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Bakgrund:  Bakgrunden sammanfattar lyxens historia och situationen idag. Lyx blir 
tillgängligt för fler konsumenter, och lyxmarknaden har haft en stadig ekonomi 
under en lång tid och pekat uppåt. Företag agerar olika under rådande 
lågkonjunktur, och under tidigare lågkonjunkturer har de företag som satsat på 
kundvärde framför prissänkning klarat sig bäst. Något som påverkar företagens 
beteende är nya trender och förändrat beteende hos konsumenten. Slutligen 
konstateras att det råder motstridiga åsikter gällande lyxföretagens överlevnad 
under lågkonjunktur. 

Problemformulering: Vilken strategi är viktig för exklusiva företag att använda sig av vid en 
lågkonjunktur?  

Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera svenska exklusiva 
företags strategier under en lågkonjunktur, och se om det finns ett samband 
mellan företagets strategier och varumärkets exklusivitet.   

Metod: Genom en förstudie tas en ”lyxlista” fram där varumärkesexperter fått betygsätta 
14 svenska varumärken utefter lyxighet. I steg två görs en kvalitativ 
undersökning genom intervjuer och analys av sekundärdata på utvalda företag 
utefter ett bekvämlighetsurval. Detta för att analysera företagens valda strategier 
och jämföra dem med företagets plats på ”lyxlistan”. 

Teorier: Teorier som används är Marknadsmixen, Involvering- och varumärkesteorier, 
samt ”Linestretching” (upward stretch), ”Servicepaketet” och ”CRM”.  Även mer 
specifika lyxteorier som ”Värdet på lyxvarumärket”, ”Luxury brand stretching”, 
”Priset på lyx” och ”Lyxkommunikation” används. 
Utifrån teorier skapas en matris med värdena Trovärdighet/Face Value och 
Utveckling/Utbyte. De teorier som har använts i matrisen föreslår att företag 
som profilerar sig som ”lyx” bör fokusera på utveckling, och kommunicera detta 
med trovärdighet för att få höginvolverade kunder med stark lojalitet och liten 
priskänslighet. 

Resultat: Resultat visar att de varumärken som hamnade högst upp i lyxlistan, även blev 
de varumärken som använder sig av den strategi föreslagen i matrisen, d v s 
utveckling och trovärdighet. 

 



 
Abstract 

 
Title:  The survival of luxury brands during recession – How does Swedish luxury 

brands reason and what strategies are important? 
Course: Business Administration C, Bachelor’s essay 15hp, specialization Service 

Management, VT2009. 
Authors:  Heidi Paatere and Nicole Edlund 
Tutors:   Hans Zimmerlund and Göran Grape 
Key words: Service management, Luxury brands, Involvement theory, Luxury brand 

stretching, CRM, Branding, face value, luxury strategy, pyramid model, galaxy 
model, premium, recession. 

 
About: The luxury market has steadily grown from the industrial revolution and 

onwards. Changes in society, trends and the increased living standards has 
enabled more people to consume luxury goods.  
The world is going through a major economic crisis at the moment. Studies 
shows that companies that have focused on added value rather than lowering 
prices has survived past financial crisis. It is also obvious that companies act very 
different during times of crisis. Adding to the problem is trends that point to a 
more careful consumption and environmental awareness. Different sources 
suggest different opinions on the situation and future for the luxury market. 

 
The purpose of the study is to answer what strategies are important for luxury 
brands during a financial crisis. 

 
To answer this a qualitative study is performed on Swedish luxury brands to 
analyse what their strategies are during the current economic crisis and compare 
that to how ”exclusive” or ”luxurious” they are considered. This to investigate if 
there is a relationship between a brands exclusiveness and chosen strategy. 
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1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt presenteras fenomenen exklusivitet och lågkonjunktur som ligger till grund 
för uppsats och valda teorier. Därefter följer en problemdiskussion och 
problemformulering, samt syftet med studien. Perspektiv kommer att tas upp, och en 
presentation görs över de begrepp som är relevanta för undersökningen. 
 

 
1.1 Bakgrund  
 

Lyx igår och idag 
 
Lyx har funnits i tusentals år, men ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde under 
exempelvis den kinesiska dynastin eller antika Grekland. Lyx har förändrats bara de 
senaste femtio åren, och efter andra världskriget blev lyxmarknaden en hel industri. 
Kortfattat kan man säga att det är fyra drivkrafter som bidragit till lyxens framväxt bland 
den stora massan. Den första drivkraften är demokratisering. Fler människor fick tillgång 
till lyx när klassamhället luckrades upp och detta bidrog förstås till att företagen fick en 
större kundgrupp och fler konkurrenter. Den andra drivkraften är att det skedde en 
ökning av tid och pengar för den stora massan. Arbetsdagarna minskade och 
levnadsstandarden ökade. Den tredje kraften är globalisering som bidrog till att det blev 
lättare för företag och konsumenter i olika delar av världen att kommunicera med 
varandra, och nya lyxvaror som siden, kryddor och finare viner introducerades på 
marknaden. Den sista drivkraften är kommunikation som via massmedia öppnade 
människors ögon gällande vad världen hade att erbjuda.1  

Lyxbranschen utvecklades ännu ett steg i och med att American express lanserar sina 
Guld- och platinakort på 80-talet. Dessa kort lade grunden för yuppiekulturen som i sin 
tur lade grunden för en ny form av konsumtion och ett trendskifte i lyxindustrin. 
Trendskiftet innebar en större skala konsumenter med möjlighet att konsumera exklusiva 
varor – och att lyxen blivit mer lättillgänglig.2   
 
⇒ Lyx blir tillgängligt för fler konsumenter. 
 

                                                
1 Kapferer & Bastien (2009) "The Luxury Strategy", Cornwall, Sid. 10-15. 
2 Blennow, Elisabeth, ”Strålande tider för lyxen” [www] Hämtat från 
<http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Stralande-tider-for-lyxen/> 13 maj 2009. 
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Globalisering, högkonjunktur och nya beteendemönster har lett till att ännu flera har 
möjlighet att köpa lyxvaror – och lyxföretagen har fler konkurrenter än någonsin. Total 
omsätter lyxmarknaden hela 2700 miljarder kronor om året, och väntas fördubblas till 
2010.3 Tittar man på marknaden i stort har den från 1984 och framåt ökat för varje 
kvartal, och år 2006 nåddes kulmen i det ökade konsumtionsbeteendet.4  
 
⇒ Lyxmarknaden har haft en stadig ekonomi under en lång tid och pekat uppåt. 
 

Lågkonjunkturen 
 
Idag ser situationen annorlunda ut. Hela året har kretsat kring svarta rubriker om 
börsras, konkurser och varsel. I tidningar har det dagligen stått om hur bilbranschen går 
på knäna – General Motors vill sälja SAAB, och Volvo har gått med en förlust på 5,8 
miljarder.5 Även inom detaljhandeln märks effekten. Människor handlar mindre och 
framförallt försiktigare.6  

Lågkonjunktur förändrar automatiskt situationen för de flesta företag, oavsett om de 
säljer budget- eller lyxvaror. Företagen tvingas till olika åtgärder för att inte gå i konkurs.  
Lärdomar från tidigare lågkonjunkturer visar på att det var uthållighet och långsiktigt 
tänk som var viktigast för företagens överlevnad. Henrik Larsson Broman, analytiker på 
Prosales, har sammanställt resultat från olika studier som har genomförts under tidigare 
lågkonjunkturer. Samanställningen visar att de företag som litade på att det snart skulle 
ske en konjunktursvängning, och vågade öka sina investeringar i marknadsföring och 
säljutveckling, klarade sig bättre än de företag som drog ner och gjorde besparingar. När 
lågkonjunkturen sedan vände kunde dessa modigare företag ta marknadsandelar. I 
sammanställningen kommer det även fram att det är bättre för företag att satsa på 
kundvärde än pris. I svårare tider är det bra om företag kan visa sina kunder hur de 
skapar värde.7  
 
⇒ Under tidigare lågkonjunkturer har företag som satsat på kundvärde framför 
prissänkning klarat sig bäst.   
 
 

                                                
3 Storwall, Anna-Karin, ”Mingel med miljonärer” [www] Hämtat från 
<http://www.e24.se/kvinna/riktliv/artikel_42263.e24> 13 maj 2009. 
4 Riksbankens inflationsrapport från 2006:3. 
5 Se exempelvis TT, ”Volvos förlust 5,8 miljarder” och Westerlund, Kenneth, ”GM vill ge bort Saab”, [www] Hämtat från 
DN Ekonomi, 13 maj 2009. 
6 Direkt/Affärsvärlden, "Stor påverkan av lågkonjunkturen”, [www] Hämtat från <http://www.affarsvarlden.se> 13 maj 
2009.  
7 Visanji, Nelly, ”Så överlever företagen lågkonjunkturen”, [www] Hämtat från <it24.idg.se> 2 maj 2009. 
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Hur företag & konsumenter agerar under den rådande lågkonjunkturen 
 

Hur företag agerar i dagens lågkonjunktur skiljer sig från fall till fall. Vissa företag sänker 
priserna för att locka till sig konsumenter. ICA-butikerna har sänkt priser på 2400 
butiksvaror, och finansieringen av prissänkningarna har skett genom 
kostnadseffektivisering i de enskilda butikerna, koncernen och förhandlingar med 
leverantörer.8  

En annan strategi är varsel, och Volvo är ett exempel på företag som använt sig av det. 
Det är framförallt lastbilstillverkningen som har tagit skada.9 Redan i februari meddelade 
Volvokoncernen att personalen, som tidigare var drygt 100 000, skulle minskas med cirka 
16 000, varav nästan 8 000 i Sverige.10 Scania vill däremot undvika varsel och satsar på 
kompetensutveckling för att vara starkast när vändningen kommer. Konceptet kallar 
Scania för "Utbildningsfabriken", och ska ge medarbetarna en positiv upplevelse och 
stärka Scanias produkter och tjänster.11  
 
⇒ Företag agerar på olika sätt under den rådande lågkonjunkturen.  
 
Det finns motstridiga åsikter om hur det ser ut för lyxmarknaden i den rådande 
lågkonjunkturen. Enligt Bain & Company, analysföretag inom lyxbranschen, har 
lyxkonsumtionen minskat med nästan 200 miljarder kronor från januari till juni 2009, 
om jämförelse görs med hur mycket lyx människor konsumerade under samma period 
förra året. I rapporten framgår även att lågkonjunkturen har fört med sig en ny trend 
bland lyxkonsumenterna – de konsumerar billigare produkter, men inom samma 
varumärke. Istället för att företaget Gucci exempelvis säljer en väska, säljer de en scarf.  
Företagen behåller därmed sina lojala kunder trots den nedsatta lyxkonsumtionen. Andra 
trender som syns är att kvalité är viktigare än modetrender, och företag som satsar på 
upplevelser i form av in-store events går bra. Bain & Co tar även upp i rapporten att 
lyxkonsumenterna söker sig till outlets och utförsäljningar av lyxmärken. Claudia 
D'Arpizio, lyxvarumärkesexpert som ligger bakom Bains "Luxury Goods Worldwide 
Market" studie, menar att den förändrade konsumtionsbeteendet kan vara en fördel för 
lyxföretag. Lyxföretagen kan vinna nya kunder och stärka relationerna med existerande 
kunder genom att titta på dessa nya trender.12  
                                                
8 Pettersson, Janne, ”ICA sänker priserna” [www] Hämtat från <www.ica.se> 27 april 2009.  
9 Västerbotten-Kuriren, ”Volvo varslar vidare” [www] Hämtat från <http://www.vk.se/Article.jsp?article=272320> 25 
april 2009. 
10 Rapport, ”Volvo varslar drygt 1500 anställda” [www] Hämtat från 
<http://figureskate2008hb.svt.se/2.22620/1.1528910/volvo_varslar_drygt_1_500_anstallda?lid=senasteNytt 
_275216&lpos=rubrik_1528910> 14 april 2009. 
11 Rosendahl, Linda, ”Scania”. Hämtat från Handelshögskolan i Stockholm, Documents, Scania.pdf. 
12 Bain & Company, "The challenges facing luxury goods" [www] Hämtat från <www.bain.com>. 
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Den här typen av trender syns även på den svenska marknaden. Kunden förblir lojal 
gentemot varumärket, men köper en billigare produkt. Pontus Frithiof, ägare till 
restaurangen ”Pontus!” ser en minskad efterfrågan på dyrare rätter, men ökad efterfrågan 
på just luncher. En annan trend som märks av på restaurangen ”Pontus!” och även 
”Sturebadet”, är att gäster kompenserar en dålig dag på börsen med en lyxig lunch och ett 
glas vin – eller en skön behandling och träning. Sturebadets marknadschef Andrea 
Berglöf tror att man gärna vill unna sig själv välmående då man är pressad i livet, att det 
är i dessa tider man verkligen behöver avstressande metoder att ta till.13  
 
⇒ Nya trender och ett förändrat beteende hos konsumenten.  
 
Samtidigt som det finns rapporter och artiklar om att lyxkonsumtionen minskar, finns 
det minst lika mycket skrivet om att det går bra för lyxföretag. Magnus Kroon, ansvarig 
för handelsutveckling på svensk Handel i Göteborg, menar att lyxbilar, märkeskläder och 
dyra klockor säljer minst lika bra som tidigare. Detta menar även Peder Lamm, 
chefsredaktör på Connoisseur, som i en artikel skriver om att överklassen ”frossar” trots 
att det är kris. Lamm menar även att konsumtionen av lyxvaror gått ner under andra 
ekonomiska kriser, men inte denna. Exempel på den mest exklusiva marknaden av alla – 
konst – går hur bra som helst. Även Bo Ekström, VD för Nielsen, menar att kunderna 
fortsätter att handla invanda varor från högkonjunkturen. Då framförallt ekologiska 
produkter och dyrare premiumvaror.14 15  

Det är problematiskt att olika källor ger olika information om hur det går för 
lyxföretag – men inte alls konstigt. Lågkonjunkturen är här och nu. Det svårt att 
rapportera om något som sker i rådande stund. 
 
⇒ Motstridiga åsikter gällande lyxföretagens överlevnad under lågkonjunktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Aronsson & Eklund, “Handlarna håller skenet uppe”. Veckans affärer 2008, häfte 49, Sid 14–18. 
14 Broberg, Peter, ”Lyxvaror lockar trots finanskris” [www] Hämtat från <nyheter 24.se/nyheter/ekonomi/> 2 april 2009. 
15 Callius, Sofia, ”Ekovaror tappar inte – trots konjunkturdipp” [www] Hämtat från <www.dagenshandel.se> 10 april 
2009. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare var lyx något nästintill ogripbart, men i och med drivkrafterna demokratisering, 
ökning av tid och pengar, globalisering och kommunikation har lyx blivit tillgängligt för 
många fler. Gällande lyxmarknaden så har ekonomin varit stadig under en längre period 
och pekat uppåt, men nu råder lågkonjunktur. Under tidigare lågkonjunkturer har 
situationen förändrats för företag, och de företag som satsat på kundvärde har klarat sig 
bättre än företag som sänkt sina priser.  

Som det har framgått i bakgrunden är det svårt att se hur lyxföretag agerar och bör 
agera under den rådande lågkonjunkturen, då världen just nu befinner sig mitt i den.  
Vad det däremot går att undersöka är hur lyxföretag resonerar kring lågkonjunkturen, 
och utefter det få en klarare bild om lämpliga strategier. 

 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilken strategi är viktig för exklusiva företag att använda sig av vid en lågkonjunktur?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka och analysera svenska exklusiva företags 
strategier under en lågkonjunktur, och se om det finns ett samband mellan företagets 
strategier och varumärkets exklusivitet.   
 
 
1.5 Perspektiv och avgränsningar 
 
Studien ämnar undersöka och analysera hur lyxföretag resonerar kring lågkonjunktur, 
därför är det valda perspektivet ett företagsledningsperspektiv. Undersökningen 
avgränsar sig till att titta på svenska varumärken som profilerar sig som lyxiga eller 
exklusiva. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
 

Face Value och trovärdighet 

Face Value handlar i denna uppsats om det ytliga värdet. Många företag har som mål att 
skaffa så många kunder som möjligt – och satsar därför stora resurser på reklam- och 
annonskampanjer. Att kunden kan övertalas till ett köp beroende på hur man förändrar 
sin produkt eller tjänst är ofta en uppfattning i företag som satsar på Face Value. 
Motsatsen till Face Value är istället att skapa ett inre värde för kunden – att skapa 
trovärdighet. Här vårdar företaget relationen till sina nuvarande kunder, och binder 
kunderna till sig genom att hela tiden addera värde och kvalité. Face Value leder kanske 
till fler tillfälliga kunder – men färre lojala kunder. Inom lyxmarknaden är det viktigt att 
företagens kunder inte sviker vid en konjunktursvängning – det är viktigt att deras 
kunder är lojala. Face Value och trovärdighet kommer även att tas upp i teorikapitlet. 

Vad anses som lyx? 

Lyx finns överallt idag. Det uppkommer nästan dagligen nya termer för vad lyx är: äkta 
lyx, masstige (från begreppet massa och prestige), premium, ultrapremium och så vidare. 
Men om allt är lyx, då har termen "lyxighet" ingen mening längre.16 Trots en risk för 
urvattning kommer begreppet lyx att användas i vidare mening i denna uppsats. Många 
av de valda företagen som finns med i undersökningen beskriver inte sig själva med ordet 
”lyx”, utan möjligen ”premium” eller ”exklusiv”.  

Vad är då lyx enligt facklitteraturen? Lyx handlar om status och social markering. Lyx 
kan användas som en form av "show up" för vänner. Kanske inreds huset extra lyxigt för 
att det förväntas att göra det i den sociala gemenskap man tillhör, och kanske köper man 
den där Champagneflaskan till vännerna när man bjuds på middag för att imponera. Eller 
så används lyx för ens egen tillfredsställelse. I detta sistnämnda fall är lyx alltid kvalitativ 
framför kvantitativ, hedonism framför funktion och tillfredsställer fler än ett sinne. Lyx 
ska inte blandas ihop med pris. Lyxens roll har inget med priset på en vara eller tjänst att 
göra, och lyxstrategier kan användas av fler branscher än enbart lyxbranschen.17  
I teorikapitlet under ”Specifika lyxstrategier” kommer begreppet lyx att beskrivas mer 
ingående. 
 
 
 
 
                                                
16 Kapferer & Bastien (2009), Sid 1. 
17 Ibid Sid 17–31. 
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2. Metod 
 
 
I detta avsnitt redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien 
samt undersökningsmetod. Avslutningsvis presenteras en metodbakgrund där 
vetenskapligt förhållningssätt, ansatser, trovärdighet och källkritik kommer att diskuteras. 
 

 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna undersöka sambandet mellan företagets strategier och varumärkets 
exklusivitet måste en rangordning över varumärken tas fram. Eftersom det inte finns en 
tradition av lyx i Sverige på samma nivå som på den amerikanska marknaden, finns det 
heller inte någon publicerad lista där svenska varumärken har rangordnats efter hur 
lyxiga de är. På grund av detta måste en förstudie göras för att få fram lämplig underlag, 
och en ”lyxlista” tas fram för svenska varumärken. Uppsatsen är därför indelad i två faser: 
 

Fas 1 – Lyxlista 
 

Här görs en förstudie där en lista sammanställs på de svenska varumärken (företag) som 
profilerar sig som lyxiga eller exklusiva. Därefter görs en kvantitativ studie i form av 
enkätundersökning vars syfte är att skapa en rangordning utefter lyxighet. 
Enkätundersökningen kommer att skickas till 15 stycken varumärkesexperter/ 
designstrateger som ska rangordna valda varumärken inbördes.  
 

Fas 2 – Intervjuer 
 

Denna fas är en kvalitativ studie i form av intervjuer med marknads- och 
kommunikationsansvariga på de företag som tas fram i fas 1. Syftet med intervjuerna är 
att undersöka hur dessa företag resonerar kring en lågkonjunktur. Ur dessa intervjuer 
utrönas och analyseras sedan företagets valda strategier. Slutligen kommer företagens 
valda strategier jämföras med företagets plats på ”lyxlistan” som togs fram i fas 1. 
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2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Förstudie 
 
I denna undersökning har 14 svenska varumärken valts ut som profilerar sig med orden 
”lyx”, ”exklusivitet” eller ”premium”, alternativt blivit officiellt rankade eller utnämnda 
som lyxföretag: 
 
1. Grand Hôtel (5 stjärnor) 
2. Lydmar Hotel (5 stjärnor)  
3. Hotel Rival (Utnämnda till ett av världens lyxigaste hotell) 
4. Mathias Dahlgren (lyxrestaurang) 
5. Edsbacka krog (lyxrestaurang) 
6. Frantzén/Lindeberg (lyxrestaurang) 
7. F12 (klassificerad som lyx av DN På stan) 
8. Koenigsegg (lyxbil) 
9. Nikolaj d'Etoiles (omnämnda som Sveriges ”enda lyxmärke”) 
10. Lars Wallin (lyxiga kläder) 
11. Sturebadet (Stockholms mest exklusiva spa) 
12. Efva Attling (lyxiga smycken) 
13. Cape North (Ultra premium Vodka) 
14. Hästens (lyxiga sängar) 

 
2.2.2 Enkätundersökning 
 
För att kunna rangordna samtliga varumärken i hur lyxiga de anses vara har en 
enkätundersökning skickats ut till 15 stycken varumärkesexperter eller designstrateger.  
Experterna har betygsatt varumärkena utefter ”lyxighet”. ”1” motsvarar ”ganska lyxigt” 
och ”5” motsvarar ”extremt lyxigt”. Dessa begrepp är subjektiva, men då syftet med 
undersökningen är att få fram hur lyxiga varumärkena upplevs kan detta angreppssätt 
anses vara motiverat.  
 
2.2.3 Intervju  
 
Intervjuer görs med marknads- eller kommunikationsansvariga på utvalda företag som 
tagits fram i fas 1, för att höra hur de resonerar kring lågkonjunkturen. Intervjuerna 
kommer att ske via telefon eller mail-kontakt. Företagen som intervjuas väljs ut med ett 
bekvämlighetsurval, därför kommer endast de företag presenteras i empirin som är 
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tillgängliga. Även sekundärt material i form av tidigare intervjuer eller pressmeddelanden 
kommer att användas i de fall där intervjun uteblir på grund av att företaget inte har tid 
att svara på frågor. 
 
Syfte med intervju: Höra hur företaget resonerar kring lågkonjunkturen.  
Två huvudfrågor ställs: 
1) På vilket sätt har ni påverkats av lågkonjunkturen? (allmän fråga) 
2) Agerar ni annorlunda idag än för två år sedan? 
 
 
2.3 Metodbakgrund 
 
Det teoretiska synsätt som valts för denna undersökning är holistiskt. Ett holistiskt 
synsätt innebär att alla aktiviteter inom företaget är beroende av varandra och inget kan 
ses som skilt från det andra. Marknadsföringsdelarna inom ett holistiskt synsätt är 
relationsmarknadsföring, intern marknadsföring, integrerad marknadsföring och "social" 
marknadsföring (dvs marknadsföring för företagets sociala ansvar). Det centrala inom 
detta synsätt är att ha ett brett och integrerat perspektiv på företagets aktiviteter och 
marknadsföring.18 
 
2.3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
De två vanligaste förhållningssätten inom samhällsvetenskapen är positivism och 
hermeneutik. 

Positivismens grundläggande princip är att all vetenskap ska byggas upp på samma 
sätt, och bygger på tanken att det finns en enhetlig vetenskap. Positivism innebär att 
forskaren applicerar naturvetenskapliga metoder på undersökningen av 
samhällsvetenskapliga fenomen. Positivismen är den kunskapsteori som anses vara helt 
objektiv. Med andra ord ska forskarens uppfattning av forskningsobjektet vara helt fri 
från religiösa, politiska och sociala faktorer.19  

Heremenutik är positivismens motsats och den grundläggande principen handlar om 
att förstå grundbetingelsen för människans existens. Forskarens roll är öppen och 
subjektiv, och forskarens funktion är kvalitativ förståelse och tolkning.20  

 
 

                                                
18 Kotler & Keller (2006), ”Marketing Management 12e”. New Jersey, Sid 16. 
19 Wallén, Göran (1996), “Vetenskapsteori och forskningsmetodik”. Andra upplagan. Studentlitteratur. 
20 Ibid. 
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Val av förhållningssätt 
 
I denna studie kommer ett hermeneutisk förhållningssätt att användas. Syftet är att tolka 
och förstå ett fenomen i en föränderlig värld. Det går inte att angripa 
forskningsproblemet ur ett positivistiskt synsätt då det inte finns angivna formler för 
exklusiva varumärken och deras positionering och varumärkesutvidgning. Data kommer 
att tolkas subjektivt och syftet är en kvalitativ förståelse. 
 
2.3.2 Vetenskaplig ansats 
 
De vanligaste ansatserna är deduktion och induktion.  

Deduktion innebär att dra slutsatser från generella teorier till specifika fenomen.21 
Med ett deduktivt arbetssätt utgår man från befintlig teori, och därför är ansatsen objektiv 
och subjektiva uppfattningar utesluts. 

Induktion innebär att utifrån specifika fenomen dra slutsatser som formulerar en 
teori. Här blir ansatsen tydligt subjektiv då egna idéer och föreställningar  
kommer att prägla de teorier som skapas.22  
 

Val av vetenskaplig ansats 
 

Studien är utformad som en deduktiv studie då den med hjälp av befintliga teorier ämnar 
dra slutsatser om lyxvarumärkens strategier under lågkonjunktur. Teorier om varumärke, 
involvering, service med flera skapar en teoretisk syntes. Utifrån data jämförs syntesen 
med verkligheten.  
 
2.3.3 Metodologisk ansats 
 
De olika metodologiska ansatserna är kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Kvalitativ metod innebär att analys utförs genom att man klassificerar och får fram 
meningsinnehåll. Syftet är överförbarhet till andra områden.23 Det man letar efter i 
analysen är mönsterbestämmande variabler som i praktiken utgörs av konceptuella 
kategorier som sammanfattar, beskriver och förklarar den data som har samlats in.24 
Analysen består av tolkandet av de texter som kan uppstå under undersökningen, som 
bland annat kan vara genomförda intervjuer. 

                                                
21Johannessen & Tufte (2003), ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”. Liber AB, Sid 35. 
22 Patel & Davidsson (1994), ”Forskningsmetodikens grunder”. Studentlitteratur, Sid 12-13. 
23 Johannessen & Tufte (2003), Sid 20, 67 och 105. 
24 Christensen, L. Et al (2001), “Marknadsundersökning – en handbok” Andra upplagan, Studentlitteratur AB. 
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Kvantitativ metod innebär att analys utförs genom räkning och olika statistiska 
beräkningar. Syftet är att åstadkomma statistisk generaliserbar kunskap.25 
 

Metodval 
 
I denna undersökning kommer en kvantitativ metod att användas i Fas 1 för att få fram 
data i form av en enkätundersökning. Därefter kommer en kvalitativ metod att nyttjas i 
form av intervjuer och analys av sekundär data då syftet är att få en ökad förståelse av 
fenomenet exklusiva varumärken, och deras möjliga strategier under lågkonjunktur.  
 
2.3.4 Undersökningsansats 
 
Det finns olika undersökningsansatser vid vetenskapliga studier. Syftet och problemet 
bestämmer till stor del valet av undersökningsansats. De ansatser som finns är 
explorativa, deskriptiva, förklarande samt fallstudier.  

Explorativa studier ämnar samla in så mycket kunskap som möjligt för ett visst 
fenomen eller problemområde. Forskaren använder sig ofta av flera olika metoder vid 
insamlingen av data. 
 Deskriptiva studier syftar till att beskriva ett visst fenomen eller problemområde. 
Forskaren begränsar sig till att beskriva vissa aspekter av ett fenomen då det redan finns 
viss kunskap inom problemområdet. 
 Förklarande undersökningar bygger ofta på explorativa och deskriptiva studier och 
har som syfte att förklara ett visst fenomen och svara på frågan varför. Forskaren är väl 
insatt i problemområdet och de teorier som finns inom det. 
 Fallstudier ämnar undersöka ett eller ett fåtal fenomen/fall vid ett specifikt tillfälle. 
Fallstudier har ofta kvalitativ karaktär då man vill skapa djup förståelse för fenomenets 
mening. Svårigheten med en fallstudie är att det är svårt att tränga ner på ytan, data är  
begränsat och det kan vara svårt att skapa någon form av användbar kunskap eller 
överförbarhet.26  
 

Val av undersökningsansats 
 
Denna studie är av deskriptiv karaktär då det finns befintliga teorier inom 
problemområdet och syftet är att belysa ett fenomen (exklusiva varumärken) ur en 
specifik aspekt (under lågkonjunktur). 
 
                                                
25 Johannessen & Tufte (2003), Sid 20 och 67. 
26 Wallén, Göran (1996). 
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2.3.5 Uppsatsens trovärdighet 
 
För att bedöma uppsatsens trovärdighet måste begreppen validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet/överförbarhet och urval att undersökas. 
 

Validitet 
 

Validitet innebär hur ”bra” data representerar det fenomen man avsåg mäta dvs hur väl 
undersökningen stämmer överens med verkligheten. Forskare kan använda sig av 
metodtriangulering (flera olika insamlingstekniker) för att öka trovärdigheten. Den 
teoretiska mättnaden är också något som påverkar validiteten. Teoretisk mättnad innebär 
att det inte längre är möjligt att samla in ny data som utvecklar det fenomen forskaren 
ämnar belysa.27  
 

Reliabilitet: Hur tillförlitlig är data? 
 

Reliabilitet berör om undersökningens resultat blir detsamma om studien upprepas på ett 
likartat sätt. Att undersöka samhällsvetenskapliga fenomen är problematiskt då 
fenomenen uppstår i en föränderlig värld som ständigt utvecklas. Att försöka förutspå 
framtiden är till viss del omöjligt. Däremot går det att dra lärdom ur samtida fenomen 
genom analys av bakomliggande faktorer. 

Undersökningens resultat påverkas av flera olika faktorer. Det faktum att det till viss 
del är en kvalitativ undersökning gör att resultatet påverkas av de frågor författarna valt 
att ställa, och hur författarna väljer att tolka materialet. Frågornas utformning kan även 
medföra att viktig information ej framkommer. Med hjälp av en omfattande och väl 
utformad teoretisk referensram är det dock möjligt att ställa väsentliga frågor som ämnar 
svara på undersökningens problem.28   
 

Generaliserbarhet: kan resultatet överföras till andra situationer? 
 

Generaliserbarhet är ett komplext begrepp. Inom samhällsvetenskapen anses det omöjligt 
att ta fram den ”absoluta sanningen” som kan generera slutsatser då fenomenet som 
undersöks är föränderligt precis som världen den befinner sig i. Generaliserbarheten  
påverkas dessutom av antalet undersökningsobjekt och för att kunna dra generella 
slutsatser som accepteras måste ett mycket stort antal objekt undersökas.29  

                                                
27Christensen, L. Et al (2001). 
28 Johannessen & Tufte (2003), Sid 28. 
29 Ibid, Sid 125. 
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Urval 
 

Urval till en undersökning kan antingen göras slumpmässigt, eller icke-slumpmässigt. Till 
icke-slumpmässiga urval hör exempelvis kvoturval, strategiska urval och 
bekvämlighetsurval.30 För denna undersökning används bekvämlighetsurval – de företag 
som är lättast att nå kommer att intervjuas. I denna undersökning är ett 
bekvämlighetsurval mer relevant än ett slumpmässigt urval. 
 
2.3.6 Primär och sekundär data 
 
Uppsatsen baseras på både primärdata och sekundärdata. Primärdata är i form av enkät 
och intervjuer. Sekundärdata har hämtats från tidigare publicerat material så som 
intervjuer, artiklar och material från företagens hemsidor.  

Primärdata har samlats in för att belysa det specifika problem uppsatsen ämnar 
besvara. Frågor som frågeformulering, undersökningsteknik och validitet av data måste 
besvaras av författarna själva vid användande av primärdata.  

Sekundärdata hämtas från redan publicerat material. Problem som bör beaktas när 
sekundärdata används är en minskad relevans för aktuell rapport då materialet samlats in 
i annat syfte från början. Det vill säga, sekundär material kan ha tagits fram för andra 
ändamål och därav kan det uppstå problem. Både intern sekundärdata, d.v.s. material 
direkt från företaget och extern sekundärdata dvs. material producerat av 
person/organisation utanför företaget kommer att användas. Fördel med sekundärdata är 
den mängd som ofta finns att tillgå. 
 
2.3.7 Källkritik 
 
Primärdata 
Eftersom intervjuerna görs via telefon och mail, saknas personlig kontakt med valda 
respondenter vilket kan påverka resultat. Dessutom berör undersökning tämligen 
känsliga frågor om företagens strategier i ett ännu känsligare läge dvs lågkonjunkturen. 
Flera respondenter har valt att inte svara på vissa av våra frågor och då har sekundärdata 
fått hämtats in. Det innebär en svårighet att jämföra företagens strategier. Några av 
företagen ville överhuvudtaget inte vara med i undersökningen. Tidsbrist och 
tystnadsplikt var de vanligaste anledningarna till ovilja att svara. Denna svårighet att få 
primärdata ledde till ett bekvämlighetsurval och därför kan endast en 
bekvämlighetsanalys göras. 

                                                
30 Trost (2001), ”Enkätboken” Andra upplagan, Studentlitteratur AB, s. 29. 
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Sekundärdata 
Den sekundärdata som inhämtats om företagen är framtagna i annat syfte än uppsatsens. 
Det kan därför vara så att viktig information faller bort eller misstolkas.  

Litteratur 
Den litteratur som använts är av de senaste upplagorna och målet har varit att nyttja 
”nya” böcker för att få en heltäckande och aktuell bild av fenomenet.  
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3. Teori 
 

 
I detta avsnitt ges först en bakgrund till de teorier som används i undersökningen. 
Därefter beskrivs teorierna mer ingående och deras relevans. Avslutningsvis utformas en 
teoretisk syntes, och en genomgång av teoretisk referensram görs.  
 

 
3.1 Teoretisk bakgrund 
 
Som det står beskrivet i bakgrunden är det svårt att se hur lyxföretag agerar och bör agera 
under den rådande lågkonjunkturen. Däremot kan det undersökas hur lyxföretag 
resonerar kring lågkonjunkturen, och utefter det få en klarare bild över situationen. 
Teorier som är av stor vikt för undersökningen är framförallt ”Involveringsteorin”. Hur 
företag bör agera strategiskt under en lågkonjunktur beror på om de har låg- eller 
höginvolverade kunder.  

Rent teoretiskt kan strategier delas in i två olika grupper: generella och specifika 
strategier.  De kan även delas in i utbytes- och utvecklingsstrategi. I undersökningen 
beskriver de generella strategierna hur ett företag kan agera i olika situationer, medan de 
specifika strategierna är mer inriktade på lyxföretag, eller företag som har höginvolverade 
kunder. De generella strategier som kommer att tas upp i teorin är först och främst 
”Marknadsmixen” och ”Line-stretching”. Företag kan utifrån dessa två teorier förändra 
de 4P:na, eller göra ett downward stretch där företaget satsar på nya billigare produkter 
eller sänker priset. Dessa två teorier handlar om att företaget använder sig av en 
utbytesstrategi. Andra generella strategier kan hämtas från Involvering- och 
varumärkesteorierna. Satsar företag på långvariga relationer och trovärdighet kan de få 
höginvolverade kunder som är lojala mot företaget oavsett hur konjunkturen ser ut. Detta 
gäller även varumärken. Företag kan genom att satsa på att stärka sitt varumärke få 
höginvolverade kunder. De använder sig då av en utvecklingsstrategi. 

De mer specifika strategierna är hämtade från lyxteorier som ”Värdet på 
lyxvarumärket”, ”Luxury brand stretching”, ”Priset på lyx” och ”Lyxkommunikation”, 
samt ”Linestretching” (upward stretch), ”Servicepaketet” och ”CRM”. Dessa teorier 
handlar främst om utveckling, men det finns inslag av utbytesstrategi i Luxury brand 
stretching som framgår längre fram. Tittar man på Upward stretch och Luxury brand 
stretching handlar dessa om att öka ett värde genom internmarknadsföring, utveckling 
eller nya produktsatsningar.  Lyxteorierna tar upp vikten av identitet, symboliskt värde 
och att skapa drömmar. Servicepaketet riktar in sig på företagets kärn- och 
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kringerbjudande. Här bör företag uppfylla kvalitén för båda och framförallt kringservice 
för att få nöjda kunder. De två sista specifika strategierna som tas upp är Customer 
Relationship Management (CRM) och Word-of-Mouth. Allt fler företag använder sig av 
CRM i form av databaser för att stärka relationen till sina kunder, och detta kan visa sig 
vara en strategi som de företag som undersöks i uppsatsen använder sig av.  Word-of-
mouth är med i teorikapitlet eftersom många lyxföretag förlitar sig på att redan 
existerande kunder ska tala gott om företaget, och använder detta som strategi framför 
reklam. Efter ”Teoretiskt perspektiv” och ”Teoretisk grundmodell” kommer samtliga 
teorier att beskrivas mer ingående, och relevansen för uppsatsen kommer att diskuteras.  
 
3.1.1 Teoretiskt perspektiv 
 
Inom marknadsföring finns två olika perspektiv: relationsmarknadsföringsperspektiv och 
transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Relationsmarknadsföringsperspektivet fokuserar 
på utveckling och trovärdighet, och är grundat på samverkan för att främja gemensam 
värdeskapande. Långsiktiga relationer byggs upp mellan parterna, och nyckelorden är 
interaktion, höginvolvering, tvåvägskommunikation och värdeskapande.31 
Transaktionsmarknadsföringsperspektivet fokuserar på utbyte och Face Value, och är 
grundat på utbyte av färdigtillverkade varor mot pengar. Här strävar man efter tillfällig 
framgång framför långvariga relationer. 

Som nämnts tidigare fokuserar vissa teorier i undersökningen på just utbyte, medan 
andra fokuserar på utveckling. Det är viktigt att ta med teorier som inte bara handlar om 
trovärdighet och utveckling för att hitta eventuella avvikningar i hur de företag som 
undersöks agerar. Det övergripande perspektivet som väljs för denna undersökning är 
relationsmarknadsföringsperspektiv. Teorier som är typiska för 
transaktionsmarknadsföring kommer att ses ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  
 
3.1.2 Teoretisk grundmodell 
 
Förhållandet mellan lyximage, företaget och kunden kan beskrivas enligt Figur 1. 
Företagets affärsidé utmynnar i en identitet som sedan kommuniceras till omvärlden 
genom företagets image. Det unika mervärde som kommuniceras i detta fall är ”lyx”- 
alltså har företaget en lyximage. Detta kommuniceras genom företagets åtgärder och 
interaktionen mellan kund och företag. Hur kunderna uppfattar företaget bidrar till en 
lyximage och även hur företaget väljer att agera bidrar till associationen till ”lyx”. Ett 
företag med lyximage har två typer av kunder: Höginvolverade och låginvolverade. 

                                                
31 Grönroos, Christian (2004), ”Service Managament och marknadsföring – en crm ansats”.  Kristianstad, Sid 35-37. 
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Denna modell utsätts för ett yttre tryck: lågkonjunkturen, och uppsatsen ämnar belysa 
viktiga strategier för företag med lyximage under detta yttre tryck.  

  
Figur 1: Förhållandet mellan lyximage, företag och kund. Egen modell. 

 
 
3.2 Teoretisk genomgång 
 
3.2.1 Involveringsteorin  
 
Involveringsteorins främsta uppgift är att förstå och förklara hur konsumentens 
beslutsbeteende fungerar. Beslutsbeteendet varierar stort beroende på vem konsumenten 
är, och för att kunna förstå bättre måste man titta på den grad av involvering som 
konsumenten har gällande en viss produkt eller tjänst. När konsumenten ska ta ett beslut 
gällande ett köp är hon/han antingen låg- eller höginvolverad.  

Höginvolvering uppstår då konsumenten upplevelser en form av längtan efter en 
specifik produkt/tjänst, och då riskfaktorn är hög. Bilar, tvättmaskiner och hus är 
exempel på höginvolverade produkter. Risken är i dessa fall finansiell, men risk kan även 
ta andra former. Parfym, kläder och smycken är ofta höginvolverade produkter, därför att 
konsumenten tar en social risk vid köptillfället. För att minska risken tar konsumenten 
god tid på sig inför ett köp, söker information och frågar vänner om råd. Höginvolverade 
kunder är mer aktiva än låginvolverade.  Vid höginvolverade köp söker konsumenten 
information aktivt och utvärderar alternativ. Om ett företag har höginvolverade kunder 
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och upprätthåller en relation med dessa kunder sker en interaktion som leder till 
utveckling. Det leder i sin tur att inget annat företag kan kopiera företagets erbjudande, 
då del av erbjudandet är den unika relationen mellan kund och företag. 

Låginvolvering uppstår då risken är relativt låg för konsumenten. Lågprisvaror som 
tvättmedel, pasta och mjölk är låginvolverade produkter, och konsumenten gör oftast 
ingen förundersökning inför ett köp, eller frågar vänner om råd. Oftast är det priset som 
avgör vid ett låginvolverat köp.32  

 
Relevans för uppsatsen 

 
Lyxvaror är en höginvolverad vara, men har två typer av kunder: Hög- och 
låginvolverade. De låginvolverade kunderna är inte lojala mot ett varumärke och är 
priskänsliga medan de höginvolverade är lojala så länge behov och önskemål uppfylls på 
ett tillfredställande sätt. För den höginvolverade kunden är trovärdighet viktigt, medan 
den låginvolverade kunden agerar utefter Face Value. Företag kan få höginvolverade 
kunder genom att använda sig av utvecklingsstrategier, medan utbytesstrategier ofta 
fångar låginvolverade kunder. 
 
3.2.2 Marknadsföringsmixen  
 
Går man vidare från trovärdighet och höginvolvering till Face Value och låginvolvering, 
är marknadsföringsmixen den teori som hamnar i fokus. Marknadsföringsmixen består 
av fyra taktiska marknadsföringsverktyg: 
 

• Produkt: Allt som kan säljas, erbjudas eller konsumeras på en marknad, och som 
uppfyller ett krav eller behov hos en konsument. 

• Pris: Baseras på en produkts eller tjänsts pris. 
• Plats: Företagets aktiviteter som gör produkten eller tjänsten åtkomlig för 

målgruppen. Dvs distributionskanaler. 
• Påverkan: De aktiviteter som kommunicerar produkten eller tjänsten till 

målgruppen så att de väljer att handla. 
 

                                                
32 Fill, Chris (2001), ”Marketing Communications: context, strategies and applications”. Prentice Hall, Sid 100–106. 
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Ett företag kan förändra pris, försäljningsstorlek och annonseringskostnader kortsiktigt, 
eller utveckla nya produkter och förändra distributionskanaler långsiktigt. Beroende på 
vilket P företaget förändrar kan de förbättra försäljningen av produkten eller tjänsten.33 
 

Relevans för uppsatsen 
 

Marknadsföringsmixen och de 4 P:na är relevant under en lågkonjunktur då företag ofta 
förändrar priset antingen till det lägre eller högre. Gällande lyxvarumärken kan påverkan 
spela stor roll om företaget satsar på nya aktiviteter för att kommunicera ut sitt budskap. 
Marknadsföringsmixen är dock mer aktuell när det diskuteras kring Face Value och 
transaktionsmarknadsföring. Lyxvarumärken har en hög nivå av involvering från kund 
och kräver en satsning på långvariga relationer och förtroende – framför kortsiktig extern 
marknadsföring. Under ”Line stretching” beskrivs strategier för hur företag kan förändra 
sitt varumärke med antingen pris (utbyte) eller utveckling. 
 
3.2.3 Line stretching  
 
Line stretching kan användas både som generell och specifik strategi. Beroende på hur ett 
företag väljer att ”stretcha” sitt varumärke kan de få konkurrensfördelar. Ett 
lyxvarumärke består av flera olika kategorier av produkter med olika målgrupper och 
marknader. När ett varumärke utökar sin ”linje” med nya produkter eller marknader 
kallas det för line stretching.34 Beroende på var man väljer att positionera sig eller vilken 
marknad man väljer blir linjeutvidgningen upwards, downwards eller two-way. 
Exempelvis kan företaget lägga till en ny smak på mineralvattnet som kan locka 
läskdrickare, eller ett nytt varumärke till koncernen som täcker in nya målgrupper. Att 
utvidga sitt varumärke eller produktlinje är en komplex process. Om utvidgningen är 
lyckad stärks varumärket gentemot konkurrenterna. Om utvidgningen däremot är 
misslyckad kan det bli mycket kostsamt och innebära att varumärket fragmenteras. Det 
måste finnas ett starkt varumärke från början för att utvidgningen ska lyckas.35  
 

• Line stretching innebär en utvidgning av varumärket. 
 
 
 
 
                                                
33Kotler & Keller (2006), ”Marketing Management 12e”. New Jersey, Sid 19 och 65.  
34 Kotler, Philip (2002), ”Principles of Marketing”. Pearson Education Limited, Sid 486. 
35 Uggla, Henrik (2002), ”Affärsutveckling genom varumärket: brand extension”. Liber. 
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Downward stretch 
 

Downward stretch innebär att företaget antingen sänker priset, eller satsar på en ny 
billigare produkt. Bilmarknaden är en bransch där man kan ses denna typ av stretch. 
Wolksvagen gjorde en downward stretch genom att de köpte upp och introducerade 
bilmodellen Skoda. Ett företag som genomför en downward stretch kan dock riskera att 
urvattna sitt varumärke eller image. Exempelvis; om de nya varorna/tjänsterna inte 
stämmer överens med konsumenternas bild av varumärket, eller om de inte tillfredställer 
deras behov kan denna typ av stretch ha en negativ påverkan på företaget.36  
 

• Downward innebär att varumärket lanserar en budgetprodukt eller sänker 
priserna. 

 

 
 
Figur 2: Downward stretch, Upward stretch och Two-way stretch 

 
Upward stretch 

 
Antingen kan ett företag välja att lansera nya produkter/tjänster i en högre prisklass, eller 
så kan de fokusera på att utöka mervärdet genom intern marknadsföring. 
En upward stretch av detta slag kan innebära kompetensutveckling inom företaget, på så 
sätt utvecklas och förstärks värdegrunden i företaget. En annan strategi kan vara att 
fördjupa eller inleda nya samarbeten med företag som har liknande värdegrund. Då 
exklusivitet är starkt förknippat med bland annat god service, kan utveckling av nya 
tjänster förstärka känslan av exklusivitet för ett företag.37 
 

• Upward innebär att företaget lanserar en exklusiv produkt, ökar mervärdet eller 
höjer priserna. 

                                                
36Kotler, Philip (2002), Sid 487. 
37 Uggla, Henrik (2002). 
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Two way stretch 
 

Företag som befinner sig i mitten av ett marknadssortiment kan använda sig av  
både downward- och upward stretch, dvs two-way strech. Det innebär att man “täcker” 
marknaden både uppåt och nedåt, dvs både budget och lyx. Exempelvis 
mobiltelefontillverkarn LG som i sitt sortiment både har en ”lyxtelefon” tillsammans med 
Prada, och budgettelefoner till ett billigare pris.38  
 

• Two-way innebär att företaget täcker upp både för budget och lyx. 
 

Relevans för uppsatsen 
 
För exklusiva företag är det riskfyllt att agera utefter en utbytesstrategi som downward 
eller two-way stretch på grund av risken för ett fragmenterat varumärke. Många 
internationella exklusiva företag är dock uppbyggda av att billigare varor generare 
inkomster som finansierar verksamheten i det absoluta lyxsegmentet. Exempelvis Dior 
som säljer smink och parfym som är tillgängligt för en stor del av befolkningen, men 
skapar också Haute Couture mode som endast är tillgängligt för ett fåtal. Upward stretch 
å andra sidan handlar om att företaget gör en utvecklingsstrategi och är ett bra alternativ 
för lyxföretag. Under ”Specifika lyxstrategier” kommer detta fenomen att beskrivas 
ytterligare. För denna uppsats är det intressant att se hur de exklusiva företagen resonerar 
kring en lågkonjunktur och linjeutvidgning.  
 
3.2.4 Varumärkesteorier  
 
Ser man till varumärken rent generellt så fyller de många olika funktioner för kunden, för 
företaget och för omvärlden. Varumärket identifierar varans ursprung och kunden kan 
känna sig trygg med att överlåta ansvaret på den tillverkare som står bakom varan. Det 
allra viktigaste för ett varumärke är att det betyder något för kunden, att det säger något 
om företaget och att det väcker en reaktion. Om konsumenten känner till ett varumärke 
väl och har kunskap om vad det står för, minimeras risktagandet vid köpbeslutet och 
kunden kan känna sig trygg utan att ha engagerat sig speciellt mycket i köpprocessen. När 
varumärkesarbetet har varit lyckat uppstår ett mycket starkt band mellan konsument och 
företag och en ömsesidig relation uppstår. Kunden är lojal och lägger sitt förtroende till 
företaget och företaget agerar enligt det löfte varumärket har gett och tillgodoser de 

                                                
38 Pressmeddelande ”Nya LG PRADA, lyxig 5-megapixelmobil med utdragbart tangentbord” [www] Hämtat från 
<http://www.newsdesk.se/pressroom/tre/pressrelease/view/nya-lg-prada-lyxig-5-megapixelmobil-med-utdragbart-
tangentbord-274511> 10:e maj 2009. 
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förväntningar kunden har. Så länge kunden är nöjd med varumärket upprätthålls relation 
och lojaliteten.39  

Varumärken fungerar även som symboler, där kunden får möjlighet att framhäva sin 
självbild. Vissa varumärken är associerade med vissa grupper av människor och speglar 
specifika värden och egenskaper. 40  
 

• Varumärken identifierar ursprung. 
• Varumärken minimerar risk, skapar en relation där kunden är lojal och mindre 

priskänslig och är ett sätt för konsumenten att framhäva sin självbild. 
 
Målet med ett varumärkesarbete är att få varumärkesimagen att överensstämma med 
varumärkesidentiteten. Finns identiteten enbart på papper, och i företagarens egen 
självbild, saknar den praktiskt värde.41 
 

• Ett lyckat varumärke uppstår när image och identitet stämmer överens 
 

Relevans för uppsatsen 
 

Lyxmärken strävar efter höginvolverade kunder med låg priskänslighet och hög lojalitet. 
Det är då viktigt med ett starkt varumärke och en tydlig image. Lyxföretaget arbetar med 
trovärdighet, och varumärket måste kommuniceras genom integrerade 
marknadsföringsinsatser för att skapa en tydlig och trovärdig bild av företaget. Ingen 
kommunikation från företaget får avvika från varumärkets identitet.42 Företagets 
lyximage kommuniceras genom varumärket. Teorier kring lyxvarumärken beskrivs 
ytterligare under ”Specifika lyxstrategier”. 
 
3.2.5 Servicebegreppet/paketet 
 
Lyxvarumärket kan lägga till eller förbättra ”servicepaketet” eller erbjudandet för att 
skapa mervärde och lojalitet.  

Richard Normman definierar servicepaketet som en uppsättning besläktade moment 
som erbjuds kunden. Paketet består av kärnservice och kringservice (underordnade 

                                                
39 ABC -Brand loyalty [www] Hämtat från <http://bmn.se/welcome> 24:e april 2009. 
40  Ibid. 
41  Niklas Gustafsson och Ylva Lindberg ”Tänk på varumärket del 2: Hur kommuniceras ett varumärke?” [www] Hämtat 
från <http://www.foretagande.se/Forsaljning-och-Marknadsforing/Hur-kommuniceras-ett-varumarke.html> 25:e april 
2009. 
42 ABC -Brand identity [www] Hämtat från <http://bmn.se/welcome> 24:e april 2009. 
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tjänster). Kundens upplevelse och värdering av den totala service som erhålls bestäms av 
två faktorer: 

• Huruvida servicepaketet inkluderar alla de komponenter (kärn- och kringtjänster) 
som kunden förväntar sig 

• Den omfattning i vilken var och en av dessa komponenter svarar mot de olika 
standards- och kvalitetskriterier som kunden förväntar sig.43 

 
När servicepaketet inte innehåller vad vi haft för anledning att förvänta oss av tidigare 
erfarenhet eller löften klagar konsumenten. Det är därför väldigt viktigt för företag att 
analysera kundernas förväntningar, för att sedan tillgodose dessa förväntningar och på så 
sätt få nöjda och tillfredställda kunder. Företagen måste också se upp för att skapa 
förväntningar (genom t.ex. marknadsföring) som de sedan inte kan uppfylla. Företagets 
identitet måste vara detsamma som företagets image.44 
 

Relevans för uppsatsen 
 
Då företagets lyximage som tidigare nämnts kan kommuniceras genom varumärket är 
också företagets servicepaket viktigt i kommunikationen av image. Kunder som är 
höginvolverade ställer höga krav på den kringservice som förväntas av lyxiga 
varumärken. Det är känsligt med en downward stretch för lyxiga företag då det ofta sker 
på bekostnad av det som de höginvolverade konsumenterna kommit att förvänta sig och 
ta som självklart; kringservicen.  De höginvolverade kunderna kommer att bli missnöjda 
och företaget kommer att förlora dessa viktiga kunder till förmån för låginvolverade 
kunder, som sviker vid konjunkturförändringar och om ett ”bättre” alternativ erbjuds. 
Lojala kunder har outtalade behov som kan tillgodoses med kringservice och den 
interaktion kringservicen medför. Företagets anställda kan förstå konsumentens behov 
och kommunicera vidare detta till företagsledningen.  Företaget kan utveckla sitt 
erbjudande istället för att fokusera på utbytet. 
 
3.2.6 CRM, Customer relationship management 
 
Något som är mycket vanligt inom servicebranschen är Custom relationship 
managament, som handlar om att skapa starkare band till kunderna. Detaljerad 
information om varje kund tas fram, oftast via databassystem, för att få fram deras ”touch 
points”. Syftet är att få maximalt med lojala kunder. Inom ett hotell kan touchpoints 
exempelvis vara vilken typ av room service kunden vill ha, in- och utbokningar och 
                                                
43 Norrman, Richard (2000), ”Service management- ledning och strategi i tjänsteproduktion”, Liber Ekonomi. 
44 Ibid. 
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restaurangbesök. När företaget får tillräckligt med information om kunden blir relationen 
personligare eftersom företaget ”känner” kunden.45  
 

Relevans för uppsatsen 
 

CRM är relevant för undersökningen eftersom det är vanligt inom lyxmarknaden. 
Företag använder sig gärna av databassystem för att få en personligare kontakt till sin 
kund framför utbytesstrategier som massmarknadsföring i form av annonser. Detta kan 
därför visa sig vara en strategi lyxföretag använder sig av för att få höginvolverade 
kunder, och samtidigt påminna deras kunder om att företaget fortfarande existerar trots 
lågkonjunktur. Under ”Specifika lyxstrategier” i avsnittet om Lyxkommunikation 
påpekas det dock att lyxföretag bör vara försiktiga med all form av 
Internetkommunikation – även CRM.  
 
3.2.7 Word-of-mouth  
 
Ett annat sätt att skapa trovärdighet och få lojala kunder är via Word-of-mouth, som 
innebär att budskap sprids ryktesvägen. Eftersom budskapet kommuniceras från en 
person till en annan, uppfattas det som objektivt och därmed mer trovärdigt.  För företag 
är det en bra strategi att använda sig av W-O-M framför massmarknadsföring.46 
 

Relevans för uppsats 
 

Precis som med CRM kan W-O-M fungera som en utvecklingsstrategi för att påminna 
kunder om att ett visst lyxvarumärke existerar, och även öka trovärdigheten hos ett 
varumärke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Kotler & Keller, Sid 152. 
46Grönroos, Christian (2004). 
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3.2.8 Specifika lyxstrategier  
 
Ovan har det beskrivits olika teorier som är relevanta för fenomenet lyx, men det finns 
även specifika teorier som enbart behandlar lyxvarumärken. I boken ”The Luxury 
strategy” beskriver lyxvarumärkesexperterna Kapferer och Bastien strategier för hur 
lyxvarumärken ska marknadsföras framgångsrikt. Kortfattat kan man dra slutsatsen att 
lyx och transaktionsmarknadsföring (utbyte) inte går hand i hand. Lyx handlar om 
utveckling och trovärdighet. Kapferer och Bastien menar i boken att man måste bryta 
traditionella marknadsföringslagar, och istället tänka på följande: 
 

• Glöm positionering!  
Lyx handlar om att vara unik, inte att jämföra sig med sina konkurrenter. Lyx är 
superlativ – inte komparativ.  
• En lyxvara ska innehålla fel!  
Små fel garanterar att varan är autentisk. Exempelvis förlorar lyxklockor två minuter 
varje år, men detta ses enbart som att varan är äkta. 
• Fäst inte upp dig på kundernas önskningar!   
Ett lyxvarumärke ska ha en stark identitet, vara trovärdig och stabil – inte se kunden 
som ”kung”. 
• Släpp endast in entusiasterna!  
En lyxvara får inte göras för relevant för att få fler kunder – då tappar den sin 
trovärdighet. 
• Svara inte på ökad efterfrågan! Raritetsvärde säljer. 
• Dominera kunden!  
Lyxvarumärket ska spela rollen som kundens rådgivare och sociologiska guide. 
• Gör det svårt för kunden att köpa! Begäret ökar om varan är svårt att få tag i. 
• Lyxvaran ska ge intryck att vara dyrare än vad den egentligen är. 
• Lyx sätter priset, inte tvärtom!  
• Höj priset över tid för att öka efterfrågan!47 

 
Nedan presenteras fyra teorier kring lyxvarumärken som alla mer eller mindre ”bryter” 
mot traditionell transaktionsmarknadsföring: ”Värdet på lyxvarumärket”, ”Luxury brand 
stretching”, ”Priset på lyx” och ”Lyxkommunikation”.  
 
 
 

                                                
47 Kapferer & Basien (2009), Sid 61-74. 



 27 

Värdet på lyxvarumärket 
 
Det finns ingen lyx utan varumärken. (De enda objekten som kan vara lyxiga utan 
varumärken är diamanter). Lyxvarumärket kan ses som en levande person – ofta är 
varumärket döpt efter skaparen, och den är lika rik och komplex som en människas 
personlighet.  Varumärket har även historiska, kulturella eller geografiska rötter. Den 
stora skillnaden mellan vanliga varumärken och lyxvarumärken är att lyxvarumärken 
måste vara välkänt som ett lyxvarumärke – av alla, inte bara den egna målgruppen. Tar 
men exempelvis Rolex så är deras mål inte att sälja klockor – utan målet är att deras 
kunder ska bli lyckliga över vetskapen om att andra (som inte har råd att köpa en Rolex) 
känner till värdet av Rolex som varumärke. Kärnan för lyxvarumärket är dess identitet, 
inte positionering. Det är viktigare för ett lyxvarumärke att vara unikt och hålla fast vid 
sin identitet, än att oroa sig över hur den står i förhållande till andra varumärken. Lyx kan 
i detta fall jämföras med en konst – en riktig konstnär ska måla efter sin egen inlevelse 
och identitet, inte jämföra sig med andra konstnärer.48 
 

Luxury brand stretching 
 
Luxury brand stretching är en typ av line stretching teori (som beskrevs tidigare) men 
behandlar enbart lyxvarumärken.  

Även om det är viktigt för lyxvarumärken att hålla fast vid sin identitet, är det vanligt 
att de utvecklas från sin ursprungliga sfär och slår in på nya marknadsområden. Ferrari 
började exempelvis designa klockor, Ralph Lauren möbler, och lyxiga kristall och 
glasföretaget Lalique säljer nu även smycken. Det finns förstås regler för hur 
lyxvarumärken kan utvidgas. Det måste finnas ett sammanhang, en passning mellan det 
nya och det gamla inom varumärket, och en utvidgning innebär alltid en risk.49  

Det finns två olika modeller för hur ett lyxvarumärke kan utvidga sig – 
Pyramidmodellen och Galaxmodellen. 

                                                
48 Kapferer & Basien (2009), Sid 117–136. 
49 Ibid, Sid 137-157. 
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Figur 3 och 4: Pyramidmodell och Galaxmodellen. Egen tolkning av ”The Pyramid model”, ”The Galaxy 
model”, Kapferer & Bastien (2009). 
 
Pyramidmodellen rör sig vertikalt – upp eller ner beroende på om lyxvarumärket vill: 
1) Bli mer tillgängligt genom att erbjuda billigare produkter inom samma varumärke. Då 
rör den sig neråt i pyramiden.  
2) Höja nivån på lyx genom att erbjuda en ännu lyxigare produkt, och rör sig då uppåt i 
pyramiden.50  

Galaxmodellen kretsar kring en stjärna – varumärkets själ. Om det beslutas att införa 
nya produkter/tjänster inom varumärket måste de vara likvärdiga varandra. All utökning 
av varumärket är olika uttryck av varumärkets värde. Galaxmodellen passar starka 
lyxvarumärken, och dessa bör inte riskera varumärkets identitet genom att bli för 
tillgängliga. Det är lätt att förlora kontrollen över varumärket vid brand stretching. 51 
 

Priset på lyx 
 
Lyx i en produkt är baserad på högt symboliskt värde. Detta symboliska värde är svårt att 
kvantifiera, och ändå måste man betala för lyx – och därför måste lyx ha ett pris. Men att 
vara dyr räcker inte för att en produkt ska klassificeras som lyx, priset är inte avgörande. 
Priset är ofta utbytesvärdet på en produkt, men när det gäller lyx så handlar det om 
symboliskt värde. Desto högre symboliskt värde på ett lyxvarumärke – desto högre pris 
får den ha. Tittar man på priselasticitet (när priset ökar faller efterfrågan) passar den inte 
                                                
50 Kapferer & Basien (2009), Sid 137–157. 
51 Ibid. 
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in i lyxvarumärken. Det finns inget samband. Ett exempel är ”Chamagne-fallet”. När en 
champagnetillverkare sänkte försäljningspriset slutade kunderna att handla – 
Champagnen ansågs inte äkta eftersom den var för billig.52   

Gällande realisation så hör det inte hemma bland lyxvarumärken. En lyxvara ska vara 
tidlös, köpet ska ta tid – lyx köper man inte på impuls och priset bör alltid hamna i 
bakgrunden. Ibland vill man dock ge ett lägre pris till speciella stamkunder. För att 
varumärket inte ska ta skada ska denna typ av prissänkning alltid vara personligt och 
beroende på individen. Orsaken till en prissänkning får inte vara att sälja en vara snabbt– 
utan för att skapa kundvärde. Som avslutning gällande pris på en lyxvara så ska varan ge 
sken av att ha ett högre pris än vad det faktiskt sedan har. Detta ökar värdet. Prisnivån ska 
vara känd, (helst övervärderad) och endast köparen ska känna till det exakta priset.53  
 

Lyxkommunikation 
 

Lyxkommunikation spelar två olika roller; att skapa en dröm och att ladda drömmen med 
nytt värde. Att kommunicera ett lyxvarumärke måste göras på ett drömlikt sätt: 
människor ska kunna identifiera sig med drömmen och hitta en personlig del av den. 
Kommunikationen måste därför vara konstnärlig, kodad, indirekt. Vanliga 
försäljningskampanjer fungerar inte, utan lyxkommunikation fungerar bäst med hjälp av 
exempelvis word-of-mouth och personlig kundkontakt. Inom lyxkommunikation bör 
man aldrig tala om priset på en produkt, eller att kunden sparar pengar vid ett köp, inte 
heller finansiella resultat. Varje såld produkt bär med sig en del av ”drömmen”, och 
därför försvagas varumärket och måste hela tiden laddas med nytt värde för att inte 
förstöras.54 

Nedan (Figur 5) visas en lyxkommunikationsmodell i form av en pyramid. Lyx är 
högst upp, och massmarknadsföring längst ner. Beroende på hur lyxigt ett varumärke är 
ska man kommunicera på olika sätt. Högst upp i pyramiden finns kommunikationssätt 
som exempelvis ”art shows”, varumärkesambassadörer, PR och privata events. Hit hör 
även Storytelling. Kommunikationen ska vara unik, otillgänglig och åtråvärd. Tittar man 
längre ner i pyramiden finns PR och varumärkesambassadörer med – men även tryckt 
marknadsföring, Internetmarknadsföring och kändisreklam. Längst ner på ”Mass-
marknadsnivå” används kommunikationssätt som massmedial reklam och kampanjer i 
affärer. Gällande kommunikation på Internet så bör lyxvarumärken inte säljas här. CRM 
kan användas, men enligt teorin om lyxkommunikation ytterst försiktigt.55 

                                                
52 Kapferer & Bastien (2009), Sid 177–191. 
53 Ibid. 
54 Ibid, Sid 210–221. 
55 Ibid. 
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Figur 5: Lyxkommunikationsmodell. Egen tolkning av ”Layers of luxury communications”, Kapferer & 
Bastien (2009). 

 
Relevans för uppsatsen 

 
Lyxstrategierna är relevanta eftersom de är specifika för just lyxvarumärken, och visar hur 
lyxföretag bör agera och varför. Värdet på lyxvarumärket och Priset på lyx visar att 
lyxvarumärket har ett helt annat värde än ett vanligt varumärke. Här handlar det aldrig 
om själva utbytet – utan alltid om ett symboliskt värde. Det är varumärkets identitet som 
är viktigt, inte hur den positioneras på marknaden. Prissänkningar och realisationer är 
dömt att misslyckas. Luxury brand stretching visar hur lyxvarumärken kan utvecklas 
genom att antingen utvidga sig upp eller ner i form av en utbytesstrategi – 
Pyramidmodellen. Pyramidmodellen visar att lyxvarumärket antingen kan satsa på 
billigare produkter, eller på mer exklusiva produkter. Eller så kan lyxvarumärket utvidga 
sig genom galaxmodellen – så handlar det om att inte riskera varumärkets själ och agera 
efter enhetlig utveckling. Hur ett lyxvarumärke kommuniceras är mycket viktigt, och 
lyxkommunikation handlar om att aldrig vara för tillgänglig och genom det tappa 
trovärdigheten inför de höginvolverade kunderna.  

Dessa teorier ger även mer förståelse för begreppet ”lyx” och ”lyxighet”. För 
undersökningens skull är det intressant att se om utvalda företag agerar utefter dessa 
strategier, och se om det skiljer sig beroende på vart företagen hamnar i ”Lyxlistan”. 
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3.3 Teoretisk syntes 
 
I den teoretiska syntesen (Figur 6) sammanställs samtliga teorierna till en helhet. I 
syntesen kan man se att ett företag som satsar på långsiktig överlevnad tar ett 
strategibeslut beroende på om företaget väljer en utbytes- eller utvecklingsstrategi. Väljer 
företaget att satsa på utbytesstrategi sänker man priset genom en downward stretch, 
pyramidmodell eller realisation. Utbyte handlar om transaktionsmarknadsföring och 
Face Value, och då är det även sannolikt att företaget satsar på extern marknadsföring i 
form av exempelvis annonskampanjer.  

Väljer företaget istället att satsa på utvecklingsstrategi är det trovärdigheten som 
spelar roll. Företaget satsar då på intern marknadsföring, service, kvalité och utveckling. 
Kommunikationen sker genom PR, W-O-M och events.   

Vilken image företaget har handlar om hur kunden uppfattar företaget. I syntesen 
visas hur ett företag genom Face Value kan få associerat värde genom låginvolverade och 
priskänsliga kunder. Om företaget istället satsar på trovärdighet skapar det kundvärde. 
Kunden blir höginvolverad, förknippar sig med varumärket och relationen blir långsiktig. 

 
 

 
Figur 6: Teoretisk syntes. Egen modell. 
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3.3.1 Matris och teoretisk referensram 
 
Den teoretiska syntesen utmynnar i en matris som representerar de olika strategival 

företagen kan välja. Matrisen bygger på fyra variabler som kan kombineras. 

”Trovärdighet” och ”Face Value” är två variabler som innebär hur företaget 

kommunicerar sin image och identitet. Trovärdighet handlar om ett inre värde eller 

självvärde, och Face value handlar om ett yttre värde eller associationsvärde. ”Utveckling” 

och ”Utbyte” handlar om vilket fokus företaget har i sin verksamhet. Utveckling innebär 

att företaget vill utveckla befintliga erbjudanden och relationer. Utveckling är viktigt för 

höginvolverade kunder för att skapa och behålla lojalitet då utvecklingen av relationen 

medför att erbjudandet inte går att kopiera. Utbyte innebär att företaget konkurrerar med 

framförallt pris (och även de 3 andra P:na) och är en vanlig strategi för företag med 

låginvolverade kunder. Själva utbytet av pengar mot färdig vara är i fokus.  Varorna eller 

erbjudandet går att kopiera. 

 
 Trovärdighet Face value 
Utveckling 1 2 
Utbyte 3 4 
 

 

Alternativ 1 är en strategi för företag som kommunicerar sin image genom trovärdighet 

och som fokuserar på utveckling. Trovärdighet är viktig för höginvolverade kunder då 

endast när trovärdighet finns kan en långvarig relation uppstå mellan kund och företag. 

Utvecklingen är viktig för att skapa och behålla lojalitet hos kunderna. Befinner sig 

företaget här har de störst sannolikhet att skapa långsiktiga relationer och lojalitet hos 

befintliga kunder.  

 
Alternativ 2 är en strategi för företag som kommunicerar sin image genom face value och 

fokuserar på utveckling. Att kommunicera med face value innebär att kunden blir 

låginvolverad då kunden inte får några känslomässiga band till varumärket eller företaget, 

och väljer ett billigare alternativ om sådant uppstår. Att kombinera dessa två variabler är 

problematiskt då det är svårt för företag att utvecklas om ingen relation mellan företag 
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och kund finns och kunden ej är lojal. Det finns ingen interaktion utan en relation, och 

utan interaktion är ett utvecklingsarbete svårt. Det kan vara möjligt för företag att genom 

en downward stretch positionera sig här, men i längden kan företaget riskera en 

fragmenterad image och identitet. 

 

Alternativ 3 är en strategi för företag eller varumärken som fokuserar på utbyte och 

kommunicerar detta med trovärdighet som faktor. Det är mycket svårt som företag att 

befinna sig här då att konkurrera med pris genast medför en lägre trovärdighet, och en 

låginvolvering hos kunden. Ett exempel på företag som kan tänkas finnas här är 

ekologiska lågprisprodukter som I love Eco från ICA. Trovärdigheten är viktig för dessa 

typer av produkter, men de befinner sig bland låginvolveringsprodukter. Trovärdigheten 

kommuniceras ofta genom externa varumärken som bevisar varans trovärdighet; t.ex. 

Kravsymbolen. Även företag som försöker sig på en upward stretch befinner sig här.  

 

Alternativ 4 är en strategi för företag som fokuserar på utbyte och kommunicerar detta 

med Face Value. Dessa företag har låginvolverade kunder och köpen medför liten risk. 

Det är en envägskommunikation och konsumenten är inte lojal. Om ett billigare eller 

bättre alternativ uppstår, väljer kunden det. Varorna går att kopiera. 

 

De teorier som har använts i matrisen föreslår att företag som profilerar sig som ”lyx” bör 

fokusera på utveckling och kommunicera detta med trovärdighet för att få 

höginvolverade kunder med stark lojalitet och liten priskänslighet. 
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4.  Empiri 
 

 
I detta avsnitt redovisas den data som samlats in för att kunna besvara syftet. Först 
presenteras resultatet från Fas 1 – Lyxlistan, därefter presenteras resultatet från Fas 2 – 
Intervjuerna.  
 

 
4.1 Redovisning av Fas 1 – Lyxlistan 
 
Syftet med Fas 1 var att få fram en ”Lyxlista” på svenska varumärken som profilerar sig 
som lyxiga eller exklusiva. Här nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen 
(Se Bilaga 1) som skickades till 15 varumärkesexperter/strateger under perioden 1–20 maj 
2009. Experterna betygsatte varumärkena utefter ”lyxighet”. 1 motsvarar ”ganska lyxigt” 
och 5 motsvarar ”extremt lyxigt”.  
 
Sammanställd enkät visar följande rangordning på vilket företag som anses lyxigast. 
Sammanställning har gjorts genom att addera de två högsta betygen och jämföra denna 
summa med övriga företag.  De företag som är markerade är de företag som vidare 
undersökts.  

 

1. Grand Hôtel  

2. Matsalen Mathias Dahlgren              

3. Koenigsegg                                                

4. Frantzén/Lindeberg  

5. Lars Wallin 

Dessa företag har haft 50% eller fler som anser dem vara 4 eller 5, dvs de högsta värden på 
lyx-skalan.  

 

6. Sturebadet  

6. Lydmar  

6. Edsbacka  
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6. F12  

Dessa företag har alla haft 33.33% som placerat dem på 4 eller 5. 

 

7. Nikolaj d’Etoiles 

8. Cape North  

9. Hästens  

10. Efva Attling  

11. Rival 

Dessa företag har haft 25% eller färre som ansett de vara en 4:a eller 5:a på lyx-skalan. 

 
4.2 Redovisning av Fas 2 – Intervjuerna 
 
Syftet med Fas 2 var att genom intervjuer med marknads/kommunikationschefer på de 
företag som tagits fram i Fas 1 få fram information om hur lyxföretag resonerar kring 
lågkonjunkturen. Nedan presenteras företagen Grand Hôtel, Mathias Dahlgren, 
Koenigsegg, Frantzén/Lindeberg, Sturebadet, F12 och Hästens sängar. Data har samlats in 
under perioden 1-20 maj 2009. Upplägget på företagen nedan skiljer sig på grund av att 
vissa företag valde att inte svara på vissa frågor. I denna del har även sekundärt material 
tagits med. 
 
4.2.1 Grand Hôtel 
 
Grand Hôtel är ett modernt femstjärnig Hotel de luxe som de själva kallar sig. Hotellet 
invigdes 1874 och har utvecklats till ett starkt varumärke som är internationellt välkänt. 
Det anses vara Skandinaviens ledande lyxhotell med sin eleganta inredning, 
utomordentliga service och prisade mat. Av hotellets 368 rum är 37 stycken pampiga 
sviter. De erbjuder ett flertal tjänster framförallt riktade till affärsresande, som exempelvis 
konferenslokaler och Business center med egna datorer, uppkoppling och skrivare. 
De är Sveriges enda medlem i The Leading Hotels of the World och Skandinaviens enda 
medlem i Intercontinental Hotel & Resorts, ett försäljnings- och bokningssystem. De är 
även utvalda som kunglig hovleverantör. 

Grand Hôtel ägs av The Grand group som är ett helägt dotterbolag i Investor AB 
(bedriver hotell-, konferens-, festvånings- och restaurangverksamhet i Stockholm) och 
VD är Nils Axing. Under 2009 öppnar hotellet en exklusiv Spa-avdelning tillsammans 
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med Rasion d’etre spa, som blir delägare och operatör. På hotellet finns också den 
exklusiva restaurangen Matsalen som är ett samarbete mellan Grand Hôtel och Mathias 
Dahlgren.56 

 
Om deras kunder 

 
Många gäster har höga krav (bland annat säkerhetskrav) som måste tillgodoses på ett 
tillfredställande sätt för att gästen ska vara nöjd. Grand Hôtel menar att många gäster 
väljer dem över andra hotell på grund av att gästerna “vet” att deras behov kommer att bli 
tillgodosedda. De ”vet” detta baserat på tidigare erfarenheter (när de kommit i kontakt 
med Grand ôtel) och genom word-of-mouth. Utöver detta har de allt ett lyxhotell ska ha 
och de förklarar sin nivå av service på följande sätt:  
 

”Vi ordnar allt; en impulsiv supé upp till rummet, skräddartjänster, helikopter för en utflykt, 

trådlös uppkoppling till kontoret eller ombokning av teaterbiljetter. Till Ert förfogande står diskret 

och effektiv personal dygnet runt, att hjälpa Er med stort som med smått.”57 

 
Om lågkonjunkturen 

 
Grand Hôtel vill inte svara på hur deras beläggning har förändrats. De har dock inte 
förändrat vare sig sitt sätt att arbeta eller dragit ned på personal. De har ett koncept som 
de följer i alla lägen; hög- eller lågkonjunktur. Istället för att dra ner på personal, satsar 
Grand Hôtel på kompetensutveckling och utbildning. Den interna marknadsföringen är 
en viktig del i företagets affärsidé, och detta leder till ökad god service.58  
 

Om marknadsföring 
 
Grand Hôtel satsar inte på extern marknadsföring, utan på gedigen kvalité och word-of-
mouth som har hållits på konstant nivå genom åren. Genom att utveckla sig och satsa på 
nya exklusiva produkter/tjänster som ett lyxigt spa ökar de kvalité och riskerar inte att 
förlora sig under lågkonjunkturen. Nils Axing beskriver samarbetet:  
 

 

 

                                                
56 Sam Backlars och Hampus Schäring “Femte generationen Wallenberg” 
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Femte-generationens-Wallenberg/ Hämtat den 
20:e maj 
57 “Att bo på Grand Hôtel” http://www.grandhotel.se/hotell/att_bo_pa_grand_hotel.asp Hämtat 10:e maj. 
58 Citat från intervjun med Philip Odelius, Marknadsansvarig Grand Hôtel och Mathias Dahlgren. 



 37 

”Med Raison d´Etre kan vi hålla den nivå på hotellets spa som vi vet att våra gäster och kunder 

efterfrågar. Vårt nya spa kommer att ge en unik serviceupplevelse och erbjuda ett personligt 

helhetsomhändertagande för varje gäst.”59 

 
4.2.2 Mathias Dahlgren 
 
Mathias Dahlgren är en mycket känd svensk kock som tidigare ägt Restaurangen Bon 
Lloc. Han har fått flera priser för sina restauranger och för sin matlagning. Matsalen 
öppnade på Grand Hôtel 2007 och har sedan dess mottagit 2 stjärnor i guide Michelin. 
Allting i restaurangen är genomtänkt och påkostat. Inredningen är gjord tillsammans 
med Studio Ilse och Studio Job som båda är välrenommerade designstudios och inredare. 
Alla råvaror som används i matlagningen är noga utvalda och filosofin bakom maten är:  
 

”…med en svensk identitet, på en regional plattform, skapas jag mitt kök som är öppet för både 

lokala och globala ingredienser och influenser, ett kök som bygger på naturliga råvaror och 

naturlig smak – det naturliga köket”.60 

 
Om deras kunder 

 
Gästerna som kommer till Matsalen har antingen ett genuint matintresse eller så är de 
gäster på Grand Hôtel. De med matintresse har ofta läst recensioner om restaurangen 
innan och vet vad de ska förvänta sig. De hotellgäster som kommer till Matsalen är inte 
lika medvetna om vad restaurangen står för, men förväntar sig ändå högklassig service 
och mat på grund av kopplingen till Grand Hôtel. De tar också emot många affärsgäster 
som utnyttjar hotellets affärscentrum och intar sedan middag på Matsalen.61 
 

Om lågkonjunkturen 
 
Matsalen har inte sänkt priser eller dragit ned på personal. Precis som ”systerföretaget” 
Grand Hôtel väljer Matsalen att hålla sig till sitt starka koncept och inte förändra sig 
under en lågkonjunktur. ”Det går inte att hela tiden vända kappan efter vinden, man 
måste tro på det man gör och aldrig tumma på kvalité och den klass vi står för. Då kan 
man lika gärna öppna en annan restaurang,”62 

                                                
59 Pressmeddelande “Grand Hôtel Stockholm och Raison d´Etre Spa tillkännager unikt samarbete”< 
www.grandhotel.se/docs/Pressreleaser/Pressmeddeland_SPAGrandHôtel.pdf> hämtat den 10:e maj. 
60 Pressmeddelande “Restaurangen Mathias Dahlgren invigs Grand Hôtel” 
<www.grandhotel.se/docs/Pressreleaser/Pressrelease_MathiasDahlgren.pdf> hämtat den 10:e maj. 
61 Från intervjun med Philip Odelius, Marknadsansvarig Grand Hôtel och Mathias Dahlgren 18:e maj 2009. 
62 Ibid. 
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Om marknadsföring 
 

En viktig del av marknadsföringen är att synas i press och bli omnämnda i 
välrenommerade och seriösa sammanhang. De har ingen extern annonsering eller dylikt 
utan förlitar sig på sitt goda rykte.63 
 
4.2.3 Koenigsegg 
 
Koenigsegg grundades 1993 av Christian von Koenigsegg som är företagets VD. Företaget 
är ett aktiebolag. Den största ägaren i Koenigsegg är den norske designern och 
entreprenören Bård Ekers bolag Eker Group med 49 procent. Christian von Koenigsegg 
äger själv 18 procent av aktierna i bolaget. Resterande del ägs av ett 90-tal mindre 
investerare. Koenigsegg tillverkar specialbeställda sportbilar. Bilarna är mycket omskrivna 
och eftertraktade och det är en lång väntetid för att få en bil. All tillverkning sker i 
Skåne.64  
 

Om deras kunder 
 
Koenigseggs kunder är oerhört höginvolverade då alla bilar byggs ”på beställning”, och 
den blivande ägaren kan bestämma i princip allt kring utformningen. Det är ett köp som 
pågår under lång tid: tid från beslutsfattande till det att kunden får produkten är väldigt 
lång. Det viktigaste för Koenigsegg är att ha nöjda kunder då det till stor del är deras 
nuvarande kunder som ”sköter marknadsföringen” åt dem. Word of mouth är alltså en av 
de viktigaste formerna av marknadsföring för Koenigsegg.65 
 

Om lågkonjunkturen 
 

Det som Koenigsegg har märkt skillnad på är att införsäljningen av bilarna är svårare 
under lågkonjunkturen då kunderna reflekterar mer. Framförallt är det återförsäljarna 
som har fått det tuffare men det kan bero på att hela bilindustrin är väldigt skakig just nu. 
Lotta De Salvatore som arbetar på Koenigseggs marknadsavdelning påpekar dock att de 
inte agerar annorlunda nu än för två år sedan. Deras strategi är att endast sälja efter order. 
De säljer inte fler bilar, däremot bygger de mer och mer specialbeställt och kan 
därigenom ta mer betalt per bil. De Salvator menar att Koenigseggs kunder inte är så 

                                                
63 Från intervjun med Philip Odelius, Marknadsansvarig Grand Hôtel och Mathias Dahlgren 18:e maj 2009. 
64 http://koenigsegg.se/thestory.php?submenu=1 hämtat den 12:e maj. 
65 Från intervjun med Lotta De Salvatore, PR & Marketing Koenigsegg 18:e maj 2009. 
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priskänsliga och det viktigaste för företag som säljer ”lyx” är att ”anpassa behov efter 
efterfrågan”.66 
 

Om marknadsföringen 
 

Koenigseggs marknadsföring är framförallt WOM och att synas vid event där potentiella 
kunder kan finnas.  
 
4.2.4 Frantzén/Lindeberg 
 
Björn Frantzén och Daniel Lindeberg träffades i köket på Edsbacka krog. Där föddes idén 
om att någon gång öppna en egen restaurang. 1:a februari 2008, 10 år senare öppnade 
Restaurang Franzén/lindeberg. Jon Lacotte och Jon Bergqvist som jobbar med dryck och 
servering har varit med från början. Frantzén/Lindeberg har fått högsta betyg på praktiskt 
taget alla recensioner som utförts och är kategoriserade i klassen ”lyx” av majoriteten av 
den etablerade kvälls- och dagspressen. Frantzén/Lindeberg vill vara bäst på både 
matlagning och service. De anser sig själva var en del av upplevelseindustrin, inte en 
restaurang.  
 

Om deras kunder 
 
Frantzén/Lindeberg har inte så många återkommande kunder. De flesta är nya kunder 
som är mycket mat och dryckesintresserade. Många har redan en uppfattning om 
Frantzén/Lindeberg innan de kommer dit och det gäller att uppfylla de förväntningarna. 
De kunder som kommer har ofta läst recensioner, sökt upp information och tittat på 
menyn. Frantzén/Lindeberg skickar alltid ut menyn i förväg och ringer till dem som 
bokat bord dagen innan för att se att de mår bra.   
 

” Det är jättekul att våra kunder är välinformerade, men det innebär också att vi har väldigt höga 

förväntningar att uppfylla!”67 
 

Om lågkonjunkturen 
 
På Frantzén/Lindeberg har man endast färdiga menypaket. Det går alltså inte att välja 
”den billigaste rätten” på menyn. De allra flesta gästerna köper det menypaket som kostar 
2250 kr per person. Många andra restauranger har ju märkt att de får fler gäster till den 
                                                
66 Från intervjun med Lotta De Salvatore, PR & Marketing Koenigsegg 18:e maj 2009. 
67 Från intervjun med Jon Lacotte, Maitre d´hotel/hovmästare Frantzén/Lindeberg 18:e maj 2009. 
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lite billigare lunchen och säljer fler förrätter än tidigare. Det alternativet finns inte hos 
Frantzén/Lindeberg. Tvärtom så har försäljningen gått spikrakt uppåt ände sedan de 
öppnade. Restaurangen har inte märkt av någon förändring sedan lågkonjunkturen ”slog 
till”.68 
 

Om marknadsföring 
 
Frantzén/Lindebergs marknadsföring består framförallt av press och PR. Att de omskrivs 
och recenseras i kvälls- och dagspress är en central del i deras marknadsföring. Innan 
restaurangen öppnade hade också ägarna en väldigt populär blogg som hjälpte 
restaurangen att få uppmärksamhet. Dessutom ligger Frantzén/Lindeberg i framkant när 
det gäller interaktivitet med sina gäster.  Gästerna får menyn mailad i förväg, de får ett 
samtal dagen innan och ett tack-mms efter middagen. Dessutom får de med sig en 
frukostpåse hem. Denna interaktivitet gör att gästerna berättar för sina vänner och 
bekanta om upplevelsen på ett mycket positivt sätt.69 
 
4.2.5 Sturebadet 

Informationen om Sturebadet är från sekundära källor.   

Sturebadet ligger i Sturegallerian i centrala Stockholm och statades 1885 av Carl Curman. 
Sturebadet erbjuder idag ett exklusivt SPA, gym och gruppträning och mat och dryck i 
Sturebadets egna restaurang.  Sturebadet har 1 800 privata medlemmar och 500 
företagsmedlemmar. Ett årskort kostar mellan 10 300 och 23 000 kronor. Utöver de 
ordinarie medlemsavgifterna omsätter Sturebadet cirka 70 000 kronor per dag på spa-
behandlingar och andra inköp.70 

Om lågkonjunkturen 

Sturebadet menar att deras verksamhet inte har påverkats när de analyserat omsättningen 
i tidigare konjunkturnedgångar. De tror att det beror på att människor inte vill dra in på 
att unna sig själva välmående behandlingar eller träning när man är pressad i livet. 

”Det är ju i de tiderna som man verkligen behöver avstressande metoder att ta till” 

                                                
68 Från intervjun med Jon Lacotte, Maitre d´hotel/hovmästare Frantzén/Lindeberg 18:e maj 2009. 
69 Ibid. 
70 Cecilia Aronsson & Åsa Ekelund “Handlarna håller skenet uppe” http://www.va.se/nyheter/2008/12/04/handlarna-
haller-skenet-up/?__xsl=/mobil/cms-common.xsl hämtat den 8:e maj. 
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Sturebadet har dock blivit mer sparsamma med att boka Sturebadets konferenslokaler 
och väljer billigare julgåvor till sin personal.”71 

 

4.2.6 F12 

Informationen om F12 är hämtad från sekundära källor.   

Restaurangen ägs av Danyel Couet och Melker Andersson. De två har varit ett matpar 
sedan 1995. Restaurangen har fått utmärkelser som ”Årets krog” i tidningen Gourmet 
1995, ”American Express servicepris” 1996, En stjärna i Guide Michelin 1997. 2003 blev 
krögarna invalda i Traditions & Qualité - Les Grandes Tables du Monde, och de blev även 
vinnare av Gulddraken 2002.72 

Om marknadsföring och Lågkonjunkturen 

I januari 2009 erbjöd Melker Andersson, ägare på F12, 50% rabatt på sina restauranger Le 
Rouge, Kungsholmen, Smak och F12 måndag-onsdag.  Detta erbjudande skulle svara på 
den nedgång restaurangerna märkt i samband med finanskrisen. PR-konsulten Lili Assefa 
tror inte att prissänkningen kommer försämra restaurangernas varumärke:  

”Melker Andersson är ett starkt varumärke, så han behöver inte bevisa något. Folk vet att det är 
hög kvalitet på maten.”73 

Reaktionerna på prissänkningen har både varit positiva och negativa. Richard Bengtsson 
från The Collectors group, ägare av Leijontornet, menar att restaurangbranschen är 
väldigt konservativ när det gäller prissättning och kan bli mer liberal. Flyg- och 
hotellbranscherna har jobbat länge med priser baserade på tillgång och efterfrågan. 

”Sedan kan det vara svårt att få gäster att förstå att det är lägre pris om du kommer en måndag än 

på en lördag. Men det är ett bra försök han gör” 74 

Kampanjen med 50% rabatt är nu över, istället bjuder man nu på en kokbok om man äter 
på någon av Fredsgatans krogar.75 

                                                
71  Cecilia Aronsson & Åsa Ekelund “Handlarna håller skenet uppe” http://www.va.se/nyheter/2008/12/04/handlarna-
haller-skenet-up/?__xsl=/mobil/cms-common.xsl hämtat den 8:e maj. 
72 Historik http://www.f12.se/contenttext.asp?avd_id=47 hämtat 12:e maj. 
73  Tobias Rydergren “Stjärnkrögaren rear ut maten” http://www.resume.se/nyheter/2009/01/22/stjarnkrogaren-rear-ut-
mat/ hämtat den 12:e maj. 
74 Ibid. 
75  Fredrik Fernström “Nyheter på F12” http://whatsupsthlm.se/restaurang/nyheter-pa-f12/1819/ hämtat  den 12:e maj. 
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4.2.7 Hästens 

Informationen om Hästens är hämtad från sekundära källor.   

Hästens är Sveriges äldsta sängmakare och grundades redan 1852, då i första hand som 
ett sadelmakeri. Hantverk och kvalitet är två nyckelord för Hästens som tillverkar sängar 
för hand, enbart i naturmaterial. Sedan 1952 är Hästens kunglig hovleverantör. Hästens 
är i dag etablerat på 25 marknader och fortsätter expansionen både genom att växa på 
befintliga marknader och att starta försäljning på nya marknader.76 

Om lågkonjunkturen 

I slutet på april varslade Hästens Sängar i Köping ca 65 anställda. Det motsvarar nästan 
25 % av personalstyrkan. Främst var det personal inom tillverkning, men även inom 
administration. Orsaken uppges vara en minskad orderingång och förändrad 
produktmix.77  

Hästens Sängar har haft förhandlingar med IF Metall om 80 procents arbetstid för att 
kunna behålla personalen, men då parterna inte kom överens så lägger man alltså ett 
varsel. De ser en generellt minskad orderingång, undantaget de mer exklusiva 
produkterna. För att möta marknadens efterfrågan kommer Hästens tillverka färre men 
mer exklusiva sängar.  

”Den förändrade produktmixen innebär en mindre personalintensiv produktionsprocess. Denna 
omställning var planerad att genomföras oavsett konjunkturläge.” 78 

Om Marknadsföringen 

Hästens började under 2008 att ändra sin strategi till att bli mer av en lyxprodukt än en 
funktionsprodukt. Hästens vill placera sig bland världens premiumvarumärken, och byter 
strategi för att lyfta fram lyx istället för funktion.  

”En påkostad global reklamkampanj på temat ”the bed of your dreams” ska skapa en längtan efter 

lyxprodukterna.”79 

Hästens tog hjälp av den amerikanska reklambyrån Barker/DZP för att nå 
premiumsegmentet. Barker/DZP är specialiserade på livstilsvarumärken och i 
reklamkampanjen använde Hästens modefotografen Simon Procter.                                      
                                                
76 Om hästens http://www.hastens.com/sv/-/Footerlankar/Om-Hastens/ hämtat den 13:e maj. 
77 Josefin Svenberg “Hästens varslar 65 personer” http://www.magazin24.se/koping/2009/04/28/hastens-varslar-65-
personer hämtat den 13:e maj. 
78  Ibid. 
79 Hanna Dunér “Hästens byter image” <http://www.e24.se/kvinna/begar/artikel_503911.e24 > hämtat den 14:e maj. 
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I kommunikationsstrategin betonas att Hästens ska gå från att uppfattas som det lilla 
traditionstyngda svenska företaget till ett globalt lyxföretag.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80  Hanna Dunér “Hästens byter image” <http://www.e24.se/kvinna/begar/artikel_503911.e24 > hämtat den 14:e maj. 
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5. Avslutning 
 

 
I detta avsnitt analyseras först empirin, sedan ställs empirin i relation till den teoretiska 
syntesen, och resultatet presenteras. Därefter följer slutsats och avslutande diskussion 
samt metodkritik. 
 

 
5.1 Analys 
 
De företag som hamnade högst upp på Lyxlistan är Grand Hôtel, Mathias Dahlgren, 
Koenigsegg och Frantzén/Lindeberg. Samtliga av dessa företag hamnar under Alternativ 1 
i matrisen. Det vill säga Utvecklingsstrategi och Trovärdighet. Kunderna är 
höginvolverade och värdesätter ett starkt varumärke. Grand Hôtel satsar exempelvis på 
utbildning och gör personalsatsningar trots lågkonjunktur. De utvecklar för närvarande 
ett Spa, och använder kommunikationsformer som CRM, W-O-M och service som alla är 
delar av utvecklingsstrategier. Mathias Dahlgren har inte märkt av lågkonjunkturen, och 
har inte ändrat sin strategi. Ett starkt varumärke, bra rykte och att synas mycket i press är 
av stor vikt. Koenigsegg använder som tidigare samma strategi. Köpprocessen tar tid, 
vilket är vanligt för lyxvarumärken där impulsköp inte är aktuellt. Koenigsegg använder 
sig av kommunikation i form av W-O-M och events. Detta gäller även 
Frantzén/Lindeberg vars försäljning går bra. De laddar varumärket genom att hela tiden 
ge nytt kundvärde genom exempelvis ”frukostpåse” och andra gåvor. 

De företag som hamnade i mitten av lyxlistan är Sturebadet och F12. Deras strategier 
skiljer sig åt och det är svårare att säga vart de hamnar i matrisen. Sturebadet hamnar 
med högsta sannolikhet under Alternativ 1 i matrisen. De har höginvolverade kunder och 
har inte förändrat priset på sina tjänster. Däremot har de dragit ner på internservice, 
vilket gör deras plats något svagare än de allra lyxigaste varumärken. F12 gör en 
linjeutvidgning neråt genom att sänka priserna på grund av lågkonjunkturen, och 
hamnar därför under Alternativ 4 i matrisen – Face Value och utbytesstrategi. Face Value 
är dock något svagare här, eftersom det är viktigt för F12 att skapa värde, deras koncept 
på plötslig REA är unikt och deras varumärke är starkt. Eventuell platsar F12 under 
Alternativ 3 som ä en utbytesstrategi som fokuserar på trovärdighet. 

Längst ner i lyxlistan hamnar Hästens sängar. Hästens har på grund av 
lågkonjunkturen fått minskad orderingång, och har därför varslat personal. Samtidigt har 
de ökat priset på sängar, och satsar på färre men mer exklusiva produkter. Detta kan ses 
som en misslyckad linjeutvidgning uppåt.  
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5.2 Resultat 
 
Syftet med undersökningen var att analysera svenska exklusiva företags strategier under 
en lågkonjunktur, och se om det finns samband mellan företagets strategier och 
varumärkets exklusivitet. 
 
Denna undersökning visar att det finns ett samband mellan företagets exklusivitet och 
vald strategi. De företag som ligger högst upp i lyxlistan väljer alla samma strategi, 
sambandet finns även längre ner i lyxlistan men är något svagare. Enligt de teorier i 
syntesen är den bästa strategin för långvarig överlevnad att satsa på utveckling och 
trovärdighet – precis som de lyxvarumärken som ligger högst upp i lyxlistan gör. 
 
 
5.3 Slutsats och avslutande diskussion 
 
Under tidigare lågkonjunkturer har de företag som satsat på kundvärde framför 
prissänkning klarat sig bäst när konjunkturen har svängt. Den rådande lågkonjunkturen 
är svårare att analysera eftersom vi befinner oss mitt i den. Det vi däremot har sett är att 
olika företag agerar på olika sätt. Vissa företag drar ner på personal och internservice, 
andra företag sänker priser eller kommer med erbjudanden. Gällande lyxföretag har vi sett 
att det är helt andra premisser som gäller. Lyxföretagen måste behålla sin image och inte 
förlora sina höginvolverade kunder. I bakgrunden togs en undersökning av Bains & Co 
upp där de menar att lyxkonsumtionsbeteendet har förändras i och med lågkonjunkturen. 
Den nya trenden är konsumtion av billigare produkter inom samma varumärke och 
utförsäljningar. Bain & Co menar att lyxföretagen kan vinna nya kunder och stärka 
relationerna med existerande kunder genom att titta på dessa nya trender. Men går inte 
detta emot alla teorier om lyxvarumärken om de börjar satsa på utförsäljningar? Har vi 
inte lärt oss att lyxföretagen förlorar sin trovärdighet om de sänker priset? 
 
Undersökningens problemformulering var ”Vilken strategi är viktig för exklusiva företag 
att använda sig av vid en lågkonjunktur?”. Precis som vi kan se i resultatet är det de 
strategier som handlar om utveckling – och inte utbyte. Ett lyxvarumärke måste satsa på 
trovärdighet och ge ett kundvärde.  

Tittar vi på vårt resultat är det intressant att se att de varumärken som hamnade högst 
upp i lyxlistan, även blev de varumärken som använder sig av den strategi vi föreslagit. 
Resultatet var något väntat, men samtidigt blev vi förvånade över fallet med F12.  
F12 har genom att sänka priset på maträtter ökat sina intäkter, och samtidigt lyckats 
behålla kvar samtliga kunder. Frågan är om man då kan kritisera deras strategi? Den 
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lyckades ju. Framgången kanske inte ska kritiseras, däremot kan F12 inte enligt de 
specifika lyxstrategierna som beskrivits i teorikapitlet kallas för ett lyxvarumärke. Ett 
lyxvarumärke får inte sänka priser, och ska inte vara för tillgängligt. F12 är kanske den 
typen av företag som Bain & Co diskuterar i sin undersökning?  

Gällande Grand Hôtel möttes vi i dagarna av nytt material som handlar om att Grand 
Hôtel stänger hela två våningar på grund av lågkonjunkturen. Vi anser dock inte att 
Grand Hôtels plats i matrisen förändras, då nedstängningarna handlar om att Grand 
Hôtel inte ska behöva skära ner på personal och service. 
 
Involveringsteorin är mycket relevant för undersökningen just på grund av de låg- och 
höginvolverade kunderna. Att lyxvarumärken förlorar stora delar av försäljningen, eller 
säljer mindre av en viss produkt och mer av en annan, beror på att de nu under 
lågkonjunkturen har förlorat de låginvolverade kunderna.  Under högkonjunkturen 
kunde fler unna sig lyx, det köptes designade möbler och stora TV apparater som 
imponerade på vännerna, men så fort det blev lågkonjunktur så slutade denna kundgrupp 
att handla lyx. De kunder som fortfarande handlar lyx är antingen höginvolverade, eller 
har mycket pengar. För lyxföretagen gäller det nu att inte svika sina höginvolverade 
kunder genom att sänka priser för att få tillbaka de låginvolverade – eftersom 
trovärdighet är av stor vikt för dessa företags image. Sänker de priserna nu kommer 
imagen urholkas och alla kunder lämnar då företaget. Företaget kannibaliserar på sitt eget 
varumärke om de väljer linjeutvidgning nedåt. 
 
En annan intressant aspekt är att fundera över konsekvenserna av den djupa ekonomiska 
kris världen nu går igenom. Kanske kommer konsumtionsmönstren aldrig mer bli 
detsamma. Kanske kommer de lyxmärken som finns idag anses helt omoderna och rent 
av samhällsfarliga när världen stabiliserar sig igen. I och med denna kris har en allmän 
kritik mot det konsumtionssamhälle vi lever i uppstått, och framförallt har den 
överdrivna lyxkonsumtion som karaktäriserat västvärlden från 80-talet och framåt 
kritiserats.  
En av experterna som deltog i vår enkätundersökning skrev följande kommentar: 
 

”Lyx känns helt ur tiden. Dels finns en moral mot resursslöseri, dels kan numera alla som vill köpa 

de flesta lyxsymbolerna. Lyxens värde urholkas när den blir tillgänglig för alla. Däremot är att 

förstå kvalité, autenticitet och livslängd den nya statussymbolen. Men det handlar då lika mycket 

om inre som yttre bekräftelse...” 

 
Denna slutsats har även vi med hjälp av våra teorier kommit fram till. Det vill säga vikten 
av ett inre värde eller eget värde. Den lyx som endast har ett yttre värde eller 
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associationsvärde är också den lyx som blir tillgänglig för alla och så småningom 
urholkas.  Så kanske blir det nya lyxbegreppet att förstå just kvalité, autenticitet och 
livslängd? Trender som miljömedvetenhet och socialt ansvar kan också bli en bidragande 
faktor till lyxens undergång. Det känns helt enkelt inte moraliskt rätt att konsumera utan 
att tänka på konsekvenserna längre. Att undersöka lyxbegreppets framtid skulle vara 
mycket intressant, och är ett av våra förslag till vidare forskning. 
 
Ytterliga förslag till vidare forskning är att undersöka nämnda företag efter 
lågkonjunkturen. Detta kan bli en intressant undersökning för att se vilka företag som går 
”segrande” ur den. Frågor som undersöks kan t.ex. vara vilka företag som har kvar sin 
”lyxiga” image och vilka företag har ändrat strategier. Vi tycker även att det skulle vara 
intressant att speciellt undersöka F12 och Sturebadet, då de ligger på samma nivå av lyx 
enligt de tillfrågade experterna, men har valt två olika strategier.  Det kan också vara 
intressant att göra en liknande undersökning på varumärken som konkurrerar med face 
value och utbyte under en lågkonjunktur och se vilka strategier som är viktiga för dem. 
 
 
5.3.1 Kritisk granskning 
 
Reliabiliteten påverkas av att världen befinner sig mitt i lågkonjunkturen (som är ett av de 
fenomen som undersöks) och situationen kommer se annorlunda ut i framtiden. Det är 
alltså möjligt att undersökningens resultat ser annorlunda ut om undersökningen 
genomförs vid ett senare tillfälle. Dessutom framkom information angående Grand Hôtel 
som gick emot undersökningens resultat något samma dag som inlämningen av 
undersökningen. Denna motsägelse kan bero på att informationen kom från Grand 
Hôtels moderbolag Investor, och vi endast talat med ansvariga på Grand Hôtel.  

Validiteten i undersökningen har påverkats av att det inte har studerats tillräckligt 
många fall för att dra generella slutsatser, undersökningen är därmed inte teoretiskt 
mättad.  

Undersökningen har en begränsad generaliserbarhet dels på grund av att 
undersökningsobjekten är för få och dels på grund av att världen befinner sig mitt i ett av 
de fenomen som undersöks. Det kan dock anses att undersökningen är relevant och 
användbar för företag inom lyxbranschen då den belyser viktiga fenomen och grundar sig 
på väl etablerade teorier.  
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6.1 Bilaga 1 
 
Bilaga 1 – Enkät (14 olika varumärken)  
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