medveten om de eventuella brister som funnits och som finns hos produkten. Anledningen till 
detta är att man vid en relansering enligt oss bör betona produktens positiva egenskaper. Gör 
man detta utan att samtidigt vara medveten om de brister som finns i produkten finns det en 
risk att de egenskaper man betonar hos produkten samtidigt har negativa effekter som kan 
komma att överväga de positiva. Marknadsföringen kommer därmed misslyckas och i och 
med det kan hela relanseringensprocessen gå om intet. 
 
Precis som vid en återupplivning av ett varumärke kommer ett relanserande företag som 
avklarat de första två stegen i Berry´s modell besitta en stark produkt. En stark produkt är i 
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många fall en nödvändighet för att en relansering skall kunna genomföras. Detta beror på att 
det vid en relansering rör sig om ett varumärke som inte funnits tillgängligt på marknaden 
under en viss tid. För att det åter skall kunna etableras krävs det enligt Berry därför att det 
förknippas med positiva karaktärsdrag såsom god kvalitet och en bra image. Med en god 
grund i form av en stark produkt kan företaget fortsätta relanseringen genom att bygga upp 
positiva anknytningar till själva varumärket. 
 
Hantera förhållandet mellan konsument och varumärke 

För att en relansering skall kunna genomföras måste man enligt oss undersöka den relation 
varumärket haft med konsumenterna. Med denna tidigare relation som grund kan varumärket 
sedan utforma det framtida förhållande man ämnar ha med konsumenterna. Ett sådant 
förutsätter dock att eventuella tidigare missförhållanden reds ut. Skulle man misslyckas med 
detta kommer dessa brister med stor sannolikhet fortfarande finnas kvar även om man väljer 
att utveckla en ny relation till konsumenterna.  
 
Vid bedömandet av vilket förhållande man vill ha med konsumenterna bör enligt oss hänsyn 
tas till orsaken till att varumärket försvann från marknaden. Om det försvann av icke- 
varumärkesorienterade orsaker finns det skäl att anta att den tidigare relationen med 
konsumenterna är värd att eftersträva. Detta då konsumenten på ett enkelt sätt kan känna igen 
varumärket och därmed återgå till sina tidigare preferenser. Man kan dock välja att återgå till 
ett tidigare förhållande även om det varit bristfälligt. Det faktum att man nått insikt om de 
bakomliggande orsakerna till försvinnandet bör underlätta en bättring av relationen även om 
den fortsätter i gamla spår. Vill man helt undkomma eventuella historiska brister bör man 
skapa en helt ny relation mellan varumärke och konsument. Detta är absolut kostsamt och 
tidskrävande men de intäkter det på sikt kan frambringa väger det enligt vårt förmenande 
väldigt tungt.  
 
Förstå varumärkesvärderingarna 

För att förstå de värderingar som knyts an till varumärket är det åter av stor vikt att kritiskt 
granska varumärkets historia och se till de värderingar som tidigare knutits an till varumärket. 
Ofta förutsätts det för att en relansering skall kunna genomföras framgångsrikt att varumärket 
associeras till starka värderingar. Relanseringen påminner på det sättet en återupplivning.  
 
Skillnaden mellan de två begreppen återupplivning och relansering kan dock vara att även 
varumärken som inte tidigare haft några starka värderingar kan komma att lyckas med en 
relansering detta faktum till trots, något som inte hade varit sannolikt vid en återupplivning. 
Anledningen till detta är tidsperspektivet. Med hänsyn till den tidsperiod som passerat från det 
att varumärket försvann från marknaden till dess att det återintroduceras på densamma kan de 
värderingar som knyts an till varumärket ha avtagit. Ett varumärke med svaga värderingar kan 
använda detta till sin fördel då man genomför en relansering som i detta bemärkande 
påminner mer om en lansering än en återupplivning. Svaga varumärkesvärderingar behöver 
därmed inte innebära att en relansering riskerar att misslyckas. Noteras bör dock att 
genomförandet av en relansering enligt oss underlättas av positiva varumärkesvärderingar 
medan motsatsen kan komma att belasta och fördröja den.  
 
Alla varumärken bör ha något kännetecken 

Även rörande denna punkt måste man vid en relansering enligt oss knyta an till varumärkets 
historia. Man bör vara medveten om varumärket har något kännetecken eller inte. Har det 
tidigare haft ett sådant kännetecken bör man vid en relansering, precis som vid en 
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återupplivning, utnyttja detta kännetecken och använda det till sin fördel. Har det inte tidigare 
funnits ett kännetecken bör man således skapa ett. En relansering och en återupplivning av ett 
varumärke har flera likheter rörande just denna punkt. 
 
Arrangera ett återupplivningsprogram för varumärket 

Då relanseringsprocessen är omfattande och såväl tidskrävande som kostsam är det enligt vår 
åsikt väldigt viktigt att man inför en relansering av ett varumärke utarbetar en plan för hur 
processen skall genomföras. På så sätt kan man undvika eventuella fallgropar samtidigt som 
man ger processen en långsiktighet som kan komma att vara avgörande för att lyckas. 
Processen som i många fall är mycket långdragen avslutas inte alltid i och med det att 
varumärket förs in på marknaden utan kan ofta komma at kräva åtgärder, till exempel i form 
av marknadsföring, i ett senare skede. En plan som uppmärksammar detta kan därmed komma 
att medföra att långsiktigheten i relanseringsprocessen garanteras. 
 
Anordna en spännande och händelserik relanseringskampanj 

Precis som vid en återupplivning bör en relanseringskampanj enligt vår mening avslutas med 
att varumärket återintroduceras på marknaden med hjälp av en omfattande marknadsföring. 
Detta är nödvändigt för att förmå konsumenterna att åter börja handla produkter av det 
aktuella varumärket. Markandsföringens omfattning påverkas självklart av den tidsperiod 
under vilken varumärket inte funnits tillgängligt på marknaden. Beroende på vilket varumärke 
det rör sig om samt av vilken anledning det försvann kommer mängden markandsföring 
skifta. Somliga varumärken behöver av naturliga orsaker marknadsföras mindre än andra. 
Detta kan till exempel vara fallet om det rör sig om ett tidigare mycket framgångsrikt 
varumärke som försvunnit från marknaden av icke varumärkesorienterade orsaker.  
 
5.2.5.2 Aaker´s sju vägar vid återupplivning av varumärken 
 
Öka användningen 

Då en relansering förutsätter att det aktuella varumärket försvunnit från marknaden kommer 
en ökad användning inte bli aktuell. Den teori som framförts rörande ökning av användandet 
kan dock enligt oss eventuellt vara analogt tillämpbar även på relanseringsprobelamtiken. En 
ökad användning kommer därför vid en relansering sannolikt innebära att man väljer att rikta 
sig mot en ny konsumentgrupp än den man tidigare vänt sig mot snarare än att man väljer att 
öka användningen såsom vid en återupplivning. Konsekvenserna av detta kommer dock 
troligtvis bli liknande de vid en ökad användning vid en återupplivning då det relanserade 
varumärket kommer att betraktas som ett hot för konkurrenterna som sannolikt kommer att 
försöka motverka relanseringen.  
 
Ser man till de tillvägagångssätt som förts fram rörande ökning av användandet bör vissa 
komplikationer som kan komma att uppstå vid en analog tillämpning av teorin på en 
relansering belysas. Som tidigare anförts kan man enligt Aaker öka användningen genom dels 
att öka användningsfrekvensen, dels genom att öka kvantiteten på användningen. Ökning av 
användningsfrekvensen kan exempelvis ske genom användning av påminnelsereklam. Denna 
teori bör vara användbar även på en relansering då man genom påminnelsereklam kan påvisa 
det tidigare användandet av det relanserade varumärket. Att öka användandet med hjälp av 
påtryckningar bör dock inte vara tillämpbart på relanseringar då det aktuella varumärket inte 
funnits tillgängligt under en viss tid. Inte heller påtryckningar med hjälp av priset bör vara 
användbara vid en relansering. Detta då ett sådant användande kan komma att skada 
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varumärkets positioneringsstrategi i den mån att det kan komma att klassas som ett 
lågprismärke. 
 
Hitta nya användningsområden 

Att söka nya användningsområden kan vara problematiskt vid en relansering då detta till viss 
del förutsätter att man frångår vissa av de faktorer som annars kan användas till varumärkets 
fördel. Varumärkets styrka ligger enligt oss i det faktum att det tidigare funnits tillgängligt för 
konsumenterna och att de därför är medvetna om det. Att vända sig mot nya 
användningsområden kommer därför med stor sannolikhet innebära att den trygghet 
konsumenterna känner inför varumärket och dess produkter går om intet då varumärket är 
okänt inom de nya användningsområdena. Processen kommer därmed att påminna mer om en 
nylansering än om en återupplivning. 
 
Träda in på nya marknader 

Att träda in på en ny markand kan enligt vår mening vara en metod för att genomföra en 
relansering. Precis som rörande nya användningsområden kan dock ett inträde på en ny 
marknad innebära att de fördelar varumärket har i förhållande till konkurrenterna mister sin 
bärkraft. Detta beror främst på att ett varumärke oftast riktas mot en specifik marknad eller 
mot en specifik del av en marknad och att man koncentrerar sig uteslutande på denna. Därmed 
blir det svårt för ett varumärke att från en marknad till en annan föra över de positiva 
associationer det tidigare förknippats med. Dessutom kan det innebära en risk att välja att 
träda in på ny marknad då detta kan komma att medföra att den uppfattning konsumenterna 
haft av varumärket ändras till följd av valet att skifta markandsinriktning. Skulle man välja att 
vid ett senare tillfälle åter koncentrera sig på ursprungsmarknaden kan kundkretsen komma att 
helt byta producent då man anser sig ha blivit sviken i det tidigare skedet. 
 
Ompositionera varumärket 

En ompositionering av ett varumärke innebär enligt Aaker att man ändrar 
positioneringsstrategi i syfte att anpassa sig efter efterfrågan på marknaden. Det faktum att en 
relansering förutsätter att varumärket försvunnit från marknaden, och därmed inte tagit del av 
den utveckling som skett, medför att ett varumärke som skall relanseras måste anpassas efter 
den förändring som branschen eventuellt har genomgått under den tid varumärket varit borta 
från densamma. Således kommer en ompositionering av varumärket enligt oss ske naturligt 
vid en relansering.   
 
Utvidga produkten 

För att enligt vår mening kunna genomföra en framgångsrik relansering förutsätts att de 
produkter som erbjuds håller hög kvalitet. Samtidigt är det inte alltid tillräckligt med enbart en 
högkvalitativ produkt utan man måste ofta erbjuda något därutöver för att kunna behålla 
gamla konsumenter samt vinna nya. Har man för avsikt att kvarbli på marknaden under en 
längre tid krävs det att man tillhandahåller produkter till vilka positiva associationer kan 
knytas. Det kan därför komma att krävas att den aktuella produkten utvecklas så att den på ett 
bättre sätt uppfyller de förväntningar som konsumenterna har på den. Man bör således även 
vid en relansering av ett varumärke följa en av de två vägar Aaker utarbetat för att vinna 
konsumenter vid en återupplivning; att göra någonting bättre eller att göra någonting extra och 
annorlunda.  
 
Föråldra existerande produkter 
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Precis som beträffande återupplivningar av varumärken kan enligt vår åsikt lösningen på en 
relansering vara att försöka föråldra existerande produkter genom att introducera en ny 
revolutionerande produkt. Ett sådant agerande kan dock komma att påverka de existerande 
produkterna negativt. Dessutom finns det alltid en risk att satsningen misslyckas med följden 
att varumärkets rykte fläckas. Ett företag med begränsade finansiella resurser kan i ett sådant 
fall få svårt att fortsätta sin verksamhet.  
 
Ett exempel på en produkt som skulle kunna ses som ett försök att föråldra existerande 
produkter, men som misslyckats, är Sony´s Mini Disc. Denna produkt var avsedd att fungera 
som ett alternativ till den klassiska CD-skivan. Genomslaget blev dock inte så stort som man 
kanske hade förutspått och Mini Disc blev aldrig det substitut den var avsedd att fungera som. 
Hade det i det här fallet rört sig om ett annat företag än Sony som lanserade denna nya 
produkt är sannolikheten stor att det hade haft svårigheter att fortsätta sin verksamhet. Detta 
då utvecklingen av en produkt är såväl tidskrävande som ytterst kostsam. Dessutom påverkas 
varumärket i viss utsträckning negativt av misslyckandet. Sony är dock tillräckligt stort för att 
kunna genomföra en sådan satsning utan att drabbas allt för hårt. Exemplet visar ändå den risk 
det innebär att försöka revolutionera marknaden. 
 
Varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning kan till viss del liknas vid såväl inträde på nya marknader som att 
försöka hitta nya användningsområden. Anledningen till detta är att man genom 
varumärkesutvidgningen försöker få varumärket att omfatta fler och större produktkategorier 
än tidigare. Precis som rörande de två tidigare nämnda metoderna kan detta vara effektivt, 
men sker med risken att varumärkets fördelar baserade på dess historia kan gå förlorade vid 
ett misslyckande.   
    
För att avsluta analyskapitlet vill vi återigen beskriva hur vår modell är ämnad att fungera. Ett 
företag innehar ett varumärke som de vill relansera. Kunskap kring hur varumärket fungerar 
som konkurrensmedel och som värdeskapare är grundläggande. Vidare är det av vikt att med 
hjälp av marknaden och tidsperspektivet avgöra om inträde kan ske. Genom olika typer av 
analyser får man svar på denna fråga. Vidare används sen principer rörande återupplivning 
och lansering analogt för att vinna inträde på marknaden. Efter denna sammanfattning beger 
vi oss in i nästa fas – fallappliceringen. Genom att granska ett företag med planer rörande en 
relansering ämnar vi svara på frågan huruvida modellen är applicerbar eller ej. 
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- FALLAPPLICERING - 
 

 
 
I detta kapitel applicerar vi den modell som presenterats i analysen på vårt fallföretag Fruit 
Distribution AB.  
   
 
6.1 Inledning 
 
Efter att vi i analysen klargjort de tankegångar som finns kring relanseringsproblematiken vill 
vi nu med hjälp av ett fallföretag granska dess applicerbarhet i en praktisk situation och på så 
sätt underbygga vår framlagda modell rörande relansering av varumärken. Fallföretaget i 
fråga, Fruit Distribution AB, är enligt vår tidigare redogjorda definition ett litet företag.  
 
6.2 Relanseringsmodellen 
 
6.2.1 Varumärket som skall relanseras 
 
Fruit Distribution AB kan enligt oss dra nytta av den värdeskapande processen hos 
varumärket. Genom att skapa förståelse för den varumärkesuppbyggande processen hos 
märkesinnehavaren samt i konsumentens medvetande anser vi att företaget har en starkare 
grund at stå på. Utifrån ett antal utvalda punkter kommer vi nedan att diskutera hur Fruit 
Distribution AB kan utnyttja analysens olika delmoment rörande varumärket. 
 
6.2.1.1 Konsumentens medvetande – Consumer behaviour 
 
Märkeskännedom 

Att skapa märkeskännedom är grunden för att inneha ett starkt varumärke. Är det ingen som 
känner till varumärket fungerar detta enbart som ett namn på en produkt vilket inte leder till 
den trygghet som ett varumärke kan inbringa. I fråga om Fruit Distribution AB har de med sitt 
varumärke Fruit of the Loom ett försprång gentemot en nylansering. Tidsperspektivet och 
tidigare framgång är i detta fall en fördel då kännedom redan finns. 
 
På grund av de begränsade medel vi haft har vi inte haft möjligheten att göra genomgående 
marknadsundersökningar för företagets och varumärkets räkning, men märkeskännedomen 
har framgått av de samtal vi haft med personer dels inom179 dels utanför företaget. 
Kännedomen grundar sig på tidigare framgång och kan således användas till företagets fördel 
vid relanseringen. Viktigt att poängtera är dock att märkeskännedomen kan gå om intet om 
inte företaget utnyttjar den. Enligt vårt förmenande är det därför centralt att vidta åtgärder för 

                                                 
179 Intervju med Nils-Gunnar Persson 
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att behålla tidigare kännedom samt för att skapa en ännu bredare kännedom om varumärket i 
målgruppen.  
 

Märkesassociationer 

Kvalitet är en av de mest centrala associationerna till varumärken och för att dra nytta av detta 
måste en medvetenhet infinna sig hos märkesinnehavaren. Genom att fördela resurserna rätt 
kan man skapa en jämn och hög produktkvalitet genom vilken man kan skapa en framtida 
högt upplevd kvalitet. 
 
Fruit Distribution AB har insett den vikt märkesassociationer spelar för den uppfattning 
konsumenterna har av varumärket och arbetar hårt för att framhäva detta. Med det 
kvalitetscertifikat det multinationella företaget Fruit of the Loom tilldelats180 har Fruit 
Distribution AB en stark fördel gentemot mer volyminriktade konkurrenterna.  
 
Mervärde 

Genom att ändra företagets motto från att försöka tillfredsställa kundens behov till att istället 
försöka överträffa kundens förväntningar kan Fruit Distribution AB differentiera sig gentemot 
konkurrenterna och på så sätt nå större framgång.  
 
Märkeslojalitet 

Intressant rörande relanseringsproblematiken är att det finns skäl att anta att ett företags 
tidigare lojala kunder tenderar att förbli lojala även om varumärket försvinner från 
marknaden. Ett företag, som Fruit Distribution AB, har i och med detta en fördel gentemot en 
nylansering då det kan antas att man redan har en lojal kundgrupp.  
 
6.2.1.2 Märkesinnehavaren – Brand management 
 
Produktattribut 

Då produktattributen ämnar individualisera och visualisera märkesprodukten bör ett företag 
lägga vikt vid vilka attribut som är intressanta att presentera för målgruppen.  
 
Fruit Distribution AB är i detta fall delvis styrda av de standarder som finns rörande de 
förhållanden som gäller internationellt. Detta ser vi som en styrka då ett litet företag som Fruit 
Distribution AB kan dra nytta av den stora mängd resurser ett multinationellt företag som 
Fruit of the Loom lägger ner på undersökningar rörande dessa ting.  
 
Med dagens upplägg anser vi att Fruit Distribution AB har en plats på marknaden och om det 
inte överglänser nuvarande konkurrenter får man åtminstone anses vara likvärdig. Även detta 
har en underlättande effekt på relanseringsprocessen. 
 
Märkesidentitet 

Som tidigare nämnts minskar skillnaderna mellan olika produkter inom en given 
produktkategori, en tendens som omfattar även den av Fruit Distribution AB tilltänkta 
marknaden. För att kunna lyckas krävs det därför att man utvecklar allt mer komplexa 
konkurrensfördelar.  
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Genom att ha förståelse för vad begreppet märkesidentitet innebär anser vi att företaget kan ta 
ytterligare ett steg mot en stabil relansering. Detta är Fruit Distribution AB medvetna om då 
varumärket tidigare figurerat på marknaden och då man tidigare genom en väl utarbetad 
kampanj kunnat dra fördel av WWF – Världsnaturfonden. Vi ser ingen anledning till varför 
företaget inte bör fortsätta med denna typ av angreppssätt. 
 
Vi menar att Fruit Distribution AB även har möjligheter att utnyttja märkesidentiteten på så 
vis att de kan relatera till var de har sin produktion. Många av konkurrenterna producerar sina 
kläder i Asien medan vårt fallföretag kan stoltsera med att man har europeisk produktion. På 
detta vis tar man tydligt ställning kring den diskussion som finns rörande barnarbete. Vi 
menar inte på något vis att företagets konkurrenter skulle utnyttja denna typ av arbete, men 
finner att Fruit Distribution AB i vart fall bör ta ståndpunkt i detta ämne. 
 
Ytterligare en möjlighet att skapa en mer utvecklad märkesidentitet är att utnyttja det 
miljöcertifikat som tilldelats det multinationella företaget Fruit of the Loom. Som en liten 
aktör på marknaden anser vi detta vara ett utmärkt tillfälle för Fruit Distribution AB att 
utveckla en mer komplex konkurrensfördel och därmed skapa ett försprång gentemot 
konkurrenterna. 
 
Positionering 

Delvis påverkade av den internationella standarden har Fruit Distribution AB för avsikt att 
positionera sig mellan billiga asienproducerade basplagg och dyrare designkläder. Man menar 
sig genom det inarbetade varumärket kunna utgöra ett substitut till dessa varor. För att kunna 
lyckas i detta värv är det av vikt att man identifierar en målgrupp som kan tänkas bli en stor 
köpare av dessa produkter.  
 
Marknadskommunikation 

Som vi tidigare nämnt kan kommunikationen mellan konsumenten och företaget ta sig många 
olika uttryck, illustrerat av promotionmixen såsom reklam, säljfrämjande åtgärder, PR samt 
personlig försäljning. Då det i dagens läge är väldigt tufft att bryta igenom informationsbruset 
anser vi att man, för att nå ut till målgruppen, måste lägga ner mycket tankeverksamhet vid 
vilken typ av marknadskommunikation man skall ägna sig åt. Naturligtvis är en kombination 
av promotionmixens olika delar möjlig. 
 
Att sprida ett nytt varumärkes budskap, identitet med mera är en väldigt resurskrävande 
process, men det finns anledning att anta att en relansering här kan ha ett försprång. Genom 
att varumärket sannolikt redan är inarbetat har folk kännedom om varumärket vilket kan 
underlätta spridningsprocessen. Viktigt är dock att man redan utarbetat vilken målgrupp man 
ämnar rikta sig mot samt hur man tänkt positionera sig. 
 
För Fruit Distribution AB finner vi att det finns skäl att anta att målgruppen innehar en viss 
kännedom om varumärket. Genom att marknadsföra sig på ett särpräglat vis kan företaget 
spela på de värderingar som fortfarande existerar latent i konsumenters medvetande. Detta 
anser vi fungera då varumärket försvunnit från marknaden av icke varumärkesorienterade 
orsaker. 
 
I analysen diskuterades kring huruvida särpräglad reklam utgör ett måste för att nå igenom 
dagens informationsbrus. Diskussionen omfattade även opinionsledarskap. Det sistnämnda 
finner vi i detta fall vara en lämplig lösning för att på ett ekonomiskt tilltalande sätt skapa en 
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spridning i målgruppen. Det finns olika taktiker man kan utnyttja rörande opinionsledare, men 
den som är mest central för ett mindre kapitalstark företag är att identifiera lokala 
opinionsledare och låta dem initiera spridningen. Detta får anses vara lämpligt då modet oftast 
börjar i små proportioner. Genom att en bestämd grupp människor visar upp de plagg som 
skall säljas kan intresse väckas hos fler konsumenter. Spridningen får därmed en skjuts av det 
som kallas ”word of mouth” av den anledningen att folk gärna söker medhåll vid ett köp. I 
detta fall måste dock även behovet av rätt timing poängteras. För att lyckas krävs det att man 
först väcker konsumenternas intresse genom att via opinionsledarna presentera kläderna på 
marknaden. När väl intresse väckts är det naturligtvis av stor vikt att göra produkterna 
tillgängliga för övriga konsumenter. 
 
Ytterligare möjligheter att presentera varumärket på marknaden och på så sätt initiera 
spridning kan vara att identifiera diverse arrangemang där målgruppen deltar. Som exempel 
på en säljfrämjande åtgärd av denna typ kan nämnas sponsring av större idrottsevenemang. 
Då somliga basplagg inte frammanar något engagemang från konsumentens sida skulle ett 
agerande kunna ge bra referenser till varumärket.    
 
6.2.2 Marknaden 
 
Som tidigare nämnts fungerar marknaden, i det här fallet modebranschen, som ett filter i vår 
modell. Dess funktion består av att marknaden kan mättas på så sätt att den inte kan rymma en 
oändlig mängd varumärken. Företag som står inför en relansering av ett varumärke på denna 
marknad måste därför i inledningsfasen av relanseringsprocessen undersöka vilket underlag 
det finns för att framgångsrikt kunna återintroducera varumärket. Även det faktum att 
marknadens karaktär på ett tydligt sätt inverkar på förutsättningarna för en relansering påvisar 
behovet av att noggrant undersöka underlaget för processen.    
 
För Fruit Distribution AB innebär detta att man genom en marknadsundersökning kritiskt 
måste granska möjligheten att återföra in Fruit of the Loom i modebranschen. Med hänsyn till 
att modebranschen karaktäriseras av stora svängningar blir detta av än större vikt. Det faktum 
att Fruit Distribution AB väljer att vända sig enbart mot en mindre del av den redan mycket 
skiftande modebranschen gör att behovet av att undersöka relanseringsunderlaget blir 
uppenbart.  
 
Att Fruit Distribution AB valt att rikta sig mot en specifik del av modebranschen, där man 
huvudsakligen koncentrerat sig på basplagg i form av bland annat t-shirts, har medfört att man 
gjort sig mindre beroende av aktuella modetrender. Detta grundar sig i att verksamheten 
huvudsakligen riktar sig mot tillhandahållande av basplagg i form av bland annat t-shirts och 
underkläder. Efterfrågan på produkter av denna karaktär är bestående och ej beroende av det 
aktuella modet. Genom de val man gjort har Fruit Distribution AB således säkerställt en viss 
efterfrågan på de produkter man har att erbjuda. Detta innebär dock inte att man inte utsätts 
för konkurrens. Det faktum att modebranschens olika delar är olika känsliga för de 
svängningar branschen utsätts för medför att det blir attraktivt att etablera sig inom de delar 
som är mindre känsliga. Konkurrensen ökar därmed inom dessa delar.     
 
Ett företags beslut att relansera ett varumärke kan dock inte enbart baseras på varumärkets 
styrka. Man kommer i många fall även vara beroende den produktportfölj man har. Genom att 
utveckla en produktportfölj med högkvalitativa produkter säkerställer man till viss del 
företagets intäkter. Då produkter av hög kvalitet av konsumenterna förknippas med god 
finansiell prestation är det motiverat att anta att ett företag kommer att kunna generera intäkter 
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enbart av denna anledning. Dock måste anföras att de svängningar som betecknar 
modebranschen påverkar företagets produktsortiment. I takt med att modet skiftar varierar 
även efterfrågan på specifika produkter. En produkt som tidigare genererat stora intäkter kan 
därför, enbart som en följd av en skiftning i modet, helt mista sin attraktionskraft och därmed 
sin förmåga att inbringa intäkter till företaget. Marknadens funktion som filter omfattar på sätt 
även den av företaget utvecklade produktportföljen.  
 
6.2.3 Tidsperspektivet 
 
Precis som marknaden spelar en avgörande roll i vår modell är det väsentligt att ta hänsyn till 
tidsperspektivet när man beslutar sig för att relansera ett varumärke. Tidsperspektivet fungerar 
som en grund för bedömningen av vilken fas branschen befinner sig i. Som nämnts 
karaktäriseras modebranschen av kraftiga svängningar. För att kunna välja vilken strategi man 
skall använda sig av vid relanseringen måste man därför utgå från tidsperspektivet. Genom att 
fastställa vilken fas branschen befinner sig i samt genom att bedöma modets cykler utifrån ett 
tidsperspektiv kan man tillsammans med en granskning av markanden fastställa det underlag 
som finns för en framgångsrik relansering.  
 
Tidsperspektivets funktion som underlag för val av strategi innebär att man med hänsyn till 
den tid som passerat från det att varumärket försvunnit från marknaden fram till dess att det 
återintroduceras på densamma väljer att analogt tillämpa teorier rörande nylansering eller 
återupplivning av varumärken. Som tidigare angetts kommer en relansering som sker en kort 
tid efter det att varumärket försvann från marknaden påminna mer om en återupplivning än en 
nylansering. På samma sätt liknar en relansering som sker efter en längre tid snarare en 
nylansering. Viktigt att notera är dock att det faktum att en relansering på ett eller annat sätt 
påminner om en av de två tillgängliga teorierna inte med nödvändighet innebär att man enbart 
kommer att använda sig av den teori mest knyter an till den aktuella situationen. Med hänsyn 
till att det inte finns någon teori anpassad uteslutande efter relanseringsproblematiken kommer 
man i många fall vara tvungen att parallellt använda sig såväl nylanseringsteorier som 
återupplivningsteorier vid en relansering.  
 
För Fruit Distribution AB kommer tidsperspektivet ha ett större inflytande rörande valet av 
teoretisk bas för relanseringsprocessen än rörande bedömningen av vilken fas branschen 
befinner sig i. Detta beror på, som tidigare nämnts, att den del av modebranschen Fruit 
Distribution AB riktar sig mot inte på ett lika tydligt sätt påverkas av de svängningar 
branschen utsätts för i form av nya trender och moden. Perspektivet kommer dock att vara 
intressant att ta i beaktande då man beslutar sig för vilken teori man avser att tillämpa på 
processen. Förutsättningarna i det aktuella fallet är att varumärket försvann från den svenska 
marknaden en kort tid efter det att Fruit Distribution AB nått sin försäljningskulmen 
verksamhetsåret 1996/1997. Den tidsperiod som passerat från det att varumärket försvann 
från markanden fram till dess att relanseringen påbörjas får därmed anses vara förhållandevis 
lång. Det skulle därmed tyckas naturligt att huvudsakligen använda sig av teorier utvecklade 
för nylanseringar. Ett sådant beslut måste dock fattas med hänsyn till varumärkets historia. 
Tidsperspektivet får härmed en tredje funktion som historiskt anknytningssätt.  
 
Då en relansering förutsätter att det aktuella varumärket funnits tillgängligt på marknaden före 
det att det försvann från densamma innebär detta att varumärket med stor sannolikhet finns 
latent i konsumenternas medvetande. Varumärkets historia kommer därmed att spela en stor 
roll för vilken strategi man väljer för relanseringen. Varumärken som verkat på den aktuella 
marknaden under en lång tid före det att de försvinner kommer sannolikt att finnas kvar i 
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konsumenternas medvetande även en lång tid efter försvinnandet medan ett varumärke som 
figurerat på marknaden under en kortare tid sannolikt kommer att glömmas bort snabbare. 
Varumärket Fruit of the Loom försvann från den svenska marknaden efter att ha funnits 
tillgängligt under en mycket lång tid. Varumärket har bland annat haft en storhetstid under 
1970-talet.181 Med hänsyn till detta faktum är det motiverat att betrakta Fruit of the Loom som 
ett varumärke som med stor sannolikhet fortfarande finns i konsumenternas medvetande. 
Valet av teoretisk bas för relanseringen kommer därmed påverkas på så sätt att processen på 
många sätt kommer att påminna om en återupplivning snarare än en nylansering, detta trots 
den tidsperiod som passerat sedan varumärket försvann. Som nämnts ovan innebär detta dock 
inte att man uteslutande kommer att använda sig av återupplivningsteori. Teorier rörande 
nylansering kommer fortfarande att vara lämpligare rörande vissa delar av relanseringen och 
kommer därför att tillämpas på dessa delar. 
 
6.2.4 Lanseringsteori 
 
Vid en relansering av varumärket Fruit of the Loom kan Fruit Distribution AB komma att 
behöva använda sig av teorier utvecklade med avseende för nylanseringar. Detta beroende på 
den tidsperiod som passerat från det att varumärket försvann från marknaden fram till dess att 
det återinförs på densamma.  
 
För att ett nylanserat varumärke skall kunna utvecklas till ett starkt varumärke förutsätts att 
det förses med en kraftfull identitet innebärande en välkänd personlighet och starka 
värderingar. Det faktum att Fruit of the Loom är att klassiskt varumärke som figurerat på den 
svenska markanden under långa perioder medför att det kan antas att märket fortfarande 
sammankopplas med de värderingar som en gång bidragit till dess framgång. Denna 
ståndpunkt grundas bland annat på det faktum att varumärket försvann från den svenska 
markanden på grund av icke varumärkesorienterade orsaker. Sannolikheten att de tidigare 
framgångsfaktorerna kan användas även i ett senare skede får därmed anses vara stor. Fruit 
Distribution AB kommer därmed komma att kunna genomföra en relansering av varumärket 
Fruit of the Loom utan att behöva inverstera allt för stora summor i varumärket. Man har 
således en fördel i förhållande till nylanserade varumärken.   
 
Varumärkets historik medför därmed att det redan sedan tidigare besitter en identitet som kan 
användas till dess fördel. Detsamma kan anföras rörande det faktum att det ofta kan vara 
gynnsamt för ett varumärke att agera såsom om det funnits på marknaden under en längre tid. 
Ett relanserat varumärke har här en fördel då det redan finns i konsumenternas medvetande 
och därmed kan likställas med ett, inom branschen, gammalt varumärke.  
 
Rörande nylanseringar av varumärken anförs ofta att man noggrant bör överväga vilka 
produkter man vill låta representera varumärket. Detta är en problematik som även bör 
uppmärksammas vid en relansering av ett varumärke. Relanseringen förutsätter visserligen att 
varumärket tidigare haft produkter som fungerat som representanter för varumärket, men detta 
innebär inte på något sätt att samma produkter kan ha en liknande funktion även vid en 
relansering. Detta då försvinnandet kan ha sin grund ibland annat detta val. Att Fruit 
Distribution AB försvann från den svenska markanden på grund av icke 
varumärkesorienterade orsaker torde dock innebära att man med större säkerhet kan välja att 
återknyta till tidigare strategier rörande denna problematik. Viktigt är dock att vara medveten 
om den risk ett sådant agerande innebär. 
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För att kunna etablera en ny produkt på en marknad krävs att man i inledningsstadiet 
genomför en grundlig undersökning där man granskar marknaden och dess utveckling. Detta 
är av väsentligen samma vikt vid en relansering då en sådan förutsätter att man varit 
frånvarande på marknaden. Rörande Fruit Distribution AB kan dock anges att man avser att 
verka inom en mindre del av modebranschen. Det faktum att denna del inte i lika stor 
utsträckning som övriga delar av branschen påverkas av de svängningar i form av nya trender 
och moden som branschen utsätts för medför att marknadens utveckling inte har en lika stor 
inverkan på förutsättningarna för en framgångsrik relansering som de annars hade kunnat haft.  
 
Rörande valet av namn finner vi att Fruit Distribution AB med sitt varumärke Fruit of the 
Loom inte begränsar sig. Varumärket har ett internationellt gångbart namn och ett namn som 
utvecklats med tanke. Fruit of the Loom betyder nämligen frukter från vävstolen. 
 
En central punkt rörande lanseringsteorierna anser vi vara valet av distributör. Enligt vårt 
förmenande är det av stor vikt att företaget tänker över vilken distributör man tänker använda 
sig av. Ett företag måste tänka på vilket budskap man vill föra fram med varumärket. Genom 
att välja den typ av distributör som är mest lämplig för målgruppen kan man undvika onödigt 
resursbruk. Som nämnts tidigare kan valet av distributör försvåras av det faktum att många av 
de stora distributörerna numera har sina egna varumärken varför de ställer sig negativt 
inställda till mottagandet av nya produkter. 
 
6.2.5 Återupplivningsteori 
 
Med utgångspunkt i de teorier som finns rörande återupplivning kan Fruit Distribution AB 
komma att behöva fatta vissa taktiska beslut för att kunna genomföra en framgångsrik 
relansering. Då vi berört två skilda teorier rörande återupplivning av varumärken är det av 
intresse att granska hur dessa hade fungerat vid en relansering av Fruit of the Loom.  
 
I enlighet med Berry´s modell blir det inledande steget Fruit Distribution AB måste ta vid en 
relansering att tillhandahålla produkter av hög kvalitet. Detta kriterie anser man sig redan ha 
uppfyllt då man menar att kvaliteten på produkterna av varumärket Fruit of the Loom är den 
bästa i marknadssegmentet.182 Man anser sig därför ha en stark utgångspunkt för den fortsatta 
relanseringsprocessen. Berry anger vidare i sin modell att man måste fastställa de faktorer 
som bidrar till konsumenternas uppfattning av produktkvaliteten. Varumärkets historik spelar 
här en avgörande roll. Detta då man inledningsvis måste undersöka orsaken till att varumärket 
försvann från marknaden. I Fruit Distribution AB:s fall vet vi att försvinnandet berodde på 
bristfälligt agerande från den finska agentens sida och att det därmed inte skedde på grund av 
varumärkesorienterade orsaker. Märkets rykte bör därför inte ha drabbats negativt. Det kan 
därför hållas för sannolikt att varumärket inte belastas av några brister som kan komma att ha 
en avgörande effekt på förutsättningarna för en framgångsrik relansering.   
 
Det tredje steget i Berry´s modell är att hantera förhållandet mellan konsumenten och 
varumärket. Som nämnts tidigare finns det anledning att anta att ett varumärke som försvunnit 
från marknaden på grund av icke varumärkesorienterade orsaker fortfarande har ett 
förhållande till sina konsumenter som kan vara värt att återgå till. Sannolikt är därför att det 
förhållande Fruit of the Loom tidigare haft med konsumenterna finns kvar och är intressant att 
återuppta. Beträffande nästa steg i modellen, att förstå varumärkesvärderingarna, gäller det för 
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Fruit Distribution AB att se till varumärkets historia och de värderingar som tidigare knutits 
an till det. Även rörande dessa värderingar är sannolikheten stor att varumärkets historia 
medför att det redan finns existerande värderingar knutna till varumärket som kan utnyttjas 
vid en relansering. Frågan om Fruit of the Loom har någon form av kännetecken som kan 
användas till dess fördel vid en relansering lämnas här öppen. Detta är en fråga som närmare 
måste granskas av företaget självt. Det faktum att varumärket haft tidigare framgångar torde 
dock tyda på att ett sådant kännetecken finns och därmed kan utnyttjas. 
 
Den sjätte punkten i Berry´s modell får anses vara en av de viktigare, nämligen att arrangera 
ett återupplivningsprogram, eller i vårt fall ett relanseringsprogram. Då en relansering är en 
utdragen process bestående av otaliga steg är det av stor vikt att upprätta ett program för 
relanseringen. På så sätt säkerställer man att samtliga frågor som måste uppmärksammas 
verkligen blir berörda. Dessutom kan upprättandet av relanseringsprogrammet leda till att 
eventuella komplikationer undviks. Det faktum att man i ett tidigt skede analyserar och 
försöker lösa de eventuella problem som kan uppstå i relanseringsprocessen bidrar till att 
underlätta relanseringsarbetet. Avslutningsvis i relanseringen av Fruit of the Loom bör Fruit 
Distribution AB, precis som Berry anger att man bör göra vid en återupplivning av ett 
varumärke, återintroducerar varumärket på marknaden med hjälp av en omfattande 
marknadsföringskampanj.  
 
En tillämpning av Aakers modell rörande återupplivning av varumärken kommer att innebära 
att Fruit Distribution AB inledningsvis kommer att behöva överväga på vilka sätt de kan öka 
användningsfrekvensen av produkterna. Då det rör sig om en relansering finns det i nuläget 
ingen faktisk användning varför denna del av Aakers modell kan tyckas vara ointressant. Med 
hänsyn till den av Aaker anförda metaforen i vilken det anges att det ofta kan vara svårare för 
ett företag att vinna en större del av den aktuella marknaden än att öka storleken på 
marknaden blir dock frågan om ökad användning intressant. Fruit Distribution AB är 
medvetet om det motstånd de kan komma att möta vid en relansering av varumärket Fruit of 
the Loom och har därför undersökt möjligheterna för att etablera varumärket inom fler 
områden än de ursprungligen tilltänkta. Med anledning av detta har företaget aktivt arbetat för 
ett införande av underkläder av märket Fruit of the Loom på den svenska marknaden. Även 
om det inte i nuläget kommer att bli aktuellt med en ökad användning av varumärket kan det 
därför vara av intresse för företaget undersöka de alternativ som finns för framtida 
användning.  
 
Aaker framför vidare i sin modell att man vid en återupplivning bör försöka finna nya 
användningsområden för varumärket. För att finna dessa nya användningsområden anges 
marknadsundersökningar som en lämplig metod. Vid en relansering finns det som nämnts 
ingen användning varför man heller inte kan genomföra en marknadsundersökning med avsikt 
att utreda hur konsumenterna använder de aktuella produkterna. Vad Fruit Distribution AB 
däremot kan göra är att utifrån en undersökning bedöma huruvida det i framtiden kan komma 
att finnas alternativa områden för varumärket. Finner man att det finns underlag för nya 
användningsområden kan det därmed komma att vara intressant att träda in på nya marknader. 
Fruit Distribution AB har som tidigare nämnts uppmärksammat möjligheten att ändra 
verksamheten på så sätt att den även till viss del omfattar underklädesbranschen. Denna del av 
den modell Aaker utarbetat kan därför vara intressant att ta i beaktande även vid en 
relansering.  
 
Det faktum att modebranschen utsätts för ständiga skiftningar kan få till följd att företag 
verksamma inom denna bransch kan behöva ompositionera sina varumärken för att behålla 



 70 

tillväxten. Det faktum att Fruit Distribution AB verkar inom en del av modebranschen som får 
anses vara mindre känslig för de förändringar branschen genomgår kommer att medföra att 
företaget sannolikt inte kommer att vara samma behov av ompositionering av varumärket som 
i andra företag verksamma i andra delar av branschen. Som nämnts tidigare finns det alltid en 
risk att ett företags produkter allt mer uppfattas som handelsprodukter. För att undvika de 
problem som följer av detta är det viktigt för företaget att ständigt arbeta för att differentiera 
sig gentemot konkurrenterna. Fruit Distribution AB försöker göra detta genom att anpassa sitt 
måtto på så sätt att man avser att ständigt försöka överträffa konsumenternas förväntningar.  
 
Den sjätte punkten i Aaker´s modell rör föråldring av existerande produkter. Då Fruit 
Distribution AB verkar inom modebranschen kommer detta betyda att man för att föråldra de 
existerande produkterna måste införa ett nytt mode som utdaterar samtliga övriga existerande 
varumärkens produkter. Detta kommer dock sannolikt inte kunna ske då man verkar inom en 
mindre del av branschen som utsätts för mindre svängningar än övriga delar av branschen. 
Den avslutande punkten i Aaker´s modell, att utvidga varumärket, innebär att man försöker 
utvidga varumärket till att omfatta andra produktkategorier än de ursprungliga. Detta är något 
Fruit Distribution AB gjort genom att utveckla ett underklädessortiment och modellen kan 
således rörande denna del vara applicerbar även på relanseringar av varumärken.   
 
Grundtankarna kring den modell vi skapade i analysen har vi i detta applicerat på ett 
fallföretag. Naturligtvis vore det än intressantare att applicera modellen på fler företag, men 
då vi inte haft de resurser som krävs har vi inte haft möjlighet till detta. Dock skall noteras att 
modellen enligt vårt förmenande är applicerbar på företag i likartad situation som Fruit 
Distribution AB. På basis av de grundtankar som finns rörande relanseringsproblematiken 
finns det stora möjligheter att individuellt anpassa modellen efter rådande situation.  
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7 
 

- SLUTSATS - 
 

 
 
I detta kapitel sammanfattar vi vår analys och presenterar våra slutsatser.  
   
 
7.1 Sammanfattande diskussion 
 
Då syftet med vår uppsats är att utröna vad som är vikt för ett litet företag, verksamt på 
modebranschen, vid en relansering har vi i analysen presenterat en modell rörande 
relanseringsproblematiken. Vi har sett på likheter och olikheter mellan de existerande 
begreppen återupplivning samt lansering och dessutom integrerat grundtankar kring 
varumärket i modellen. Efter att vi i analysen arbetat oss igenom modellen har vi applicerat 
modellen på ett litet företag verksamt inom modebranschen. 
 
 

 
FIG. 13 RELANSERING AV VARUMÄRKEN 183 

 
Modellen fungerar som underlag för valet av strategi vid genomförandet av en relansering och 
baseras på ett antal steg där det första steget utgörs av det aktuella varumärket. Genom att 
granska varumärket ur dels ett consumer behaviour-perspektiv dels ett brand management-
perspektiv ämnar vi att skapa en heltäckande förståelse för den varumärkesuppbyggande 
processen.   
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Det andra steget i modellen utgörs av marknaden vars huvudsakliga funktion är att verka som 
ett filter, innebärande ett mått på de kriterier ett varumärke måste uppfylla för att kunna 
relanseras. Som exempel på sådant kriterie kan nämnas produktdifferentiering. Detta grundar 
sig i det faktum att en marknad enbart rymmer en viss mängd varumärken med tillhörande 
produkter. För att en relansering skall kunna ske förutsätts därför att det aktuella fyller en 
existerande lucka inom den aktuella marknaden. 
 
Utöver marknadens funktion som filter utgörs det andra steget även av det vi valt att kalla 
tidsperspektivet. Detta har tre funktioner. Det fungerar för det första som ett mått på 
marknadens utveckling i tiden. Med hänsyn till att modebranschen är föremål för ständiga 
svängningar i form av nya trender och moden kommer framgångsutsikterna för en relansering 
till stor del bero på den fas marknaden befinner sig i. Tidsperspektivet fungerar för det andra 
som ett mått på den tid som passerat från det att det aktuella varumärket försvann från 
marknaden till dess att det återintroduceras på densamma. Detta mått spelar en väsentlig roll 
vid avgörandet av vilken teoretisk bas man bör välja att utgå från i den fortsatta 
relanseringsprocessen. Tidsperspektivets tredje och sista funktion utgörs av dess uppgift som 
historiskt anknytningsmedel. 
 
I modellens tredje del redogörs för de teorier som analogt kan tillämpas på 
relanseringsproblematiken. Dessa är nära anknutna till såväl marknaden som tidsperspektivet 
och de är genom en tillämpning av denna teori som det praktiska relanseringsarbetet 
genomförs. 
 
Med hjälp av den fallapplicering vi efter analysen genomfört anser vi oss kunna påvisa 
modellens substans. Utifrån de grundtankar som finns i modellen menar vi att den är 
applicerbar även på andra företag som står inför samma problematik. 
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