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Syfte:  Då en märkesexpansion kan bidra till en förändrad syn och uppfattning  
av ursprungsvarumärket hos konsumenterna, står företaget inför 
flertalet viktiga och avgörande beslut i samband med en eventuell 
utvidgning av varumärket. Vi vill i denna studie granska hur företagen 
mäter och utvärderar sina varumärken vilket även innebär en 
granskning av vad som bör ingå i dessa mätmetoder utifrån 
konsumenternas inställningar till märkesutvidgningar.  

 
 
Metod: Inledningsvis har kunskap sökts och erhållits från litteraturstudier inom 

bl.a. varumärken och dess uppbyggnad, Brand management samt 
köpbeteende hos konsumenter. Mycket energi och tid har lagts på att 
erhålla relevant information i form av forskningsartiklar i tidskrifter samt 
studie- och undersökningsmaterial p.g.a. att vi ansåg att litteraturen inom 
det område vi ville studera och kritiskt granska var knapphändig. Med 
hjälp av två praktikfall vill vi belysa skillnader i företagens 
tillvägagångssätt och framgången som dessa fallföretag haft i 
expansionsprocessen av sina varumärken. 

 
 
Resultat: De mätmetoder vi funnit har visat sig vara få och dessutom väldigt 

outnyttjade av företag i allmänhet. Vi anser att det finns ett stort behov av 
att bygga upp en grundläggande modell för mätning av styrkan på 
varumärket. Beträffande begreppet Brand extension i sig, hade det 
underlättat om en tydligare definition om möjligt kunde myntas. 

 
 
 

 
 

SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsen behandlar problematiken kring utvidgning av varumärken samt aspekter 
och riktlinjer som företag bör följa i dess genomförande. Då ett varumärke kan anses 
vara en stor tillgång för företagen och besitta dolda tillgångar bör varumärket vårdas 
med stor omsorg. Förändringar av märket bör genomföras med stor försiktighet och 
med ett väl genomarbetade strategiupplägg. En utvidgning av varumärket 
representerar precis en sådan förändring och omställning som företag bör lägga stor 
tankeverksamhet bakom. Det här eftersom konsumenterna på den tänka 
expansionsmarknaden, genom sina åsikter och inställningar till varumärket, är de 
som slutligen avgör huruvida utvidgningen blir en framgång eller ej. 
 
Tillsammans med att företaget bör vara insatta i konsumenternas uppfattning och 
åsikt om varumärket, dels innan och dels efter, är applicerandet av någon form av 
mätmetod lämplig. Det här eftersom det kan indikera om någon uppfattnings- och 
åsiktsförändring har skett hos konsumenterna i samband med en märkesexpansion. 
För att genomföra sådan mätning krävs att företag vet vad denna metod skall 
inkludera så den verkligen mäter vad som anses vara av viktig karaktär, dels ur 
konsuments ögon och dels ur företagets perspektiv. 
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1. INLEDNING 

 

Nedan följer en kort presentation beträffande val av område samt bakgrund till varför 

vi valt studera detta ämne närmare. Diskussion i problemformuleringen leder vidare 

fram till uppsatsens syfte. Slutligen följer en kort redogörelse för dispositionen av 

uppsatsen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Varumärken har på senaste tiden intagit en betydande och central roll i företag runt 

om i världen och majoriteten av företagen har börjat inse betydelsen av ett starkt 

varumärke och dess dolda tillgångar. En utvidgning av ett etablerat varumärke kan i 

många fall fungera som ett utmärkt verktyg och öppningsport för företag när de vill 

träda in i nya produktmarknader och kategorier. 

 

Området Brand extensions har först på senare tid blivit föremål för omfattande studier 

och analyser trots att själva fenomenet i sig har existerat länge1. Dock anser vi efter 

vidare studier inom området att konsumenternas inställningar och värderingar av 

varumärken vid en märkesutvidgning har kommit i skymundan och inte 

uppmärksammats i samma grad som själva problematiken med 

varumärkesexpansion i sig2. Utifrån dessa insikter anser vi oss upptäckt ett intressant 

område som lämpar sig att studera närmare och analysera djupare. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Att bygga starka varumärken tillhör många företags topprioritering i dagens läge. Hur 

konsumenter och marknaden upplever varumärket är en nyckelkomponent för 

framtida konsument- och företagsförhållanden och därmed också en avgörande 

faktor för framgång för varumärket inom branschen3. 

 

Det finns flertalet sätt att stärka ett varumärke och dess position på marknaden samt i 

konsumenternas ögon. Ett av de vanligaste tillvägagångssätten att genomföra detta 

                                                           
1 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1997 sid. 226 
2 Lassar W, Mittal B, Sharma A; ”Measuring customer-based brand equity”, Journal of consumer 
marketing VOL. 12 NO. 4 1995, sid. 11 
3 Low, G.S, Lamb Jr, C.W.; “The measurement and dimensionality of brand associations”, Journal of 
Product and Brand management, VOL 9, NO 6, 2000, sid. 350 
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är genom märkesexpansion4. Eftersom konkurrensen världen över generellt sett 

hårdnat har varumärken och utvidgningar av sådana därför under de senaste 

decennierna erhållit större uppmärksamhet från företagens sida. Utifrån detta har 

därför flertalet studier och analyser genomförts, dels inom huvudområdet 

varumärken, dels kring utvidgning av dessa. Resultatet har blivit att det finns mycket 

litteratur inom området Brand extensions och dess tillämpningssätt är relativt 

fastställt5. Däremot uppvisas brister på utvärderingsverktyg företag kan tillämpa för 

att i efterhand följa upp framgången i genomförd varumärkesutvidgning6. Vad är det 

som upplevs och betraktas som väsentligt för konsumenter och hur uppskattas, samt 

mätes dessa faktorer? För att grundligt analysera hur företagen beaktar 

konsumenters inställningar och uppfattningar av varumärken, samt förändringar av 

dessa vid eventuella Brand extensions, krävs någon form av mätverktyg.  

 

Som situationen upplevs idag synes det ej finnas någon allmän accepterad och klart 

definierad mätteknik för att erhålla insikt i marknadens uppfattningar om olika 

varumärken samt dess position på marknaden såväl som i konsumenters ögon7. 

Eftersom vi har att göra med konsumenter och deras individuella inställningar skiljer 

sig var individs värderingskriterier markant från en person till en annan. Vad en 

person upplever som positivt hos ett varumärke kan vara av helt motsatt karaktär för 

en annan person vilket ställer forskare och marknadsundersökare inför ett dilemma. 

Utifrån detta faktum verkar det som att klara utgångspunkter och riktlinjer för 

mätmetoder och dess genomförande saknas8. Det här resulterar i att det ej helt 

fastställts exakt vilka faktorer det är som är väsentliga och egentligen bör mätas vilket 

skapar ett stort problem för företagen9. Det medför också en risk att olika genomförda 

undersökningar i slutändan skiljer sig åt.  

 

Eftersom en eventuell varumärkesutvidgning är av stor betydelse och medför en 

omställning för företag är det viktigt att alla riskmoment tas hänsyn till. Ett strategiskt 

misstag vid processen med en expansion av varumärket kan, och har, som historien 

även kan intyga, ödelägga ett varumärke helt och medföra stor problematik för 

                                                           
4 Hogan, Suzanne; “Positioning the brand in the marketplace”,. Hämtad; 3 november 2002 
http://www.mmc.com/views/97sum.hogan.shtml,  
5 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1998 sid. 241 
6 Low, G.S, Lamb Jr, C.W.; “The measurement and dimensionality of brand associations”, Journal of 
Product and Brand management, VOL 9, NO 6, 2000, sid. 350 
7 ibid 
8 ibid, sid. 351 
9 ibid, sid. 350 
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företaget. En stor analys och dissektion av ursprungsvarumärket är en oerhörd viktig 

förutsättning innan ens en tanke på en utvidgning blir aktuell10.  

 

Eftersom själva området Brand extension och utförandet, d.v.s. tillämpningen av 

fenomenet, är relativt genomarbetat har gjort att vi valt att inte vidare gå in på denna 

problematik utan främst koncentrera oss på området hur konsumenterna inställer sig 

till varumärkesexpansioner och mätmetoder av dessa 11. 

 

1.3 Syfte 

 

Då en märkesexpansion kan bidra till en förändrad syn och uppfattning av 

ursprungsvarumärket hos konsumenterna, står företaget inför flertalet viktiga och 

avgörande beslutssituationer i samband med en eventuell utvidgning av varumärket. 

Vi vill i denna studie granska hur företagen mäter och utvärderar sina varumärken 

vilket även innebär en granskning av vad som bör ingå i dessa mätmetoder utifrån 

konsumenternas inställningar till varumärkesutvidgningar.  

 

1.4 Disposition 

 

Vi avser att inledningsvis behandla begreppet varumärke, dess egenskaper samt de 

strategival ett företag har att ta ställning till i samband med eventuella förändringar av 

dess märken. Det här leder oss senare in mot själva området Brand extensions och 

olika typer inom områdets gränser. 

 

Eftersom vi valt att titta på konsumenternas inställning till varumärkesexpansioner 

och metoder för att mäta dessa, kommer vi först att beskriva de faktorer som anses 

vara av väsentlig grad i hur konsumenter upplever varumärken. Detta för att dessa 

faktorer i sin tur är av avgörande roll i vad som sedan skall ingå i mätningarna av 

varumärket.  

 

Avslutningsvis tillämpas de ovanstående viktiga faktorerna i två nutida och väl valda 

praktikfall, nämligen sportmärket Puma samt dryckesprodukten Festis.  

 

                                                           
10 Hemsida: Through the loop. Artikel; “Brands in the next millennium”. Hämtad; 5 december 2002 
<http://www.throughtheloop.com/trends/bs1097.html> 
11 Lem, Dr. L.E, De Chernatony, Leslie, Iversen, N.M; “Factors influencing successful brand 
extensions”, Hemsida; The Birmingham Business School, Online working papers, september 2001 
http://www.business.bham.ac.uk/business/page1385.htm (hämtad 31 december 2002) 
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2. METOD 

 

I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga i vårt uppsatsarbete samt varför 

vi valt den litteratur, de teoristudier och det undersökningsmaterial vi baserat vår 

studie på. 

 

 

Grundläggande kunskap har erhållits från litteraturstudier inom bl.a. varumärken och 

dess uppbyggnad, Brand management, samt konsumentbeteende. Det sistnämnda 

för att på ett fundamentalt plan erhålla insikt i främst vad som påverkar konsumenters 

beteende och handlingsmönster då konsumenterna trots allt är den slutliga faktorn 

för framgång av en märkesexpansion.  

 

Då vi valt att lägga arbetets fokus på företagens perspektiv på konsumenterna har vi i 

samband med valet insett att litteraturen inom området är av mycket begränsad 

karaktär. Det här har resulterat i att stor energi och tid har lagts på att erhålla relevant 

information i form av forskningsartiklar från tidskrifter samt studie- och 

undersökningsmaterial. Intressanta aspekter från dessa ämnar vi belysa och 

redovisa resultat från, samt kritiskt granska och vidare diskutera. Data erhållen från 

dessa vetenskapliga artiklar är av stor vikt då vårt angreppssätt inte bygger på 

många intervjuer eller annan kvalitativ undersökningsmetod. 

 

De nyckelreferenser i litteraturform vi valt att tillförlita oss främst på är Aaker D., 

Kapferer J. samt Keller K som vi upplever är dominerande inom varumärkesområdet, 

samt även lundaforskarna Melin, F. och Urde, M. 

 

Då vi ansåg litteraturen knapp inom området har vi även valt att kontakta en 

yrkesverksam kvinna inom området Brand Marketing. Account Director, Anna 

Sitterstad, har sin bas på konsultföretaget Lloyd Ferguson Hawkins i London och har 

kunnat ge oss både råd om litteratur och viktiga aspekter som bör beaktas. Dels 

beträffande strukturen på arbetet och dels inom området Brand extension, samt ren 

praktisk fakta. Litteraturstudierna kommer på så vis även att kombineras med 

tillämpning av två praktikfall där vi avser att belysa skillnader i företagens 

tillvägagångssätt och framgången som dessa fallföretag haft i expansionsprocessen 

av sina varumärken. Vi avser även illustrera hur konsumenternas inställning till 

varumärket har förändrats. Efter intervju med Sitterstad uppmärksammades ett antal 

tänkbara och applicerbara praktikfall som låg inom ramen för vårt syfte med 

uppsatsen. Efter vidare diskussion baseras vårt val av praktikfall alltjämt efter typen 
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av expansion företaget tillämpat på varumärket och dess aktualitet. Kontakten med 

Sitterstad har hjälpt oss att få ta del av de praktikfall vi valt då dessa annars är 

svårtillgängliga för den stora allmänheten. Anledningen till att Sitterstad har stått för 

denna kontakt med företagen beror på att hon erhållit interna kontakter vid tidigare 

samarbete med dessa företag. Viss problematik uppstod dock då Pumas 

huvudkontor i Tyskland till en början inte ville godkänna utlämnande av information 

om dess varumärkesexpansion. Slutligen fick vi dock ta del av denna företagsinterna 

information men p.g.a. dess omfattning har vi valt att inte komplettera detta i bilagor. 

Detsamma gäller för intermaterialet rörande Festis.  De utvalda praktikfallen är av 

typen varumärkesexpansion med syfte att hålla ett varumärke vid liv samt även, eller 

i kombination med, expansion för att attrahera nya konsumenter. 

 

Det första av de två praktikfallen vi valt att titta närmare på är sportmärket Puma som 

hade sin höjdpunkt på 80-talet för att sedan långsamt försvinna från marknaden. Nu 

har företaget uppdaterat och blåst liv i sitt varumärke och är på god väg tillbaka. 

Visuella tecken på detta har kanske uppmärksammats mera utomlands men 

företagets satsningar har även börjat bli synbart i Sverige. 

 

Det andra praktikfallet vi valt att studera är dryckesvarumärket Festis som genom en 

uppfräschning av ett på god väg döende varumärke har lyckats hålla sig kvar i 

branschen. Detta har åstadkommits genom en framgångsrik expansion som fungerat 

som en uppdatering och återupplivning av varumärke samt även bidragit till en 

attraktion av nya konsumenter. Det hela har lett till att märket knipit åt sig en större 

andel av marknaden. 

 

Dessa praktikfall har vi valt för att tydligt kunna ge en bild av olika tillvägagångssätt 

vid Brand extensions, vilket vi anser vara av stor vikt för att förklara hur företag kan 

tänkas resonera för att motivera en utvidgning. Förutom att visa på hur de valda 

företagen går till väga i tillämpningen av en Brand extension, vill vi även med vårt val 

av praktikfall belysa hur företagens tolkning av dess förändring av varumärket, som 

de i båda fallen vill klassificera som en brand extension, verkligen stämmer överens 

med meningen lagd i begreppet varumärkesutvidgning. 
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3. REFERENSRAM 

 

I avsnittet nedan hanteras den teori uppsatsen grundar sig på. Inledningsvis 

behandlas begreppen av såväl varumärke, dess egenskaper samt viktiga 

beståndsdelar och vad som associeras med ett varumärke. Kapitlet avslutas med en 

kort redogörelse för de strategival företag kan tänkas ställas inför i samband med 

rörande tillväxt. 

 

 

3.1 Vad är ett varumärke? 

 

Den första typen av märkning i historien är brännmärkning av boskap12. Det engelska 

ordet ”brand” kan härledas från det anglosaxiska verbet ”to brand” vilket i sin tur kan 

översättas på svenska till ”att bränna”. Ordet brand har inte bara överlevt i sin 

ursprungliga betydelse utan även som ”brand name” med betydelsen ”fabrikat” eller 

”märke”13. Varumärken kan utifrån detta sägas ha existerat i alla tider. På egyptiska 

byggnader från 4000 f.Kr. har arkeologer på stenblock funnit stenbrottets märke som 

identifierar stenens geografiska ursprung, samt stenhuggarens signatur. Det 

moderna varumärket anses dock härstamma från USA och Storbritannien och 

uppträdde under 1800-talets senare hälft14.  

 

Ett varumärke kan enligt Kotler och Armstrong definieras som ett namn, en term, ett 

tecken, en symbol, en design eller en kombination av alla dessa för att identifiera en 

vara eller tjänst från en säljare i syfte att differentiera sig ifrån vad konkurrenter 

erbjuder15. Ett varumärkes uppgift är således enligt denna definition att särskilja en 

tillverkares varor och tjänster från en konkurrents och kan finnas på både produkt- 

samt företagsnivå16. 

 

Ett annat synsätt än att enbart konstatera att varumärken definierar produkter och 

tjänster är att se varumärken som personligheter, vilket Aaker i boken ”Building 

strong brands” (1996) menar att nutidens stora varumärken faktiskt består av. 

Varumärken beskrivs och igenkänns alltså inte enbart genom symboler och attribut 

                                                           
12 Melin F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991. Malmö, Skogs grafiska, sid. 14. Vidare 
hänvisning till; Diamond, S.; ”The historical development of trademarks”, The trademark reporter, VOL 
73, sid. 222 
13 ibid, sid. 223 
14 Melin F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991. Malmö, Skogs grafiska., sid 14 
15 Armstrong, G, Kotler, P; ”Marketing- An introduction” 5th edition 2000, sid. 227 
16 Melin F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991. Malmö, Skogs grafiska, sid, 14 . 
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utan även på ett mera emotionellt plan. Konsumenten kan dessutom beskriva 

varumärken utifrån produktkvalitet. 

 

Varumärket har för företag på senare tid erhållit en större och en mera central 

position och få produkter är idag omärkta 17. Själva varumärket är inte produkten i sig 

utan ger istället produkten en mening och definierar dess identitet18. Varumärket är 

således en viktig del av en produkt och har egenskapen att den tilldelar produkten ett 

mervärde19. Märkesnamnet i sin tur hjälper konsumenter identifiera produkter 

samtidigt som det säger något om kvaliteten som erbjuds.  

 

Varumärken är som Kotler och Armstrong hävdar inte bara enbart bokstäver eller 

siffror utan kan även bestå av en slogan, bild samt att även 

förpackningsutformningen kan fungera som varumärke20. Exempel på det 

sistnämnda är t.ex. Coca-Cola samt även Absolut-flaskan som konsumenter oftast 

känner igen vid på exponering av endast flasksiluetten. 

 

3.1.1 Fördelar med varumärken 

 

Konsumenter som köper och som konsekvent håller sig till samma varumärke vet 

och förväntar sig samma kvalitetsutbyte och egenskaper vare sig de köper t.ex. 

L’Oréal schampo eller hårfärgningssystem. På samma sätt som varumärken 

försäkrar ett säkert val för konsumenten ger de även säljaren ett flertal fördelar. 

Förutom att företaget vinner lojala kunder utgör varumärket även en bas för företaget 

på vilken en rad produkter kan bygga på. Varumärket ger även säljaren en möjlighet 

att segmentera marknaden21. L’oréal kan t.ex. erbjuda konsumenter schampo för 

torrt, fett, normalt eller tonat/färgat/permanentat hår. Säljarens varumärke fungerar 

även som ett legalt skydd mot konkurrenter samt eventuella tankar om 

produktkopiering av unika varor22. Givetvis underlättar även ett varumärke det 

praktiska beträffande t.ex. beställningsorder samt att det även ger möjligheten att 

snabbt lösa eventuella problem som kan uppkomma med en produkt23. 

                                                           
17 ibid, sid 10 
18 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1998, sid. 17 
19 Melin F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991. Malmö, Skogs grafiska., sid 17 
20 Axell H, Graffner, M; ”Profilering- Nyckeln till framgång?” Magisteruppsats; Marknadsföring, 
Jönköping 1998. sid 19. Vidare hänvisning till; Hinn, L. Rossling, G.; ”Företagsidentitet; från Corporate 
identity till praktisk företagsprofiliering”, Liber-Hermods AB, Kristianstad, 1994. 
21 Kotler, P; ”Marketing management- analysis, planning, implementation and contro”, 8th edition, 
1994, Prentice-hall Inc., sid. 448 
22 Armstrong, G, Kotler, P; ”Marketing- An introduction” 5th edition, 2000, sid. 230 
23 Kotler, P; ”Marketing management- analysis, planning, implementation and contro”, 8th edition, 
1994, Prentice-hall Inc, sid. 448 
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3.2 Brand image  
 
Beträffande Brand image råder det knappast någon tvekan om att det är ett viktigt 

koncept inom marknadsföringen av ett varumärke samt även viktigt för det enskilda 

företaget för att lyckas attrahera konsumenter. Däremot uppfattas det vid första 

anblicken som att det råder en smärre tveksamhet över den exakta definitionen av 

begreppet som sådant. 

 

Philip Kotler hävdar i boken Marketing management (1997) t.ex. att 

varumärkesimagen är den uppsättning av övertygelser som konsumenten utvecklar 

rörande ett specifikt varumärke 24. Denna övertygelse står i stark samverkan med 

varumärkets attribut. Dessutom varierar konsumentens imageövertygelse angående 

varumärket beroende på hans/hennes erfarenheter är av detsamma. Här är det 

också viktigt att beakta de effekter som selektivt tänkande medför, t.ex. uppfattning, 

förvrängning och envist fasthållande25. Det sistnämnda fenomenet kan tydligt 

illustreras med de människor som fortfarande envist hävdar att McDonalds 

producerar de bästa hamburgarna när Burger King så uppenbart är överlägsen inom 

snabbmat. 

 

En marginell annorlunda definition är den som artikelförfattaren Kevin Lane Keller 

presenterar. Han anser att Brand image är uppfattningen en konsument har om ett 

varumärke reflekterat av de varumärkesassociationer som han/hon har i minnet. 

Associationerna tillsammans med den information konsumenten har erhållit ger 

meningen av märket för vederbörande 26.  

 

Vid närmare anblick av dessa båda definitioner syns det relativt uppenbart att de 

båda är besläktade och förmodligen även lika sanna, relaterade med verkligheten. 

Skillnaden ligger i att Kotler poängterar attributens väsentlighet och går djupare in i 

de påverkande faktorer. Endast där ligger den definitionsskillnad som vid första 

anblicken möter läsaren. 

 

Gällande imagens betydelse inom marknadsföring tar Kapferer upp ett intressant 

påstående. Enligt denna franska författare tillhör undersökningar av varumärkets 

image, som primärt underlag för marknadsföring av märket, det förgångna. Det är 

inte upp till konsumenten att försöka definiera varumärket och vad det innehåller, det 

                                                           
24 Kotler P. “Marketing management”, 9th edition, Prentice Hall, 1997, sid. 194 
25 ibid 
26 Keller, K; ”Conceptualizing. Measuring and managing customer-based brand equity”, Journal of 
Marketing, VOL 1, NO 57, 1993, sid. 3 
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ansvaret faller på företagens lott att försöka lyckas med. Företaget bör veta, och 

styra, hur deras varumärken uppfattas av konsumenterna27.  

 

”Brand image is on the receiver’s side. Identity is on the sender’s side” 28. 

  

Således hävdar Kapferer att det är identiteten hos varumärket som företaget skall 

satsa på att förändra. Inte imagen. 

 

3.3 Brand identity 
 
Som beskrivits i ovanstående stycke är Image något som syftar på hur konsumenten 

upplever märkesprodukten och identity är hur företaget vill att märket/produkten skall 

uppfattas29. Detta innebär således att företaget kan, och i många fall behöver, lägga 

ned mycket tid och pengar för att påverka sin identitet med mål att bibehålla och 

vinna nya kunder. En slutsats som kan dras av resonemanget är att Brand identity i 

många fall kan vara precis just det som företagen primärt jobbar med vid en Brand 

Extension. 

 

Kan företagen förändra och utveckla sin identitet hur fritt som helst? Kanske inte 

riktigt. Aaker menar att Brand identity består av två delar, en kärna (core identity) 

som består av faktorer som högst troligen kommer att förbli konstanta över tiden 

samt ett yttre lager (extended identity) som består av just de påverkbara delar som 

företaget kan arbeta med för att förbättra sin image i konsumenternas ögon30. Aaker 

liknar kärnidentiteten vid varumärkets själ och poängterar att inte bara företagen är 

oförmögna att ändra denna, den skall heller inte påverkas vid eventuella bakslag och 

problem som kan inträffa. Skulle det t.ex. uppdagas att Disney använder 

barnarbetare för att producera sina tecknade filmer, skulle självklart både Disneys 

image och identitet förändras. Faktum kvarstår dock att Disney tillverkar vältecknad 

kvalitetsfilm som älskas av barn över hela världen. Detta rubbas inte oavsett vem 

som tillverkar den och kan således betraktas som Disneys core identity. Vad gäller 

extended identity så fungerar den som en komplettering av kärnidentiteten. Den 

lägger till detaljer som skall hjälpa konsumenten förstå vad varumärket står för, t.ex. 

slogans, undervarumärken och eventuella talesmän för företaget. 

 

                                                           
27 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1997, sid 71 
28 ibid, sid 94 
29 Melin F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991. Malmö, Skogs grafiska, sid 134 
30 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 85-89 
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En intressant egenskap som identiteten besitter är det faktum att den i viss mån lever 

sitt eget liv31. Vid lanseringen av ett nytt varumärke ligger vägen öppen för företaget 

att påverka sin märkesidentitet nästan som de vill men allt efter tiden går kan 

konsumenterna, ofta omedvetet, lägga vikt på egenskaper hos märket som företaget 

inräknat med från början. Viktningen kan vara både positivt och negativt för företaget 

men åtgärdar de inte förändringen, hur liten den än må vara, så kommer den att bli 

en del av identiteten. Detta visar att förändringar av egenskaper hos varumärket inte 

nödvändigtvis alltid behöver gå från identitet till image, utan även kan gå åt motsatt 

håll. 

 

3.4 Varumärkesstrategier  

 

Varumärken kan ur företagens perspektiv ses som en strategisk tillgång och besitta 

en dold möjlighet att skapa förbättrad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt32. Att 

företag är medvetna om vikten av ett starkt varumärke kan skilja vinnare från 

förlorare och kan i slutändan vara avgörande för företaget framtid på marknaden33. 

För företag som äger starka varumärken är utveckling och anpassning av strategier 

centrala begrepp i varumärkesomhändertagandet. Eftersom varumärket för dessa 

företag ofta är strategin blir frågan om hur tillväxt lättast kan åstadkommas, med hjälp 

av varumärket, en betydande frågeställning34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1997, sid 106 
32 Melin, F, Urde, M; ”Varumärket en hotad tillgång”, 1991, Malmö, Skogs grafiska, sid. 37 
33 ibid, sid. 47 
34 ibid, sid. 37 
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Kotler presenterar i boken ”Marketing management” (1994) fyra varumärkesalternativ 

ett företag kan tänkas ställas inför i samband med beslut rörande tillväxtfrågor 35. 

Dessa fyra benämns;  

Figur; ”Four Brand Strategies”  Marketing management (1994) sid. 454 

 

• Line extension -strategin innebär att ett företag lanserar fler produkter inom 

samma produktkategori fortfarande under samma varumärke. Detta kan te sig 

exempelvis genom nya smaker, former, färger, tilläggsingredienser etc. etc. 

Yoghurtindustrin är ett bra exempel som arbetar på detta sätt. Olika smaker 

avlöser varandra med skilda fetthalter osv. Valmöjligheterna är många. Line 

extensions kan dock medföra en risk för företagen då varumärket kan förlora 

sin ursprungsmening. I slutändan kan även variationsmöjligheterna bli så pass 

stora att konsumenterna blir alldeles förvirrade. Detta kan illustreras med 

kaffebranschen i t.ex. USA. Att endast beställa en kopp kaffe är inte helt enkelt 

nuförtiden. Frågan om mörk-, mellan- eller ljusrostat, decaff, caffeine free eller 

originalkaffe med whole-, skim eller non-fat milk, i storleken small, medium, tall 

eller grande, medtagande eller förtäring på stället, kan lämna vem som helst 

med beslutsångest. 

 

• Multibrands innebär att företaget lanserar ytterligare ett varumärke inom 

samma produktkategori. Anledningarna kan vara allt från att övervinna 

hyllplats till att erbjuda konsumenterna olika egenskaper inom produkten. 

Procter & Gamble är ett lysande exempel på ett företag som erbjuder 

marknaden hela nio olika tvättmedelvarumärken36. En negativ aspekt på 

denna strategi är dock att varje märke kanske endast attraherar små delar av 

marknaden och att kanske ingen av märkena är direkt vinstgivande. 

 

                                                           
35 Kotler, P; ”Marketing management- analysis, planning, implementation and contro”, 8th edition, 
1994, Prentice-hall Inc sid. 452-456 
36 ibid 
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• New brands -strategin tillåter företag att lansera nya produkter i andra 

produktkategorier. I samband med valet kan ett nytt varumärkesnamn ibland 

vara nödvändigt. Eftersom det handlar om att presentera ett nytt varumärke på 

marknaden är detta en strategi som kräver oerhörda resurser och energi från 

företagen sida. 

 

• Brand extension -strategin, som vi ämnar att närmare undersöka i vårt arbete, 

äger rum då företag beslutar sig om att lansera nya produkter i ny 

produktkategori men fortfarande använder sig av originalvarumärket. Ett redan 

etablerat varumärke på marknaden bidrar till att den nya produkten fortare blir 

igenkänd och oftast också accepteras snabbare av konsumenterna. Till 

skillnad från strategin med New brands sparar denna metod avsevärda 

reklamkostnader i försök att göra produkten uppmärksammad på marknaden. 

Dock involveras olika risker med denna metod. Om, från kundernas sida, 

eventuell besvikelse skulle uppstå beträffande den nylanserade produkten kan 

detta resultera i att samtliga produkter som varumärket innefattar tar skada. 

Problematiken ovan återkommer vi till senare. 

 

! Range brand: En Range brand faller, enligt Aaker i ”Building strong 

brands” (1996) under begreppet Brand extension 37. Begreppet 

innebär att ett varumärke skapar en identitet som spänner över flera 

produktklasser och hjälper konsumenter att se kopplingar mellan 

produkter som de kanske annars inte uppmärksammat. Genom att 

lösa upp konsumenters färdigställda kategoriseringsstrukturer kan 

på så vis en Range brand expandera ett varumärke på nytt sätt. Det 

här kan illustreras med Walt Disney och alla de produkter som 

företaget spridigt i olika nöjeskategorier. 

 

Oavsett vilken tillväxtstrategi företag väljer att applicera anser vi att flertalet faktorer 

tas hänsyn i en rad olika perspektiv. Desto mer ett företag vet om sitt varumärke, 

dess egenskaper samt hur det uppfattas av marknaden desto lättare och smidigare 

bör genomförandet av strategivalet bli samtidigt som överraskningsmomenten för 

företaget minimeras.  

                                                           
37 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 275 
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4. VARUMÄRKESUTVIDGNING 

 

I kommande avsnitt knyts intervjumaterial, forskningsresultat samt utvärderingar av 

studier och undersökningar samman för att presentera en sammanhängande bild av 

problematiken samt effekterna kring, och av, en utvidgning av ett varumärke. 

Fortlöpande med detta kommer vi bidra med egna reflektioner och synpunkter. 

 

 

Litterärt definieras en Brand extension som ”…extend a brand to another product 

class”  d.v.s. att utvidga eller expandera ett varumärke in i en annan samt olik 

produktkategori38. Anledningarna kan vara många och skiljer sig från företag till 

företag. I det stora hela innefattar dock en genuin brand extension att med hjälp av 

ett redan etablerat varumärke låta företag lättare ta sig in i nya produktmarknader. Ett 

extremt fall av detta kan illustreras med varumärket Yamaha som år 1900 startade 

tillverkning av piano (senare även andra musikinstrument) för att år 1954 ta beslutet 

att utvidga varumärket till att även erbjuda marknaden motorcyklar under märket 

Yamaha39.  

 

Traditionellt sett definieras en brand extension precis som ovan men vad vi under 

arbetets gång fått erfara är att marknadsundersökningsföretag och anställda inom 

marknadsföringsavdelningar har en annan, lite vidare och ej så hårt dragen linje av 

vad som egentligen inkluderas och betraktas som en Brand extension eller ej. Vad 

som synes har definitionen Brand extension i nutid erhållit en bredare ram med 

inkludering av vad litterärt kan klassificeras och betraktas som en Line extension 40. 

Både Aaker samt Kapferer har till begreppet Line extension, i enlighet med Kotlers 

definition som tidigare benämnts i referensramen, tilldelat liknande innebörd. 

Nämligen att en Line extension till skillnad från en Brand extension är en utvidgning 

av ett varumärke inom samma produktkategori i syfte att varumärket ska förändras i 

takt med konsumenters specifika och skiftande behov samt vidga kundkretsen41 42. 

Detta kan ges tillkänna bl.a. genom tillägg av nya produktstorlekar och format av en 

produkt (typiska i bilindustrin samt i dryckesbranschen), smaker och lukter, tillägg av 

specifika ingredienser (t.ex. Coca-cola med eller utan socker samt med eller utan 

                                                           
38 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 290 
39 Hemsida: Yamaha Corporation http://www.yamaha.com/aboutdr.htm, lördag 28 dec. 2002 
40 Telefonintervju; Sitterstad, Anna, Account Director, Lloyd Ferguson Hawkins. 18 dec 2002 
41 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition 1997, sid. 181 
42 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 275 -277 
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koffein) samt även olika fysiska former av en produkt (t.ex. Ariel i pulver-, flytande 

eller tablettform). 

 

Vi kommer under arbetets fortsatta gång att använda oss av den svenska 

översättningen av begreppet Brand extension dvs. varumärkesutvidgning / expansion  

med vår/arbetslivets innebörd lagt i begreppet. Det här valet tillföljd av att vi erhållit 

skilda budskap om hur Brand extension egentligen skall definieras samt vilken 

mening dagens företag lägger i begreppet. Vi har som utgångspunkt i kommande 

avsnitt alltså valt ”nutidens” och arbetslivets syn på Brand extensions. I och med 

detta val är vi klart medvetna och införstådda i det faktum att vår definition och 

hantering av begreppet inte riktigt faller inom ramarna för den litterära definitionen av 

Brand extension.  

 

Vårt val resulterar i att begreppet Brand extension kommer att användas parallellt 

med ordets synonymer; expansion, enlargement, increase samt dilation, eller uttryckt 

annorlunda, med fokus på att utvidga något, i detta fall således varumärket 43. 

 

4.1 Anledningar till varför företag vill genomföra varumärkesutvidgningar 

 

Varför vill företag genomföra en utvidgning av varumärket? Det finns flertalet olika 

metoder att genomföra ett sådant beslut på men även på sätten att kategorisera 

anledningarna. Vi har valt att titta närmare på orsakerna till att företag genomför en 

varumärkesexpansion genom följande tre huvudanledningar44; 

 

• Hålla varumärket vid liv 

• Attrahera nya konsumenter 

• Finna nya användningsområden för ett redan existerande varumärke, d.v.s. 

utvidga kategorin.   

 

Självklart är det möjligt att hävda att de olika anledningarna har egenskaper som gör 

att de flyter in i varandra men de behöver de inte nödvändigtvis göra. 

 

Brand extensions är egentligen inte ett nytt fenomen utan har funnits nästan lika 

länge som företagen själva. Däremot har det praktiska, och även i viss mån det 

teoretiska, användandet av det ökat enormt. Tiden under 1980-talet var enligt Aaker 

                                                           
43 Synonymordlista; http://thesaurus.reference.com/search?q=extension (hämtad 11 november 2002) 
44 Telefonintervju; Sitterstad Anna, Account Director, Lloyd Ferguson Hawkins. 18 dec 2002 
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en ”brand extension” -era och anledningen till den stora praktiska ökningen var helt 

enkelt att det blev nödvändigt för företagen att tillämpa brand extensions 45.  

Aaker förklarar vidare i sin redogörelse om det här de olika sätten att utveckla 

varumärket medan vi under nästföljande avsnitt tänkt att koncentrera oss på 

orsakerna varför man genomför en varumärkesexpansion46. 

 

4.1.1 Hålla varumärket vid liv 

 

Att hålla ett varumärke vid liv önskar företag åstadkomma genom förändringar och 

därmed låta produktens livscykel förlängas. Resonemanget kan även knytas an till ett 

par av Kapferers faktorer till varför en utvidgning av ett varumärke kan vara 

nödvändigt nämligen att företag idag har blivit mer medvetna samt erhållit större 

insikt i varumärkets betydelse 47. Märket är mer än endast en rak kommunikation till 

konsumenten om vilket produkt som finns tillgänglig eller sätt att rent grafiskt 

förpacka produkten. Konsumenten förväntar sig något av varumärket och genom 

expansion av märket samt olika produkt/märkesinnovationer, ser företaget till att 

märket är aktuellt och att det lever upp till konsumenternas skiftande smak och 

förväntningar.  

 

En annan viktig anledning och orsak till att ett företag ser alternativet att eventuellt 

genomföra en varumärkesutvidgning som ett måste är utifrån den hårdnande 

konkurrensen som uppstått inom de flesta områden under det senaste 20 åren. Ett 

varumärke måste utvecklas så fort företaget börjar ana eller se minsta indikation på 

förlorade marknadsandelar. En illustration på detta är varumärket Schweppes som 

trots att företaget ännu inte börjat förlora marknadsandelar utvidgade sitt varumärke 

genom att erbjuda marknaden bl.a. nektar och ice-tea vilket på det hela taget endast 

är läsk utan kolsyra. Schweppes ändrade dess befintliga produktsmakssortiment för 

att inte tappa marknadsandelar till sina konkurrenter, dvs. de agerade i förebyggande 

syfte. 

 

4.1.2 Attrahera nya kunder 

 

En expansion av ett varumärke kan även genomföras i syfte att nå ut till andra 

åldersgrupper, olika sociala grupper eller annat kön. För att  tydligt se hur detta kan 

genomföras praktiskt kan återigen exemplet med kaffebranschen och hur detta 

område gått tillväga tas som illustration. För endast ett par år sedan var den äldre 

                                                           
45 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 292 
46 Aaker, D; ”Building strong brands”,1996, sid. 275-277 
47 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition, 1998, sid. 227-231 
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generationen kaffetillverkarnas primära målgrupp och fokus. Det existerade 

visserligen olika typer av böner och rostningar men inte mycket resurser lades inom 

detta område. När den kontinentala cafétrenden även nådde Norden följde flertalet 

olika kaffesorter samt sätt att dricka kaffe med. Det finns nu allt från espresso, café 

latte, cappucino samt smaktillsatser för att variera denna koffeinhaltiga (som även 

kan fås koffeinfri…) dryck i det oändliga. Denna kaffetrend som vi lever i nu har 

förändrat många unga människors syn på kaffedrickandet. 

 

4.1.3 Nya användningsområden 

 

En tredje tänkbar anledning till att företag genomför en varumärkesutvidgning är att 

ledningen helt enkelt vill utvidga sin produktkategori. Det kan vara så att marknaden 

som företaget befinner sig på känns mättad eller är på väg att bli mättad. Kanske 

inser ledningen att försöken att hålla varumärket vid liv, eller att attrahera nya 

konsumenter, kommer att ge väldigt lite tillbaka, då de redan är ledande på sitt 

område och/eller inte kan finna fler målgrupper med tanke på de produkter de idag 

tillhandahåller konsumenterna. Ett exempel som illustrerar dessa förutsättningarna 

bra är Walt Disney. De insåg på 1950-talet att dess varumärke inte bara handlade 

om serietidningar och tecknad film, utan ur ett större perspektiv handlade varumärke 

om ”Nöjen för unga”48. I USA var företaget redan den största distributören av 

serietidningar och en äldre målgrupp gick inte att nå då det handlade om en produkt 

just riktad mot barn. En någorlunda naturlig expansion av varumärket blev att satsa 

på nöjesparker. 

  

Jämförs denna anledning till en varumärkesexpansion med Aakers extension-

metoder ligger den närmst vad han valt att kalla Range brands, dvs. att skapa en 

identitet som spänner över ett par eller flera produktkategorier 49. Som tidigare 

nämnts menar Aaker att när företagen genomför en Range brand kan de påvisa, för 

konsumenten, relationer mellan olika produkter som de kanske inte uppmärksammat 

på tidigare. Exempel på det här är kan illustreras med företaget Unilever som lät 

deodoranten Axe gå från att bara vara en deodorant till att bli ett maskulint 

toalettartikelvarumärke med allt från schampo till raklödder. 

 

Den vanligaste fällan att gå i under upptäckandet av nya användningsområden för 

existerande varumärken, är då företaget träder in i helt nya produktkategorier än vad 

det annars är väl bekant med. Bic strumpbyxor och Heinz djurfoder är bara ett par 

exempel på utvidgningar som misslyckats eftersom konsumenterna ansett att 

                                                           
48 Hemsida; Walt Disney http://disney.go.com/studiooperations/welcome/history.html 6 januari 2003 
49 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 292 
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varumärket inte var passande för den nya produkten50. Det är oerhört viktigt att tänka 

på, att i de flesta fall måste den nya produkten, och det existerande varumärket, 

befinna sig någorlunda inom samma ”produktfamilj” som t.ex. godis - glass som Mars 

expanderade till under andra halvan av 90-talet. Som kan anas har konsumenterna 

en enorm makt och en avgörande roll för om en expansion av ett varumärke skall 

lyckas eller inte.  

 

4.2 Konsumenters inställningar till en varumärkesutvidgning 

 

Eftersom en expansion av ett varumärke drastiskt kan minimera ett företags 

kostnader för att introducera och lansera en produkt i annan produktkategori är det 

inte konstigt att denna metod på senaste åren blivit mycket populär. Ett starkt 

varumärke skapar en familjär värme samt en känsla av kunskap om dess anseende 

hos konsumenterna. Starka varumärken tenderar att fungera som ledtrådar för 

kvalitet och som Aaker samt Keller uttrycker det51;  

 

”If a brand is associated with high quality, the extension should benefit; if it is 

associated with inferior quality, the extension should be harmed”. 

 

Vad gör då att en varumärkesexpansion kan lyckas på marknaden och vilka är de 

väsentliga faktorerna som inverkar på detta? Vad påverkar acceptansen hos 

konsumenterna och framför allt, vad bör företaget ha i åtanke under förarbetet av en 

expansion? 

 

4.2.1 Kriterier för en lyckad expansion av varumärket 

 

Innan beslut om att genomföra varumärkesexpansion krävs att företaget förstår de 

images, attityder samt vilka andra associationer som konsumenter förknippar med 

originalvarumärket. Först då ledningsgruppen är helt införstådda med nedanstående 

kriterier kan utvärderingar göras gällande hur den potentiella expansionen kan passa 

in med orginalprodukten.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Armstrong, G, Kotler, P; ” Principles of Marketing ”, 1996, sid. 479 
51 Aaker, D. Keller, K.; ”Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing, VOL 54, 
1990, sid. 29. 
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4.2.1.1 Likhet och passbarheten med ursprungsprodukten 

 

Som tidigare kort nämnts bör en effektiv varumärkesexpansion upplevas som 

passbar med originalvarumärket52.  Passbarheten definierar Tauber som huruvida en 

konsument ser den nya produkten som en logisk och accepterad utvidgning av 

originalvarumärket53. En dålig matchning här emellan kan istället göra mer skada än 

nytta för företaget och därför är denna aspekt väldigt viktig.  

 

Att det bör finnas någon koppling mellan originalprodukten och den nyintroducerade 

produkten verkar vara en avgörande faktor för lyckad expansion. Exempel kan tas 

med företaget Marabou som definitivt alla vi svenskar associerar med choklad 

kanske inte kommer att lyckas vidare väl med en framtida expansion in i tuggummi-

industrin. En ofta återkommande modell om hur väl en ny produkt matchar 

ursprungsprodukten är den som Aaker och Keller beskriver i artikeln ”Consumer 

evaluations of brand extensions 54. Här menar de att tre aspekter bör tas hänsyn till 

nämligen;  

 

• Komplettering; Huruvida två produkter kan användas eller nyttjas i samma 

situation eller som kan fungera tillsammans, t.ex. kamera och kamerafilm. 

 

• Substituering; Visar i vilken utsträckning två produkter kan vara utbytbara med 

varandra för samma användningssyfte t.ex. chips och popcorn. 

 

• Transferering; Skildrar hur väl tillverkaren/företagets kunskap och skicklighet kan 

överföras från en kategori till en ny. Denna aspekt har mycket stor och direkt 

inverkan på hur konsumenter utvärderar en ny produktlansering eftersom de utgår 

från originalproduktens egenskaper. Skulle t.ex. Burger King lansera en 

framkallningscentral för kamerafilm kanske konsumenterna frågar sig hur väl 

Burger King kan något om tekniska processer som framkallning. 

 

Flertalet studier har visat på att konsumenter anammar och accepterar en utvidgning 

av ett varumärke bättre om den nya produktlanseringen är lik ursprungsprodukten. 

                                                           
52 Aaker, D. Keller, K. ”Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing, VOL 54, 
1990, sid. 27-41 
53 Cameron, M., Braunsberger-Messer, K; ”Brand extensions; Aspects of consumer decision making” , 
Southwestern Marketing Association (SWMA), 18:e artikeln, våren 1995 (sidnumrering saknas). 
Vidare hämtad från: Tauber, E.M.; ”Brand leverage; Strategy for growth in a cost-control world”, 
Journal of Advertising research, VOL 28 Aug/Sept, 1988. 
54 Aaker, D. Keller, K. ”Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing, VOL 54, 
1990, sid. 27-41. 
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Desto bättre och närmare relaterade de två produkterna är, desto mer tenderar 

marknaden att ta emot produkten. 

 

En liknande studie genomförd av Bousch och Loken använder sig av Teorin om 

kategorisering för att förklara hur konsumenter upplever och inställer sig till 

varumärkesexpansioner55. De undersöker även i denna studie effekten av bredden 

på varumärket dvs. hur många produkter i olika kategorier som bär varumärkets 

namn, samt om det sistnämnda inverkar på hur väl en varumärksexpansionen är 

representativ i ny kategori.  

 

När ett varumärke associeras till flertalet produkter i skilda produktkategorier 

representerar varumärket en bred varumärkesklass och vice versa. Denna 

genomförda studie resulterade även den i, att konsumenter generellt sett är mer 

öppna och positivt inställda till en utvidgning in i en kategori som är nära relaterad 

och kopplad till ursprungsprodukten. Bousch och Loken kom dock även fram till att 

konsumenter lättare accepterade en expansion av ett varumärke till en icke 

matchande produktkategori om varumärket är av bred typ än ett märke som endast 

visar på en smal varumärkesklass. Denna större tillit som konsumenterna lägger i 

dessa breda varumärken kan kanske ses som om de litar på att bakomliggande 

företag vet vad de sysslar med eftersom de har lyckats med tidigare 

varumärkesexpansioner.  

 

4.2.1.2 Varumärkesassociationers inflytande på konsumenters inställningar 

 

När ett företag lanserar och positionerar ett nytt varumärke på marknaden är det 

naturligt att konsumenter skapar associationer och kopplingar mellan varumärket och 

speciella kännetecken som de anser passar in på varumärket56. Tillvägagångssättet 

är en vanlig ”genväg” för konsumenter då det hjälper att komma ihåg speciella 

egenskaper hos varumärket och memorera dessa. Psykologistudier har funnit att ju 

starkare dessa associationer är, desto enklare är det att komma ihåg varumärkets 

egenskaper. Detsamma gäller att ju fler attribut en konsument kan koppla till 

varumärket desto starkare blir associationerna. Varumärkesassociationer borde 

logiskt sett även inverka på hur konsumenternas inställning formas till en eventuell 

expansion av varumärket. Det här har vidare undersökts i en studie genomförd år 

1990 av Chakravarti, MacInnis samt Nakamoto med slutsatsen att utvärderingar av,  

                                                           
55 Bousch, D.M, Loken, B. ”A process-training study of brand extension evaluation”, Journal of 
Marketing research, VOL 28, NO 2, 1991, sid. 16-28 
56 Lynch, J.G. Srull, T.K; "Memory and Attentional Factors in Consumer Choice: Concepts and 
research methods", Journal of Consumer Research, VOL 9, NO 6, 1982,  sid. 18-37 
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och inställningar till, varumärkesutvidgningar är baserade på de associationer som 

länkar den ursprungliga varumärkesprodukten till expansionen av denna 57. Det 

indikerar att varumärkesimage samt egenskaper som konsumenter formar till stor del 

är beroende av företagets positioneringsstrategier. Därför är det viktigt för företaget 

att det rätta meddelandet och de rätta egenskaperna om varumärket framförs på ett 

tydligt sätt till marknaden så att riskerna för misstolkningar från konsumenterna sida 

elimineras eller åtminstone minimeras. 

 

4.2.1.3 Produktkunskapens betydelse för konsumentutvärdering 

 

En fråga företag också bör ta ställning till i samband med varumärkesexpansion är 

den huruvida kunskap och insikt om en viss produkt har betydelse för en eventuell 

expansion av produktvarumärket. Utifrån en undersökning publicerad i tidskriften 

”Advances in Consumer Research” anser sig de medverkande forskarna sig kunna 

bevisa att produktkunskapen hos konsumenterna är av betydande karaktär vid 

utvärdering av en varumärkesexpansion 58. De menar nämligen att när 

ursprungsimagen av ett varumärke är stark och stabil tenderar både 

yrkesverksamma inom produktområdet liksom de mindre insatta, ”vanliga 

konsumenterna”, på marknaden att skapa sig en positiv inställning till en eventuell 

expansionen av produktvarumärket. Det kan illustreras med om t.ex. Ericsson skulle 

börja tillverka dammsugare, då skulle förmodligen yrkesverksamma inom 

elektronikområdet liksom ”vanliga och kanske icke insatta konsumenter” välkomna 

den nya Ericsson-dammsugaren med öppna armar.  

 

Det framgick dock av studien att de yrkesverksamma, t.ex. återigen i 

teknologibranschen, uppskattade expansioner av teknologiska varumärkesprodukter 

eller med tekniskt ändamål medan icke insatta på området var mer positivt inställda 

till varumärkesexpansioner av produkter med visuella egenskaper.  

 

Granskas undersökningen ur ett annat perspektiv anades tendenser till att 

konsumenter i utvärderingen av en produkt även såg till attributsammansättningen av 

produkten d.v.s. hur produktens utmärkande drag var sammansatta. Med detta 

menas att marknaden skiljde mellan produktattribut som kan utvärderas genom 

visuell inspektion, s.k. search goods, samt de produkter med attributsammansättning 
                                                           
57 Cameron, M. Braunsberger-Messer, K; ”Brand extensions; Aspects of consumer decision making, 
Southwestern Marketing Association (SWMA), 18:e artikeln, våren 1995 (sidnumrering saknas). 
Vidare hämtad från; Chakravarti, D. MacInnis, J.D. Nakamoto, K; "Product Category Perceptions, 
Elaborative Processing and Brand Name Extension Strategies", Advances in Consumer Research, 
1990. 



 25

som kräver utvärdering efter prövning även kallade experience goods59. När 

produkten är av typen experience goods har konsumenter ingen tidigare erfarenhet 

av produkten eller några av dess produktattribut att basera ett omdöme på. T.ex. att 

en konsument inte vet om en ny medicin mot influensa verkligen fungerar förrän 

produkten prövats. Det som denna undersökning då hävdar är att konsumenter letar 

efter ledtrådar för att skapa sig en inställning till produkten. Varumärkesnamnet kan 

då fungera som en sådan ledtråd. Varumärkesnamnet kan alltså fungera som en 

trygghet för konsumenten beträffande t.ex. kvaliteten på produkten. I motsats 

informerar search goods konsumenten om kvaliteten genom de visuella attributen. 

Utifrån det är det möjligt att konstatera att tilliten på varumärkesnamnet är större när 

varumärkesutvidgningen gäller en produkt som faller inom kategorin för experience 

goods än de för search goods. 

 

4.3 Risker med en varumärkesexpansion 

 

Som vi tidigare sagt har utvidgningar av varumärken blivit ett populärt sätt för företag 

att lansera nya produkter på marknaden. Att introducera helt nya produkter på 

marknaden går hand i hand med finansiella risker samt stegrande reklam- och 

promotionkostnader och därför har stor tillit från företagens sida lagts i det redan 

existerande varumärket. Användandet av, och förtroendet till, varumärkeskapitalet  i 

samband med varumärkesexpansioner har som Tauber uttrycker det ”… become the 

guiding strategy of product planners”60. Trots den stora entusiasmen över 

varumärkesutvidgning finns även negativa effekter att ta hänsyn till, samt ha i 

baktanke. Dessa negativa effekter inkluderar bl.a. huruvida upprepande utvidgningar 

i det långa loppet kommer att ”trötta ut” varumärket samt om misslyckade 

varumärkesutvidgningar till slut kan urvattna varumärkeskapitalet som annars 

associerades med ett väl etablerat varumärkesnamn. 

 

Trots dessa orosmoment har det lagt lite möda på att utreda de negativa effekterna 

som faktiskt kan uppstå på originalvarumärket61. De som trots allt genomfört studier 

inom området har dock inte lyckats bevisa fullt ut att varumärken kan bli ”urvattnade” 

                                                                                                                                                                                     
58 Ibid. Vidare hämtad från; Muthukrishnan, A.V, Weitz, B; "Role of Product Knowledge in Evaluation 
of Brand Extension," Advances in Consumer Research, NO 18, 1991. 
59 Cameron, M. Braunsberger-Messer, K; ”Brand extensions; Aspects of consumer decision making, 
Southwestern Marketing Association (SWMA), 18:e artikeln, våren 1995 (sidnumrering saknas). 
Vidare hämtad från; Smith, D.C, Park, W; "The Effects of Brand Extensions on Market Share and 
Advertising Efficiency", Journal of Marketing Research, VOL 29 (Aug) , 1992 
60 Ibid. Vidare hämtad från: Tauber, E.M.; ”Brand leverage; Strategy for growth in a cost-control world” 
Journal of advertising research, VOL 28 Aug/Sept, 1988,  sid. 28 
61 Loken, B, Roedder, D.J; ”Diluting brand beliefs; When do brand extensions have negative impact?”, 
Journal of Marketing, July/Sept, 1993, sid. 71-118 
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som följd av en misslyckad varumärkesexpansion (Keller and Aaker, 1992)62. Dessa 

två kom i sina studier fram till att lyckade varumärkesutvidgningar stärkte 

konsumenters uppfattningar om originalvarumärket men de hittade dock inte några 

bevis på att en misslyckad expansion skulle kunna åstadkomma några negativa 

effekter. Även Park, Jaworski och MacInnis (1986) belyser och argumenterar på 

liknade sätt. De menar att systematiskt utvidga ett varumärke kan leda till en 

förstärkning av märkets status i ögonen av dess konsumenter 63. Genom att noggrant 

länka varumärket till andra produkter producerade av företaget med liknade image 

kan produkterna tillsammans förstärka hela varumärkesnamnet. De kom likaså heller 

ej fram till bevis om att några negativa effekter existerade. 

 

Ett studieteam som åtog sig att undersöka detta faktum närmare, samt se om 

effekterna möjligtvis skiljer sig åt beträffande vilket perspektiv undersökningen utgår 

ifrån, presenterades i ”Journal of marketing” (1993)64.  

 

Dessa två forskare menar att när varumärken utvidgas till nya produkter överför 

konsumenter gärna specifika kännetecken och egenskaper hos ursprungsprodukten 

till den nya vilket utgör grunden i en ny produkts position på marknaden.  

 

Konsumenter associerar kanske Barnängens schampo som ”mild och skonsam” 

vilket utgör grunden för hur konsumenterna kommer att uppleva en eventuell 

utvidgning av varumärket in till t.ex. body lotion- kategorin. Ponera att en expansion 

av det nämnda exemplet skulle misslyckas och konsumenterna istället upplever 

Barnängens body lotion som ”torr och hård”  till skillnad mot ”skonsam och mjuk”, 

kommer givetvis konsumenternas generella uppfattning mot varumärkesnamnet ta 

skada på ett eller annat sätt. Frågan blir istället, kan det finnas situationer då en 

misslyckad utvidgning av märket kan variera i den skada den åstadkommit. Detta var 

huvudsyftet i ovan studie. 

 

Som vi tidigare nämnt kommer det i och med en varumärkesutvidgning att skapas en 

uppsättning av produktegenskaper och kännetecken som härstammar från hur 

konsumenter upplever originalprodukten/varumärket. Egenskaperna kan antingen 

kan vara överensstämmande eller icke-överensstämmande med imagen som 

                                                           
62 Keller, K., Aaker, D; ”The effects of sequential introduction of brand extensions”, Journal of 
marketing research, VOL 29, February, 1992, sid. 35-50 
63 Cameron, M. Braunsberger-Messer, K; ”Brand extensions; Aspects of consumer decision making”, 
Southwestern Marketing Association (SWMA), 18:e artikeln, våren 1995 (sidnumrering saknas). 
Vidare hämtad från; Park, C. Jaworski, B.J. MacInnis, D.; "Strategic brand concept-image 
management", Journal of marketing, VOL 50, sid. 135-45, 1986. 
64 Loken, B, Roedder, D.J; ”Diluting brand beliefs; When do brand extensions have negative impact?”, 
Journal of Marketing, July/Sept, 1993, sid. 71-118 
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familjevarumärkesnamnet givit marknaden. Uttryckt på ett annat sätt  kan detta 

beskrivas som att antingen uppfattar marknaden Barnängens body lotion som 

överensstämmande med schampots egenskaper, dvs. ”mild och skonsam”, eller så 

kan det istället ske att konsumenterna inte alls tycker att body lotionen instämmer 

med tidigare intryck av varumärket. Vad som än sker här skapar sig konsumenterna 

associationer till produkten utifrån de egenskaper de skapat om varumärkesnamnet. 

Vi anser dock att följande bör beaktas; hur förändras konsumenternas existerande 

inställning till originalvarumärket om en misslyckad utvidgning inte är 

överensstämmande med egenskaperna om familjevarumärket? 

 

Det finns enlig dessa forskare två perspektiv på hur vilket icke-överensstämmande 

upplevelser hanteras och smälter ihop med redan existerande intryck om varumärket 

samt hur originalegenskaperna av varumärket ändras utefter denna nya upplevelse. 

Den första, vilken även kallas ”Bookkeeping model” visar att alla nya och icke-

överensstämmande upplevelser en expansion leder till smärre modifikationer eller 

uppdateringar av familjevarumärkesnamnet. Åter igen, om nu Barnängens body 

lotion skulle upplevas som ”torr och hård” skulle då denna information ”urvattna” tron 

på att varumärket Barnängen står för ”mjukhet och skonsamhet”? Tydligen framgick 

det här att desto fler egenskaper som inte stämmer överens med tidigare 

egenskapsbilder om varumärket desto mera urvattnas varumärket. 

 

Det andra perspektivet anser att s.k. prototyp-egenskaper är mera avgörande för om 

en urvattning kommer att inträffa. Denna modell, även kallad ”Typicality-based 

model”, förespråkar tillskillnad från ovan beskriven modell, att icke-

överensstämmande egenskaper beträffande en nya produkt gör mindre skada om 

produkten den baseras på inte är typisk för kategorin, eller uttryckt annorlunda, om 

kategorin inte anses passbar för produkten. Appliceras detta på 

varumärkesutvidgning menar dessa forskare alltså att desto mera lik och 

representerbar märkesutvidgningen är för familjevarumärket desto mer skada gör 

eventuell negativ och icke-överensstämmande egenskaper. Det vill säga att om 

Barnängens produkt upplevs som ”hård och torr” är skadan på varumärket beroende 

av huruvida body lotion upplevs som representativ produktkategori för varumärket 

Barnängen. Om konsumenterna upplever att body lotion inte alls passar in på 

varumärkets område kommer heller inte eventuella upplevda negativa egenskaper att 

överföras och förändra konsumenternas redan existerande bild om att Barnängens 

produkter är ”mjuka och skonsamma”. 
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Från det sistnämnda undersökningsperspektivet kan slutsatsen tas att om det nu 

skulle inträffa missbedömningar och felval från företagens sida som i sin tur skulle 

resultera i att en expansion inte blivit blev så framgångsrikt som de hoppats på bör 

företaget önska att konsumenterna inte ansåg att produktkategorin de valt att lansera 

den nya produkten i, inte upplevdes som närliggande till den ursprungliga kategorin.  

 

4.3.1 Damage control 

 

Skulle det nu inträffa att en expansion av varumärket inte skapat den entusiasm på 

marknaden som företaget hoppats på och faktum kvarstår, att nedlagd energi och 

möda från företagets sida resulterat i en misslyckad utvidgning bör vidtagandet av 

skadekontroll ske. En strategi är att först undersöka hur stor skadan uppkommit till 

samt att jämföra regional, national samt global skada om varumärket arbetar över 

sådana gränser. Detta för att den globala skadan på brand image och attityd 

sannolikt kommer att skilja sig från vad konsumenter upplever på riks- och regional 

nivå. En annan aspekt att vidare undersöka är den om hela varumärket tagit skada 

eller om specifika egenskaper tagit den hårda smällen. 

 

En annan strategi för företag att tillämpa baseras på det andra 

undersökningsperspektivet i ovan undersökning. Denna metod går ut på att öka 

konsumenters tro på att utvidgningskategorin ej var passbar och typisk för 

varumärkets normala produktkategorigränser. Detta kan te sig genom att paketera 

produkten på helt annat sätt och framställa produkten visuellt så olikt 

orginalprodukten som möjligt. Företaget bör även minska på reklam och 

promotionalaktiviteter och framför allt se till att utesluta denna nya produkt i 

gemensam reklam för varumärkets olika produkter om sådana existerar förstås. Sist 

men inte minst kan företaget även öka trovärdigheten för de lyckade produkterna 

inom varumärke eftersom konsumenter, som tidigare, nämnt tenderar att föredra 

tidigare och redan analyserade och bearbetad inställningar till ett varumärke framför 

ny och oanalyserad information. 
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4.4 Vad är ett varumärke värt? 
 
Många företag investerar stor summor pengar i varumärken de placerar på 

marknaden och mycket energi ligger bakom arbetet med dess uppbyggnad samt 

underhåll. Insikt i om ett varumärkes existerade kundkrets verkligen uppskattar, eller 

överhuvudtaget bryr sig om, företagets insatser och ansträngningar borde vara en 

intressant aspekt för bakomliggande företag. Att företag även förstår förhållandet 

mellan dess varumärke och konsumenterna i kombination med vad det är som 

motiverar kunder till konsumtion, lojalitet samt även bidrar till en interaktion mellan 

kunden och varumärket är väsentligt för varumärkets framtida överlevnad. 

 
4.4.1 Varumärkeskapital 

 

Varumärken idag varierar i både styrka och värde och det är allmänt känt att starka 

varumärken har stor betydelse för vinsten i ett företag. Ett starkt varumärke innehar 

en hög nivå av s.k. brand equity65. Brand equity eller varumärkeskapital som det 

även kallas har blivit ett mycket viktigt och uppmärksammat koncept under de 

senaste 10-20 åren både inom affärsverksamheten som i såväl akademiska 

undersökningar eftersom företag kan erhålla komparativa fördelar genom 

framgångsrika varumärken 66 67. Eftersom ämnet har ökat i betydelse och intresse har 

även forskare disponerat mer tid och energi för att fastställa vad konceptet faktiskt 

består av för att sedan vidare kunna genomföra trovärdiga och säkra mätningar. Det 

är dock ofta problematiskt att mäta brand equity och försök har resulterat i aningen 

skilda definitioner av konceptet.  Anledningarna till dessa resultat beror till viss del på 

att tidigare mätningar ofta varit bristfälliga samt endast tagit hänsyn till sådant som i 

huvudsak intresserar marknadsavdelningen i företaget t.ex. brand awareness eller 

purchase consideration set68. 

 

Som läget är idag finns inte en generell accepterad och giltig definition av 

varumärkeskapital tillgänglig, utan istället tre dominanta teorier eller synsätt, om vad 

som utgör varumärkeskapital69. Dessa tre mätningskategorier av brand equity 

innefattar dels de människor som tilldelar konceptet ett finansiellt värde, dels den 
                                                           
65 Kotler, P; ”Marketing management- analysis, planning, implementation and contro”, 8th edition, 
1994, Prentice-hall Inc, sid. 445 
66 Pitta, D. Katsanis, L.; ”Understanding brand equity for successful extension”, Journal of Consumer 
marketing, VOL 12, NO 4, 1995, sid. 51-64 
67 Armstrong, G, Kotler, P; ”Marketing- An introduction” 5th edition, 2000, sid. 230 
68 Lachenauer R, Williams D, Tamdjidi C; “How to measure and build brand value”, The Boston 
consulting group, 1999 (hämtad 19 december 2002) 
<http://www.bcg.com/publications/search_view_ofas.asp?pubID=446> 
69 Keller, K; ”Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity”, Journal of 
Marketing, VOL 1, NO 57, 1993, sid. 1-22 
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grupp som ser det som en tillgång eller medel för brand extensions samt de 

människor som försöker mäta brand equity utifrån konsumenternas perspektiv. 

 

4.4.1.1 Finansiell värdering 
 

Inom det ekonomiska synsättet läggs huvudfokus i att tilldela varumärket ett 

finansiellt värde vilket kan vara av stor betydelse i samband med bl.a. 

företagsfusioner och uppköp70. Då företaget måste svara inför såväl investerare samt 

allmänheten enligt lag och god affärsverksamhetsanda måste siffror på företagets 

prestation för given period uppvisas. För det här ändamålet krävs tillämpning av 

korrekta, pålitliga samt accepterade finansiella mätmetoder. I dessa obligatoriska 

rapporter ska alla tillgångar, materiella liksom immateriella, inkluderas. Eftersom 

företaget äger ett visst varumärke äger de en tillgång som har ett specifikt 

marknadsvärde71. Utmaningen blir då för företaget att fastställa detta kvantitativa 

värde.  Aaker hävdar i artikeln ”Managing the most important asset: Brand equity” 

(1992) att brand equity kan fastställas genom mätning inom de fyra dimensioner som 

han anser är grunden i uppbyggnaden av starka varumärken 72. Dimensionerna är: 

märkesmedvetenhet, märkesassociationer, upplevd kvalitet samt varumärkeslojalitet. 

 

Trots att företag kan titta närmare på ovan fyra områden är ändå proceduren att 

värdera ett varumärke i rena siffror av svår karaktär. Varumärket Coca-Cola har dock 

tilldelats ett finansiellt värde av 39 miljarder US $ och placerar sig därmed bland ett 

av världens starkaste varumärken tätt följt av Marlboro på 38,7 miljarder US $ 73.  

 

Den största nackdelen med denna definition av brand equity är att modellen 

fokuserar väldigt mycket på att maximera de kortsiktiga målen på bekostad av de 

långsiktiga eftersom företag ofta vill ha ”fina” siffror i sina redovisningar74. För att 

varumärket ska överleva på marknaden och fortsätta att konkurrera med andra 

varumärken krävs att företaget har fokus på både de kort- samt långsiktiga målen.  

 
 
 
 

                                                           
70 Urde, M; ”Märkesorientering- utveckling av varumärkes som strategiska resurser och skydd mot 
varumärkesdegenerationen”, 1997, Malmö, sid. 182 
71 Aaker, D; ”Managing the most important asset: Brand equity”, Planning review, VOL 20, NO 5, 
1992, sid. 56-58 
72 ibid 
73 Kapferer, J-N; ”Strategic brand management”, 2nd edition, 1998, sid. 22 
74 Aaker, D; ”Managing the most important asset: Brand equity”, Planning review, VOL 20, NO 5, 
1992, sid. 56-58 
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4.4.1.2 Varumärkeskapitalet som medel i brand extensions 
 

Det andra synsättet är den grupp av människor som upplever att varumärkeskapitalet 

står i korrelation med brand extensions75. De anser att brand equity är en mätning av 

huruvida ett moget varumärke har förmågan att assistera och hjälpa till vid en 

eventuell brand extension. Visserligen krävs även ett finansiellt perspektiv i beslut om 

genomförandet av brand extensions men detta anses endast verka som sekundär 

indikation på ett varumärkes värde76. Forskare inom denna skola anser att det är den 

lojala konsumenten som ska vara villig att prova samt adaptera en brand extension 

när denne ges tillfälle.  

 

En brand extension, jämfört med att introducera ett nytt varumärkesnamn på 

marknaden, har lägre reklamkostnader samtidigt som det genererar högre 

säljarsiffror. Detta mycket tack vare konsumenters redan existerande kunskap och 

kännedom av original varumärket77. Varumärkeskapitalet är därför utifrån detta 

perspektiv intressant eftersom det kan vara avgörande i samband med just framtida 

brand extensions. Viktigt blir det därför för företaget att bibehålla etablerad brand 

equity när brand extensions är aktuella. 

 

Beräkningar på det redan existerande varumärkeskapitalet kan användas för att 

fastställa vad/vilka produktelement som bör överföras till den nya produkten. När 

dessa beräkningar genomförs läggs mycket fokus framför allt på varumärkesnamnet, 

attityder till originalvarumärket samt passningsförmågan mellan den redan 

existerande produkten och den tänka expansionsprodukten78. Detta återkommer vi till 

längre fram i uppsatsen. 

 

Jämfört med det finansiella synsättet, samt hur de vill definiera konceptet brand 

equity, tittar denna grupp av människor mera åt konsumenterna håll, dvs. relationen 

mellan konsumenten och varumärket. 

 

 

 

                                                           
75 Pitta, D. Katsanis, L., “Understanding brand equity for successful extension”, Journal of Consumer 
marketing, VOL 12, NO 4, 1995, sid. 51-64 
76 Lassar W, Mittal B, Sharma A; ”Measuring customer-based brand equity”, Journal of Consumer 
marketing VOL 12, NO 4, 1995, sid. 11-19 
77 ibid 
78 Aaker, D., Keller, K. ”Consumer evaluations of brand extensions”, Journal of Marketing, VOL 54, 
1990, sid. 27-41 
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4.4.1.3 Konsumentbaserat varumärkeskapital 
 

Anhängare inom detta synsätt, vilket också är det mest populära, ser och placerar 

konsumenten som fokus för brand equity. De anser att ett varumärke inte har en 

mening, eller value, för konsumenten om inte den erbjuder någon mening, equity, till 

investerarna, tillverkarna samt återförsäljarna79. Den stora frågan inom denna grupp 

är istället hur företaget ska gå tillväga för att skapa mening för konsumenten.  

 

Forskare inom det konsumentbaserade segmentet undersöker attityd och 

beteendemönster hos konsumenten för att fastställa brand equity. 

Nyckelkomponenter inom dessa beteende är varumärkeslojalitet, medvetenhet, 

image samt minne80. Forskarna vill se hur dessa interageras hos konsumenten och 

hur de upplever brand equity. 

 

En faktor som är direkt avgörande för att uppnå hög brand equity enligt ovanstående 

definition, är att skapa en långvarig positiv image i konsumentens minne. Image, 

enligt Pokorny är resultatet av interaktionen mellan varumärkespersonligheten samt 

företagets personlighet 81. När denna image väl är etablerad och inarbetad i kundens 

attityd till varumärket blir således nästa steg att skapa lojalitet till varumärket. 

Kellerhar myntat en aningen längre dragen teori om varumärkesimage nämligen den 

att grunden till att skapa kundlojalitet är först att bygga en stark varumärkeskunskap 

på vilken konsumentlojaliteten senare ska vila på82. 

  

Lassar, Mittal och Sharma presenterar i en artikel publicerad i ”Journal of Marketing” 

(1995) en liknade, men lite vidare och mer distinkt, teori om vad konsumentbaserad 

Brand equity är sammansatt av 83. De menar i artikeln att det existerar få empiriska 

mätmetoder av konsumentbaserat varumärkeskapital men att forskare 

återkommande tilldelar begreppet samma, eller åtminstone, liknade fem 

                                                           
79 Woods, B.J; ”Can there be a common definition for brand equity?”, Journal of Modern business, 
1998 (sidnumrering saknas). Vidare hänvisning till: Cobb-Walgren, C., Ruble, C., Donthu, N.; ” Brand 
equity, brand preference and purchase intent”, Journal of Advertising, VOL 24, NO 3, 1995. 
80 ibid 
81 ibid. Vidare hänvisning till: Pokorny, G. ”Building brand equity and customer loyalty”, Electric 
Perspectives, VOL 20, NO 3, 1995. 
82 Keller, K; ”Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity”, Journal of 
Marketing, VOL 1, NO 57, 1993, sid. 1-22 
83 Lassar W, Mittal B, Sharma A; ”Measuring customer-based brand equity”, Journal of Consumer 
marketing VOL 12, NO 4, 1995, sid. 14 
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beståndsdelar84. Dessa fem komponenter baseras på konsumenters associationer till 

varumärket och är följande; 

 

• Prestation; Själklart en viktig och betydande egenskap hos alla varumärken. 

Uppfyller inte produkten dess givna ändamål kommer konsumenter inte heller 

köpa produkten och varumärket erhåller direkt låga värden av brand equity. 

 

• Social image: Denna komponent menar Lassar, Mittal och Sharma skapar 

mervärde hos produkten då den bidrar med social acceptans hos ägaren och 

användaren av produkten. Denna dimension är extra synbar i produktkategorier 

som t.ex. kläddesign och parfymerier. 

 

• Pris/värde: Denna komponent medtages därför att konsumenters val av produkter 

påverkas av balansen mellan dess pris och nyttoändamål. Klockor av märket 

Tissot har högt varumärkeskapital tack vare dess prisvärde (hög prestation relativt 

med dess pris) medan Omega och Rolex har brand equity tack vare dess nivå av 

social image och höga prestanda. 

 

• Pålitlighet: Konsumenter tenderar att högt värdera varumärken som de kan känna 

tillit till och litar på. 

 

• Identifiering/engagemang: Denna sista komponenten av brand equity visar på 

konsumenters benägenhet att till vissa varumärken utveckla en speciell 

tillgivenhet. För att tydliggöra detta kan tas exemplet med Coca-Cola och de 

protester som uppstod från lojala konsumenter då företaget beslöt att ta bort den 

”gamla” Coca-colan och ersätta denna med en mera uppdaterad och nyare 

version. 

 

Företag bör behärska alla dessa komponenter för att uppnå ett så högt 

varumärkeskapital som möjligt. Studier utförda av Lassar, Mittal och Sharma visar på 

att om en konsument anser att ett varumärke presterar bra förväntar de sig även att 

produkten ska placera sig högt även inom de andra fyra dimensionerna 85. Klarar inte 

en dimension (t.ex. social image) att leva upp till konsumentens förväntningar, 

värderar heller inte konsumenten de andra komponenterna (t.ex. prestation) högt. 

 

                                                           
84 Martin, G.S, Brown, T:J; ”In search of brand equity, the conceptualization and measurement of the 
brand impression construct”, American Marketing Association, 1991, sid. 431-438. 
85 Lassar W, Mittal B, Sharma A; ”Measuring customer-based brand equity”, Journal of Consumer 
marketing VOL 12, NO 4, 1995, sid. 11-19 
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4.5  Mätmetoder 

 

Mätmetoderna som vi nedan presenterar har vi valt för att åskådliggöra hur olika 

modeller kan vara uppbyggda samt visa vilka aspekter respektive metod anser vara 

viktiga. De två metoderna är de mer framträdande teknikerna som finns att träffa på i 

den litterära världen. Dessutom finns flertalet utarbetade modeller som företag 

skräddarsytt efter egna kriterier men dessa metoder är svårtillgängliga för 

allmänheten då företagen inte vill lämna ut interna uppgifter. 

 
4.5.1 Young and Rubicam´s Brand Asset Valuator 

 

Resonemanget kring denna konsumentorienterade mätmetod, som är utvecklad av 

den världsomspännande reklambyrån med samma namn, är förmodligen den mest 

avancerade i sitt slag86. Med över 8 000 olika varumärken i sitt register är den 

tillsynes den högst ansedda mätmetoden. Precis som namnet vittnar om, mäter 

metoden inte bara styrkan hos varumärket utan även huruvida det är en betydande 

tillgång för företaget eller ej. I denna mätmetod får konsumenten fylla i ett 

frågeformulär bestående av 32 frågor. De svar som erhålles delas sedan upp och 

undersöks utefter följande fyra huvudfaktorer: 

 

1. Olikhet 

2. Relevans 

3. Uppfattning 

4. Kunskap 

 

Ordningsföljden hos dessa fyra faktorer är enligt Young och Rubicam av allra största 

betydelse87. Upphovsmännen hävdar att om ett företag arbetar för att bilda ett så 

starkt och värdefullt varumärke som möjligt måste kriterierna uppfyllas i den ordning 

som beskrivs ovan.  

 

Med den förstnämnda punkten, nämligen olikhet, menas i det här sammanhanget att 

varumärket måste utmärka sig ordentligt. Detta kan t.ex. illustreras med varumärket  

Solstickan. Att överhuvudtaget komma på ett annat varumärke som sysslar med 

tändstickstillverkning kan vara mycket svårt för många människor eftersom detta 

varumärke är så invant hos oss svenska konsumenter. Har företaget lyckats att 

uppnå differentiering gentemot konkurrenterna är mycket redan vunnet.  

 

                                                           
86 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 304 
87 ibid, sid. 306 
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Den andra huvudfaktorn är begreppet relevans dvs. hur viktigt är varumärket 

respektive den specifika produkten för kunden88. Tar vi exempelvis varumärket Telia, 

så kan det sägas att betydelsen av att ha en telefon med abonnemang generellt sett 

är hög för konsumenterna. Dock har differentieringen försvagats avsevärt sedan 

telemarknaden släpptes fri.  

 

Om de två förstnämnda faktorerna, olikhet och relevans, kombineras (multipliceras 

genom bedömningar av respondenterna) fås enligt Young and Rubicam´s Brand 

Asset Valuator ett värde på varumärkets styrka89. Självklart är det viktigt för ett märke 

att utmärka sig någorlunda, däremot är det inte bara svårt, utan också ovanligt att ett 

varumärke placerar sig högt upp i de båda första utav huvudkategorierna. 

 

De två följande faktorerna beträffande konsumenternas uppfattningar och kunskap 

om varumärket bildar, enligt Young and Rubicam´s Brand Asset Valuator ett index på 

vilken status varumärket har gentemot sina konkurrenter. Viktningen är dock sådan 

att de två första faktorerna, d.v.s. styrkan hos varumärket, bedöms att väga tyngre för 

slutresultatet än vilken status varumärket har hos konsumenterna. 

 

4.5.2. Total Researcher´s EquiTrend 

 

Även denna metod för att mäta och jämföra varumärken har sin bas i 

konsumentutfrågningar90. Den består visserligen av ett betydligt mindre antal 

frågeställningar men mätmetodens utformning och mål gör att den inte blir mindre 

betydelsefull för det. Den lämpar sig utmärkt för årligen, eller om annan tidsram 

önskas, återkommande undersökningar då den utan jämförelse med konkurrenter 

kan vara av stort intresse för företaget i fråga.  

 

Undersökningen delas upp i tre huvudsteg enligt följande: 

 

1. Framträdande; Här tar företaget reda på hur stor procentandel av respondenterna 

som överhuvudtaget har en uppfattning och åsikt om varumärket. 

 

2. Uppfattad kvalitet; Den här är den viktigaste faktorn i EquiTrend-metoden och 

framförallt är det då den uppfattade kvaliteten av varumärket, hos de 

respondenter som hade en uppfattning om varumärket, som är intressant.  

 

                                                           
88 ibid, sid. 307 
89 Aaker, D; ”Building strong brands”, 1996, sid. 304-307 
90 ibid, sid. 310-311 
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3. Kundnöjdhet;  Denna faktor är ett mått på den genomsnittliga kvaliteten som 

varumärket erhåller bland de konsumenter som använder varumärket mest 

regelbundet. Exempelvis är varumärket Toyota inte topprankat med avseende på 

allmän kvalitet, men inom sin användargrupp ligger företaget trots allt med i 

toppen. 

 

De tre huvudstegen kombineras sedan i en ”poängtabell” där företaget både kan se 

hur varumärket förhåller sig, dels i förhållande till konkurrenter, och dels i förhållande 

till tidigare mätningar av det egna märket.  
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5.  PRAKTIKFALL 
 

Praktikfallen nedan bygger på företagsintern information som vi till största delen 

erhållit, via Anna Sitterstad på företaget Lloyd Ferguson Hawkins, från 

kontaktpersoner på företagen i fråga91. 

 

 

Med följande två praktikfall, som är exempel på lyckade varumärkesutvidgningar, 

ämnar vi att illustrera vår/dagens definition av begreppet Brand Extension. Med det 

ena, sportvarumärket Puma, vill vi belysa en mer traditionell typ av Brand extension 

medan vi med Festis har som avsikt att visa på en helt annorlunda utvidgning som 

både dagens företag och vi, tycker hör hemma i begreppets betydelse. 

 

5.1 PUMA och dess bakgrundshistoria 
 
 

Puma är ett tyskbaserat företag som tillverkar sportkläder, med 

huvudinriktning på skor. Företaget startades redan år 1948 av 

Rudolf Dassler och även om Puma aldrig varit 

marknadsledande inom sitt område i vare sig Europa eller USA 

så har företaget vid flera tillfällen varit först med olika, mer eller mindre, 

revolutionerande tillverkningstekniker och designer inom sportskobranschen. 

Företaget var bl.a. först med att kunna erbjuda sina kunder sportskor med 

kardborrband istället för snörning. 

 

Fram till år 1970 strävade Puma efter att bli marknadsledande, och Adidas, en annan 

tyskbaserad sportskotillverkare, var den främsta rivalen på den Europeiska 

marknaden. Beroende på flera faktorer, främst det faktum att Puma inte uppdaterade 

sina produkter i alls samma utsträckning som t.ex. Adidas och Nike, lämnades 

företaget på efterkälken och har haft en tuff väg tillbaka. Sverige hade genom 

investmentbolagen Aritmos och Proventus starka ägarintressen i det klassiska 

sportskomärket och dessa var med och räddade märket i början av 90-talet.  

 

Besöks Pumas egen hemsida så står det under historielänken givetvis inget negativt 

om dess arbete med varumärket under 70- och 80- talen 92. Det som däremot ganska 
                                                           
91 Telefonintervju; Sitterstad Anna, Account Director, Lloyd Ferguson Hawkins. 18 dec 2002 
92 Hemsida: Puma (hämtad 20 november 2002) http://about.puma.com/ 
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snabbt slår en, är deras brist på nylanseringar, satsningar och dylikt. De pekar tydligt  

på åtgärder de genomfört under 90-talet, samt även innan 1970 men dock inget 

under decennierna där i mellan. Märkligt kan tyckas men enligt Carol Matlack och 

hennes artikel ”Puma sharpen it’s claws” är det inte särskilt konstigt då företaget 

agerade med en nästan underlig passivitet under dessa årtionden och lät 

konkurrenterna springa ifrån dem 93. 

 

Efter att varit på nedgång under 70- och 80-talen, plus att företaget var oerhört nära 

undergång i början på 90-talet, har Puma lyckats vända trenden. Idag är Puma det 

företaget inom sportskobranschen som växer absolut snabbast. Under det första 

kvartalet i år ökade Puma sin försäljning i USA och Europa med ca 60 procent, och 

företaget räknar med att vid årets slut kommer vinsten, före skatt, att ha ökat med 70 

procent till ca 100 miljoner dollar94. Numera har Puma amerikanska huvudägare, 

bland andra Hollywood-regissören Garry Marshall (Pretty Woman m fl). På det sättet 

kan Puma synas in i en mängd storfilmer med given produktplacering. 

 

5.1.1 Reformen 
 

I samband med den stora varumärkesreformen som Puma har genomfört under åren 

1999 till 2002, gjorde Puma en relativt omfattande undersökning för att få fram hur 

ungdomar såg på Puma som varumärke. Undersökningen genomfördes under april 

månad 1999 och var av fokusgruppkaraktär 95. Totalt rörde det sig om 20 grupper, 

med totalt 155 stycken deltagare härstammande från tre amerikanska, två engelska 

samt två tyska städer. Ledningen på Puma ansåg det vara av stor vikt att se hur 

märket uppfattades av konsumenter i olika delar av världen, vilket är fullt förståeligt 

med tanke på bl.a. de olika konkurrensförhållanden som råder i olika länder. 

Företaget valde dessutom att segmentera ytterligare, avseende åldern. De yngsta 

respondenterna var 14 och de äldsta 24 år. 

 

                                                           
93 Matlack, C; ”Puma sharpen it´s claws” , september 2002, (hämtad 20 november 2002) 
http://www.businessweek.com/magazine/content/02_37/b3799065.htm, 
94 Hemsida: Puma (hämtad 15 november 2002) http://about.puma.com/ 
95 Telefonintervju; Sitterstad Anna, Account Director, Lloyd Ferguson Hawkins. 18 dec 2002 
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Resultat av undersökning innan reformen genomförts 
(Källa; Företagsinternt material) 

Resultatet från denna undersökning var knappast upplyftande men inte heller särskilt 

överraskande för företaget. Självklart visste Puma att en reform var tvungen att 

genomföras om de överhuvudtaget ville överleva som företag, men nu hade de 

dessutom fått reda på exakt hur varumärket uppfattades utav målgruppen som Puma 

ville rikta sig mot, nämligen ungdomar. 

 

Pumas ledning beslöt sig, med hjälp av bl.a. ovannämnda undersökning, att 

lanseringen av det ”nya” Puma-varumärket bör göras med tonvikt på sport och 

livsstil. Puma ville helt enkelt attrahera aktiva ungdomar. Den stora skillnaden 

gällande varumärkets image som Puma genomförde, och som dessutom särskiljer 

dem från alla andra mainstreem-skomärken, var att de valde att satsa på Extreme 

Sports. Skor fortsatte, och fortsätter än, att vara deras primära försäljningsprodukt, 

men i och med satsningen på extremsporter har tonvikten mot kläder ökat allt mer. 

Detta enligt Puma själva, för att 

skapa en synergieffekt där de 

vinner konsumenternas förtroende 

både genom utseende på 

produkterna (look) och den 

sportsmässiga utformningen 

(sporting performance). 

 

Målsättningen som Puma hade 

med satsningen som aningen 

fantasilöst kallades för ”Puma 

Mission 2002” löd; 

”To be one of the most desirable 

sport brands” 

 

 

Formuleringen på denna målsättning kan man som iakttagare måhända säga vad 

man vill om, men betraktas formuleringen i deras Brand extension- strategi blir det 

genast mer intressant. 

 
”To be the brand that successfully mixes the influences from sport, lifestyle and 

fashion. This makes us the alternative sports brand.” 

 

Här visar formuleringen tydligt på att “nya” Puma anser livsstilen som en oerhörd 

viktig faktor, inte minst när de förklarar att de vill vara det ”alternativa” 
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Som ett ”steg” mot det ”nya” Puma. 
(Källa; Företagsinternt material) 

sportvarumärket. På så sätt ville Puma nå den typen av ungdomar som skapar 

trender och går i spetsen för vad som betraktas som ”inne”. 

 

För att sammanfatta reformen i korta drag, så 

kan man som konsument se att tanken bakom 

satsningen är att gå från ett tråkigt ”has-been” -

varumärke som satsar på enbart sport, till ett 

ungt och fräscht varumärke med inriktning på 

extremsport och livsstil. Puma vill gå från att 

tillverka en sko vars tonvikt ligger på det 

funktionella, till en moderiktig, snygg sko som 

istället trycker på performance. Frågan som 

återstår är dock om Puma skulle lyckas övertyga 

ungdomarna om att deras varumärke är fräckt och 

representativt för ungdomars livsstil eller inte. 

 

5.1.2 Analys och reflektioner 
 

Försöker vi anknyta Pumas situation till de anledningar som vi nämnde i avsnitt 4.1, 

nämligen varför företag vill genomföra en utvidgning av varumärket ser vi att de olika 

anledningarna är alla applicerbara på Puma. Dock måste vi nog framhålla ”hålla 

varumärket vid liv” som den primära anledningen. Puma befann sig i en långtgående 

negativ spiral med år av tappade marknadsandelar96. Puma var helt enkelt tvungen 

att vidta åtgärder då det handlade om att vinna eller försvinna från marknaden. Detta 

medföljde i sin tur att definitionen ”hålla varumärket vid liv” blir för svag. Puma var 

tvungen att återskapa köparnas förtroende för märket och på så sätt ”attrahera nya 

konsumenter”, d.v.s. den andra anledningen vi tar upp under 4.1.2. Detta problem 

attackerade företaget på många fronter som vi tidigare nämnt, bl.a. genom 

satsningen på extremsporter, och i dess fotspår en satsning på 

extremsportrelaterade klädesprodukter, bortsett från de så självklara skorna. Puma 

fann helt enkelt ”nya användningsområden för varumärket” som sådant, d.v.s. vår 

tredje anledning i kapitel 4.1.3. Reformen är således att betrakta som en renodlad 

Brand extension, även om tillit läggs i den äldre definitionen av densamma. 

 

                                                           
96 Matlack, C; ”Puma sharpen it´s claws”, september 2002, (hämtad 20 november 2002)  
http://www.businessweek.com/magazine/content/02_37/b3799065.htm,   
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Resultat av undersökning efter reformen genomförts 
(Källa; Företaginternt material) 

En återkommande illustration som Puma själva använder sig av för att beskriva den 

roll de spelar för ungdomar av idag, är den roll som DJ. Puma använder denna 

beskrivning bl.a. för att differentiera sig gentemot konkurrenterna. Puma anser att de 

verkar i relation med konsumenterna på samma sätt som dagens DJ’s gör med sin 

publik på nattklubbarna. Företaget hävdar vidare att de har en unik öppenhet mot sin 

”publik” och dess efterfrågan likt musikvalet DJ’n får göra när han avläser sin publiks 

humör. Puma menar även att de, likt DJ’n, skapar en unik och kreativ mix, i deras fall 

av produkter och produktsortiment. Det här är även deras huvudstrategi i illustrerad 

form på hur de vill bygga sitt varumärke. 

 

Vad gäller Puma’s val av formulering angående målsättning och strategi som vi 

tidigare tagit upp, känns just målformuleringen en aning avslagen. ”Att vara ett av de 

mest eftertraktade sportvarumärken” är en svag formulering som egentligen inte 

fungerar som ”morot” för de anställda då den inte kräver någon större förändring. 

Åtminstone ingen försäljningsmässig förändring.  

 

Å andra sidan ligger självklart inte tonvikten i deras varumärkesexpansion på 

målsättningen, utan på strategiförändringen, och där har de verkligen lyckats97. 

Siffror visar på kraftigt ökad försäljning, varumärket har stärkts enligt internationella  

undersökningar och enligt Pumas egen imageundersökning, som de upprepade 

under år 2002 i samma tre länder som 

under 1999-års undersökning, syns en 

mycket tydligt förändring i 

konsumenternas attityder 98. Poängteras 

bör att Sverige inte varit deras primära 

mål för den nya satsningen och därför 

har förändringen ”smugit” sig på, utan 

någon större skillnad för den enskilda 

svenska konsumenten. 

 
Det är svårt att ge annat än beröm för 

Pumas insats under deras lansering av ”nya 

Puma”. De har inte bara räddat ett 

konkurrenshotat varumärke, utan dessutom 

genom sin starka identitetsförändring gjort Puma till ett populärt varumärke bland 

ungdomar, vilket medfört mycket goda framtidsutsikter. Lite elakt uttryckt så har 
                                                           
97 Kvartalsrapport: Puma http://www.wfsgi.org/_wfsgi/new_site/news/Mb_news/puma-Q2_e_2002.pdf, 
(hämtad 8 december 2002) 
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Puma’s varumärke till ganska stor del missköts under 70- och 80-talet vilket möjligtvis 

kan vara ett tecken på att underlaget för en expansion av varumärket varit bättre än 

för de flesta andra företag, och således lättare att lyckas med. Oavsett hur det ligger 

till med den saken så kvarstår det faktumet att Puma har lyckats. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
98 Hemsida; Deutsche Welle (internationell hemsida) http://www.dw-
world.de/english/0,3367,1431_A_649251_1_A,00.html, (hämtad 8 december 2002) 
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Den klassiska ursprungsförpackningen från Festis som efter 
relanseringen fått nytt liv och något av en kultstämpel på sig. 

(Källa: Företagsinternt material) 

 

5.2 FESTIS och dess bakgrundshistoria 

 

Inom läskbranschen är det framför allt tre smaker, med 

tillhörande färger, som dominerar; cola (mörk), lemon/lime 

(färglös) och apelsin (gul). De utgör tillsammans närmare 80% 

av all läsk som konsumeras i hela världen99.  

 

Den svenske medicinprofessorn Torbern Bergman var som först i världen att tillsätta 

kolsyra till vatten100. Hans avsikt med detta var att framställa nyttigt mineralvatten 

som kunde bota sjukdomar och olika former av kramper. Resultatet av det hela blev 

enligt många inte särskilt gott men samtidigt var det heller inte tanken med det hela. 

Som det så fint heter; ”ont ska med ont fördrivas”. Ett bra tag efter denna händelse 

kom den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius på idén med att blanda det 

kolsyrade vattnet med frukter och bär till en välsmakande dryck och härmed var 

läsken uppfunnen101. 

 

Trots att läskkonsumtionen har ökat väsentligt under de senaste åren har allt fler 

konsumenter börjat föredra läsk utan kolsyra, även kallad stilldrink. Dels för att 

stilldrinken är mer lättdrucken och dels för att dryck utan kolsyra tenderar att ha en 

mera framträdande smak.  

 

Festis lanserades som första stilldrink i Sverige år 1961 under namnet FEST-iS. Det 

var alltså en kolsyrefri fruktdryck med apelsinsmak. Drycken lanserades i en  

tetraförpackning i form av en pyramid med sugrör och innehöll  

19 centiliter dryck. Priset vid lanseringen var 33 öre/tetra och 

målgruppen de i första hand inriktade sig mot var barn. Vid denna 

tidpunkt var företaget ledande och dominerande inom 

stilldrinksindustrin. 

 

Efter att länge varit 

marknadsledande på 

stilldrinksmarknaden i Sverige förändrades situationen dramatiskt mellan åren 1990 

och 1993. MER tog då över som marknadsledare och behovet av att göra 

förändringar växte sig allt starkare inom Festis. 

                                                           
99 Hemsida; Carlsberg http://www.carlsberg.se/wbch3.exe?p=1001045, 5 december 2002 
100 ibid 
101 ibid 
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Fram till dess hade företagets produkter huvudsakligen riktat sig mot barnfamiljer 

även om företaget under en kortare period under 70-talet hade försökt att positionera 

sig mot en vuxnare målgrupp genom att bl.a. använda sig av en känd basketstjärna i 

reklamannonser. I slutet av 80-talet var det dock åter barnen som var Festis primära 

målgrupp.  

 

I början av 90-talet var Festis förvisso fortfarande ett mycket välkänt varumärke men 

märket befann sig inte tillräckligt högt upp i den potentiella marknadens medvetande. 

Försäljningsvolymerna sjönk stadigt och varumärket uppfattades som allt annat än 

modernt i diverse marknadsundersökningar. En annan vanlig uppfattning var att 

varumärket Festis riktade sig till alla, eller till någon annan än en själv, och därmed 

blev Festis ”ingens” dryck på marknaden. 

 

Ungefär såhär såg situationen ut när Festis år 1993 tillsammans med en reklambyrå 

påbörjade arbetet med att försöka vända den negativa trenden och åter göra Festis 

till en populär stilldrink. 

 

5.2.1 Reformeringen och relanseringen 

 

Inom Festis fanns en insikt om att företaget hade lite att förlora och mycket att vinna, 

och att de därför måste göra någonting nytt och oväntat. Den långsiktiga 

målsättningen var att återta positionen som marknadsledare. Ledningen insåg att för 

att uppnå målsättningen krävdes en genomgripande förändring i allt från målgrupp 

och position på marknaden till förpackning, design, innehåll, samt hur allt detta skulle 

presenteras i syfte att nå den nya målgruppen. 

 

Som ett första steg i relanseringen bestämde Festis sig för att försöka lämna tiden 

som barndryck bakom sig, huvudsakligen eftersom det inte gick att sälja tillräckligt 

stora volymer till denna marknad. Att bredda målgruppen ansågs som ett alltför 

kostsamt alternativ, och därför valde företaget att försöka fokusera på en mer 

avgränsad men köpstarkare målgrupp, nämligen ungdomar som ansågs vara öppna 

för nya saker.  

 

En fördel med detta val var att ingen av de konkurrerande varumärkena hade 

ungdomar som primär målgrupp. Problemet var dock att just denna målgrupp hade 

en väldigt negativ bild av Festis och ansåg att varumärket var barnsligt och förlegat 

samt att kvaliteten upplevdes som tveksam. Ett annat problem var att detta val av 

målgrupp skulle komma att innebära att Festis skulle behöva konkurrera med flera 

starka och välkända varumärken såsom bl.a. Coca Cola, Fanta och Pepsi. 
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Första profilflaskan i glas 
(Källa: Företagsinternt material) 

Festis lanserade år 1998 sin nya 60 cl PET-förpackning 
(Källa: Företagsinternt material) 

 

 

5.2.2 Förpackningen  

 

Festis saknade en egen och unik profilförpackning. Marknadsledaren MER hade 

sedan länge en egen glasförpackning och som gav produkten en känsla av att vara 

en ”bättre dryck”. Festis däremot hade levt ett oföränderligt liv i 

ett ganska begränsat förpackningssortiment, bestående av 33 

cl returglas och två olika tetraförpackningar, en fyrkantig 25 

cl och den lilla klassiska tetraedern.  

 

Ett intensivt arbete med att utveckla en ny förpackning 

påbörjades. En förpackning som skulle kunna hjälpa 

produkten att bli tagen på 

allvar av den nya målgruppen 

samt en design som skulle 

uttrycka kvalitet, design och trendriktighet.  

 

Förpackningsdesignen inspirerades av parfym- och spritbranschens 

förpackningstraditioner, där de flesta förpackningar har till syfte att uttrycka kvalitet 

och prestige genom en stark känsla. Profilförpackningen skulle vara synlig i all 

kommunikation och bli en tydlig profilbärare för varumärket.  

 

År 1998 togs nästa steg med avseende på förpackningarna. I 

samarbete med Pripps togs en ny plastförpackning fram, en 60 

cl PET-förpackning. Målsättningen var att än en gång hitta en 

egen design och profil som skulle tilltala en den unga 

målgruppen. Förpackningen skulle som tidigare spela en viktig 

roll i kommunikationen och som sagt vara profilbärande för 

varumärket.  

 

 

  5.2.3 Smakerna 

 

År 1993 fanns Festis i fyra grundsmaker, nämligen apelsin, äpple, päron och 

svartvinbär. Ambitionen blev att utveckla nya och annorlunda smaker som skulle 

tilltala en vuxnare publik. Våren 1994 lanserades således Citron Lime, den första 

blandsmaken i kategorin stilldrink. 
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Sedan år 1994 har Festis kontinuerligt utvecklat nya smaker och haft fokus på 

spännande blandsmaker; Melon Lemon, Peach Passion, Strawberry Grapefruit, 

Cactus Lime, Blueberry Lemon och nu senast Dandelion Apple (våren 2002) har 

lanserats med stor framgång.  

 

5.2.4 Exponering  

 

Det var av avgörande betydelse att Festis skulle sticka ut i butikshyllor och kylar. I 

servicehandeln är hyllutrymmet mycket begränsat och en förpackning måste i större 

utsträckning klara sig utan reklamstöd i form av affischer och dekaler. Den 

särpräglade flaskdesignen skulle här få göra stora delar av jobbet alldeles själv. 

 

Merparten av Festis volym såldes dock i dagligvaruhandeln och denna volym hade 

företaget inte råd att  tappa. Därför utvecklades redan från början nya och extra 

påkostade exponeringspallar, som följde det nya uttrycket och som återkopplades till 

reklamen.  

 

År 1999 togs det senaste steget då Pripps tog fram egna profilkylar till Festis 

förpackningarna. Kylarnas design utvecklades samtidigt som den nya 60 cl PET 

förpackningen och liknade denna nya profilförpackning i sin design och sitt uttryck för 

skapa ett starkare totalintryck. 

 

Ett varumärke som uppfattas negativt av den tilltänkta målgruppen, måste i ännu 

högre utsträckning än övriga, försöka hitta ett sätt att effektivt nå sin målgrupp på ett 

kraftfullt sätt. Det rörliga mediet erbjuder som få andra media, möjligheten att relativt 

snabbt förändra attityder och inställningar till ett varumärke. Givetvis kan det 

sistnämnda endast ske under förutsättning att företaget gör det, på ett för 

mottagaren, riktigt sätt.   

 

Festis utnyttjade från början främst biografer och TV för att få ut sin nya profil men 

senare har även andra medier använts. Sedan år 1993 har ett antal reklamfilmer, 

annonser och en hel del butiksmaterial producerats. Den bärande idéen har varit att 

framställa Festis som en ”het och begärlig dryck i en moderiktig värd”. En ny ”payoff” 

skapades med uttrycket ”Jag är en Festis”. Företaget har i och med detta målat upp 

sin egen spelplan och undvikit att försöka övertala marknaden. Festis har istället visat 

upp en självsäker attityd till sig själv och till sin målgrupp. Budskapet har om än inte 

bokstavligen uttryck varit; 

– Ha kul! – Drick Festis! – Var en Festis! – Jag är en Festis! 
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           5.2.5 Analys och reflektioner  
 

I Festis fall är det fråga om en expansion av varumärket i kombination med att 

företaget ompositionerar märket. Sättet som detta har genomförts på anser vi vara 

väldigt lyckat och tror att många företag kan dra nytta av att studera det sätt på vilket 

Festis genomförde sin relansering. Exempelvis har Festis i varumärkesrankingen för 

totalmarknaden av läskedrycker i Sverige gått från en åttondeplats år 1993 till att år 

2001 inneha den hedervärda andraplatsen efter Coca Cola. 

 

En annan del i varumärkesomvandlingen som företaget skött på ett bra sätt är att de 

inte slog sig till ro efter att ha lyckats locka till sig den nya målgruppens intresse utan 

fortsatte att vidareutveckla sina förpackningar och smakkombinationer på ett mer 

vågat sätt och därmed också lyckades stärka sina särskiljande drag gentemot 

konkurrenterna. Både Festis och Puma har alltså lyckats att modernisera och stärka 

sina respektive varumärken om än på två helt olika sätt. 
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6. ANALYS 
 

I nedanstående kapitel vill vi visa på de aspekter som vi anser vara av störst 

betydelse för företagen för att uppnå framgång i samband med expansion av sitt 

varumärke.  

 

 

Oavsett anledning till varför ett företag vill genomföra en expansion av dess 

varumärke är proceduren en stor omställning, och inte allra minst en stor satsning, 

från företagets sida. Eftersom konsekvenserna av en misslyckad expansion kan vara 

mycket kostsamt, t.o.m. förödande, bör företag vara mycket intresserade i hur de kan 

gå tillväga för att underlätta proceduren samt minimera riskerna. 

 

En avgörande faktor från konsumenternas sida är att en klar koppling och ett tydligt 

samband uppvisas mellan produkten som sammankopplas med det ursprungliga 

varumärket och den nylanserade produkten. Visserligen kan det stundtals vara 

önskvärt för företag att ge sig in på nya marknader men något att beakta är även hur 

väl företagets expertis kan överföras till detta val av produktkategori. Naturliga 

expansionsmarknader för företag kanske inte alltid upplevs som lika uppenbara för 

konsumenterna. Ett livsmedelsvarumärke som ger sig in i teknologibranschen 

kommer med största sannolikhet ifrågasättas av konsumenterna avseende hur väl 

företaget vet något om tekniska finesser.  

 

Vi anser att kopplingen mellan det utvidgade varumärket och ursprungsvarumärket är 

av största vikt men det utgör definitivt ingen garanti för att utvidgningen ska lyckas. 

Exempel på företag som teoretiskt sett borde lyckats med tänkt expansion av 

varumärket men misslyckats ur något annan aspekt är t.ex. tvålvarumärket Timotej. 

Nämnt företag försökte expandera varumärket till att även inkludera shampoo och 

hudkrämer men något hände på vägen och idén fick ej genomslag på marknaden. 

Likaså försökte Campbell, som är allmänt känt för att producera soppor, att 

genomföra liknade expansion. För endast ett par år sedan försökte företaget att 

erbjuda marknaden ketchup vilket kan betraktas som en passbar expansion men av 

någon anledning lyckades inte heller denna utvidgning få fäste hos konsumenterna. 

Orsaker kan tänkas vara att vissa företag slår sig till ro när de anser sig ha uppfyllt 

passbarheten mellan det utvidgade varumärket och ursprungsvarumärket. Företagen 

tenderar alltså att förbise andra tungt vägande faktorer. 
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Alltefter som arbetet fortskridit har vi uppmärksammat att de företag som misslyckat 

med att koppla samman bilden av dess image och identitet riskerar att förlora kunder 

från två håll, dels kunder från den målgrupp de vill locka till sig, och dels kunder från 

den kundkrets de faktiskt för tillfället har. Det här kan vara ett resultat av att företaget 

tror de förmedlar en annan bild av sig själva än de faktiskt gör, vilket i sin tur direkt 

leder till ofördelaktiga förutsättningar för en utvidgning av varumärket. 

 

Vad som i värsta fall även det kan leda till försämrade förutsättningar för en 

utvidgning är en eventuell brist på de undersökningar samt mätningar som företagen 

bör göra både innan och efter lansering av en varumärkesexpansion. Dessa bör 

göras för att få insikt om och hur lanseringen har förändrat uppfattningen på det 

ursprungliga varumärket. Vi förstår till fullo att det är svårt att arbeta fram en allmänt 

användbar mätmetod som är applicerbar på alla varumärken, då förutsättningarna är  

vitt skilda och komplexa. Dock tycker vi oss märka att det finns ett behov av att 

fastställa de faktorer som mätningarna bör grunda sig på. Att döma av det material 

vi studerat lyser ett sådant enhetligt upplägg med sin frånvaro.  

 

En upptäckt som vi fann intressant efter våra intervjuer med den anställde på 

företaget, ”Lloyd Ferguson Hawkins”, var att den litterära definition av en Brand 

extension skilde sig relativt mycket från den praktiska definitionen. Vi har tidigare 

behandlat att detta faktum existerar, men det intressanta är varför det har blivit som 

det har. Efter den information vi tagit del av anser vi det finnas belägg för att 

misstänka att flera faktorer har påverkat utvecklingen utav definitionsförändringen. 

Exempelvis insåg vi tidigt att författarna inom området inte är helt överens om varken 

namn på begreppen eller vad vissa av dessa innefattar. Som resultat av det här är 

det mycket svårt att skaffa sig en övergripande bild av vad en Brand extension och 

dess besläktade begrepp innebär. Eventuellt har den praktiska tillämpningen 

utvecklats i den riktning den har gjort för att företagen anser målsättningen utav 

dessa åtgärder är så närbesläktad att ingen orsak finns att skilja dem åt i onödan. 

Det finns dessutom starka belägg för att misstänka att företagen efterfrågar en 

klarare definition då det finns så pass många begrepp, även om dessa skulle vara 

överensstämmande mellan författare. Därför har företagen mer eller mindre medvetet 

valt att slå samman litterära definitioner, som egentligen borde skiljas åt, till en större.  

 

En fråga som vi själva har ställt oss vid flertalet tillfällen under arbetets gång är, om 

ett större antal företag hade kontaktats, hade vi då råkat ut för ytterligare oklarheter i 

definitionsväg? Oavsett hur resultatet hade blivit av en sådan undersökning, som vi 

av tidsbrist varit tvungna att avstå ifrån och då det egentligen ligger utanför vårt syfte 
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hur intressant det än må vara, så känner vi starkt att någon form av uppdatering bör 

genomföras utifrån företagens användning av begreppet. 

 

Intressant att tillägga är också att de praktikfall vi valt att presentera, Puma och 

Festis, är lanserade av stora, väletablerade (åtminstone mer nu än förr) och välkända 

företag för den stora massan. Det här gör att de är mer intressanta och aktuella för 

läsaren att titta närmare på än om vi valt att se på t.ex. ”Kjelles mekaniska” och den 

expansion av varumärket som företaget eventuellt vill göra, från att bara tillverka 

muttrar till att även producera skruvar. Däremot väcker det en frågeställning huruvida 

små företag överhuvudtaget är medvetna om den problematik som en 

varumärkesutvidgning kan medföra. De marknader som Festis och Puma arbetar 

emot är oerhört välexploaterade i den mån att små företag finner det näst intill 

omöjligt att konkurrera där. Pumas verkande inom sportskobranschen är förmodligen 

den svåraste av de två. Finner små företag överhuvudtaget något som helst intresse 

av att sätta sig in i begreppet varumärkesutvidgning och om de gör det, skulle det 

vara av vikt för dem att ta hänsyn till de faktorer som spelar in när de genomför 

densamma? 
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7. SLUTSATS 

 

I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser och resultat vi kommit fram till utifrån den 

information vi tagit till oss och som vi anser vara av betydande karaktär för 

uppsatsens syfte. 

 

 

 

Vi anser oss ha funnit flera mycket intressanta aspekter rörande 

varumärkesutvidgningar och mätning av dessa. För att kunna göra en kort översikt av 

våra nyvunna insikter anser vi att tre synpunkter utmärker sig speciellt. 

 

De mätmetoder vi funnit har visat sig vara få och dessutom väldigt outnyttjade av 

företag i allmänhet. Företagen anser sig förmodligen kunna bedriva de undersökande 

delarna av förarbetet till en utvidgning lika bra på egen hand. Vi anser det dock 

uppseendeväckande att det inte utvecklats en eller flera enhetliga metoder vilket 

skulle kunna öka tillförlitligheten i de undersökningar som bevisligen trots allt 

genomförs. 

 

Vi anser att det finns ett stort behov av att bygga upp en grundläggande modell för 

mätning av styrkan på varumärket. En modell med de väsentligaste faktorerna, kan 

senare fungera som indikator på hur och om styrkan på märket förändrats, om 

företagen applicerar mätmodeller både innan samt efter expansion. 

 

Vad vi anser ha en mycket stor inverkan på om en expansion skall lyckats är 

huruvida expansionskategorin passar in på varumärket. Vi hävdar givetvis inte att de 

nämna punkterna, produktassociationer samt produktkunskap, ej spelar roll men att 

tyngden trots allt ligger på att hitta ett lämpligt utvidgningsområde. 

 

Beträffande begreppet Brand extension i sig, hade det underlättat om en tydligare 

definition om möjligt kunde myntas. Denna definition önskar vi gärna ska innehålla en 

“uppdatering” av konceptet d.v.s. att även inkludera innebörden som företag i dagens 

läge gärna vill tillskriva begreppet. 

 

Som synes är två av ovanstående synpunkter präglade av våra åsikter i allra högsta 

grad. För vår del ligger anledningarna till föreslagna metod- och definitionsändringar 

till grund för att teori lättare skall kunna tillgodogöras för läsaren. Frågan är dock om 
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företagen i allmänhet är särskilt intresserade av att en uppdatering av teorin inom 

Brand extension genomförs eller inte. 

 

7.1 Källkritik  

 

Trovärdigheten av källorna i en uppsats är givetvis av stor betydelse. Eftersom vår 

metod till stor del består av litteraturstudier och granskning av redan utförda studier 

inom ämnet är vi väl medvetna om att vi lagt stor tillit i dessa källor. Trots detta vill vi 

påpeka att vi granskat olika perspektiv av problem och endast presenterat de mest 

intressanta och betydelsefulla forskningsresultat. 

 

En annan viktig aspekt att poängtera är att många av de undersökningar och studier 

vi valt att använda oss av är tagna ur vetenskapliga journaler och tidskrifter. Dessa 

anser vi vara av större tillförlitlighet och även bidrar med större förtroende till läsaren 

av artikeln samt att undersökningen troligtvis även granskats innan publicering skett. 
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