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Sammanfattning 

Titel:  Mind the brand – When entering a market, En studie om varumär-

kesutvidgning från tjänst till vara. 

Nivå:   Kandidatuppsats inom Marknadsföring 

Författare:   Elin Stridbeck och Kajsa Grafström 

Handledare:  Lars Vigerland 

Problemformulering:  Uppsatsen behandlar ämnet varumärkesutvidgning och om proces-

sen skiljer sig åt när företag utvidgar sitt varumärke från tjänst till 

vara än från vara till vara. Som exempel behandlas mobilbran-

schen och de mobiloperatörer som lanserar egenvarumärkta mobil-

telefoner. 

Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur företag använder 

sig av varumärkesutvidgning från tjänst till vara som en del av sin 

varumärkesstrategi. 

Metod:  Litteraturstudie gjordes i området varumärkesutvidgning, men 

även i området varumärken för att få en djupare förståelse för hel-

heten. En kvalitativ undersökning i form av intervjuer kombinera-

des med en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersök-

ning. Utifrån teorierna kunde vi sedan analysera empirin och upp-

fylla syftet med uppsatsen.   

Resultat:  Viktiga särdrag för varor och tjänster identifierades och betydelsen 

av en stark varumärkesidentitet före en utvidgning. Konsumenter-

nas attityder och reaktioner gentemot företagens strategiska beslut 

om varumärkesutvidgning visade sig positiva genom resultatet av 

enkätundersökningen. 

Nyckelord:  Varumärken, Varumärkesutvidgning, Tjänster, Varor, Varumär-

kesidentitet, Varumärkets territorium 



 

Abstract 

Title:  Mind the brand – When entering a market, A study about Brand 

Extension from service to product. 

Level:   Bachelor-paper in marketing 

Authors:   Elin Stridbeck and Kajsa Grafström 

Supervisor:   Lars Vigerland 

Subject:  This paper is about Brand Extension and if the process differs 

when a company extends its brand from a service to a product in 

comparison to an extension from a product to a product. As an ex-

ample we have analyzed the mobile phone business and the mobile 

phone operators who launch their private branded mobile phones 

Purpose:  The purpose of this paper is to analyze how companies use brand 

extension from service to product as a part of their brand exten-

sion strategy. 

Method:  A literature study was done in the brand extension area, but also in 

the area of brands to have a deeper understanding for the subject. 

A qualitative study with interviews was combined with a quantita-

tive survey study. On the basis of the theories we could analyze the 

collected data and fulfill the papers purpose. 

 Results:  Important features and differences in services and products were 

identified and the importance of a strong brand identity before an 

extension. The consumers showed positive attitudes and reactions 

towards the companies brand extension strategies through the sur-

vey. 

 Keywords:  Brands, Brand Extension, Services, Products, Brand Identity, 

Brand Territory 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 

I dagens konkurrenssamhälle är det viktigt för företagen att bygga upp en identitet och att de 

kan särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Därför anser många företag att varumärket är en 

av deras starkaste tillgångar.1 Forskarna inom ämnet, Tim Ambler och Chris Styles, menar att 

höga kostnader relaterade till nya produktlanseringar har medfört att fler företag använder sig 

av varumärkesutvidgning som strategi för nya produkter. Att utvidga ett redan befintligt va-

rumärke anses mer kostnadseffektivt och mindre riskfyllt än att lansera ett helt nytt.2 En pro-

dukts överlägsenhet i sig är idag inte tillräcklig för att garantera dess framgång, detta på grund 

av den snabba teknologiska utvecklingstakten och att imitationer snabbt dyker upp på mark-

naden och på så sätt förkortar produktlivscykeln. Företag söker därför efter mer uthålliga kon-

kurrensmedel, som exempelvis varumärken.3 

På senare år har varumärkets värdeskapande förmåga blivit mycket uppmärksammad och 

är idag en av de viktigaste orsakerna till att många företag använder varumärkesuppbyggnad 

som en strategisk fråga. Under lång tid betraktades varumärket som ett konkurrensmedel en-

dast för företag som marknadsförde konsumentprodukter. Idag är det dock flera industri- och 

tjänsteföretag som börjat använda varumärken som konkurrensmedel. En förklaring till detta 

kan vara att företag upplever ett intensivare konkurrenstryck och därmed inser de värdet av att 

utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar. Eftersom varumärket är en icke-tidbestämd 

ensamrätt, dvs. en evig tillgång, så lämpar det sig väldigt bra för just detta.4  

                                                                 
1 Kotler, P., Keller, K. L. (2006), Marketing Management 12e, PEARSON EDUCATION, US, sid. 297 
2 Ambler, T., Styles, C. (1997), Brand development versus new product development: toward a process model of 

extension decisions, Journal of Product & Brand Management, Vol. 6 No. 4, MCB University Press, 1061-0421, 

sid. 222-234 
3 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Liber Ekonomi, Malmö, 

sid. 19 
4 Ibid, sid. 9 
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Även om intresset för detta är stort så är det endast några företag som kan beskriva vad det 

egna varumärket egentligen står för, dess identitet. Att inte kunna redogöra för identiteten, 

vad varumärket står för, kan bero på att varumärket fortfarande för många ses som ett taktiskt 

hjälpmedel snarare än som en strategisk resurs. Att förstå hur varumärket kan vara med och 

skapa värde är nyckeln till en framgångsrik varumärkesuppbyggnad.5  

Forskarna Tim Ambler och Chris Styles menar att frambringandet av nya produkter till en 

marknad, genom utvidgning, bör ses mer som en process av varumärkesutveckling snarare än 

som ny-produkt-utveckling. Vidare menar de att en varumärkesutvidgning bör ses som fram-

gångsrik om modervarumärket (parent brand) uppfattas på marknaden som ett väletablerat 

varumärke med hög kvalité.6 

1.2 Problematisering 

Varumärket hjälper kunden att snabbt identifiera ett företag och dess produkter och därför 

anser många företag, som vi tidigare nämnt, att varumärket är en av deras starkaste tillgångar.7 

I flera produktkategorier utgör numera varumärkesutvidgningar 60 procent av alla nya pro-

duktintroduktioner.8 Det finns både fördelar och nackdelar med varumärkesutvidgningar, men 

ändå använder sig många företag av detta. För- och nackdelarna kommer att beskrivas närma-

re i kapitel 4 - Teori. En av de största riskerna är att företaget/varumärket blir förknippat med 

allt och ingenting, d.v.s. det går inte längre att tydligt identifiera vad varumärket står för.9 

Om ett företag redan har ett starkt och väletablerat varumärke, varför vill de då riskera att 

varumärket ”far illa” och tappar värde genom en utvidgning?  

Vi har hittat mycket forskning i ämnet varumärkesutvidgning, men när det gäller ämnet 

”varumärkesutvidgning från tjänst till vara” har vi märkt att det inte finns så mycket forsk-

ning, kanske för att den här typen av varumärkesutvidgning är av ovanligare sort och inte har 

uppmärksammats så mycket. 

                                                                 
5 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, sid. 16 
6 Ambler, T., Styles, C. (1997), Brand development versus new product development: toward a process model of 

extension decisions, sid. 222-234 
7 Kotler, P., Keller, K.L. (2006), Marketing Management 12e, sid. 297 
8 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling inom varumärket: Brand extension, Liber Ekonomi, Malmö 

 sid. 27 
9 Ibid, sid. 49 
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Varor och tjänster skiljer sig åt när det kommer till marknadsföring och varumärken. Varor 

är vanligtvis standardiserade produkter som kunderna får ta del av när produkten är klar. När 

det handlar om tjänsteerbjudanden är erbjudandet mindre standardiserat än en fysisk vara ef-

tersom konsumenten är inblandad i produktionsprocessen och skräddarsyr den köpta tjänsten. 

När kunden ges en aktiv roll i varumärkets utveckling kan varumärket inte längre ses som 

något befintligt som är möjligt att överföra till kunderna.10  

1.2.1 Mobilbranschen 

Vi har tittat på några branscher som detta skulle kunna vara applicerbart på och fann då mo-

bilbranschen vara intressant. Detta för att flera mobiloperatörer har lanserat mobiltelefoner 

under sitt eget varumärke. I maj 2007 lanserade Vodafone två lågkostnadsmobiler under eget 

namn (private branded), Vodafone 125 och Vodafone 225. Mobilerna var främst framtagna 

för att få u-länder att använda mobiltelefoni och utveckla mobilnät.11 På vissa marknader, som 

t.ex. Indien eller Tanzania, kan kostnaden för en mobiltelefon vara hindret till köpet. I länder 

som Kenya och Egypten har Vodafone introducerat en mobilservice som möjliggör översän-

delser med pengar. I och med detta visar sig mobilteknologin kunna erbjuda säkra och socialt 

fördelaktiga tjänster, utöver vanliga röst- och datatjänster, till dem som inte har tillgång till ett 

bankkonto.12 

Den amerikanska mobiloperatören T-mobile har ett flertal egenvarumärkta mobiltelefoner i 

sitt sortiment, som ett bra/billigt alternativ till ”märkestelefoner”. Under 2003 släppte T-

mobile en helt ny telefon under det egna varumärket, T-mobile Sidekick.13 Varför väljer mo-

biloperatörerna att ge sig in på mobiltelefonmarknaden med sitt varumärke, när det innebär att 

konkurrera med väldigt stora företag med starka varumärken? Hur ser kunderna på detta fe-

nomen? Skulle de vara beredda att köpa mobiltelefoner som är framtagna av mobiloperatörer 

som t.ex. Vodafone eller T-mobile istället för av mobiltillverkare som t.ex. Sony Ericsson 

eller Nokia. 

Undersökningar visar att under 2007 sålde mobiloperatörer runt om i världen mobiltelefo-

ner under egna varumärken (Private branded) för ca 10,7 miljarder dollar.14 ”Private branded” 

                                                                 
10 Grönroos, C. (2002), Servicemanagement och marknadsföring - en CRM ansats, Liber AB, sid. 59 
11 http://www.vodafone.com 
12 Ibid. 
13 http://www.t-mobile.com 
14 http://www.abiresearch.com 
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mobiltelefoner låter mobiloperatörerna kontrollera utformningen av mobiltelefonen på flera 

olika sätt. Genom att kontrollera mobilens form, känsla och egenskaper kan operatörerna ut-

forma den så att den på bästa sätt passar deras tjänster och även det segment som de vill nå.15  

Enligt forskningsanalytikern Shailendra Pandey, så har ” private branded” mobiltelefoner hit-

tills varit ”high-end” mobiltelefoner och ”smartphones”. Men på senare tid har efterfrågan på 

budget- och lågbudget mobiltelefoner blivit högre och mobiloperatörerna har även börjat lan-

sera mobiltelefoner i dessa segment.16 

1.2.2 Frågeställningar 

- Varför väljer tjänsteföretag varumärkesutvidgning från tjänst till vara som en del av 

sin varumärkesstrategi? 

- Skiljer sig processen åt när man utvidgar ett varumärke från tjänst till vara än när man 

utvidgar från vara till vara? 

- Hur ställer sig konsumenterna till den här typen av varumärkesutvidgning? 

1.2.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur företag använder sig av varumärkesutvidg-

ning från tjänst till vara som en del av sin varumärkesstrategi.  

1.2.4 Avgränsning 

Vi kommer inte att undersöka ett specifikt företag utan själva företeelsen varumärkesutvidg-

ning från tjänst till vara, med mobiloperatörer som har lanserat mobiltelefoner under eget 

varumärke som underlag för studien. Vi har valt att inte göra en fallstudie på ett specifikt före-

tag p.g.a. att vi inte funnit någon mobiloperatör i Sverige som använt sig av denna företeelse. 

I studien kommer vi att ta upp mobilbranschen för att på så sätt förstå fenomenet, med detta 

menar vi mobilbranschen i sin helhet. Vi kommer alltså inte att endast fokusera på exempelvis 

Sveriges mobilbransch.  

Vi vill även ta reda på vilka för- och nackdelar detta kan medföra för varumärket och hur 

företagen kan begränsa riskerna. Vi vill också undersöka hur dessa strategier skulle mottas av 

                                                                 
15 http://www.abiresearch.com 
16 Ibid. 
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potentiella kunder, detta kommer att ske genom en enkätundersökning. Denna studie kommer 

att genomföras under en bestämd tidsperiod, hösten 2008. 

1.3 Disposition 

I uppsatsens första kapitel diskuteras bakgrunden till problemet och problemformuleringen. 

Här behandlas även avgränsningar och kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar. I kapitel 2 kommer vi att ge läsaren en introduktion till ämnet varumärken och varu-

märkesutvidgning. Detta för att skapa en förståelse om vad varumärken är, vilket är viktigt för 

vidare förståelse för ämnet varumärkesutvidgning. Vi går sedan vidare till metodkapitlet där 

vi redogör för de tillvägagångssätt som vi använt vid insamlandet av relevant data. Egenkritik 

av undersökningarna finns också med i detta kapitel. I teorikapitlet presenteras de teorier som 

anses lämpliga för uppsatsen. Dessa används sedan för att analysera den insamlade empirin 

som presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 vävs teorierna och empirin ihop i en analys. Kapitlet 

avslutas med en sammanställning av analysen kallad analysresultat. I kapitel 7 presenteras och 

diskuteras de slutsatser som kan dras från analysresultatet och dessa knyts sedan ihop med 

problemdiskussionen som fördes i början på uppsatsen. 
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2 Definitioner 

2.1 Varumärken 

I Varumärkeslagen definieras varumärkets funktion samtidigt som en beskrivning av de ob-

jekt som kan fungera som varumärkeskännetecken görs.  

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess 

förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandhålls i en näringsverksamhet 

från sådana som tillhandhålls i en annan.”17  

 

Definition av varumärke enligt American Marketing Association:  

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som särskiljer en säl-

jares vara eller tjänst från en andra säljares.”18 

 

Forskarna Tim Ambler och Chris Styles identifierar två synsätt för att kunna definiera ett va-

rumärke. Den första är den traditionella product-plus definitionen vilken ser varumärket som 

ett tillägg till produkten, varumärket ses först och främst som det identifierande verktyget. I 

det andra synsättet, holistic-view, ligger fokus på själva varumärket, vilket omfattar mycket 

mer än bara produkten. Varumärket anses vara summan av alla element inom marknadsfö-

ringsmixen.  

Det holistiska synsättet definierar varumärket som ”the promise of the bundles of attributes 

that someone buys and that provides satisfaction. The attributes that make up a brand may be 

real or illusory, rational or emotional, tangible or invisible”.19 

                                                                 
17 Sveriges Rikes Lag, SFS 1960:644 
18 A.M.A´s definition ur Grönroos, C. (2002), Servicemanagement och marknadsföring - en CRM ansat, sid. 316 
19 Ambler, T., Styles, C. (1997), Brand development versus new product development: toward a process model 

of extension decisions, sid. 222-234 
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Beroende på ur vems perspektiv ett varumärke betraktas, så har det olika funktioner och defi-

nieras därmed på olika sätt. Man kan säga att ett varumärke kan betraktas av och vara av in-

tresse för fyra olika aktörer på markanden, lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens 

och konkurrentens.20 

Ur lagstiftarens perspektiv är varumärket en samhällsnyttig funktion, då den underlättar 

kommunikationen mellan marknadens aktörer, genom grundläggande regler för varumärkes-

användningen, och på så sätt effektiviserar handeln.21 

För märkesinnehavaren innebär varumärket en bärare av information, dvs. konkreta fakta 

som innehåll, kvalitet och pris, men även faktorer som bidrar till en unik identitet (produkt-

namn, historia, geografiskt ursprung etc.). Varumärket kan även användas som positione-

ringsverktyg genom att märkesinnehavaren segmenterar marknaden.22 

Konsumenten kan få reda på information om produktens pris, kvalitet och funktion, då va-

rumärket fungerar som ett informationskoncentrat. Med varumärket som referenspunkt kan 

konsumenten jämföra olika produkter med varandra för att sedan utvärdera vilken produkt 

som är ”bästa köp” för just denna. Har man bestämt sig för en produkt så kan varumärket se-

nare underlätta för konsumenten när nästa inköp skall göras. Varumärket har ett symboliskt 

värde som spelar stor roll för dess image, vilken kan vara viktig både för den egna självbilden 

och för den bild som konsumenten vill förmedla till omvärlden. Det symboliska värdet visas 

ofta i reklamen för exklusiva märkesprodukter där kopplingen mellan personlighet och mär-

kesprodukt påpekas i både bild och text.23 

Även för konkurrenten är varumärket en informationskälla. Konkurrenten vill bryta rela-

tionen mellan märkesinnehavaren och konsumenten. Det gäller då för konkurrenten att avko-

da och analysera informationen och på så sätt få fram vad som gör varumärket så unikt och 

varför det tillfredsställer konsumenten. Ett varumärke med ledande marknadsposition kan ofta 

framstå som föregångare till nya produkter där konkurrenterna kan komma att framstå som 

”bleka kopior”.24  

                                                                 
20 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, sid 36 
21 Ibid, sid 36 
22 Ibid, sid 38-39 
23 Ibid, sid. 40-41 
24 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, sid. 42 
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2.2 Varumärkesutvidgning 

Det finns många olika uttryck för att beskriva fenomenet varumärkesutvidgning men det är 

svårt att hitta en klar definition av begreppet. En definition låter som följande: 

 

”En utvidgning av varumärket kan representera en modifiering av produktens attribut och 

egenskaper (linjeutveckling), en förflyttning av varumärket och dess underliggande associa-

tioner uppåt eller nedåt inom samma produktkategori men med olika prisklass (vertikal ut-

vidgning), en förflyttning i sidled till en ny produktkategori (horisontell utvidgning) eller ge-

nom samarbete med ett externt varumärke (indirekt varumärkesutvidgning).”25 

 

Edward M. Tauber använder sig av benämningen ”Brand Franchise Extension” och beskriver 

detta som att ta ett varumärkesnamn, känt för konsumenten, och applicera det på en produkt 

inom en ny kategori. Praktiskt taget, menar han att detta är ett sätt för företag att gå in i en ny 

marknad med hjälp av sina mest värdefulla tillgångar, vilka är: konsumentkännedom, god 

vilja och intryck genom varumärkesnamnet.26  

 

Samtidigt som det finns många definitioner för fenomenet så finns det också många benäm-

ningar, några av dessa är: 

• Brand Franchise Extension 

• Product Class Extension 

• Category Extension 

• Brand Extension27 

                                                                 
25 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, sid. 40 
26 Tauber, E. M. (1981), Brand Franchise Extension: New Product Benefits From Existing Brand Name, sid. 36-

41 
27 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, Sid. 38 



 9 

3 Metod 

3.1 Datainsamling 

Vi har under datainsamlingens gång använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Genom att använda en kombination av dessa två metoder, en s.k. metodtriangulering, kan vi 

testa resultatet från olika ansatser och på så sätt stärka tilliten.28 

För att få en överblick av ämnet gjorde vi en litteraturstudie i området varumärkesutvidg-

ning, men även i området varumärken för att få en djupare förståelse för helheten. Vi sökte 

information om ämnet i böcker, på hemsidor, uppsatsdatabaser men även i tidskrifter som 

t.ex. Journal of Product & Brand Management, Business Horizons och International Journal 

of Research in Marketing. För att hitta tidigare forskning inom området varumärkesutvidg-

ning använde vi oss främst av sökmotorn GOOGLE scholar, men även JSTOR och EME-

RALD. De sökord vi använde oss främst av var Brand extension, Branding, Brand extension 

services, Brand extension process. Vi har haft tillgång till dessa databaser under datainsam-

lingen genom Södertörns Högskola. Data om undersökningsområdet, mobilbranschen, samla-

des in genom Internet via mobiloperatörers hemsidor och artiklar om mobilbranschen. 

3.1.1 Intervjuer 

Vår kvalitativa undersökning bestod av en personlig intervju och en enkätintervju via e-mail 

med två experter inom området varumärken. Detta då vi antog att dessa två personer hade stor 

kunskap inom det ämne vi undersöker. 

Vår första person att intervjua var Gabriel Catrina, som är konsult på företaget Booz & 

Company i Stockholm. Gabriel har stor erfarenhet av telekommunikationsindustrin, då han 

har jobbat med flera stora företag inom mobilbranschen. Hans främsta fokusområde är att 

formulera strategier för nya affärsområden. 

                                                                 
28 Johannessen, A., Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, sid. 77 
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För att få information från olika källor fann vi, efter sökande på Internet, vår andra person att 

intervjua, ytterligare en expert i ämnet varumärken från företaget Mind your brand, vid namn 

Carl Peyron. Mind your brand är ett svenskt oberoende nätverk av affärskonsulter med spe-

cialisering inom varumärken. 

Vi tog även kontakt med marknadsavdelningen på de olika företag som vi berör i uppsatsen 

(T-mobile och Vodafone) men fick till svar att det inte fanns tid till intervjuer. Ett problem 

som uppstod var att de tillfrågade företagen inte fanns i Sverige och de svarade att de inte 

heller hade tid för intervjuer per e-mail eller telefon. 

3.1.1.1 Kritik av intervjumetod 

På grund av tidsbrist hos kontaktpersonen på företaget Mind your brand skedde intervjun via 

e-mail, en s.k. enkätintervju, och på så sätt blev den mer strukturerad. Med en strukturerad 

intervju menas att man som intervjuare har en fast uppsättning frågor med en ordningsföljd 

som är fastställd före intervjun. Skillnaden från en kvantitativ intervju i form av frågeformulär 

är att svaren är öppna och informanten formulerar svaren med egna ord. Den här typen av 

intervju är fokuserad och koncentrerad vilket gör att tiden används effektivt och att det blir 

lättare att analysera svaren. Nackdelarna är den begränsade flexibiliteten och man kan lätt 

missa viktiga synpunkter och kunskap som den intervjuade besitter.29 Vi anser dock att vi ge-

nom denna enkätintervju fick användbara svar på de frågor vi ställde. Dessa analyseras senare 

tillsammans med teorierna, i analyskapitlet. För fullständig intervju, se bilaga nr 1. 

Intervjun med Gabriel Catrina skedde genom ett personligt möte på vederbörandes kontor 

och med samma typ av strukturerad intervju, dvs. fast uppsättning frågor. Dock skilde sig 

frågorna något från den första intervjun då dessa var mer inriktade på mobilbranschen. Under 

intervjun var det en av personerna i uppsatsgruppen som fokuserade på att ställa frågorna och 

föra en diskussion, medan den andra personen antecknade allt som sades. Att intervjun skedde 

genom ett personligt möte gjorde att det blev ett större utbyte mellan intervjupersonen och 

intervjuarna. Detta gjorde att det fanns utrymme för diskussion kring ämnet och frågorna på 

ett sätt som inte var genomförbart via e-mail. Efter intervjun gjordes en genomgång av frå-

gorna och svaren, för att på så sätt eventuellt kunna komplettera svaren. För fullständig inter-

vju, se bilaga nr 2.  

                                                                 
29 Johannessen, A., Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid. 97 
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3.1.2 Enkät 

Genom en attitydundersökning av vår målgrupp genomförde vi vår kvantitativa undersökning. 

Populationen var alla som använder sig av mobiltelefon. Enligt statistiska centralbyrån an-

vänder ca 96 % av alla i Sverige mellan 16-74 år mobiltelefon.30 Vi tyckte att denna ålders-

grupp skulle passa in som målgrupp i vår undersökning, just för att nästintill alla i denna ål-

derskategori använder sig av mobiltelefoner.  

3.1.2.1 Bekvämlighetsurval 

 

                ”Man tager vad man taga kan” - Kajsa Warg31 

 

Enkäten skapade vi i ett gratisprogram som heter Google Docs32 som finns tillgängligt på In-

ternet, vilket medförde att vi fick en egen direktlänk till enkäten. Direktlänken gjorde det en-

kelt för oss att sprida enkäten och även för respondenterna att svara på den samt att skicka in 

svar. När varje respondent skickade in sitt svar skapade samma program automatiskt statistik 

av svaren i form av diagram. Genom ett bekvämlighetsurval bestämde vi oss för att dela ut 

enkäten till dem som representerade vår målgrupp, dvs. de som använder mobiltelefoner. Vi 

kom fram till en realistisk siffra på 300 enkäter som kom att motsvara urvalet. Enkäten skick-

ade vi slutligen ut, via e-mail och communitysajter, till 200 personer. Ytterligare 100 enkäter 

fylldes i efter tillfrågning på bestämd plats, vilken var Medborgarplatsen i Stockholm. Vi val-

de platsen för att det är en central mötesplats för många och för att det ständigt rör sig mycket 

folk däromkring, detta för att få ett bättre urval som skulle representera populationen. Ut-

skicket av enkäten, via e-mail och communitysajt, ägde rum under en veckas löptid (2008-12-

02 – 2008-12-09) då det är möjligt att vissa personer inte öppnar sin e-mail på några dagar. 

Utdelningen av enkäten, mitt på torget på Medborgarplatsen i Stockholm, ägde rum månda-

gen den 8 december 2008 mellan klockan 15-17, då vi ansåg att det under den tidpunkten rör 

sig mycket folk där. Vi delade ut enkäten till så många personer som möjligt under denna 

tidsperiod och max 100 stycken, för att på så sätt inte kunna påverka vem som svarar. Anled-

ningen till att vi även valde att dela ut enkäten på en bestämd plats till så många som möjligt, 

var för att urvalet skulle bli mer representativt. Efter insamlandet av dessa 100 enkäter använ-

                                                                 
30 http://www.scb.se 
31 Trost, J. (2001), Enkätboken, Studentliteratur, Lund, sid. 30 
32 http://docs.google.com  
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de vi oss även denna gång av det tidigare nämnda programmet Google Docs. Vi fyllde själva i 

enkätformuläret på Internet och på så sätt fick vi allt material samlat i samma diagram som 

tidigare.  

3.1.2.2 Bortfall och kritik av enkät 

I en bortfallsanalys värderar man undersökningens representativitet genom att jämföra sitt 

material med populationen eller det ursprungliga urvalet.33  

Vi har använt oss av två olika insamlingsmetoder i enkätundersökningen, dels utskick via 

Internet och dels insamling på bestämd plats. Det totala antalet enkäter vi genomförde upp-

gick till 300 stycken, 200 via Internet och 100 tillfrågningar.  

När vi skickade ut enkäten via Internet så räknade vi inte med att alla skulle svara och där-

för valde vi att dela ut 100 stycken enkäter för att på så sätt få en likartad siffra att jämföra 

med. De 100 enkäterna delades ut utan vetskapen om antalet besvarade över Internet, och vi 

kan heller inte räkna ut något bortfall för denna metod. Av de 200 enkäter vi skickade ut via 

Internet, fick vi tillbaka 119 svar, vilket ger oss en svarsfrekvens på 59,5. Vi kan inte beräkna 

den totala svarsfrekvensen för hela undersökningen. Detta beror till stor del på att vi använt 

oss av två olika insamlingsmetoder, där vi i den ena inte visste hur många svar vi skulle få 

och i den andra samlades ett bestämt antal in. Siffran hade med all sannolikhet sett annorlunda 

ut om vi endast använt oss av endast en insamlingsmetod. Vi anser dock att eftersom popula-

tionen var alla som använder mobiltelefon så kan vi använda det insamlade materialet till vi-

dare analys.  

 

                                                                 
33 Trost, J. (2001), Enkätboken, sid. 118 
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4 Teori 

4.1 Varumärkesidentitet 

Denna teori tar upp varför vikten av att förstå och skapa en varumärkesidentitet är viktigt för 

att kunna bygga ett starkt varumärke och i och med detta bör företagen se på varumärket som: 

en produkt, en organisation, en person eller en symbol. Alla synsätten behöver inte användas, 

men företagen bör i alla fall överväga alla för att på så sätt få reda på vad varumärket ska stå 

för i kundens sinne.34 Vi kommer att beskriva synsätten kort, för att senare i analysen ta upp 

vilka av dessa som är mer användbara än andra i denna studie. 

Varumärkesidentiteten består av en unik mängd associationer som representerar vad varu-

märket står för och innebär på så sätt ett löfte från företaget till kunderna.35  

 

Att se varumärket som en produkt innebär att företagen vill länka ett varumärke med en pro-

duktklass – med vilken/vilka produkter förknippas varumärket? Målet med detta är inte att 

öka medvetandet av en produktklass när varumärket kommer på tal, utan tvärtom. Till exem-

pel om folk svarar ”hyrbilar” när Hertz kommer på tal är inte lika viktigt som det är att folk 

svarar Hertz när de behöver en hyrbil.36  

 

Genom att se varumärket som en organisation läggs fokus på organisationens attribut istället 

för de kopplade till produkten/tjänsten. Dessa attribut kan vara utveckling, satsning på kvalité 

och miljömedvetenhet, och är skapade av människorna, kulturen, värderingarna och pro-

grammen i företaget. Vissa aspekter av varumärket kan ses som produktattribut, exempelvis 

kvalité eller utveckling, och andra ses som organisationsattribut, exempelvis värderingar och 

                                                                 
34 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 68 
35 Ibid, sid. 78-82 
36 Ibid, sid. 78-82 
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program. I vissa fall används en kombination av dessa två, men organisationsattributen är 

svårare att kopiera och har därför lättare att stå emot konkurrens.37 

 

Det tredje synsättet, att se varumärket som en person, tyder på en identitet som är rikare och 

mer intressant än synsättet som är baserat på produktattribut. Precis som en person kan varu-

märket ses som kompetent, trovärdig, rolig, aktiv, intellektuell, humoristisk, formell, vanlig 

etc., vilket gör att varumärket kan ses som starkare på flera sätt. Varumärkespersonligheten 

kan exempelvis definieras som vissa mänskliga kännetecken som associeras med det bestäm-

da varumärket. Kunden känner igen sig i varumärket och det kan hjälpa till att skapa en egen 

identitet som kommer till uttryck genom användandet av varumärket. Precis som mänskliga 

personligheter påverkar relationer mellan personer, kan varumärkespersonligheten vara basen 

till relationen mellan kunden och varumärket. Varumärkespersonligheten kan även hjälpa till 

att kommunicera en produkts attribut och funktionella fördelar.38  

 

Det fjärde och sista perspektivet ser varumärket som en symbol, och kan erbjuda sammanhang 

och struktur till en identitet samt göra det mycket enklare att vinna igenkännande och att 

komma ihåg varumärket. Symbolens närvaro kan vara en nyckelingrediens till varumärkesut-

veckling och dess frånvaro kan vara en betydande nackdel. En symbol kan exempelvis vara 

visuellt bildspråk, metaforer och arvet från ett varumärke.39 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
37 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 82-83 
38 Ibid, sid. 83-84 
39 Ibid, sid. 84-85 
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Figur 1: Varumärksidentitet (egen bearbetning) 40 

 

Varumärkesidentiteten består av en kärnidentitet och en utvidgad identitet, där kärnidentiteten 

representerar det väsentliga och centrala hos varumärket efter att alla lager har skalats bort. 

Där ska även element som gör varumärket unikt och värdefullt räknas in. Kärnidentiteten, 

som är central för både innebörden och framgången hos varumärket, innehåller de associatio-

ner som med största sannolikhet inte påverkas om varumärket tar sig in i nya marknader med 

nya produkter. Till den utvidgade identiteten räknas de element som står för struktur och 

komplettering till kärnidentiteten. Den hjälper till att skapa en helhet genom att fylla i detaljer 

som visar vad varumärket står för. Varumärkespersonligheten blir oftast inte en del av kärn-

identiteten, men den kan vara det rätta sättet att komplettera identiteten med genom att vara en 

del av den utvidgade identiteten. Inom en produktklass kan en större utvidgad identitet betyda 

ett starkare varumärke, ett varumärke som är intressantare, mer minnesvärt och kopplat till 

ens liv.41 

                                                                 
40 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 85-89 
41 Ibid, sid. 85-89 
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4.2 Skillnader mellan varor och tjänster 

Man har kunnat urskilja ett flertal skillnader mellan varor och tjänster. Vi tar här upp de skill-

nader som vi finner relevanta för uppsatsen, dessa är generella och undantag finns således.  

Figur 2: Skillnader varor och tjänster (egen bearbetning) 42 

 

Tjänster är processer som består av en rad aktiviteter, snarare än saker, och produceras och 

konsumeras åtminstone delvis samtidigt. Eftersom kunden ofta är delaktig och/eller närvaran-

de i den process där tjänsten produceras och levereras, påverkas både utformning och mark-

nadsföring av tjänsten. Det blir mer och mer viktigt för varutillverkare att förstå hur tjänster 

utformas eftersom kunderna blir mer involverade också i tillverkarens olika processer. Detta 

gör att tillverkning av varor och utformning av tjänster närmar sig varandra och processerna 

blir mer lika.43 Den traditionella definitionen av varumärken innefattar ofta bara varumärken 

med fysiska varor och inte tjänster. 

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som särskiljer en säl-

jares vara eller tjänst från en annan säljares.”44 

Det som gör att man inte kan applicera ovanstående definition på tjänster beror främst på 

två anledningar. För det första tar den inte upp den centrala punkten som särskiljer tjänster 

från varor, att tjänster är processer. Eftersom tjänster upplevs som processer där kunden del-

tar, är det just själva processen som särskiljer en säljare från en annan. För det andra tar den 

                                                                 
42 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring - en CRM ansats, sid. 59 
43 Ibid, sid. 60 
44 A.M.A´s definition ur Grönroos, C. (2002), Servicemanagement och marknadsföring - en CRM ansat, sid. 316 

Varor Tjänster 

Materiella Immateriella 

Tillverkning och distribution avskilda  

från konsumenten 

Produktion, distribution och konsumtion är  

samtida processer 

En sak En process 

Det centrala värdet tillverkas innan produkten 

når köparen. 

Det centrala värdet skapas i samverkan  

mellan köpare och säljare 

Kunderna deltar (vanligen) inte i  

tillverkningsprocessen  

Kunderna deltar i produktionen 

 



 17 

inte heller upp kunden som en del i varumärkesutvecklingen. Varumärken uppfattas som nå-

got företagen skapar inom företaget och genom den fysiska varan förväntas kunden skapa sig 

en bild av företaget. Det fungerar på fysiska varor då varan är färdigproducerad och alltid har 

samma egenskaper. Det fungerar inte på det viset om man säljer en tjänst eftersom kunden är 

med från första början och skapar varumärket.45 

4.3 Utvidgning av tjänsteerbjudandet 

Som tidigare diskuterats så är tjänster annorlunda än produkter, därför måste andra modeller 

användas när tjänster ska marknadsföras och analyseras. 

Alla följande begrepp och modeller utgår från att tjänster är något som uppstår i en process 

där kunden deltar och att produktionen inte kan skiljas från konsumtionen.46  

Det som kommer att diskuteras är det som kallas tjänsteerbjudandet och här följer en för-

klaring till begreppet:  

”Tjänster består av en räcka egenskaper som hör ihop med tjänsteprocessen och dess re-

sultat. /... / Varken process eller resultat existerar innan kunden sätter igång den tjänstepro-

cess där tjänsten produceras. När man utvecklar modeller som beskriver tjänster måste man 

ta tjänstens egenskaper i beräkning. Samling av process- och resultatrelaterade egenskaper 

kallas för ett tjänsteerbjudande”. 47 

 Utveckling av tjänsteerbjudandet består av 4 steg: 

1. Utveckling av tjänstekoncept, som bestämmer företagets avsikter. 

2. Utveckling av ett grundläggande tjänstepaket, det paket som bestämmer vad kunderna 

får av företaget. 

3. Utveckling av ett utvidgat tjänsteerbjudande, tjänsteprocessen och samspelet mellan 

företaget och kunder. 

4. Styrning av image och kommunikation, Företaget måste vårda sin lokala image och 

planera sin marknadskommunikation så att den främjar upplevelsen av det utvidgade 

tjänsteerbjudandet.48 

                                                                 
45 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring – en CRM-ansats, sid 316 
46 Ibid, sid. 181 
47 Ibid, sid. 182 
48 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring – en CRM-ansats, sid. 183 
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4.3.1   Det grundläggande tjänstepaketet 

Ur företagets perspektiv måste man skilja mellan tre olika grupper av tjänster. 

1. Kärntjänst, är skälet till att företaget finns på marknaden. T.ex. för ett hotell är det bo-

endet eller för en mobiloperatör är det telefoni. Ett företag kan även ha flera kärntjäns-

ter. 

2. Hjälptjänster, för att kunderna ska kunna använda kärntjänsterna behövs hjälptjänster, 

För hotellet kan detta vara receptionen. Utan hjälptjänsterna kan inte kärntjänsten kon-

sumeras. Ibland kan det även vara fysiska saker som hör ihop med tjänsten, exempel-

vis varor som ingår i tjänsteproduktionens process. 

3. Stödtjänster, fyller en annan funktion än hjälptjänsterna, de används för att öka tjäns-

tens värde och/eller för att särskilja den från konkurrenternas tjänster. I vissa fall kan 

fysiska föremål anses vara stödjande varor som berikar tjänsteerbjudandet.49 

 

Skillnaden mellan hjälptjänster och stödtjänster är inte alltid helt klara. Men ur företagets 

synvinkel är det viktigt att man skiljer på dem. Hjälptjänster är nödvändiga och utan dem kan 

inte det ursprungliga tjänstepaketet existera. Stödtjänsterna används endast som ett konkur-

rensmedel som hjälper till att särskilja tjänsten. Utan stödtjänsterna kan ursprungspaketet ändå 

användas men det totala tjänsteerbjudandet kan bli mindre attraktivt utan dem. Det grund-

läggande tjänstepaketet är inte det samma som det tjänsteerbjudandet kunderna upplever. 50 

4.3.2  Det utvidgade tjänsteerbjudandet 

Hur tjänsteprocessen upplevs skiljer sig från situation till situation. I de flesta fall finns tre 

grundläggande element som beskriver processen. 

• Tjänstens tillgänglighet, avgör om kunden tycker det är lätt eller svårt att få tag på 

tjänsterna, t.ex. öppettider. 

• Interaktioner med tjänsteföretaget, om samspelet mellan kunderna och företaget upp-

levs som komplicerat eller smidigt påverkar hur kvalitén på tjänsten upplevs. 

                                                                 
49 Ibid, sid. 184-185 
50 Ibid, sid. 184-185 
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• Kundens medverkan, innebär att kunderna kan påverka tjänsterna. Kunden kan själv 

förbättra eller försämra tjänsten genom att t.ex. ge information, använda webbsajter el-

ler hantera automater. 

Vid tjänsteprocessen upplevs kärntjänsten, hjälptjänsterna och stödtjänsterna på olika sätt be-

roende på hur tillgängliga tjänsterna är, hur interaktionerna upplevs och hur pass bra kunderna 

förstår sin roll. 

• Tjänstkonceptet beskriver vad för slags tjänster, hjälp- och stödtjänster som ska an-

vändas och används också när tjänsteerbjudandet ska utvecklas, genom nya stödtjäns-

ter eller utvecklade hjälptjänster. 51 

4.4 Varumärkets territorium 

Denna teori säger något om hur rikt och djupt det egna varumärket är på mening och på idé-

mässigt innehåll, men också något om dess naturliga integritet. Kvaliteten och kompetensen 

hos varumärket för den specifika kategorin och segmentet är helt avgörande för hur långt man 

kan tänja på varumärkets gränser, d.v.s. varumärkets territorium.52 

Vi kommer att gå igenom denna teoris olika zoner då vi i analyskapitlet applicerar dessa på 

vår insamlade empiri, för att på så sätt få en bild av hur långt ett varumärkes gränser kan tän-

jas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
51 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring – en CRM-ansats, sid. 187-189 
52 Kapferer (1997) ur Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 56-59 
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De fyra zoner som utgör varumärkets territorium är de som kan ses i modellen nedan.53 

 

 

 

Figur 3: Varumärkets territorium (egen bearbetning) 54 

 

Varumärkets inre kärna 

Den inre kärnan utgörs av varumärkets kärnvärden och grundläggande värderingar med vilka 

man förknippar varumärket. Vid utvidgningar brukar den inre kärnan kunna bära upp linjeut-

vidgningar, då denna form av utvidgning framstår som minst riskabel för varumärket utifrån 

dess befintliga territorium. Det inre kärnan kan bestå av generella värden eller väldigt specifi-

ka värderingar och det avgörande är i vilken mån som man klarar av att leva upp till dem.55 

 

Varumärkets yttre kärna 

Den yttre kärnan handlar om de spontana associationer som människor har till varumärket. 

Den sträcker sig längre ut än den inre kärnan och den kan också påverkas av den ”utveck-

lingsresa” som ett varumärke faktiskt gör över tiden genom en serie utvidgningar. En strategi 

                                                                 
53 Kapferer (1997) ur Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 60 
54 Ibid, sid. 60 
55 Ibid, sid. 61  
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kan vara att redan från början ha ett utvidgningstankesätt där man har en idé för ett antal pro-

duktkategorier som kretsar naturligt runt den yttre kärnan.56 

 

Utvidgningszonen 

Utvidgningszonen omfattar de möjligheter till varumärkesutvidgningar som ligger dolda i 

kundernas medvetande. Inom detta område finner vi ofta utvidgningar som kan verka ganska 

distanserade, men som ändå har fått acceptans från kunderna.57 

 

Det förbjudna området 

Detta område representerar utvidgningar som av konsumenten riskerar att betraktas som me-

ningslösa eller irrelevanta. Här rör man sig på ett område som kan vara ett direkt hot mot va-

rumärket och kan innebära mycket riskfyllda utvidgningar som kan äventyra det rykte som 

varumärket har byggt upp och etablerat. Man kan inte på förhand veta om dessa utvidgningar 

trots allt har potential att lyckas.58 

4.5 Varumärkesutvidgning 

Varumärkesutvidgning är ett sätt för företaget att utnyttja sina resurser bättre. Att lansera nya 

produkter eller tjänster under ett befintligt varumärke ger kostnadsbesparingar och kan ge 

bättre genomslag på marknaden.59 I analysen kommer vi att använda modellen nedan för att 

definiera vilken typ av varumärkesutvidgning som lämpar sig bäst för den här studien. 

                                                                 
56 Kapferer (1997) ur Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 64 
57 Ibid, sid. 65-66 
58 Ibid, sid. 67-68 
59 http://www.mindyourbrand.se  



 22 

 

Figur 4: Varumärkesutvidgning (egen bearbetning) 60  

4.5.1 Olika typer av varumärkesutvidgningar: 

Linjeutvidgningar: är en modifierad eller ny version av en befintlig produkt inom samma pro-

duktkategori. En ny smak eller storlek är exempel på en linjeutvidgning, ex: Coca-Cola light 

och Pepsi Max eller en ny telefonmodell från Sony Ericsson. Utvidgningen måste reflektera 

en märkbar skillnad för att det ska vara meningsfullt att genomföra den. Den här typen av 

utvidgning dominerar antalet nya produkter. Det har visats sig att symboliskt laddade varu-

märken har en större chans att lyckas än rent funktionella.61 

Vertikala utvidgningar: används i vissa branscher som en affärsstrategi för att bredda sin posi-

tion på marknaden. Man använder denna strategi för att flytta varumärket uppåt eller nedåt. 

Man kan också beskriva det som att varumärket ska vara trovärdigt i ett dyrare högre mark-

nadssegment eller ett billigare lägre segment. De företag som försöker att flytta varumärket 

uppåt möter ofta mer motstånd eftersom förändringen i kvalitet ofta handlar om upplevd kva-

litet och inte verklig. Toyota lanserade sin lyxmodell Lexus på den amerikanska marknaden 

och var tvungna att använda ett helt nytt namn på varumärket p.g.a. att de associationer som 

                                                                 
60 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 106 
61 Ibid, sid. 41 
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tidigare fanns hos Toyota inte hörde ihop med det man ville förmedla med Lexus. Risken med 

att flytta varumärket nedåt är att man kan riskera sin position och sitt rykte.62 

Horisontella utvidgningar: Innebär en förflyttning av varumärket i sidled där man lanserar 

nya produkter inom nya produktkategorier där man inte har någon tidigare erfarenhet under 

samma varumärkesnamn. Varumärket kommer in i en helt ny och främmande kategori som 

redan är förknippad med associationer som kan vara lika starka och orubbliga som varumär-

kets egen identitet. Om varumärket utvidgas i flera olika kategorier kommer det att påverka 

dess positionering i en eller annan riktning. Det kan leda till att varumärket blir förknippat 

med allt eller inget.63 

Indirekta utvidgningar: När det inte är möjligt att göra någon av ovanstående utvidgningar 

kan indirekta utvidgningar vara ett alternativ. Det finns två alternativ: Ingredient branding och 

Co-branding.64 

4.5.2 För- och nackdelar  

Att lansera ett varumärke eller en utvidgning är förknippat med både för- och nackdelar. 

4.5.2.1 Fördelar  

– Kärnidentitetsassociationerna kan bidra med en komplex och väldefinierad image till ut-

vidgningen, då ett väletablerat varumärke oftast redan har en väldefinierad varumärkesimage. 

En stor fördel vid en utvidgning är den direkta kommunikationen av en framträdande image. 

Ett exempel är grundaren till Weight Watchers som introducerade lågkalorimat under samma 

varumärkesnamn, vilket gjorde succé då många positiva associationer förknippas med varu-

märket.65 

– Utvidgningar kan även, förutom varumärkesförknippningar, förmedla kvalitetsassociationer. 

För att undvika ”reklamkamper” baserade på produktspecifikationer, kan företag konkurrera 

med fokus på den upplevda höga kvaliteten. När den upplevda kvaliteten är hög är det värde-

fullt att dela fördelarna hos en kärnprodukt genom en utvidgning. Utan hög upplevd kvalité 

skulle den här uppgiften vara omöjlig. Hewlett-Packard använde sig av denna strategi genom 

                                                                 
62 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 42-48  
63 Ibid, sid. 48-49 
64 Ibid, sid. 49 
65 Pitta, D. A., Katsanis, L. P. (1995), Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension, sid. 58 
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att överföra namnet på ett flertal produkter och därmed ”överfördes” kvaliteten även till des-

sa.66 

– En annan fördel med utvidgning är ”cross fertilization” som kan uppstå vid marknadsföring 

av kärnprodukten. Utan att ens ha sett reklam för den utvidgade produkten, kan konsumenter 

lätt känna igen förpackningen och ändå inse att produkten är olik, men bekant. Diet Cherry 

Coke drog fördel av reklamen för Diet Coke, då de hade en liknande förpackning.67 

– Att produkten, eller namnet, verkar bekant för konsumenterna kan leda till ytterligare en 

fördel, nämligen reducera den risk som en ny produkt kan medföra. Tester har visat att ett 

väletablerat varumärke förhöjer nya konsumenters reaktion, intresse och test av den utvidgade 

produkten. Exempelvis, de konsumenter som såg Diet Cherry Coke för första gången visste 

att det var en kvalitetsprodukt från Coca-Cola.68 

– En utvidgning gör det möjligt för företag att gå in i nya marknader/kategorier till betydligt 

lägre kostnader än att introducera ett nytt varumärke.69 

– Den slutliga fördelen vid utvidgning är intensifieringen av kärnprodukten. Likt en fram-

gångsrik produkt, kan en utvidgning förstärka kärnproduktens varumärkesimage istället för att 

försvaga den. Precis som exemplen ovan så är Diet Cherry Coke positionerad som en god 

lågkaloriläsk och detta förstärker Diet Cokes koppling till lågkaloridryck och god smak.70 

4.5.2.2 Nackdelar 

– Kannibalisering av varumärkets försäljning innebär att man tär på kundbasen för de produk-

ter där varumärket redan är inarbetat. Ligger den utvidgade produkten nära kärnprodukten i 

likhet och kvalitet, kan konsumenterna börja undra varför de ska betala mer för den ursprung-

liga produkten när det finns ett alternativ till ett rimligare pris med ungefär samma kvalitet.71 

– En annan risk är att varumärket börjar tära på den upparbetade prestigen hos kärnprodukten. 

Kopplingen till den nya och billigare produkten kan bli en belastning som försvagar löftet och 

associationerna i det ursprungliga varumärket. Exempelvis råkade Cadillac ut för detta när de 

                                                                 
66 Pitta, D. A., Katsanis, L. P. (1995), Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension, sid. 58. 
67 Ibid, sid. 58. 
68 Ibid, sid. 59 
69 http://www.brandextension.org 
70 Pitta, D. A., Katsanis, L. P. (1995), Understanding Brand Equity for Successful Brand Extension, sid. 59 
71 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 46 
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introducerade den billigare modellen Cadillac Cimarron, som negativt påverkade det ur-

sprungliga varumärkets prestige.72 

– Negativa associationer hos den befintliga kundbasen kan bli konsekvensen av att tära på den 

upparbetade prestigen hos varumärket. En liten del av kundbasen som använt varumärket att 

förstärka den egna självbilden kan känna sig lurad av att varumärket lanseras mot betydligt 

bredare målgrupper. BMW har en tid nu lanserat betydligt billigare modeller av sina bilar än 

tidigare och det finns en risk att denna strategi kan börja tära på den kundbas som tidigare 

identifierat varumärkets kärnvärden med något exklusivt.73 

– En av de största riskerna är att företaget blir förknippat med allt och ingenting, en degenera-

tion av varumärket där det har mist sin särskiljningsförmåga. Det går inte längre att tydligt 

identifiera vad varumärket står för.74 

 

Det företaget bör tänka på innan en utvidgning blir aktuell är främst att skaffa sig god kun-

skap om den nya kategorin och hur den påverkar varumärket.75 

 

                                                                 
72 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid. 47 
73 Ibid, sid. 48 
74 Ibid, sid. 49 
75 Ibid, sid. 49 
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5 Empiri och Resultat  

5.1 Intervjureferat med Carl Peyron, Mind your Brand 

Intervjuperson  – Carl Peyron, Vd och grundare för Mind your Brand. 

Information om företaget - Mind your Brand är ett svenskt oberoende nätverk av erfarna 

Affärskonsulter med specialisering inom varumärken, kommunikation och verksamhetsut-

veckling som jobbar med uppdragsgivare inom privata och offentliga företag, snabbrörliga 

konsumtionsvaror, tjänsteföretag och industriföretag. 

   

Vi valde att intervjua Vd:n för konsultföretaget Mind your Brand för att få en närmare förstå-

else för hur varumärkesutvidgning används i praktiken och för att få en överblick över de vik-

tigaste delarna inom varumärkesområdet och också hur företaget såg på en mer ovanlig typ av 

varumärkesutveckling mellan tjänster och varor. 

 

Carl Peyron definierade ”Brand extension” så här: 

”Att förflytta varumärket in i en ny produktkategori”. 

Intervjupersonen tog upp vikten av varumärkesidentitet och varumärkesterritoriet och hur 

viktigt det är att precisera varumärkesterritoriet och att det görs genom att noga studera varu-

märkets identitet och därigenom finna gränserna för territoriet. I intervjun nämndes betydel-

sen av den ”organisationsdimension” som finns inom tjänstevarumärket men inte hos traditio-

nella varumärken och som påverkar den utvidgade varan. Denna dimension tillför värdering-

ar, kulturella uttryck, kärnkompetens och personlighet till en eventuell utvidgad vara. Denna 

dimension måste man ha i åtanke när man jämför en traditionell utvidgning, från vara till vara, 

och en otraditionell, från tjänst till vara. En annan viktig punkt som intervjupersonen nämnde 

är risken för uttunning, dvs. minskning av differentieringsgraden och försvagandet av varu-

märkeskapitalet. Det kan uppstå när utvidgningen skapas med svaga förbindelseelement mel-

lan de olika tjänsterna eller varorna. Carl Peyron tog även upp risken med att grundvarumär-
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ket kan skadas och ursprungsprodukterna likaså om den utvidgade varan ”floppar”. Därför 

menar de att ett företag noga måste studera varumärkets identitet innan de bestämmer sig för 

att göra en utvidgning. Detta kan ske genom att utifrån detaljerade Brand-image mätningar 

finna gränserna för varumärkesterritoriet. Fördelar med varumärkesutvidgningar, som Carl 

tog upp, är att det är ett kostnadseffektivt sätt att växa organiskt och ger snabbare penetration i 

målgruppen, vilket kan leda till vitalisering av varumärket med innovation och variation. Vi 

kommer att i nedanstående kapitel analysera intervjun närmare med hjälp av de teorier vi tagit 

fram i uppsatsen, för att på så sätt tydliggöra bilden av hur fenomenet används. För fullständig 

intervju se bilaga 1. 

5.2 Intervjureferat med Gabriel Catrina, Booz & Company 

Intervjuperson  – Gabriel Catrina, Senior Associate, Booz & Company. 

Information om företaget – Booz & Company är ett internationellt konsultföretag som finns 

över hela världen. Företaget specialiserar sig inom områden som t.ex.:  

– Strategi och ledarskap 

– Sammanslagningar och Omstrukturering  

– Organisation och förändring 

– Produkt och Service innovation 

– Försäljning och marknadsföring 

– Informationsteknologi 

 

Vi valde att intervjua Gabriel Catrina för att få en närmare förståelse för varför varumärkesut-

vidgning av den här typen görs inom just mobilbranschen. Eftersom han har arbetat direkt 

med de typer av företag som tas upp i uppsatsen kan han ge en närmare inblick i ämnet.     

Gabriel Catrinas definition på ”brand extension” är: 

”It is a Marketing/Business strategy, based on using an established brand in a specific 

product or service category, to launch a new product or service in a new category (business 

area)”. 

Intervjupersonen menar att varumärkesprocessen kan skilja sig åt för ett rent serviceföretag 

som vill gå in i produktmarknaden med sitt varumärke genom att man ofta behöver blanda in 

en samarbetspartner som har den expertis, kunskap eller tillgångar som man själv saknar inom 

området. Gabriel menar att det vanligaste felet ett företag kan göra är att inte förstå segmenten 
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och heller inte förstå vad som krävs för att lyckas. Exempel på detta kan vara att företagen 

inte tar sig tid samt inte lägger resurser på att definiera hur de ska gå in på en ny marknad och 

på hur varumärket ska positioneras. De tre viktigaste delarna som ett företag bör tänka på in-

nan de går in i en ny marknad är,  

1) Företagets affärsplan för att gå in på en ny marknad/ny produktkategori.  

2) Vilka segment som företaget vill rikta in sig på.  

3) Vilka konkurrenskrafter som finns i den nya marknaden.  

Han anser att det är viktigt att företagen gör en scenario- och konkurrentanalys för att testa 

vilka reaktioner deras strategier kommer att framkalla. Mobiloperatörerna väljer att gå in i 

mobiltelefonmarknaden med sitt varumärke för att kontrollera vilka tjänster som konsumen-

terna kan och inte kan ha tillgång till, för att täcka segment där större mobiltillverkare inte 

finns och för att marknadsföra användandet av specifika tjänster (T-mobile´s sms-telefon Si-

dekick). De väljer enligt Gabriel att utveckla ”private branded” mobiltelefoner främst för att 

kunna kontrollera priserna på mobiltelefonerna, minimera SAC (subscriber acquisition costs), 

öka varumärkesvärdet, öka användandet av mobiltelefontjänster i utvecklingsregioner som 

t.ex. Indien och Kina genom att tillverka billiga mobiltelefoner som passar det segmentet och 

som de övriga stora tillverkarna inte erbjuder. Vidare menar Gabriel att de risker som finns 

förknippade med utvidgningar är främst att varumärket kan ta skada om produkten inte lever 

upp till de förväntningar som konsumenten har genom tidigare erfarenhet av varumärket. Ett 

exempel på detta kan vara när ett väletablerat varumärke med hög standard, som Vodafone, 

lanserar en mobiltelefon som inte håller den standard som varumärket står för kan detta skada 

varumärket i sin helhet. En fördel som han nämner är att kärnvarumärket kan stärkas, särskilt 

om mobiltelefonen bidrar till att förbättra användarens upplevelse av tjänsteerbjudandet.  

Vi kommer att i nedanstående kapitel analysera intervjun närmare med hjälp av de teorier 

vi tagit fram i uppsatsen, för att på så sätt tydliggöra bilden av hur fenomenet används. För 

fullständig intervju se bilaga 2. 
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5.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gjordes för att få en närmare förståelse för konsumenternas attityder 

och åsikter om denna typ av varumärkesutvidgning inom mobilbranschen.  

Av det totala antalet respondenter, 219 stycken, var 124 stycken kvinnor och 95 stycken 

män. När vi går igenom resultatet kommer könsvariabeln inte ha någon större betydelse då vi 

inte tänker ställa dem mot varandra. Detta för att undersökningen baseras på respondenternas 

generella attityder gentemot fenomenet. Hade undersökningen varit mer omfattande och haft 

större relevans för den här studien skulle samtliga variabler analyseras för att på så sätt finna 

samband. Den överlägset största åldersgruppen är den mellan 25 - 34 år, som utgörs av 43 % 

av alla respondenter. Detta beror till stor del på det bekvämlighetsurval som vi gjorde, men 

alla åldersgrupper kommer att räknas in i resultaten för att sedan analyseras tillsammans. En-

kätundersökningens resultat visar vilka attityder konsumenterna har inför det undersökta fe-

nomenet. Resultatet visar att 62 % av de tillfrågade anser att märket är ganska/mycket viktigt 

vid köp av mobiltelefon, samtidigt kände 82 % ganska/mycket stort förtroende för sin nuva-

rande mobiloperatör. Fråga 7 och 8 visar väldigt intressanta resultat, med en nästintill jämn 

fördelning på svarsalternativen. Nej-sidan väger dock över med någon procentenhet på båda 

frågorna. De två sista frågorna visar konsumenternas attityd till vad för typ av mobiltelefon 

som skulle vara intressant och det visar också vilken nivå av förtroende de har för mobilope-

ratören. Exempelvis om de endast kan tänka sig att köpa en mobiltelefon med basfunktioner, 

så är förtroendet lägre, men kan de även tänka sig att köpa en ”smartphone” som kostar mer 

och har fler funktioner är förtroendet för just den operatören högre. Enkätundersökningen och 

dess resultat kommer att diskuteras mer i kapitel 6 – Analys. För fullständig redovisning av 

enkäten se bilaga 4. 
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6 Analys 

6.1 Varumärkesidentitet 
 

Varumärkesidentiteten består av en unik mängd associationer som representerar vad varumär-

ket står för. Att förstå och skapa en varumärkesidentitet är viktigt för att kunna bygga ett 

starkt varumärke.76 Enligt Carl Peyron spelar varumärkesidentiteten en central roll vid en ut-

vidgning och företag bör studera denna noga inför inträde på en ny marknad. Han menar att 

företag dels kan koncepttesta de nya tjänsterna/produkterna utan varumärket och dels under 

det aktuella varumärket, för att på så sätt kunna jämföra och analysera vad varumärket bidrar 

med. Både Carl Peyron och Gabriel Catrina menar dock att företag lägger ner alldeles för få 

resurser på att verkligen förstå vad varumärket står för. Istället för att fokusera på varumärkets 

identitet och hitta strategier för att skydda identiteten, läggs ofta tyngdpunkten på att utvidg-

ning är mer kostnadseffektivt än att lansera ett helt nytt varumärke. Carl Peyron tar upp risken 

med att inte ha en ordentlig varumärkesplattform att utgå ifrån, vilket kan leda till att differen-

tieringsgraden minskar och då försvagar varumärkeskapitalet. Vad varumärket står för innebär 

ju som sagt ett löfte från företaget till kunderna. 

Att bygga upp ett starkt varumärke är något som tar lång tid och här spelar varumärkes-

identiteten en stor roll. Varumärken anses vara uthålliga konkurrensmedel, då produkt-livs-

cykeln förkortats betydligt på senare tid, i och med att kopior och efterföljare snabbare kom-

mer ut på marknaden. Att förstå hur varumärket kan vara med och skapa värde är nyckel till 

en framgångsrik varumärkesuppbyggnad.77 

 

Precis som modellen, figur 1, visar så består varumärkesidentiteten av en inre kärnidentitet 

och en yttre utvidgad identitet, där kärnidentiteten är de element som gör varumärket unikt 

och värdefullt och den utvidgade identiteten innehåller de element som står för struktur och 

                                                                 
76 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 68 
77 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, sid. 9 
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komplettering till kärnidentiteten.78 Den hjälper alltså till att skapa en helhet till varumärket. 

Gabriel Catrina menar här att i en utvidgning kan man ta in element för att skapa ett nytt va-

rumärke, men att man fortfarande har kärnelementen kvar från det redan etablerade varumär-

ket. Vi antyder dock att kärnidentiteten är det grundläggande för ett företag och det som de 

bör satsa starkast på att förmedla till kunder och konkurrenter. Därför kan det vara av vikt för 

företag att utarbeta riktlinjer som man kan arbeta med för att på effektivaste sätt visa vad va-

rumärket står för. Detta bör göras innan kärnidentiteten etableras i verkligheten. 

 

Under intervjuerna är det dock ingen av de två intervjupersonerna som tar upp vikten av va-

rumärkespersonligheten, där kunden kan känna igen sig i varumärket och på så sätt skapa en 

egen identitet som uttrycks genom användandet av ett specifikt varumärke. Varumärkesidenti-

teten, som båda nämner, visar vad varumärket står för och vill förmedla, men varumärkesper-

sonligheten kan vara basen till relationen mellan kund och varumärke/företag. Den långsiktiga 

relationen är något som företagen behöver och strävar efter. Därför kan varumärkespersonlig-

heten hjälpa till att framställa varumärket som rikare och intressantare än vad det synsätt som 

endast lyfter fram produktattribut gör.  

 

Av Aaker´s fyra synsätt på ett varumärke, kan i alla fall två av dem appliceras på ett varumär-

ke som utvidgas från tjänst till vara. Dessa två är, varumärket som en organisation och varu-

märket som en symbol. För de övriga två anser vi att det behövs en fallstudie på ett specifikt 

företag för att kunna uttrycka relationerna till varumärket och därför berörs dessa inte mer 

ingående. Varumärket som en organisation fokuserar på kulturen och värderingarna i företa-

get och genom dessa skapas en identitet som är svårkopierad och stark. Carl Peyron säger 

själv att tjänstevarumärket, till skillnad från en vara/produkt, innehåller en organisationsdi-

mension som tillför värderingar, kulturella uttryck, kärnkompetens och personlighet till den 

utvidgade varan. Precis som Aaker, så menar Carl Peyron att med en stark kultur och värde-

ringar som genomsyrar företagsidentiteten blir det svårt för konkurrenter att imitera företagets 

struktur, och därmed dess framgång. Organisationens attribut är inte lika lätta att kopiera som 

de fysiska (produkterna).  

Att associera ett varumärke med en symbol är något som alla företag önskar från konsu-

menterna. Genom att se varumärket som en symbol så menar Aaker att om produktklassen 

                                                                 
78 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 85-89 
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innehåller ett flertal likartade produkter så gäller det för företagen att få just deras varumärke 

förknippat med en unik symbol, som kan vara ett visuellt bildspråk, metaforer och arvet från 

ett varumärke. Detta är något som kan erbjuda struktur till en identitet, men även göra det 

mycket enklare att vinna igenkännande och därmed komma ihåg varumärket.79 Utvidgningar 

kan förmedla kvalitetsassociationer och företag med flera produkter i sortimentet kan konkur-

rera med den höga upplevda kvalitén. När den upplevda kvalitén är hög kan det vara en fördel 

att dela fördelarna genom en utvidgning. 

 

6.2 Skillnader tjänster/varor och Det utvidgade tjänsteer-
bjudandet 

 

De skillnader som finns mellan varor och tjänster är något som företag måste ha i åtanke när 

de ska utvidga sitt varumärke. Den största skillnaden är att tjänster ses som processer som 

delvis produceras och konsumeras samtidigt. Eftersom konsumenten ofta är delaktig och/eller 

närvarande när tjänsten produceras och levereras så påverkas både utformning och marknads-

föring av detta.80 Carl Peyron anser att företag måste ta hänsyn till den ”organisationsdimen-

sion” som tjänstevarumärket för med sig vid en utvidgning. Denna ”dimension” som bland 

annat innefattar värderingar, kulturella uttryck, kärnkompetens och personlighet förs sedan 

över på den utvidgade varan. Gabriel Catrina menar dock att processen för ett tjänsteföretag 

som vill utvidga sitt varumärke och gå in i en ny produktgrupp kan skilja sig på det sättet att 

de ofta, på grund av bristande kompetens eller resurser, behöver blanda in en tredje part för att 

lyckas. Han menar att mobiloperatörerna (både Vodafone och T-mobile) t.ex. har tagit hjälp 

av andra mindre kända mobiltillverkare (HTC) för att få fram sina ”private branded” mobilte-

lefoner. Detta är inget som man önskar nå ut med till kunderna utan det mobiloperatörerna vill 

är att kunderna ska se att mobiltelefonen ligger under samma varumärke som operatören. 

Båda intervjupersonerna menar att det finns en skillnad i processen då man utvidgar ett ”tjäns-

tevarumärke” till en vara. Däremot är det ingen av dem som tar upp vikten med att ”låsa” le-

verantörerna/tillverkarna till företaget för att på så vis komma att kontrollera marknaden ge-

nom det som Gabriel Catrina tar upp, nämligen att kontrollera priserna och erbjuda ”låsta” 

tjänster för varumärket i fråga.  

                                                                 
79 Aaker, D.A. (1996), Building strong brands, sid. 84-85 
80 Grönroos, C. (2002), Service management och marknadsföring – en CRM-ansats, sid. 59 
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I det grundläggande tjänstepaketet finns som vi tidigare nämnt tre olika grupper av tjänster, 

kärntjänster, hjälptjänster och stödtjänster. Kärntjänster för en mobiloperatör är telefoni och 

data. Man kan säga att det är skälet till att de finns på marknaden. Hjälptjänster finns för att 

konsumenterna ska kunna använda kärntjänsterna, de kan ibland vara fysiska saker eller pro-

dukter. Hjälptjänster för en mobiloperatör skulle kunna vara mobiltelefoner. Mobiloperatörer-

na kan inte förmedla sina tjänster utan den specifika produkten. Stödtjänster fyller en annan 

funktion än hjälptjänster, de ska hjälpa till att öka kärntjänsternas värde och särskilja dem från 

konkurrenternas tjänster. Enligt Gabriel Catrina utvecklar mobiloperatörerna ”private bran-

ded” mobiltelefoner för att kunna kontrollera priserna, kunna skräddarsy mobiltelefonerna för 

att göra sina egna tjänster mer användarvänliga och för att kunna öka värdet på kärntjänsten 

(kärnvarumärket). Vi anser att man kan se mobiloperatörernas ”private branded” mobiltelefo-

ner som en stödtjänst inom tjänstepaketet.  

De andra delarna som ingår i det utvidgade tjänsteerbjudandet är;  

• Tjänstens tillgänglighet 

• Interaktioner med tjänsteföretag 

• Kundens medverkan 

• Tjänstekonceptet 

En stor skillnad mellan varor och tjänster har med kundens medverkan inom processen att 

göra, och denna är det ingen av intervjupersonerna som går in närmare på. Båda två tar upp 

processen ur företagens perspektiv, men nämner inte kundens betydande medverkan. Denna 

är en stor del av tjänsteprocessen, då kunden kan vara med och inverka på tjänsterna genom 

t.ex. att ge information, använda webbsajter mm. När företagen säljer en tjänst, så är kunden 

med från första början (produktionen) och skapar sedan varumärket under hela processen. 

Med den fysiska varan skapar kunden sig en bild av företaget, då varan oftast redan är produ-

cerad och besitter samma egenskaper. 

6.3 Varumärkets territorium 

Ett varumärkes territorium består av 4 zoner som alla säger något om hur långt ett företag kan 

tänja på ett varumärkes gränser. Carl Peyron tar upp vikten av att företag noga måste studera 

varumärkets identitet. Han menar att företagen bör jämföra det egna varumärkets identitet 

med detaljerade ”Brand-image” mätningar för att på så sätt finna gränserna för varumärkester-
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ritoriet. Han menar även att det finns gränser för hur långt ett varumärke kan utvidgas och att 

det då är just varumärkesterritoriet som avgör. Ju starkare och mer laddat ett varumärke är 

desto större territorium har det. Han påpekar även att precisera varumärkesterritoriet är myck-

et viktigt i detta område. 

Som nämnts i tidigare kapitel så är kompetensen hos varumärket väldigt viktig när det gäll-

er specifika kategorier och segment för hur långt man kan tänja på varumärkets gränser. Där-

för gäller det för företag att noga förbereda sig inför en utvidgning. Gabriel Catrina tar upp 3 

punkter som även vi anser att företag borde ha i åtanke före en potentiell utvidgning. 

1) Utveckla en affärsplan för att gå in i en ny marknad eller utveckla en ny produktkate-

gori. 

2) Identifiera segmenten, deras behov, vilja att konsumera och märkesuppfattning. För att 

ta reda på detta behöver företagen göra djupgående marknadsundersökningar som av-

slöjar en total förståelse för kunderna och även förståelse för vad företagen måste göra 

för att lyckas på marknaden. 

3) Konkurrentanalys som innefattar scenarion om konkurrenternas reaktioner. 

Genom att göra ovanstående undersökningar får man fram varumärkets kärnvärden och 

grundläggande värderingar som tillsammans utgör varumärkets inre kärna. Det avgörande är 

sedan i vilken mån företaget lyckas leva upp till dem.  

Inom varumärkets yttre kärna finns de spontana associationer som människor har till varu-

märket. Den yttre kärnan innefattar utvidgningar som ligger nära eller långt ifrån den ur-

sprungliga produktkategorin och hur människor reagerar på dessa. Carl Peyron hävdar att det 

oftast inte är nödvändigt att förbereda kunderna på en kommande utvidgning om den ligger 

nära ursprungsprodukten. Konsumentens bild av varumärket kan ändras genom en utvidgning. 

Den kan ändras på ett positivt sätt som Carl Peyron menar, genom att den ger intryck av ett 

bredare utbud och större valfrihet. Han antyder att avsändaren vill ta ett större ansvar för hela 

konsumtionssituationen och kan erbjuda väl länkade lösningar som optimerar köparens total-

beslut. Konsumentens bild av varumärket kan även ändras på negativa sätt och Gabriel Catri-

na nämner här att en ”brand extension” kan förvirra kunden och på så sätt riskera att denna 

tappar de associationer den hade till varumärket. Det förbjudna området representerar utvidg-

ningar som av konsumenten riskerar att betraktas som meningslösa eller irrelevanta. Att röra 

sig inom detta område kan vara ett hot mot varumärket och äventyra hela ryktet. Enligt Gabri-

el Catrina är det vanligaste felet ett företag kan göra att försöka gå in i en ny marknad utan att 

verkligen förstå de segment man försöker nå ut till. Han tar även upp risken med att företag 
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som är marknadsledare inom en specifik kategori ofta ger sig in på nya marknader som ”ut-

manare” men utan att anpassa sina nuvarande strategier till den nya marknaden. Dessa företag 

blir då inte långvariga på den nya marknaden, de måste i sådant fall ändra sina strategier. Carl 

Peyron tar dock upp risken med uttunning, d.v.s. att varumärket till slut uppfattas som en di-

versehandel med svaga förbindelseelement mellan de olika erbjudande-

na/tjänsterna/produkterna. Detta leder i sin tur till att differentieringsgraden minskar och att 

märkeskapitalet försvagas. På liknande sätt menar Gabriel Catrina att det även finns en risk att 

förstöra hela varumärkets rykte om ett företag inte lyckas leverera en produkt som håller 

samma standard/kvalité som kärnvarumärket står för.  

6.4 Varumärkesutvidgning 

Som nämnt i tidigare kapitel finns det flera typer av varumärkesutvidgningar och med det 

kommer flera olika benämningar. De som ska behandlas i detta avsnitt är två av de fyra typer 

av utvidgningar som finns i teoriavsnittet, linjeutvidgningar och vertikala utvidgningar. Med 

hjälp av empirin ska vi analysera vilken typ av varumärkesutvidgning som kan appliceras på 

den företeelsen som tas upp i uppsatsen, och vilka för- och nackdelar som finns.  

En linjeutvidgning beskrivs som en modifierad eller ny version av en befintlig produkt, 

som måste innebära en märkbar skillnad för att vara meningsfull att genomföra.81 Det finns 

mycket som skiljer en vara och en tjänst, Carl Peyron menar att ett tjänstevarumärke innehål-

ler värderingar, kulturella uttryck och personlighet som överförs till den utvidgade varan. Om 

en mobiloperatör går från att sälja en tjänst till en vara följer alltså dessa värderingar med och 

förs över på varan och även om varan ligger nära tjänsten så kan det inte räknas som en linje-

utvidgning eftersom det inte är en modifierad eller ny version av en befintlig produkt. 

 

Enligt Gabriel Catrina gör mobiloperatörerna den här typen av utvidgningar främst för att få 

kontroll på priserna, minimera subventionerna (SAC), för att göra deras egna tjänster mer 

användarvänliga och för att skapa mer värde runt varumärket. En annan faktor som han näm-

ner är att det görs för att lättare kunna penetrera nya marknader. När Vodafone lanserade sitt 

mobilnät med tillhörande billiga ”low-end” mobiler i Kina och Indien, gjordes det som det 

”billigare” alternativet anpassat speciellt till det segmentet. I en vertikal utvidgning gör man 

                                                                 
81 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid.41 
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precis detta. Man vill bredda sin positionering på marknaden och man använder denna strategi 

för att flytta sitt varumärke uppåt eller nedåt. När ett varumärke flyttas nedåt finns risken för 

att man kan riskera sitt rykte och sin position.82 När Vodafone lanserade sitt mobilnät i dessa 

länder riskerade de sitt varumärke eftersom de flyttade det nedåt genom att de lanserade sig 

som ett billigare alternativ med sina ”private branded” mobiltelefoner. Detta kan göra att ne-

gativa associationer hos den befintliga kundbasen kan komma att skada varumärket eftersom 

den tidigare kundbasen associerat varumärket med något mer exklusivt. Varumärkesutvidg-

ning från tjänst till vara kan passa in i kategorin vertikala utvidgningar. Som enkätundersök-

ningen visar så har märket vid köp av en ny mobiltelefon ganska stor betydelse och ungefär 

lika många tillfrågade som hade förtroende för sin mobiloperatör kunde tänka sig att köpa en 

”private branded” mobiltelefon. Om en mobiloperatör förflyttar sitt varumärke nedåt kan det 

få som konsekvens att konsumenterna tappar förtroendet för varumärket och i sin tur inte vill 

konsumera företagets tjänster och varor. Vodafone lyckades med hjälp av sin lansering fylla 

marknadens/segmentets behov och samtidigt ta ett steg bort från konkurrenterna. Denna linje-

utvidgning, att använda sitt välkända ”tjänste”-varumärke på mobiltelefoner, har visat sig vara 

en succé och detta visar på att de engagerar sig i att tillverka mobiltelefoner och erbjuda tjäns-

ter till alla, vilket är ett slags löfte från Vodafone till kunderna.  

6.5 Analysresultat 

Avsikten med det här kapitlet är att besvara uppsatsens syfte genom att belysa de viktiga 

aspekterna som vi kommit fram till i analysarbetet. Uppsatsens syfte är ”Att analysera hur 

företag använder sig av varumärkesutvidgning från tjänst till vara som en del av sin varu-

märkesstrategi”. Genom att analysera vår empiri utifrån de teorier vi valt har vi kunnat kon-

statera följande resultat. Det är viktigt att företag har en tydlig varumärkesidentitet som åter-

speglar företagets värderingar där kärnidentiteten är det som gör ett varumärke unikt och är 

det som företag verkligen bör satsa på att förmedla till kunder och konkurrenter. En av grun-

derna till relationen mellan kund och företag är att kunden kan finna/skapa en egen identitet 

genom användandet av ett varumärke, och på så vis känna samhörighet till en viss grupp. En 

annan viktig aspekt vid denna typ av utvidgning är att uppmärksamma skillnaderna mellan 

varor och tjänster. Speciellt då kunden, vid tjänstprocessen, oftast är med från produktionen 

                                                                 
82 Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket: Brand extension, sid.42-48 
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och sedan skapar varumärket under hela processen. Till skillnad från en fysisk vara som oftast 

redan är färdigproducerad vid konsumtion och där varumärket redan har en identitet. Som 

företag måste man förbereda sig väl på en utvidgning så att inte varumärket, som är den star-

kaste tillgången, skadas. Konsumenterna kan få en ändrad uppfattning av varumärket och fö-

retaget måste då vara beredda på att förhindra de negativa konsekvenserna som kan följa. Där-

för är det viktigt att den utvidgade produkten lever upp till de förväntningar som kärntjänsten 

skapat åt varumärket. Hur har då företag använt detta som strategi?  

Nya varumärkesriktlinjer kan vara ett naturligt steg i utvecklingen av varumärkesstrategier. 

Steget är särskilt viktigt på uppkommande marknader där det erbjuder ytterligare et sätt att 

differentiera varumärket på, vilket i framtiden kan uppmuntra till ökad omsättning. 

Genom att vi gjorde en undersökning av konsumenternas attityder till detta fenomen kan vi 

konstatera att den här typen av utvidgning skulle mottagas positivt av målgruppen. Respon-

denternas svar tyder på att 49 % skulle kunna tänka sig att köpa en mobiltelefon som var till-

verkad av sin operatör. Om vi jämför detta svar med respondenternas svar på frågorna rörande 

betydelse av märke och förtroende kan vi dra slutsatsen att konsumenternas förtroende för 

kärnvarumärket är viktigt och något som företagen borde arbeta med. Enligt frågan om kon-

sumenterna skulle ha förtroende för en mobiltelefon tillverkad av sin nuvarande mobilopera-

tör väger nej sidan över och det visar att ett flertal företag inte har lyckats med att övertyga 

kunderna.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion 

Som vi redan konstaterat är varumärkesutvidgning ett mer kostnadseffektivt alternativ till att 

lansera ett helt nytt varumärke. Det är en strategi som innebär färre risker än att lansera ett 

nytt varumärke men för med sig andra typer av risker för det ursprungliga varumärket och det 

är därför svårt att säga hur den långsiktiga utvecklingen för ett varumärke kommer att se ut. 

Vi anser dock att det alltid kommer att finnas en balans mellan risker och fördelar då ett före-

tag planerar att genomföra en varumärkesutvidgning, åt något håll. Även fast de risker som 

kommer med en varumärkesutvidgning är relativt stora väger fördelarna ofta över inför beslu-

tet. Fördelarna har större värde för företagen och riskerna är något som de måste ha i åtanke 

och förbereda sig för. I en utvidgning från tjänst till vara tydliggörs en av fördelarna, då varan 

som utvidgas från en tjänst tillför värde till det ursprungliga tjänstevarumärket och tjänsten. 

 

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen, så har lite forskning gjorts om varumärkesutvidgning ut-

ifrån ett tjänsteperspektiv, d.v.s. från tjänst till vara. Det är därför svårt att säga hur detta per-

spektiv kan påverka utvidgningsprocessen när företag utvidgar sitt varumärke från tjänst till 

vara. Vad vi kan säga är att de skillnader som finns mellan tjänster och varor är något som 

företag måste uppmärksamma när de arbetar med varumärken och varumärkesutvidgningar. 

En av de största skillnaderna är att ett produktbaserat varumärke består ofta av en färdigpro-

ducerad fysisk vara med befintliga egenskaper som återspeglar varumärkets identitet. Till 

skillnad från en tjänst där konsumenten ofta är med under hela processen och genom detta 

skapar tjänstevarumärkets identitet. Med det sagt så vill vi ändå påpeka att skillnaderna mel-

lan tjänster och varor och hur de konsumeras och marknadsförs blir mindre och konsumenter-

na har mer att säga till om i produktionen av varor (t.ex. specialbeställda varor), men även 

företag som producerar varor lyssnar mer på sina kunder (t.ex. kundundersökningar) för att 
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kunna anpassa produkterna och nå ut till fler. I fallet med mobiloperatörerna kopplas tjänsten 

och varan samman och ökar på så sätt värdet på det viktiga kärnvarumärket. 

Vodafone har verkligen förstått att varumärket är en strategisk resurs och hur det kan vara 

med och skapa värde, då deras varumärkesutvidgning inte bara gjorde att deras varumärke 

fick en starkare position på marknaden, utan de tog även ett socialt ansvar. För Vodafones del 

så hittade de ett segment att fylla, vilket även betydde att de slapp undan konkurrens med 

andra stora mobiloperatörer. Genom att gå in på en helt ny marknad och erbjuda tjänster som 

ingen annan tidigare hade gjort, i alla fall inte med egenvarumärkta mobiltelefoner till ett lågt 

pris, satte Vodafone sitt varumärke på spel även om de har en tydlig identitetsuppfattning.  

 

Genom att använda sig av varumärkesutvidgning kan företag skapa starka varumärkesproduk-

ter som motsvarar kundens preferenser och behov. Detta genom att utforma produktens form 

och egenskaper eller anpassa tjänsten efter segmentet på den nya marknaden.   

7.2 Framtida forskning 

Med denna studie slutförd kan vi konstatera att ämnet ”varumärkesutvidgning från tjänst till 

vara” är ett relativt outforskat område samtidigt som det är väldigt omfattande med många 

komponenter att räkna in. Det är ett väldigt intressant men på många sätt krävande ämne, då 

det inte finns en entydig definition att handhålla sig till. Däremot är det många som forskar i 

ämnet och allt fler företag använder sig av fenomenet. 

En intressant synvinkel skulle vara att ta studien tillbaka några led och även ha med leve-

rantörers synpunkter. För att få en större inblick i hur detta används på företag skulle det även 

vara aktuellt med en djupare fallstudie på ett specifikt företag. Om det ligger rätt i tiden, kan-

ske följa ett företag från beslut om utvidgning tills den färdiga produkten finns på marknaden. 

Vi har i uppsatsen tagit upp att det är riskfyllt för ett företag att stretcha varumärket för myck-

et, då det kan få stora konsekvenser för varumärkets prestige/rykte. Därför kan det vara intres-

sant med en studie på ett företag som utvidgar sitt varumärke till en ”avlägsen” produktklass, 

dvs. något som inte ligger nära ursprungsprodukten, och därmed studera hur företaget balan-

serar riskerna med framgång och även hur detta tas emot av marknaden. 

Andra sätt skulle kunna vara att fokusera mer på konsumenterna och deras attityder till fe-

nomenet genom att göra djupare studier som t.ex. intervjuer eller fokusgrupper. 
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9.1 Bilaga 1 – Fullständig enkätintervju med Carl 
Peyron, Mind your brand 

 

Kortfattad information om företaget och dess verksamhet. 

MIND YOUR BRAND är ett svenskt oberoende nätverk av erfarna affärskonsulter med 

specialisering inom varumärken, kommunikation och verksamhetsutveckling. Vi är 8 se-

nior –konsulter som arbetar med uppdragsgivare inom privata och offentliga företag, 

snabbrörliga konsumtionsvaror, tjänsteföretag och industriföretag. Se 

www.mindyourbrand.se 

 

Företagets definition på ”Brand extension”? 

Att förflytta varumärket in i en ny produktkategori 

 

Skiljer sig processen åt när man utvidgar ett varumärke från tjänst till vara än när 

man utvidgar från vara till vara? 

Till skillnad från en vara så innehåller tjänstevarumärket en organisationsdimension som 

tillför värderingar, kulturella uttryck, kärnkompetens och personlighet till den utvidgade 

varan. 

 

På vilket sätt kan en Brand extension ändra konsumenternas bild av varumärket? 

Den ger intryck av ett bredare utbud och större valfrihet. Den antyder att avsändaren vill 

ta ett större ansvar för hela konsumtionssituationen och kan erbjuda väl länkade lös-

ningar som optimerar köparens totalbeslut. Om den förväntningen inte infrias så kan 

utvidgningen ge badwill istf goodwill. 

  

Är det viktigt att förbereda kunder på en utvidgning? 

Från fall till fall. Generellt nej. 
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Hur kan brand extensions påverka varumärket?  

- Risker (och hur dessa kan reduceras) 

- Risk för uttunning, dvs. att varumärket uppfattas som en diversehandel med svaga för-

bindelseelement mellan de olika erbjudandena/tjänsterna/varorna. Det minskar differen-

tieringsgraden och försvagar märkeskapitalet. 

- Att nya produkter floppar och det smittar av sig på de ursprungliga. 

- Att förväntningar inte infrias enligt ovan. 

- Fördelar 

- Optimering av resurser för varumärkesvård och marknadskommunikation. 

- Ett kostnadseffektivt sätt att växa organiskt 

- Ger snabbare penetration i målgruppen 

- Vitaliserar varumärket med innovation och variation 

- Förenklar Trademark management. (Färre varumärken att skydda) 

 

Vilka strategiska motiv kan finnas inför beslutet om brand extension? 

- Vad bör ett företag tänka på innan? 

Noga studera varumärkets identitet utifrån detaljerade brand image-mätningar för att 

finna gränserna för varumärkesterritoriet. Koncepttesta de nya tjänsterna dels utan va-

rumärke, dels under det aktuella vaumärket och analysera vad varumärket bidrar med. 

- Hur viktigt är varumärkesidentiteten? 

Central 

 

Vad är det vanligaste felet ett företag kan göra? 

Att inte ha en ordentlig varumärkesplattform att utgå ifrån. Att inte ha tillräckliga insik-

ter om kunder och marknaden man planerar att lansera på. 

 

Är det vanligare att företag vill skaffa nya kunder eller att stärka relationen med 

befintliga kunder? 

Tyvärr finns det alltför ofta fokus på att hellre skaffa nya kunder än att vårda och växa 

befintlig kundstock. Speciellt i företag med starka säljkulturer där belöningssystem byg-

ger på volym och nykundsbearbetning. 



 46 

På vilket sätt ska företag ta hänsyn till sina konkurrenter inför en utvidgning, både 

nya och befintliga? 

Konkurrentperspektivet är underordnat insikter om kunder, trender, marknadslogik samt 

den egna identiteten.  

 

Vilka olika anledningar kan finnas bakom valet av kategori som varumärket flyttas 

till? 

- Hur tas kategorierna fram? 

På basis av uppskattad markndstillväxt, inträdesbarriärer, rivalitet i branschen samt 

marginalnivåer. 

- Finns det några gränser för hur långt en utvidgning kan ske? 

Märkesterritoriet avgör. Ju starkare, mer laddat varumärke desto större märkesterritori-

um. Att precisera märkesterritoriet är alltså mycket viktigt i detta arbete. 
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9.2 Bilaga 2 – Fullständig intervju med Gabriel Catrina, 
Booz & Company 

 

Kortfattad information om intervjupersonen och verksamhetsområde. 

Gabriel Catrina, Senior Associate, Booz & Company, Stockholm. (www.booz.com, 

www.booz.com/nordic ) 

 

Gabriel Catrina is a management consultant focused on the telecommunications industry 

and the convergence of information, entertainment and communications markets. 

Consulting experience from working with leading players across the fixed, broadband, 

mobile and supplier/devices communications space  

Supports telecommunication and technology groups on strategy based transformation 

with emphasis on innovation, product, pricing and business development topics 

Expertise on strategy formulation for new business areas, commercial propositions, 

growth strategies, wholesale strategy, JVs and Internet strategy  

Works with leading with leading mobile operator groups and suppliers in the Nordics 

and across Europe. 

 

Din definition på ”Brand extension”? 

It is a “Marketing/business strategy”, based on using an established brand in a specific 

product or service category, to launch a new product or service in a new category, (busi-

ness area) 

Brand extension can incorporate new elements to create a new brand, but still has the 

core elements of the “old” established brand.  

It is usually used when companies want to diversify into new product areas, new indus-

tries, by leveraging the value and “positioning” of an existing brand. 
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Varför tror du att mobiloperatörer väljer att utvec kla och sälja private branded mo-

biltelefoner? 

-control price levels of devices,  

-minimize subsidies, whic in turn reduces SAC (subscriber acquisition costs) 

-customize devices to make their services more user friendly 

-to capture more value from device sales,  

-to help increase penetration of mobile services in developing regions, like India and 

China, by creating a low-end (cheap) mobile device suited for this specific segment, that 

the mobile device manufacturers were not providing (e.g. Vodafone in early 2000s) 

Most mobile operators co-brand devices by just having their logo attached and customiz-

ing the software that the device manufacturers. 

However, by brand extension I mean developing a “new” device branded only by mobile 

operators. 

Mobile operators started with low-end phones, and now are evolving to higher end own 

branded devices. 

 

Varför väljer mobiloperatörerna att ge sig in på mobiltelefonmarknaden med sitt 

varumärke, när det innebär att konkurrera med väldigt stora företag med starka 

varumärken? 

Mobile operators decide to compete with mobile device manufacturers to  

- control the services that customers can and cannot access 

- increase the penetration on developing regions by offering an attractive device 

for the low end segment of the market, 

- balance the negotiation power of device manufacturers, 

- to promote the use of specific services, (e.g. T-mobile sidekick, texting, position-

ing). 

In general, large operators (international/global) tend to have the “market power” and 

strong brands (and budgets) to enter into this strategies, and are more able to compete 

with large companies. Also, they partner with device manufacturers to develop the own 

devices. 
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Some mobile operators see this as an investment to generate more service revenues and 

are not really looking for specific device sales profitability 

 

Skiljer sig processen åt när man utvidgar ett varumärke från tjänst till vara än när 

man utvidgar från vara till vara? 

The process may look different for a company that is a pure services company, entering a 

product area (physical product) – may lack capabilities (resources, expertirse, knowl-

edge) to do it right. Then the process will need to incorporate some sort of collaboration 

with a 3rd party, ( e.g. T-mobile and HTC for the sidekick,  Vodafone-HTC) 

 

På vilket sätt kan en Brand extension ändra konsumenternas bild av varumärket?  

Consumers associate brands with specific words, needs, places in their brains. A brand 

extension can confuse the customers, and risk loosing the association. Change the asso-

ciation, allow other brands to take the place, 

 

Hur kan den här typen av brand extensions påverka varumärket?  

- Risker inom mobilbranschen (och hur dessa kan reduceras)  

Affect the perception and value of the brand if the mobile operator fails to deliver a high 

quality, competitive device, up to the standards of their brand / brand values,  

- Fördelar inom mobilbranschen 

Can strengthen the brand (core brand), especially when the device also allows to im-

prove the user experience for mobile operator services,   

 

Vad bör ett företag tänka på innan? 

1) Business case for entering new category/product area 

2) What segments are they targeting, their needs, willingness to buy from a supplier like 

them, brand perception. Market research, but a special kind that provides 2 things: 

a) a complete understanding of the customers, the market, their needs, their motiva-

tions to buy, the perception of different brands (suppliers) 

b) an understanding of what the company needs to do/offer in order to succeed. This 

by testing different product/service arquetypes/concepts into focused groups and 
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learn how different segments will react to brand, product offering, perceived 

value,  

3) Level of competition, competitive reaction (what scenarios are plausible) 

 

Vad är det vanligaste felet ett företag kan göra? 

The most common is to fail on Nr 2 above, i.e. understanding the segments, and what 

takes to succeed. Taking the time and resources to define exactly how to enter and how 

the brand will be positioned in this “new” area.  

Usually leading companies in a specific category enter new areas as “challengers”. 

Common to not adapt their strategies to this new reality. They need a different strategy!!! 

 

På vilket sätt ska företag ta hänsyn till sina konkurrenter inför en utvidgning, både 

nya och befintliga? 

Companies need to do a competitive analysis of the market/area that they are entering, 

and develop some scenario analysis on how their strategy will impact competition and 

the possible reactions. But also, they need to analize potential new entrants, which could 

be their own existing competitors imitating their brand extension strategy into the same 

area (especially if they are successful!) 

-Armani, prada, dolce&gabbana, -    actors and merchandising, adidas, 
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9.3 Bilaga 3 - Enkätfrågorna 

 

Allmänna frågor: 

 

1. Är du: 

Kvinna   

Man   

 

2. Hur gammal är du? 

15 – 24  

25 – 34  

35 – 44  

45 – 54  

55 – 64  

 

Undersökningsfrågor: 

 

3. Vilken mobiloperatör har du i dagsläget? 

………………………………………………………….. 

4. Från vilken tillverkare är din mobil? 

…………………………………………………………… 

 

5. Hur viktigt är märket för dig vid köp av mobilte lefon? 

Mycket viktigt   

Ganska viktigt   

Inte särskilt viktigt   

Inte alls viktigt   
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6. Hur stort förtroende känner du för din mobiloperatör? 

Mycket Stort   

Ganska Stort   

Inte särskilt stort   

Inget alls    

 

7. Skulle du känna förtroende för en mobil tillverkad av din operatör istället för av 

en känd tillverkare? 

Ja   

Nej   

 

8. Skulle du kunna tänka dig att köpa en mobil som är tillverkad av din operatör? 

Ja   

Nej   

 

9. Om JA, vilken typ av mobil (tillverkad av din operatör) skulle du då kunna tänka 

dig att köpa? 

Basfunktioner (samtal, sms)   ja    nej  

Kameramobil    ja    nej  

Musikmobil    ja    nej  

Smartphone (Internet, e-mail, kamera, musik, specialfunktioner)  

    ja    nej  

 

10. Hur stor betydelse skulle priset ha? , i jämförelse med en ”märkes”-mobil. 

Mycket Stor   

Ganska Stor   

Inte särskilt stor  

Ingen alls    
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9.4 Bilaga 4 - Enkätsammanställning 

 

 

1. Är du: 

 

 

 

 

 

 

2. Hur gammal är du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinna  124 57% 

Man  93 43% 

15-24  44 20% 

25-34  94 43% 

35-44  34 16% 

45-54  20 9% 

55-64  22 10% 

65-74  5 2% 
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5. Hur viktigt är märket för dig vid köp av mobilte lefon? 

 

 

 

 

 

6. Hur stort förtroende känner du för din mobiloperatör? 

 

 

 

 

 

 

7. Skulle du känna förtroende för en mobil tillverkad av din operatör istället för av 

en känd tillverkare? 

 

 

 

 

 

Mycket viktigt  46 21% 

Ganska viktigt  90 41% 

Inte särskilt viktigt  55 25% 

Inte alls viktigt  28 13% 

Mycket stort  62 28% 

Ganska stort  119 54% 

Inte särskilt stort  28 13% 

Inget alls  10 5% 

JA  105 48% 

NEJ  114 52% 
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8. Skulle du kunna tänka dig att köpa en mobil som är tillverkad av din operatör? 

 

 

 

 

 

 

9. Om JA, vilken typ av mobil , tillverkad av din operatör, skulle du då kunna tänka 

dig att köpa? 

 

 

 

 

 

10. Hur stor betydelse skulle priset ha? I jämförelse med en ”märkesmobil”? 

 

 

 

JA  109 49% 

NEJ  110 51% 

Basfunktioner (samtal, sms)  50  

Kameramobil  44  

Musikmobil  40  

Smartphone (internet, e-mail,kamera,musik, specialfunktioner)  42  

Mycket stor  54  

Ganska stor  72  

Inte särskilt stor  21  

Ingen alls  4  


