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Sammanfattning 

Denna uppsats har berört hur ett företagsförvärv kan gå till men även hur ett företag med många 

underliggande varumärken hanterar sin varumärkesportfölj. Som företag kan man öka sin tillväxt 

och lönsamhet på lite olika sätt, bland annat genom att expandera sin verksamhet. För att 

expandera kan man till exempel introducera en ny produkt eller nytt varumärke men även att 

köpa upp ett redan etablerat varumärke. Det var det sista alternativet som Unilever valde när de 

förvärvade det amerikanska premiumglassföretaget Ben & Jerry’s.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför stora företag köper upp mindre och nischade 

företag. Vi har valt att fokusera på Unilevers uppköp av det amerikanska glassföretaget Ben & 

Jerry’s och tar även reda på vilka fördelar de båda vann på uppköpet samt hur Unilever hanterar 

sin varumärkesportfölj. 

 Frågorna som vi har utgått ifrån lyder: 

 

– Varför köpte det stora företaget Unilever upp det mindre och nischade varumärket Ben & 

Jerry’s och vilka fördelar fick respektive företag vid sammanslagningen?  

 

– Hur hanterar ett företag de olika varumärkena? 

Efter att vi analyserat hur uppköpet mellan Unilever och Ben & Jerry’s gått till, tillsammans med 

teorierna om ämnet kom vi fram till följande. Det är viktigt att som företag ha en god bild av 

innehållet i sin varumärkesportfölj.  Detta för att optimera samarbetet mellan varumärkena men 

även för att se vilka segment som saknas. Vid ett förvärv av ett nytt varumärke, i avsikt att 

komplettera varumärkesportföljen, måste det större företaget behandla det varsamt. Varumärket 

kan bli framgångsrikt just för att de besitter unik kompetens och får därför inte krossas av 

storföretagets jakt på lönsamhet. Ännu en slutsats vi kom fram till är att om båda företagen har 

något att vinna på förvärvet så ökar chansen att det blir lyckat. Det kan handla om att komma 

över ny kunskap om till exempel kundsegment eller tillgång till nya marknader.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet börjar vi med att gå igenom bakgrund och problemformulering som leder 

in i vår frågeställning. Därefter redogör vi för det syfte och den avgränsning vi valt.   

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av marknaderna har gått en lång väg genom tiderna. Från den enkla byteshandeln 

för tusentals år sedan har den organiserats och blivit vad den är idag. Utveckling som förbättrade 

transportmöjligheter, urbanisering och industrialisering har revolutionerat handeln och 

möjliggjort för företag att växa fram. Familjeföretagen har senare växt till större koncerner som 

täcker stora delar av marknaden världen över. Eftersom marknaden genomgått stora förändringar 

och inte alls ser likadan ut idag så måste företagen lära sig att konkurrera på andra sätt. Detta har 

medfört att begrepp som “branding” dykt upp som en del av företegens strategier.
1
 

 

Begreppet branding har etablerats då utbudet av produkter idag har sådan ruljans att det blir allt 

viktigare att bygga upp kundlojalitet hos varumärket.
2
 Företagen kan välja att ha olika hög och 

låg profil i hur framträdande deras namn syns på förpackningarna och många vet nog egentligen 

inte från vilket företag de köper produkten. Många av våra dagligvaruprodukter idag ägs av 

större globala företag som väljer att använda sitt produktnamn mer än att marknadsföra sitt 

företagsvarumärke. Unilever är ett bra exempel på en global jätte som har underliggande 

varumärken och produkter, de flesta är varumärken som många av oss konsumerar dagligen. Om 

man ser på Unilevers produkter så förekommer deras företagslogotyp som ett litet diskret märke 

oftast på baksidan eller undersidan av förpackningen. Alla konsumenter är kanske inte ens 

medvetna om att det är Unilever som står bakom produkterna då de inte marknadsför sitt 

företagsvarumärke på samma sätt som produktnamnet. De kanske marknadsför produkterna som 

genuina familjeföretag men i själva verket står det en global jätte värd miljoner bakom. Ett bra 

exempel på detta fenomen är Unilevers varumärke Ben & Jerry’s vars image bygger mycket på 

ägarnas personlighet, att det startades av de två vännerna Ben & Jerry som delade en passion för 

glass och socialt ansvarstagande.  

                                                
1 Laforet, Sylvie och Saunders, John, “Managing Brand Portfolios: How the Leaders Do It”, 

Journal of Advertising Research, 1994, pp. 64-76 
2
 Laforet och Saunders, 1994, pp. 64-76 
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Glassföretaget Ben & Jerry's är ett etablerat varumärke inom premiumglassegmentet och många 

konsumenter har en bild av dem som ett företag med hög status och stark företagsidentitet. Men 

det många kanske inte vet är att Ben & Jerry’s är en del av en stor internationell koncern. De som 

började som ett litet amerikanskt glassföretag med stark varumärkesidentitet och egentligen inte 

alls matchar traditionella affärsstrategier där lönsamhet och tillväxt är den starkaste drivkraften. 

Att de förvärvas av ett av världens ledande företag inom konsumentprodukter, Unilever, måste 

därför ha varit en relativt komplicerad process. Ett så unikt företag som Ben & Jerry’s är känsligt 

och riskerar att skadas om Unilever hanterar det felaktigt.
3
 

 

1.2 Problembakgrund 

Ett företag som vill expandera kan göra det på olika sätt, bland annat genom att skapa ett nytt 

varumärke. Men att introducera nya produkter och varumärken är både kostsamt och riskabelt då 

det krävs mycket marknadsföringsresurser.
4
 Ett annat vanligt sätt att expandera på är att köpa 

upp andra redan existerande företag.
5
 Många av de stora och internationella koncernerna äger 

idag oftast flera varumärken.  Flera företag har insett att det är lönsamt att ha ett brett 

produktutbud som tilltalar ett så brett spektra av konsumenter som möjligt. Men att samla alla 

produkter under ett och samma varumärkesnamn kan förvirra konsumenterna och därför 

försvaga varumärkets värde. Istället kan man ha olika varumärken på olika produkter för att 

enklare kunna differentiera sig och hålla isär dem. Man kan ha varumärken med olika identiteter 

och som profilerar sig olika och riktar sig till egna målgrupper. Därför kan man säga att 

företagen har blivit mer komplicerade då de har flera underliggande varumärken att leda och det 

kan vara svårt att hantera dessa på bästa sätt
6
    

 
                                                
3
 Austin, James E. och Leonard “Dutch” Herman B., “Can the virtuous mouse and the wealthy 

elephant live happily ever after”. California Management Review, 2008, Vol.51 No.1 pp. 79 
4
 Petromilli, Michael. Morrison, Dan och Million, Michael. “Brand architecture: building brand portfolio 

value”. Strategy & Leadership, 2002, Vol. 30 Iss: 5, pp.22 - 28 
5
 Laforet och Saunders, 1994, pp. 64-76 

6
Carlotti Jr., Stephen J., Coe, Mary Ellen, Perrey, Jesk. “Making brand portfolios work”. McKinsey 

Quaterly, 2004, Issue 4, pp. 24-35 
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Unilever har genomfört ett flertal uppköp av specialiserade företag, stora som små, men alla har 

inte haft samma ikonstatus som det amerikanska glassföretaget Ben & Jerry’s. Det finns stora 

risker med den här typen av företagsförvärv och för att behålla de sociala värdena i varumärket 

krävs det en stor försiktighet av det förvärvande företaget. Problem som att den sociala ikonens 

varumärkesidentitet kan skadas kan uppstå. Då dessa processer är komplexa är vi nyfikna på att 

undersöka varför Unilever de köpte upp Ben & Jerry’s. 

 

1.3 Frågeställning 

Varför köpte det stora företaget Unilever upp det mindre och nischade varumärket Ben & Jerry’s 

och vilka fördelar fick respektive företag vid sammanslagningen?  

 

Underfråga: Hur hanterar Unilever de olika varumärkena? 

 

1.4 Syfte 

Vi vill med den här uppsatsen undersöka varför det stora företaget Unilever köpte upp det 

mindre och nischade varumärket Ben & Jerry’s och vilka fördelar respektive företag fick vid 

sammanslagningen. Vi vill också ta reda på hur Unilever hanterar sin varumärkesportfölj.  

 

1.5 Avgränsningar 

Den här uppsatsen är avgränsad till ett företagsperspektiv då vi har riktat in oss på hur uppköp 

mellan företag kan gå till och olika strategier som ett företag kan använda sig av. Vi har valt att 

rikta in oss på ett specifikt uppköp och det är det som skedde mellan Unilever och Ben & Jerry’s. 

Detta för att få en mer detaljerad bild på hur det kan gå till i praktiken, inte bara teoretiskt. 

Uppsatsen är skriven med hjälp av sekundärdata men våra ambitioner var även att få primärdata 

från Unilever och Ben & Jerry’s i form av kvalitativa intervjuer men tyvärr ville de inte ställa 

upp på detta.  
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Under vår studietid har vi utvecklat ett intresse för marknadsföringsämnet och framförallt för 

varumärken och dess hantering och uppbyggnad. För att se hur ett företagsuppköp kan gå till i 

praktiken vill vi undersöka hur det gick till när en social ikon som Ben & Jerry’s blev en del av 

en global jätte som Unilever. Vi har också fokuserat på hur en internationell koncern som 

Unilever som äger flera hundra varumärken kan hantera och leda dem på ett optimalt sätt. Vi 

valde att skriva om Unilever och Ben & Jerry’s eftersom de båda är stora och internationella 

företag som är kända i Sverige.  

 

2. Metod       

I detta kapitel presenterar vi val av metod samt beskriver hur vi har gått tillväga för att samla 

den data som ligger till grund för uppsatsen.   

2.1 Ansats 

Till den här uppsatsen har vi valt att använda oss av en deduktiv metodansats. Med deduktiv 

ansats menas att man utgår från befintlig teori till empiri, med andra ord så testar man teorierna 

med empiriska data.
7
 Vi har valt att använda oss av den deduktiva ansatsen då vi har utgått från 

befintliga teorier för att kunna applicera det på empirin som samlades in därefter. Man kan säga 

att den deduktiva ansatsen utgår från teorierna för att se om empirin bekräftar teorin eller inte.
8
 I 

denna uppsats har vi valt att bygga upp en teoretisk referensram först för att lägga grunden till 

vår uppsats. Eftersom vi har valt att koncentrera oss på varför just Unilever och Ben & Jerry’s 

slog sig samman så ansåg vi att vi har samlat för lite empiri för att kunna utgå från en induktiv 

ansats. Detta på grund av att den induktiva metodansatsen bygger på att du samlar in data för att 

kunna bygga egna teorier, man går istället från empiri till teori.
9
 Hade vi haft en induktiv ansats 

så hade det varit bra att samla empiri från flera företagsförvärv för att kunna göra generella 

antaganden och teorier.  

 

                                                
7
 Johannessen Asbjᴓrn och Tufte Per Arne, ”Samhällsvetenskaplig Metod”, 2003, utgåva 1:2, 

Malmö, Liber, sid. 35 
8
 Johannessen och Tufte, 2003, sid. 35 

9
 Johannessen och Tufte, 2003, sid. 35 
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2.2 Undersökningsmetod 

För att kunna svara på vår frågeställning har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. En sådan 

undersökning innebär att man oftast gör längre intervjuer eller deltagande observationer men 

data kan också bestå av textutsnitt som tolkas. I den kvalitativa metoden kan forskaren själv 

befinna sig i den verklighet som analyseras och insamling av data och analys sker samtidigt. Här 

strävar man också efter att skapa en helhetsbeskrivning av det undersökta.
10

 Den kvantitativa 

metoden däremot innebär oftast att man samlar in data genom enkätundersökningar som kan 

mätas i siffror. Vid en kvantitativ metod görs variablerna om till mätbara talkoder.
11

 Forskaren 

samlar in empirisk data för att sammanfatta dessa i statistisk form. Man har representativa urval i 

en befolkning eller grupp som utgångspunkt.
12

         

 

I den här uppsatsen har vi valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod då vi ansåg att det 

var den bästa metoden för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. Vi har utgått från 

sekundärdata främst i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Vi funderade i början på om 

vi skulle använda oss av en kvantitativ metod men uteslöt det då det inte kändes relevant för 

studien och vad vi ville åstadkomma.  

 

2.3 Insamling av information och urval 

I början av uppsatsen satte vi oss ner för att diskutera vilka områden inom ämnet marknadsföring 

som vi var intresserade av. Vi fick tidigt en idé om att uppsatsen skulle handla om varumärken 

och hur man hanterar dessa. Vi började söka efter tidigare forskning inom området och läste ett 

flertal artiklar. En artikel handlade bland annat om Unilevers förvärv av Ben & Jerry’s och 

problematiken när två skilda varumärken ska jobba under samma tak. Vi blev även nyfikna på 

hur Unilever som äger flera hundra varumärken hanterar dessa. Detta var något som väckte vårt 

intresse och fick oss sugna på att ta reda på mer om ämnet. Dessutom var de båda företagen 

kända i Sverige samt hade kontor i Stockholmsområdet vilket vi tänkte kunde underlätta vår 

                                                
10

 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 2012-06-04 
11

 Johannessen och Tufte, 2003, sid. 21, 69 
12

 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 2012-06-04 

http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod
http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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forskning. En problembakgrund samt forskningsfrågor formulerades för att enklare kunna söka 

vidare efter rätt typ av information men även för att kunna skaffa oss en fördjupad kunskap inom 

området.  

 

Uppsatsens fokus ligger på det specifika uppköpet som skedde mellan Unilever och Ben & 

Jerry’s och hur Unilever hanterar sina varumärken. Som tidigare nämnts så studerade vi tidigare 

forskning inom ämnet och det som vi ansåg vara relevant för uppsatsens syfte har vi valt att 

presentera i den teoretiska referensramen. De vetenskapliga artiklarna som använts har vi fått 

tillgång till genom att vi genomfört artikelsök i olika databaser men främst från Business Source 

Premiere och Emerald. Här har vi använt sökord som Ben & Jerry’s, Unilever, Brand Portfolio, 

Corporate branding och Product branding med flera. Vi har använt oss av sökorden både enskilt 

och i kombination med varandra.  

 

2.4 Metoddiskussion 

Vi hade som ambition att komplettera våra fakta med intervjuer hos Unilever för att få mer 

ingående information om varför Unilever köpte upp Ben & Jerry’s. Tyvärr lyckades vi inte få 

dem att ställa upp på det. Detta gör att vi inte kunnat tillföra ny fakta i undersökningen men vi 

anser ändå att vi fått tag på väsentliga vetenskapliga artiklar som varit tillräckligt relevanta för 

oss för att kunna genomföra undersökningen. Vi är även medvetna om att de fakta som hämtats 

från Ben & Jerry’s och Unilevers egna hemsidor troligtvis är färgade av den bild de vill förmedla 

av sig själva men då vi även hittat mycket information från andra trovärdiga källor, så som 

vetenskapliga artiklar, tycker vi att vi kunnat få ihop en relativt neutral beskrivning av Unilever 

och Ben & Jerry’s som företag.  

3. Teorier 

Här kommer vi gå igenom våra valda teorier som vi hämtat mestadels från vetenskapliga 

artiklar. För begreppsdefinitioner se bilaga 1. 

3.1 Branding 
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Varje företag bör utveckla ett starkt varumärke som en viktig del av sin affärsstrategi. Men vad 

är egentligen ett starkt varumärke? Aaker menar att det är själva historien som berättas av 

företaget genom skapade associerade betydelser hos konsumenterna. Varumärkesstyrka är alltså 

en fråga om konsumenternas uppfattning och används för att förklara varför produkter och 

tjänster har en mening hos dem.
13

 Kunskapen om varumärket ligger inte i de fakta som finns om 

själva varumärket utan i känslorna och tankarna kring den.
14

 Personers verklighetsuppfattning ser 

olika ut beroende på deras egna erfarenheter och det påverkar även hur de upplever produkter 

och varumärken. Alla individer har därför en subjektiv bild av verkligheten och en unik “brand 

mental map”. Konsumentens varumärkeskunskap påverkas av en objektiv verklighet (egna 

erfarenheter), konstruerad verklighet (reklam och media) samt andra människors erfarenheter 

(exempelvis word-of-mouth).
15

  

 

Ett varumärke är en logisk framställning och skiljer sig från ett företags framställning på så sätt 

att ett företag kan ha en berättelse utan att det nödvändigtvis skapar ett starkt varumärke. Det 

finns inte ett enda tillvägagångssätt för att bygga starka varumärken utan deras  framställningar 

skiljer sig från varandra trots att företagen kanske befinner inom samma bransch.
16

 Syftet med 

branding är att skapa medvetenhet och differentiering för att kunna bygga upp en lojalitet hos 

konsumenterna. Varumärket måste vara designat såväl bokstavligt som med symboliska 

betydelser och genomsyra alla nya produkter som förs in under varumärket. Styrkan på 

varumärket beror på hur stor betydelse det lyckats skapa sig. De kan vara kulturellt 

betydelsefulla och relatera till kundernas egen identitet. Det här gör varumärket ganska komplext 

eftersom betydelsen av det kan se annorlunda ut hos olika kundgrupper. Alltså är branding inte 

                                                
13

 Kay, Mark J. “Strong Brands and Corporate Brands”, European Journal of Marketing, 

Vol. 40 No. 7/8, 2006, pp. 742-760 
14

 Keller, Kevin Lane, “Building strong brands in a modern marketing communications environment”, 

Journal of Marketing Communications, Vol. 15, Nos. 2-3, 2009, pp.142-143 
15

 Vinhas Da Silva, Rui, Syed Alwi, Faridah Sharifah, “Cognitive, affective attributes and conative, 

behavioral responses in retail corporate branding”, Journal of Product & Brand Management, 2006, pp. 

294 
16

  Kay, 2006, pp. 742-760 
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bara en envägskommunikation utan en interaktion mellan företaget och dess kunder.
17

 I dagens 

läge kan konsumenterna ställa mer krav på företagen eftersom de vet vilka som ligger bakom 

produkterna och varumärkena. Det här är något företagen måste räkna med för att vinna 

kundernas lojalitet.
18

 

 

Starka varumärkesvärden är kända för att de besitter en ekonomisk styrka vid fusioner och 

förvärv på grund av det ekonomiska värde det kan ge.
19

 Företagsidentitet och branding kommer 

ofta hand i hand vid ett anbud men marknadschefer vet ofta inte hur de ska förhålla sig till det.
20

 

Ett varumärke måste hela tiden kontrolleras av managers som mäter responsen från kunderna för 

att se så att de kärnvärden de vill förmedla tas upp på rätt sätt. Starka varumärken påverkar 

konsumeringsupplevelsen hos kunderna och styrkan är som mest avgörande när konsumenten 

står inför osäkra val eller när de utforskar nya produktsegment. Varumärkeschefer försöker skapa 

en känslomässig koppling till varumärket. Men att använda sig av djupa känslomässiga 

kopplingar till orsaker som till exempel att främja social rättvisa, bättre hälsa, eller en hållbar 

miljö, kan fortfarande uppfattas av kunderna som exploaterande om det enda motivet är att öka 

företagens vinst och makt. Att bygga bättre Corporate brands genom företagens ansvarsprogram, 

utan strikta krav på att öka företagens makt och vinst, kan i slutändan vara mer trovärdigt.
21

  

 

3.2 Corporate brand 

Med Corporate brand menas företagets namn som används som varumärke på produkten. 

Corporate branding ger varje produkt styrkan av företagsnamnets värde och positionering, och 

sparar en stor del på exempelvis marknadsföring eftersom en marknadsföringskampanj för 

                                                
17

  Kay, 2006, pp. 742-760 
18

 Keller, 2009, pp.152 
19

  Kay, 2006, pp. 742-760 
20

 Laforet och Saunders, 1994, pp. 64-76 
21

  Kay, 2006, pp. 742-760 
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företaget kan täcka upp för flera olika produkter.
22

 Själva termen Corporate brand används ibland 

väldigt löst och det kan både beskriva ett företag, en produkt eller en tjänst.
23

 

 

 En av de största fördelarna med Corporate branding är dess effekt på non-product marknader 

som till exempel vid rekrytering av ny personal. Corporate branding gör det även lättare att hitta 

samarbetspartners i andra företag.
24

  Detta beror på att genom att använda sig av Corporate 

branding kan företag utåt visa vilka värderingar de har och vad de vill utstråla med sitt 

varumärke. Det här underlättar om andra företag kan se det vid eventuella uppköp eller 

samarbeten. Det är även en fördel att den anställda personalen ser vad som väntas av dem och att 

de har en möjlighet att söka sig till företag som matchar deras personlighet.
25

 En nackdel med att 

använda Corporate branding som strategi är att produkterna riskerar att inte behandlas 

individuellt, vilket minskar fokus på produktens unika karaktär. Men även att företagsnamnet 

kan bli synonymt med en produktkategori.
26

 

 

Corporate brand är ansiktet utåt för företagets affärsstrategi samt porträtterar vad företaget siktar 

på att göra och vad de vill vara kända för på marknaden. Corporate branding strategin skapar 

enkelhet och står överst på varumärkesportföljen som den främsta identifierare av företaget.
27

 

Strategin används även som ett kraftfullt navigeringsverktyg av andelsägare för många olika 

syften som till exempel anställning, investering och konsumenternas köpbeteenden. Varumärken 

ses som ägandesignal, image, symboler samt medel för att konstruera en individuell identitet. 

Summerat kan man säga att Corporate brands kommunicerar varumärkets värde, används för att 

differentiera sig från konkurrenter samt förstärker lojaliteten hos andelsägarna.
28

 Corporate brand 

                                                
22

 http://www.brandxpress.net/2005/06/corporate-branding/ 2012-04-29 
23

 Muzellec, Laurent och Lambkin, Mary C. “Corporate branding and brand architecture: a conceptual 

framework”. Marketing Theory, Vol. 9, 2009, pp.39-54 
24

  Balmer, John M.T.  och Gray, Edmund R., “Corporate brands: what are they? What of them?”, 

European Journal of Marketing, Vol. 37, No. ⅞, 2003, pp. 986-987 
25

 Balmer och Gray, 2003, pp. 986-987 
26

 http://www.brandxpress.net/2006/02/corporate-branding-vs-product-branding/  2012-04-29 
27

 http://www.brandxpress.net/2006/02/corporate-branding-vs-product-branding/ 2012-04-29 
28

 Balmer och Gray, 2003, pp. 986-987 
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kan ses som ett kontrakt på företagets överenskommelse med sina andelsägare genom att över 

tiden demonstrera att de hållit sitt löfte.
29

 Ett framgångsrikt Corporate brand sägs innebära en 

gemensam uppsättning sammanhängande uttalanden om företagets värderingar i förhållande till 

sina externa och interna intressenter över tiden.
30

 Varumärkesnamnet eller logotypen kan på så 

sätt skapa en slags medvetenhet, garanti men även ett extra värde.
31

 Det är svårt att kopiera ett 

Corporate brand eftersom namnet, logotypen etc. oftast är skyddat av patentlagar samt att 

substansen av ett Corporate brand är svår att förstå sig på och därför också svår att härma. Ett 

Corporate brand är resultatet av en historisk utveckling med både funktionella och symboliska 

karaktärsdrag. Det är en resurs som inte bara kan säljas bort. Den är historisk och beroende på 

uppfattning och erfarenhet. En senior på Coca-Colas executive beskriver det som att företaget 

skulle överleva om de förlorade alla tillgångar relaterade till tillverkningen men skulle 

konsumenterna få minnesförlust och glömma bort allt som har med Coca-Cola att göra skulle de 

gå i konkurs.
32

 

 

3.3 Product Brand 

På Brandxpress hemsida kan vi läsa att ”Varumärket är ett löfte till konsumenten som är mer än 

själva produkten, de tekniska och fysiska attributen”. 
33

 

 

Product brand kan man säga är själva namnet på produkten. Ett företag kan välja att använda sitt 

företagsnamn (Corporate brand), eventuellt följt av en kombination av tecken efter, som namn på 

sina produkter eller att ha ett speciellt produktnamn. Om man väljer det senare, Product brand, så 

kan man välja att företagsnamnet antingen är totalt frånvarande eller bara synligt frånvarande. 

Fördelen med att använda sig av denna strategi är att varje varumärke kan ha en egen identitet, 

värde och positionering.
34

 En annan stor fördel är att företaget inte knyter sitt rykte och image till 

                                                
29

 Laforet och Saunders, 1994, pp. 64-76 
30

 Muzellec och Lambkin, 2009, pp.39-54 
31

 Laforet och Saunders, 1994, pp. 64-76 
32

  Balmer och Gray, 2003, pp. 986-987 
33

 http://www.brandxpress.net/2006/02/corporate-branding-vs-product-branding/ 2012-03-23  
34

 http://www.brandxpress.net/2005/06/corporate-branding/ 2012-03-23  
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den enskilda produkten eller tjänsten. Detta gör att ifall produkten eller tjänsten misslyckas eller 

har en motsatt image jämfört med företagets så påverkas inte de andra produkterna eller 

tjänsterna.
35

 Företaget skyddas från att det dåliga ryktet associeras med dem.
36

 Det är även 

enklare för företaget att kunna utvärdera varumärket individuellt och därmed gör det enklare att 

kunna fördela resursbesluten på ett bättre sätt. En av nackdelarna med Product branding är att 

man inte kan fördela kostnader som till exempel marknadsföringskostnader på flera 

varumärken.
37

 

 

3.4 Skillnad mellan Corporate brand och Product brand 

Genom att etablera ett Corporate brand kan ett företag utmärka sig hos sina andelsägare. Medan 

Product brand hjälper till att identifiera värderingar och betecknar en nivå av kvalitet på 

prestandan i sinnet på konsumenterna. Product brand fokuserar alltså på kunderna medan 

Corporate brand fokuserar på andelsägarna och fungerar som ett paraply av förtroende för hela 

företaget. Ett effektivt Corporate brand har oftast ett latent värde i form av överskottskapacitet 

som kan användas på andra marknader. Det ökar graden av att lyckas samt sparar kostnader 

jämfört med lansering av en helt ny produkt. Ett företag som lyckats väl med detta är Disney som 

gått från film till temaparker, kryssningar och produkter. 
38

 

 

Trots att man definierar Corporate brand och Product brand var för sig och på olika sätt så kan de 

ibland ses som likvärdiga då de delar samma mål som är att skapa differentiering och preferens. 

En skillnad mellan Corporate brand och Product brand är bland annat att Corporate brand skiljer 

sig i form av strategisk inriktning både vad gäller interna och externa mål och införlivandet av 

företagets strategi. 
39

 Ett företag med inriktning på Corporate brand har vanligtvis rötter som är 

                                                
35

 Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Brady Mairead, Goodman Malcolm och Hansen Torben. “Marketing 

Management”. 2009, 1:a utgåvan, Rotolito Lombarda, Italien, Pearson Education Limited, pp. 436 
36

 http://www.brandxpress.net/2005/06/corporate-branding/ 2012-03-23  
37

 http://www.brandxpress.net/2005/06/corporate-branding 2012-03-23 
38

 Balmer  och Gray, 2003, pp. 986-987 
39

 Muzellec och Lambkin, 2009, pp.39-54 
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rikare och mer relevanta än Product brand.
40

 Corporate brand går bortom Product brand genom 

att ignorera produktegenskaper och fokuserar på en uppsättning av väldefinierade värden.
41

  

 

3.5 Bakgrundsfakta  

Större företag har idag oftast inte bara ett varumärke ute på konsumentmarknaden utan de står 

bakom flera stycken.
42

 En del företag har så många varumärken, produkter och underliggande 

företag att de tillslut riskerar att konkurrera med sig själva om kunderna och företagets resurser. 

De kan även sitta på varumärken som är väldigt långt ifrån företagets kärnverksamhet.
43

 Ett 

vanligt problem hos företag är att deras varumärken kan bli otydliga som följd av att man 

expanderar sin varumärkesportfölj eftersom det finns en risk stora portföljer skapar förvirring 

hos sina konsumenter. Ett annat problem är att varumärken till och med kan tappas bort i stora 

varumärkesportföljer då man kanske lämnar de oskyddade under en tid.
44

 För att inte riskera att 

förvirra sina konsumenter och investera i överlappande produktutvecklings- och 

marknadsföringsprojekt är det viktigt att leda varumärkena på ett samordnat sätt.
45

 Företag bör se 

till att de olika varumärkena i verksamheten kompletterar varandra och att de bidrar till starkare 

positionering av varje varumärke och effektiviserarr marknadsföringsaktiviteter och 

administration.
46

 Många marknadsförare förstår vikten av detta och hanterar företagets 

varumärken med hjälp av en varumärkesportfölj.
47

    

 

Tidigare när företagen byggde upp varumärken låg deras fokus mer på att förvärva befintliga 

företag, starta eller lansera nya varumärken, alternativt att aggressivt förlänga varumärket för att 

                                                
40

 Aaker, David A. “Leveraging the Corporate Brand”. California Management Review, 2004, Vol.46, 

No.3 
41

 Muzellec och Lambkin, 2009, pp.39-54 
42

 Morgan, och Rego, Lopo L., “Brand Portfolio Strategy and Firm Performance”, Journal of Marketing, 

Vol. 73, 2009, pp 59-74. 
43

 Petromilli, Morrison, och Million,  2002, pp. 22 - 28 
44

 Hill Sam, Ettenson Richard och Tyson Dane, “Achieving the Ideal Portfolio”, MIT Sloan Management 

Review, 2005, Vol.46, No.2 pp. 85-90 
45

 Carlotti, Coe och Perrey, 2004, pp. 24-35 
46

 Morgan och Rego, 2009, pp 59-74. 
47

 Carlotti, Coe och Perrey, 2004, pp. 24-35 
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expandera företagets varumärke och varumärkesportfölj. Idag ligger deras fokus mer på att 

försöka få ut så mycket som möjligt från de redan befintliga varumärkena genom att satsa på att 

bättre organisera och hantera varumärkena och dess inbördes relationer inom portföljen.
48

 

Planering och strukturering är viktiga aktiviteter inom varumärkesportföljen och kan i princip 

jämställas med vikten av budgetering av det ekonomiska i ett företag. Att planera och strukturera 

sin portfölj tillåter ledningen att ta ett steg tillbaka från den dagliga verksamheten och istället 

lägga upp en strategi för framtiden.
49

    

 

Ett populärt sätt för ett företag att kunna växa och nå lönsamhet på är att utvidga sina 

varumärken, så kallat Brand extension. Strategin går ut på att man introducerar en ny produkt 

under ett redan existerande varumärkesnamn men i en annan produktkategori på marknaden.
50

 

Ett företags varumärken har blivit ett viktigt hjälpmedel för att lansera nya produkter i olika 

kategorier och har även blivit ett bra sätt att kunna maximera värdet av företagens immateriella 

tillgångar.
51

 Anledningen till att Brand extension-strategin är en av den vanligaste är för att den 

anses vara lönsam då varumärken som redan är kända hos konsumenterna är mindre kostsamma 

inom områden som exempelvis marknadsföring och handelserbjudanden vid en introduktion. Att 

utvidga ett varumärke är förenat med en relativ hög risk då graden av misslyckande är ungefär 

80% bland många snabbrörliga konsumentprodukter.
52

 En framgångsfaktor för att lyckas med 

Brand extension är att varumärkesnamnet är viktigare än produktkvaliteten och att 

välrenommerade varumärken är lättare att expandera. Med andra ord är varumärken med högt 

anseende enklare att expandera jämfört med de som har lågt anseende. Detta beror på att de med 

högt anseende ger sken av sig att ha högre tillverkningskompetens och konsumenterna litar mer 

på dem än på de varumärken som har lågt anseende.
53

 Det finns flera fördelar med Brand 

                                                
48

 Petromilli, Morrison och Million, 2002, pp.22 - 28 
49

 Hill, Ettenson, och Tyson, 2005, pp. 85-90. 
50

 Swaminathan, Vanitha. Fox, Richard J. och Reddy, Srinivas K. “The Impact of Brand Extension 

Introduction on Choice”. Journal of Marketing. 2001, Vol. 65, No.4, pp.1-15 
51

 Nijssen, Edwin J. och Augustin, Clara. “Brand Extensions: A Manager’s Perspective”, Brand 

Management. 2005, Vol.13, No.1, pp. 33-49 
52

 Völckner, Franziska och Sattler, Henrik. “Drivers of Brand Extension Success”. Journal of Marketing. 

2006, Vol.70, No.2, pp.18-34. 
53

 Nijssen och Augustin, 2005, pp. 33-49 
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extension bland annat ekonomiska fördelar då strategin säkerställer att konsumenterna snabbare 

köper produkten för att prova den och att den genererar snabbare återköp.
54

      

 

3.6 The Brand-Portfolio Renewal Framework 

Som nämnts ovan så är en varumärkesportfölj den uppsättning av alla varumärken och 

varumärkeslinjer ett visst företag erbjuder i en viss kategori eller marknadssegment. Kotler et al 

menar att den optimala varumärkesportföljen är förmågan hos varje varumärke att maximera det 

egna kapitalet i kombination med alla andra märken. Grundprincipen i att designa en 

varumärkesportfölj är att maximera marknadstäckningen för att komma åt så många kunder som 

möjligt och att minimera varumärkesöverlappning så att företagets varumärken inte konkurrerar 

om kundernas gillande.
55

  

 

I artikeln “Achieving the Ideal Brand Portfolio” tar författarna upp teorin “The Brand-Portfolio 

Renewal Framework” som går igenom hur man kan förnya portföljen och hantera den på bästa 

möjliga sätt. Teorin tar upp 5 olika punkter: förstå portföljens innehåll, fastställa varumärkenas 

bidrag, fastställa marknadspositionen, ta itu med problem och identifiera möjligheter och till sist 

utveckla en strategi för portföljen.
56

 

 

1) Förstå portföljens innehåll 

Först bör företaget lista alla sina varumärken i portföljen, inte bara de mest självklara utan även 

de mindre uppenbara sorterna som quasibrands och partner brands. Quasibrands är sådana som 

har sitt ursprung utanför marknadsavdelningen, ex Big Blue för IBM. Partner Brands är 

varumärken som är nära associerat med företagets varumärke, ex Intel Inside som blivit viktigt 

för många datortillverkare. Listan bör sedan kompletteras genom att rensa den på varumärken 

som inte längre används och som är gamla.
57

 

 

                                                
54

 Swaminathan, Fox, och Reddy, 2001, pp.1-15 
55

 Kotler, Keller, Brady, Goodman och Hansen, 2009, pp. 441-442 
56

 Hill, Ettenson och Tyson, 2005, pp. 85-90 
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2) Fastställa varumärkenas bidrag 

Steg två blir sedan för ledningen att försöka sätta sig in i vad varje varumärke har att bidra med i 

portföljen. Man kan till exempel börja med att kolla på respektive varumärkes årliga intäkter och 

kostnader. Varumärken kan även erbjuda fördelar som kanske inte alltid är så synliga, det kan  

förse företaget med handelspartners eller en plattform att stå på för att utvidga produktlinjen.
58

  

 

3) Fastställa marknadspositionen 

Tredje steget går ut på att ledningen ska fastställa varje individuellt varumärkes 

marknadsposition, en analys som ska gå lite djupare än traditionellt. I artikeln “Achieving the 

Ideal Brand Portfolio” jämställer forskarna varumärken med den matematiska termen vektorer 

som innebär att de både har kraft och riktning. Målet med djupanalysen är att man ska kunna 

förstå hur stark kraften är men även i vilken riktning den är på väg. 
59

 

 

4) Ta itu med problem och identifiera möjligheter  

Det finns åtta kategorier som varumärken kan falla in under.  

1) Power - varumärken som behöver försvaras våldsamt. 

2) Sleeper - varumärken som med lite målinriktat fokus kan växa till att bli ett Power-brand. 

3) Slider - ett värdefullt varumärke som har tappat fart och glider bakåt, behöver omedelbart  

    ingripande för att förhindra härdsmälta.  

4) Soldier - ett stabilt varumärke som tyst bidrar utan behovet av mycket    

    uppmärksamhet från ledningen. 

5) Black hole - ett varumärke som suger upp resurser och inte ger något tillbaka. 

6) Rocket - ett varumärke som är på väg till power-brand status. 

7) Wallflower - ett litet och underskattat varumärke med lojala kunder, ofta underprissatt och  

    dåligt marknadsfört. 

8) Discard - ett varumärke som borde ha pensionerats för flera år sen. 
60
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Det svåra med denna punkt är att man ofta har svårt att skilja mellan dessa olika kategorier. 

Många företag gör misstaget att de fokuserar sina resurser på fel varumärken och exempelvis 

investerar mer resurser i varumärken som istället borde avvecklats. Man kan försöka undvika 

sådana misstag genom att försöka betygsätta varje varumärke mot samma kriterier vid samma 

tillfälle.
61

  

 

5) Utveckla en strategi för portföljen 

Den stora utmaningen i en varumärkesportfölj är att få hela portföljen att tillsammans arbeta på 

ett optimalt sätt. Utmaningen är att veta var och när man ska placera sina satsningar. Företagets 

chefer har flera alternativ, de kan exempelvis skära ner eller sälja varumärken, de kan omplacera 

eller utvidga varumärken, de kan främja eller degradera, dela eller förstärka.
62

  

 

Det finns både för- och nackdelar med att ha en varumärkesportfölj och forskare har kommit 

fram till att portföljer som består av ett större antal varumärken kan ge ett företag mer makt och 

skrämma bort konkurrenter från att göra inträde på marknaden. Men det finns även fördelar att 

ha en portfölj som består av ett mindre antal varumärken och det är att mindre antal varumärken 

kan underlätta de ekonomiska aspekterna inom tillverkning och distribution samt effektiviteten 

av marknadsföringen och administrationen.
63

 

 

3.7 Hantering av varumärkesportföljen 

Man kan hantera varumärkesportföljen på lite olika sätt men portföljhanteringen handlar i 

grunden om att göra strategiska val om vilka marknader, produkter och tekniker som företaget 

ska investera i. Det företag som lyckas optimera det och på så sätt hitta den bästa 

produktstrategin för firman och balansera den med övriga projekt kommer att nå framgång i det 

långa loppet. Mer ingående kan man säga att portföljhantering handlar om att göra strategiska val 

till branschens strategi. Vilka marknader, produkter och teknologier som styrelsen valt att 
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attackera samt vilka som det ska läggas mer fokus på. Dessa nya produkter och teknologier 

bestämmer hur företaget ser ut i framtiden, till exempel fem år framåt. Man räknar med att ca 32 

% av företagets försäljningsintäkter kommer från produkter som introducerades cirka fem år 

tidigare. Det handlar även om hur allt fördelas när tillgångarna är begränsade. Alltså 

fördelningen av ingenjörskonsten, marknadsföringen och andra operationer när de är som mest 

knapphändiga. Till sist handlar det även om att balansera de tillgängliga resurserna mellan alla 

pågående projekt. Till exempel så kan så många projekt till så lite resurser som möjligt leda till 

sämre kvalitet och därför kortare livscykel. 
64

 

 

En definition av portföljhantering är att det är en dynamisk beslutsfattande process där ett 

företags lista på pågående projekt ständigt uppdateras och granskas. I denna process blir nya 

projekt utvärderade, valda och prioriterade, redan existerande projekt kan bli påskyndade eller 

strukna och resurser flyttas om mellan projekten. Varumärkesportföljens beslutsprocess 

karaktäriseras av oviss information, dynamiska möjligheter och flera beslutsfattare. Det hela görs 

parallellt med andra beslutsprocesser som tas om hela varumärkesportföljen samt för de enskilda 

projekten. Enligt Robert G. Cooper, Scott J. Edgetts och Elko J. Kleinschmidts undersökning i 

artikeln “New Product Portfolio Management: Practices and performances” nämner de att det 

finns olika typer av företag. Det företag som lyckas balansera varumärkesportföljen bäst kallas 

benchmarkers. De låter ledningen se varumärkesportföljen som ytterst viktig och har en 

etablerad strategi med väldefinierade metoder som kan appliceras på passande projekt. 

Benchmark företag tenderar även att använda flera olika portföljmetoder, mer än andra och 

blandar därför finansieringsmodeller med strategiska och protokollmodeller.
65

 

 

 

 

                                                
64

 Cooper Robert G., Edgett Scott J. och Kleinschmidt Elko J., New Product Portfolio  Management: 

Practices and performances, lsevier Science Inc, Journal of Product Innovation Management,1999, Vol. 
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3.8 Brand architecture och dess värdebyggande 

I artikeln “Brand architecture: building brand portfolio value” tar forskarna Michael Petromilli, 

Dan Morrisson och Michael Million upp fem olika strategier för att integrera Corporate Branding 

strategier. Författarna anser att dessa strategier ger stort och långsiktigt värde för varumärket, 

varumärkesportföljen och för företaget i helhet. Trots fördelarna med strategierna så fokuserar 

företagen oftast på traditionell brand management-inställningar och fokuserar på individuella 

varumärken.
66

 

 

1) Pooling & trading: 

Dessa två strategier hjälper till att stärka förhållandet mellan olika varumärken i portföljen. 

Brand pooling sätter flera varumärken i en portfölj i arbete på ett samlat sätt för att kunna hantera 

konsumenternas olika behov. Här är man fullt medveten om att varje varumärke i portföljen 

besitter unika värden och tillhandahåller sin egen uppsättning av värden till konsumenterna. 

Procter & Gambles varumärken på sina konsumentprodukter är ett exempel på sådant. De har 

exempelvis utvecklat en egen varumärkesserie av tvättmedel, tre stycken olika. Varje varumärke 

har ett eget marknadssegment som målgrupp och erbjuder olika fördelar, men Procter & Gamble 

har samlat dem genom att presentera hela portföljen till handeln för att få tillgång till mer 

hyllutrymme och slutligen, vinna ytterligare marknadsandelar.
67

 

 

Brand trading innebär att två eller fler varumärken används tillsammans i ett försök att kunna ta 

del av varandras värden. Detta är en strategi som kan användas för att fylla luckorna i portföljen 

men som även kan skapa ett kombinerat värde som det enskilda varumärket själv kanske inte 

skulle kunna skaffat. Till exempel Disney utnyttjar effektivt handeln för att stödja sin 

varumärkesidentitet som står för en sund familjeunderhållning. Disneys huvudvarumärke 

används för att skapa värde i dess undermärken, oavsett om det är Disney World, Disneyland 

eller Disney store. Varje undermärke har sitt eget värde men de drar alla nytta av haloeffekten av 

associationer till Disneys huvudvarumärke.
68

 Det exemplet nämnde även forskarna John M.T. 
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Balmer och Edmund R. Gray då begreppet Corporate branding förklarades som ett paraply av 

förtroende för hela företaget.
69

 Att identifiera möjligheter för pooling och trading mellan 

varumärken inom portföljen möjliggör mer kostnadseffektiva investeringar där man får tillbaka 

mer.
70

 

 

2) Branded partnerships 

Att använda sig av Branded partnerships för att fylla luckorna i portföljen är mindre riskabelt än 

att skapa eller förvärva ett varumärke. Strategin går ut på att varumärken kan samarbeta med 

varandra och därför möjliggöra för ett varumärke att gå in på för dem okända marknader där de 

ensamma inte skulle uppfattas som starka och självklara. Men tack vare samarbetet kompletterar 

de varandra. Denna strategi är kostnadseffektiv och mindre kapitalintensiv jämfört att skapa ett 

nytt varumärke eller att förvärva ett redan existerande. Med relativt låg risk innebär bland annat 

att Branded partnerships kan bidra med att tillhandahålla en bra grund att stå på och som kan 

göra det möjligt att utöka befintliga varumärken på med en relativt låga investeringar. Om detta 

samarbete däremot skulle vara mindre lyckat ger detta samarbete möjligheten för ett snabbt 

utträde från marknaden.
71

 

  

3) Strategic brand consolidation 

Strategic brand consolidation handlar om möjligheten att efter en strategisk utvärdering av 

strukturen och relationerna mellan varumärkena i en portfölj slå samman ett flertal varumärken. 

Att effektivisera sin varumärkesportfölj kan både ge företaget och konsumenterna fördelar då 

mer övertygande och fördelaktiga varumärken kan skapas och en bättre fördelning av företagets 

resurser kan ske. Detta är framförallt fördelaktigt för företag då de kan rensa bort svaga eller 

mindre strategiska varumärken för att uppnå kostnadsbesparingar inom bland annat 

marknadsföring och tillverkning.
72
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4) Brand acquisition 

Eftersom de flesta företagsförvärv främst är fokuserade på att skapa tillväxt av företagets 

nettoresultat så bidrar många förvärv med varumärkesspridning och förvirring istället för att 

försöka uppnå nya varumärkessynergieffekter och värdeskapande. Man bör innan ett förvärv 

slutfört definiera hur varumärket skulle kunna komplettera den redan existerande 

varumärkesportföljen. Även vilka nya tillhörande produkter som kan bidra till ökad tillväxt och 

omdefiniera det nya varumärkets roll i portföljen.
73

  

 

5) New brand creation 

Då denna strategi, att skapa ett nytt varumärke, är dyr att genomföra och förenad med hög risk så 

bör detta endast övervägas om de tidigare nämnda strategierna inte är genomförbara. Som sagt så 

bör denna strategi vara det sista valet om man vill maximera värdet och fylla luckorna i sin 

varumärkesportfölj. Till exempel så fokuserar det globala företaget Procter & Gamble på andra 

strategier än att skapa nya varumärken då de anser att skapandet kommer ta allt för mycket 

resurser för att de ska kunna finansiera, stödja och skapa tillväxt i deras nuvarande 

varumärkesportfölj.
74

  

 

Denna strategi är inte bara omringad av en massa nackdelar utan det finns även tillfällen då det 

är som mest genomförbart att skapa ett nytt varumärke för att hjälpa organisationen att nå sina 

och varumärkesportföljens mål. Exempelvis Coca Cola såg att de stod utanför 

flaskvattensegmentet och skapade då sitt eget märke. Genom att utnyttja sina 

distributionsmöjligheter och handelsrelationer så skapade Coca Cola snart det näst största 

vattenvarumärket. Om man bortser från nackdelarna av denna strategi så är det oftast det enda 

genomförbara möjligheten för att dra fördel av möjligheterna till nytt värdeskapande.
75
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer vi börja med att gå igenom bakgrundsfakta om Ben & Jerry’s och 

Unilever. Vi kommer även att presentera vår insamlade data om företagsförvärv.  

4.1 Bakgrundsfakta 

4.1.1 Ben & Jerry's 

Ben & Jerry’s är ett amerikanskt glassföretag vars grundkoncept är att tillverka och sälja glass av 

hög kvalitet men som samtidigt tar ansvar för miljön och samhället.
76

 Varumärket är en ikon med 

en stark social image och de började som ett politiskt engagerat företag som var duktiga på 

socialt ansvarstagande och miljömässig hänsyn. Företagets två grundare hade ett stort socialt 

engagemang och en av nycklarna till deras framgång är just att företaget är baserade på 

grundläggande mänskliga värden.
77

   

Historia 

Glassföretaget Ben & Jerry's kom till då de två vännerna Ben Cohen och Jerry Greenfield, som 

delade samma passion för mat, tillsammans startade de en liten glassbutik i Vermount 1978.
78

 

Den blev inte så framgångsrik men redan 1980 började de istället distribuera ut sin glass i 

halvlitersförpackningar till olika butiker. Under första delen av 80-talet ökade Ben & Jerry’s 

försäljning avsevärt, många gånger med mer än 100 % från föregående år. Detta gjorde självklart 

en av deras konkurrenter nervösa, Häagen-Dazs, som försökte stoppa deras framväxt i 

framförallt Boston. Ben & Jerry lät sig inte skrämmas och lämnade in en stämningsansökan mot 

Häagen-Dazs och dess moderbolag Pillsbury. År 1987 försökte Häagen-Dazs än en gång 

skrämma bort Ben & Jerry’s genom att genomdriva ensamåterförsäljaravtal och Ben & Jerry’s 

lämnade nu in sin andra stämningsansökan mot Pillsbury. 
79

 

 

I april år 2000 så godkände Ben & Jerry’s Unilevers anbud på 326 miljoner dollar och deras 

verksamhet blev nu en del av en global koncern. Vid företagsförvärvet upprättades ett unikt avtal 

innehållande villkor som bland annat gick ut på att Ben & Jerry’s skulle hållas separat från 
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Unilevers dåvarande glassverksamhet. Ben & Jerry’s fick även ha en oberoende styrelse som 

fokuserade på Ben & Jerry’s sociala uppdrag och varumärkets integritet. Grundarna Ben och 

Jerry fortsatte att vara involverade i företaget, dess anställda hölls skyddade och företagets 

sociala engagemang fortsatte att uppmuntras.
80

  

Kampanjer och mål 

Eftersom Ben & Jerry’s är ett företag med stort socialt ansvarstagande och stor hänsyn till miljön 

grundades år 1985 Ben & Jerry's stiftelse som går ut på att stödja samhällsorienterade projekt. 

Varje år skänker företaget 7,5 % av sin vinst dit.
81

 År 1989 inledde de ett samarbete för att stödja 

insatser för regnskogens bevarande, genom att introducera glassen Rainforest Crunch. De 

fortsatte i samma anda och 1991 betalade företaget ut en halv miljon dollar till jordbrukare som 

levererar mjölk till deras glassverksamhet för att täcka upp jordbrukarnas förluster av de flyktiga 

priserna i mejeriindustrin. 1992 startades ett nytt samarbete med Children Defense Fund där 

målet var att få barnens grundläggande behov till toppen av den nationella dagordningen.
82

  

 

År 1993 upptäckte Ben & Jerry’s att deras glassavfall faktiskt kunde komma till användning och 

de började leverera en del av mejeriavfallet till Intervale Compost Program som omvandlade 

avfallet till värme.  Eftersom de var intresserade av att minska sin miljöpåverkan så började de 

under 1994 att sponsra initiativet Vermont som genomförde tester med alternativa bränslen. Fyra 

år senare, 1998 lanserade Ben & Jerry’s en ny halvlitersförpackning tillverkad i oblekt kartong. 

De kallade den för Eco-pint och den blev ett stort genombrott i förtagets miljömål. Denna 

förpackning användes till alla glassmaker i företaget men slutades användas 2006.  Ben & Jerry’s 

ersatte den istället med en ny behållare som  kom från en leverantör med en god meritlista av 

hållbara skogsbruksmetoder. 2002 drog en ny kampanj igång för att bekämpa den globala 

uppvärmningen och satte upp ett mål att minska växthusgasutsläppet med 10 % fram till 2007 

men även att stödja byggandet av en ny vindturbin i South Dakota. År 2007 fortsatte de att ta 
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politiska ståndpunkter genom att ta ställning mot FDA:s förslag om att tillåta klonat kött och 

mejeriprodukter i livsmedelsförsörjningen.
83

  

Företagskultur 

I november år 2000 fick Ben & Jerry’s besök av sin nya CEO från Unilever, veteranen Yves 

Couette. På Ben & Jerry’s välkomnade man honom på sitt eget vis med bland annat ett Eiffeltorn 

byggt av halvlitersglassförpackningar och till musik av en av frankrikes största artister inom 

populärmusik. Man ville med dem visa företagets lekfulla personlighet redan från början. Vid 

anländandet fick Couette frågor om Unilever skulle behålla sitt sociala engagemang och om 

kvaliteten på produkterna skulle förbli densamma. Ingen ställde frågor som rörde det 

ekonomiska. Men eftersom ekonomin i ett företag är en viktig del använde han det istället som 

motivation till uppköpet då ju mer framgångsrikt företaget är desto lättare kan det sociala 

engagemanget spridas. Ben & Jerry’s hade redan skicklighet när det gällde att tillverka 

kvalitetsprodukter och att kreativt marknadsföra dem men saknadekunskaper inom 

företagsekonomi. Det infördes därför en utbildning för att lära personalen grunderna inom 

ekonomi. Ben & Jerry’s har nu lyckats förbättra sin effektivitet och sitt kassaflöde. Redan efter 

tre år, åren mellan 2001-2004, hade Ben & Jerry’s ökat försäljningen med 37 %, tripplat sin vinst 

samt expanderat till 13 st. nya länder.
84

 

 

Ben & Jerry’s har utvecklat en unik intern företagskultur.
85

 Det är den som ger företaget sin 

styrka och är även anledningen till att det var så attraktivt för Unilever att köpa upp. Innan 

Unilever tog över var företagskulturen aningen för slapp men sedan de fått ordning på ekonomin 

så har Ben & Jerry’s kunnat fortsätta styra med sin avslappnade stil som får de anställda att 

trivas. Numera är Ben & Jerry’s ett mer lönsamt företag men det är ändå inte drivkraften hos 

företaget utan istället den sociala missionen de bedriver. Detta kombinerat med den höga 

kvaliteten på glassen är vad som ger den speciella relationen de har med sina kunder och 
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84
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Waddock, Sandra “Commentary of mice and elephants”, California Management Review, Vol. 51, No. 
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investerare. Detta ger dem sin starka sociala image som skiljer Ben & Jerry’s från traditionella 

glassföretag.
86

 

 

Ben & Jerry’s har sedan 1988 en tredelad mission som de följer. Samhälle, produkt och ekonomi. 

Dessa tre går ut på att de ska hitta innovativa metoder för att kunna göra livskvaliteten bättre hos 

människor. Att de ska sälja glass och glädjebägare av högsta kvalitet genom att använda bra och 

naturliga ingredienser och sist men inte minst att de ska ha en hållbar ekonomi och lönsam 

tillväxt.
87

 

 

Ben & Jerry's har gått från att vara ett amerikanskt företag till ett numera globalt glassföretag 

som lanserades för första gången i Sverige år 2004.
88

 De erbjuder inte de mest traditionella 

smakerna och deras främsta kännetecken är att glassen oftast innehåller stora bitar av choklad, 

frukt eller nötter. Det är heller inte ovanligt att det även förekommer browniekakbitar eller bitar 

av kakdeg i glassen. Ben & Jerry’s har alla möjliga sorters kategorier av glass, bland annat 

premium glass, sorbet, frozen yoghurt, low-fat och No Suger Added. De har produkter som heter 

Chocolate Fudge Brownie, Cookie Dough och Strawberry Cheesecake m.m.
89

 Ben & Jerry’s är 

ett företag vars smeknamn är “Flavor Guru” och de utvecklar ständigt nya smaker och 

produktkategorier. Senast i februari 2012 lanserades en ny produktkategori kallad Greek Frozen 

Yoghurt, gjord på grekisk yoghurt som innehåller mer proteiner och mindre kalorier än deras 

andra glassar.
90
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4.1.2 Unilever 

Unilever är ett av världens ledande företag inom konsumentprodukter, främst inom livsmedel. 

De har över 400 varumärken som fokuserar på hälsa och välmående från näringsrik och 

balanserad mat till lyxschampon och prisvärda tvålar.
91

 De står bakom många varumärken som 

vi använder dagligen, exempelvis Lux, Dove, Sunsilk, Ben & Jerry's och Lipton. Unilevers 

varumärkesportfölj innehåller även några för oss i Sverige välkända varumärken som GB Glace 

som köptes på 1990-talet och sedan blev helägt av Unilever. Men även tvättmedlet Via, 

margarinet Milda och Knorr ägs av Unilever.
92

 Tolv stycken av dessa varumärken generar varje 

år ett säljöverskott på en miljard Euro.
93

 Unilever finns i stort sett i hela världen, närmare 

bestämt i 190 länder, och har 171 000 anställda.
94

  

Historia 

Unilever är ett brittiskt-nederländskt företag som har funnits i mer än 100 år och har en gedigen 

historia.  Sedan det etablerades har själva kärnan i verksamheten varit att tillhandahålla 

varumärken med en social mission.
95

 Historien bakom Unilever är lång och lite komplicerad. 

Unilever bildades på 1929 av två företag som härstammar ännu längre bak i tiden.
96

 Unilever 

bildades genom en sammanslagning av de två företagen Lever Brothers och Margarine Unie. 

Lever Brothers var ett brittiskt företag som på 1890-talet började sälja tvål och blev landets 

ledande tvålföretag mycket tack vare att de förvärvade och köpte många av sina konkurrenter. 

Margarine Unie var ett nederländskt företag vars huvudsakliga produkt var margarin men som 

även de blev stora och framgångsrika tack vare fusioner och förvärv. På 1920-talet expanderade 

de verksamheten genom att förvärva nya typer av företag, allt från fiskhandlare till företag som 

sålde korv. Tillsammans bildade dessa två företag Unilever 1929.
97

 Den främsta anledningen till 

                                                
91

 http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/ 2012-04-25 
92

 http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/ 2012-04-16  
93

 http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/ 2012-04-30  
94

 http://www.unilever.se/aboutus/ 2012-04-16  
95

 http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/ 2012-03-26 
96

 http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/ 2012-04-23 
97

 Jones, Geoffrey och Miskell, Peter. “Acquisitions and Firm Growth: Creating Unilever’s Ice Cream and 

Tea Business”. Business History, Vol. 49, No.1, 2007, pp. 12 

http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.com/aboutus/introductiontounilever/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourmission/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/
http://www.unilever.se/aboutus/ourhistory/


Södertörns högskola VT 12         Jenny Hagström 870131 

Fek C, C-uppsats, Marknadsföring     Therese Wickman 880420 

Handledare: Erik Borg 

2012-06-11 

 

26 

 

detta var på grund av bristen av råvaror som olja och fett. Genom att slå ihop sina företag kunde 

de råda bot på problemet.
98

  

 

År 1958, vid etablerandet av the European Economic Community tog Unilever del av Food 

Study Groups utredning om framtidens mat där de kommit fram till att konsumenterna i allt 

större grad skulle bli villiga att köpa färdiglagad mat. Detta ville Unilever utnyttja och satsade på 

att expandera sig på marknaden för glass, soppor och fryst mat. De började bygga stora 

glassfabriker i Tyskland och Storbritannien samt började köpa upp mindre företag på strategiska 

platser för att bredda sin geografiska position. Unilevers strategi var att bygga en internationell 

glassbransch genom uppköp av befintliga företag. På den tiden låg Unilevers totala omsättning 

på ca 2044 miljoner USD. Under de följande två decennierna köpte de upp ett stort antal små 

glassföretag, som för det mesta var familjeägda, och påverkade på så sätt hela glassindustrin på 

den tiden. I slutet av 1970 ägde Unilever 30 % av hela Europas glassmarknad.
99

 År 1990 stod 

Unilevers glassförsäljning för sex procent av den totala vinsten.
100

 

 

Under hela Unilevers historia har förvärvande av andra företag varit en viktig del i deras 

diversifiering. Detta har bidragit till att företaget kunnat växa till att bli en så stor och global 

koncern som de är idag. Att genomföra ett företagsförvärv har gjort att Unilever har kunnat 

bredda sin affärsverksamhet och börja verka i nya produktkategorier.  De har upptäckt 

framgångsrika nationella varumärken för att sedan lanserat dem globalt. Unilevers framgångar är 

ett exempel på hur lyckosamma företagsuppköp kan vara. Genom dessa har de kunnat samla 

lokala expertkunskaper inom teknologi och varumärken. Processerna har var utdragna men 

välsinnade och Unilever har lärt sig att strategin fungerade bäst om de redan hade en förvaltning 

med expertis i det land som de genomförde uppköpet i. 
101

 Trots deras många framgångar så 

lanserade de en ny företagsstrategi 1999 som hette “Path to Growth” och gick ut på att reducera 

sin varumärkesportfölj. År 2003 hade de minskat sin portfölj med tre fjärdelar, från 1600 
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varumärken till endast 400 st. Unilevers vice-ordförande Niall FitzGerald liknade denna strategi 

med ogräsrensning i trädgården och sade “so the light and air get in to the blooms which are 

likely to grow the best”.
102

  

 

Under 2010 lanserades “Unilever Sustainable Living Plan” vilken gick ut på att låta företaget 

växa samtidigt som de minskade utsläppen. Unilever arbetade med att bädda in hållbarhet i alla 

steg i produkternas livscykler och samarbetade med sina leverantörer för att stödja ansvarsfullt 

jordbruk. De såg det som att företaget har ett ansvar gentemot sina konsumenter och hjälper till 

genom sina produkter och olika program att främja hygien, näring och miljömedvetenhet.
103

 

Unilever lägger varje år ner ca en miljard Euro på forskning för att förbättra produkterna. Detta 

görs i tillsammans med forskare samt konsumentundersökningar.
104

 På Unilevers hemsida kan 

man läsa att de ser sig själva som “ett företag som agerar ansvarsfullt gentemot sin omvärld […] 

genom att försöka bidra till livskvalité och välmåga”. 
105

  Lipton är ett bra exempel på en produkt 

som bidrar till hållbar tillväxt. De är engagerade i att producera sitt te på ett hållbart sätt för att 

hjälpa miljön och att förbättra villkoren för de som arbetar med att ta fram te men även för deras 

familjer och samhällen.
106

 

Varumärkesportföljen 

Unilever faller in under kategorin family brand vilket betyder att de har relaterade varor som 

säljs under samma varumärkesnamn. När fler än ett varumärkesnamn syns på förpackningen 

kallas det mindre framträdande för ett undermärke. Från början använde sig Unilever inte av ett 

synligt mono brand men i dagens läge kan man se sådana logotyper på de flesta av deras 

produkter. Med mono brand menas ett starkt varumärke som används för att lansera liknande 

produkter. En anledning till att skilja produkter åt under olika mono brands kan vara för att vissa 

produkter inte ska förknippas med andra trots att företaget säljer båda. Unilever lägger till 
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exempel alla sina rengöringsprodukter som tvättmedel, diskmedel etc. under Lever Brothers 

medan margarinet hamnar under tillverkaren Van Den Bergh.
107

 

 

Unilever har en mängd olika varumärken och produkter i sin varumärkesportfölj. Till exempel så 

använder två miljarder människor världen över Unilevers produkter dagligen.
108

  I sin 

varumärkesportfölj har de fördelat varumärkena under tre kategorier: Food, Personal Care och 

Home Care. I Food-kategorin ingår bland annat varumärken som Becel, GB Glace, Lätta och 

Lipton. Personal Care består exempelvis av Axe, Dove, Pepsodent och Sunsilk. Home Care 

innefattas bland annat av Comfort, Jif och Via.
109

   

 

4.2 Uppköp av nischade företag 

Nuförtiden sker uppköp och förvärv mellan företag rutinmässigt för att få tillgång till 

immateriella tillgångar hos en affärsverksamhet. Ett exempel på en immateriell tillgång som 

förvärvaren vill komma åt är bland annat varumärken, dock så kräver ett förvärv av varumärken 

en särskild praxis.
110

  

 

De företag som har uppnått en social status hos sina kunder kan man säga har lyckats med något 

som de konkurrerande företagen inte lyckats med. De har skapat en speciell relation med sin 

kund och i och med den relationen har de gjort sina kunder mer lojala mot företaget och dess 

produkter. De här företagen som nästan har en ikonliknande status är annorlunda och har lyckats 

differentiera sig från sina konkurrenter. De har något som inte de andra har och de har bland 

annat lyckats med att bädda in företagets värde i produkten och i hela verksamheten.
111

 Företag 

som använder sig av förvärv som tillväxtstrategi behöver även en strategi för hur man ska 
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hantera det nya varumärket och hur man ska integrera det i det nya företaget, detta är nödvändigt 

för att försöka se till att kunderna förblir nöjda och lojala mot varumärket trots byte av ägare.
112

  

 

Det går inte bara att köpa upp ett företag och förvänta sig att allt ska gå som en dans på rosor. De 

speciella egenskaperna som den sociala ikonen äger är ganska sköra och de är lätta för ett stort 

företag som inte delar samma värden att förstöra. Ett felsteg av det köpande företaget och det kan 

vara förödande för den sociala ikonen. Processen för att köpa upp ett ikonliknande företag är 

komplext och det krävs att det bedrivs på ett sätt som passar både det köpande företaget och den 

sociala ikonen som blir uppköpt.
113

 Vid ett uppköp kan det förvärvande företaget välja om de ska 

införa sin egen företagskultur i det nya företaget eller om man, vilket är ovanligare, väljer att 

tillåta dem att ha en egen kulturell identitet.
114

 Ofta ser dessa företagsstrukturer annorlunda ut än 

de större vinstdrivande globala företagens vilket gör att de efter uppköp ofta pressas till att 

anamma vissa standarder och kostnadseffektivisera för att passa in i den nya företagskulturen. 

Även om man jobbar för att bevara den sociala ikonens säregenhet brukar den med tiden 

glömmas bort.
115

 

  

Den sociala ikonen låter sig vanligtvis inte köpas så enkelt då det många gånger står eldsjälar 

bakom som verkligen brinner för sitt företag och dess verksamhet. Både entreprenörerna och de 

lojala kunderna är rädda för att ett stort och globalt företag ska komma in och förändra allt. 

Entreprenörerna bakom varumärken med social ikonstatus drivs oftast inte av girighet för mer 

pengar utan för att de har ett socialt engagemang.
116

    

 

Oftast säger det större företaget åt det mindre att det måste uppfylla vissa krav. De kan uttrycka 

att det lilla företaget får fortsätta styra själva men att de till exempel måste dra ner på kostnader 
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och få alla beslut godkända av en högre instans. Sådant kan suga musten ur små företag.
117

 

Beslut och förhandlingar om sammanslagningar och förvärv handlar i grund och botten oftast om 

finansiella och rättsliga frågor medan värdefulla tillgångar som personal och särskild know-how 

kommer i skymundan.
118

 Men den sociala ikonen har lyckats koppla ett speciellt värde till sitt 

varumärke och har en speciell kontakt med kunden som gör det extra attraktiva för stora företag 

att förvärva dem. Inte nog med det så har dessa små företag också lyckats utveckla en form av 

specialistkunskap inom sitt ämne och har en helt annan förståelse för marknaden. Det gör att de 

förvärvande företagen ser det som en chans att få ta del av kunskapen och kunna använda sig av 

det i sin egen verksamhet.
119

  

 

För ett mindre företag med en ikonisk status, som njuter av sitt oberoende och drivs av 

entreprenörer med ett socialt engagemang, finns det dock många fördelar med att förvärvas.  

Särskilt av ett stort företag då det ges möjlighet att bland annat få ta del av deras ekonomiska och 

organisatoriska resurser. Både de ekonomiska och organisatoriska resurserna ger ikonen 

möjlighet att utvecklas och sprida sitt budskap till fler. De kan även få tillgång till en bredare 

kundbas genom att ta del av förvärvarens ingång på diverse marknader och deras 

distributionskanaler. Att slå ihop sig med ett globalt företag kan även vara en fördel för att hålla 

sina konkurrenter borta då det globala företaget inte bara erbjuder ekonomiska resurser utan även 

andra medel att konkurrera med.
120

  

 

I artikeln “Can the virtuous mouse and the wealthy elephant live happily ever after?”  tar man 

upp tre grundläggande källor av värdeskapande inom ett företagsförvärv. De tre källorna är 

kostnadsminskningar, ökade intäkter och ömsesidigt lärande. Kostnadsminskningar kan uppnås 

tack vare att det stora företaget kan reducera produktionskostnader och öka marginaler och 

vinster för det förvärvande företaget. Ökade intäkter kan genomföras hos det förvärvade 

företaget genom att få hjälp att öka marginalerna och vinster genom försäljningstillväxt. Den 
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tredje och sista källan till värdeskapande är ömsesidigt lärande. Företagen kan här utbyta 

information, rutiner, strategier eller andra speciella förmågor och överföra det från den sociala 

ikonen till köparen.
121

 

 

4.3 Förvärvet 

Ben & Jerry’s köptes år 2000 upp av det globala företaget Unilever.
122

 Unilever hade redan 

under tidigare år köpt ett flertal glassföretag runt om i världen med avsikt att bygga stora 

internationella glassverksamheter. De var mer framgångsrika i Europa än i andra delar av världen 

och en marknad som de inte alls var framgångsrika på var den amerikanska.
123

 De saknade 

framförallt ett premiumsegment då deras tidigare försök med att förvärva det amerikanska 

glassföretaget Häagen-Dazs misslyckats.
124

 Unilever attraherades av Ben & Jerry’s varumärke 

som byggts upp baserat på två viktiga delar, dess kvalitet och särskiljningsförmåga på deras 

produkter i förhållande till vad som redan finns på marknaden. Dessa sammankopplade med ett 

socialt engagemang, till exempel att Ben & Jerry’s använder sig av naturliga och ekologiska 

ingredienser som är befriade från giftiga och syntetiska kemikalier.
125

  

 

I december 1999 meddelade de två grundarna Ben och Jerry att de fått indikationer på att 

Unilever var intresserade av att köpa företaget. Fyra månader senare, i april 2000, så godkänner 

Ben & Jerry’s styrelse Unilevers bud samt ett unikt avtal mellan parterna som innebär att Ben & 

Jerry’s verksamhet hålls separat från Unilevers egna amerikanska glassverksamhet. De får ha 

kvar en egen oberoende styrelse som ledning för Ben & Jerry’s sociala uppdrag och varumärkets 

integritet. Istället gör avtalet det möjligt att samarbeta med Unilever för att skapa en ännu bättre 

och dynamisk glassverksamhet med en större global räckvidd.
126
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När Unilevers vice-ordförande, Antony Burgmans, besökte Ben & Jerry’s ett år efter uppköpet 

fick han med egna ögon se att glassföretaget inte var ett vanligt traditionellt företag. Personalen 

som jobbade där gick bland annat runt klädda i togas. Ben & Jerry’s anti-storföretagsvärderingar 

visade sig vara en av deras största tillgångar.
127

  Ben & Jerry’s har utvecklat en unik intern kultur 

och skapat speciella relationer mellan sina kunder och investerare.
128

 Unilever förstod från första 

början att det inte var ett vanligt företag de skulle köpa upp. Därför insåg de vikten i att behålla 

den företagskuktur som rådde på Ben & Jerry’s. För deras unika företagskultur är deras styrka 

och det är tack vare den som det lilla glassföretaget har kunnat konkurrera med större företag på 

marknaden. Enligt artikeln “Corporate Crunch” så brukar den anställdas engagemang avgöras av 

arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen medan den på Ben & Jerry’s till större grad istället beror 

på passionen för företagets sociala mission. Faktum är att Ben & Jerry’s är ett företag där de 

anställda trivs. Dock hade företaget problem med strukturen innan uppköpet.
129

 

 

Vid uppköpet mellan Unilever och Ben & Jerry’s fruktade både de anställda och konsumenterna 

för att Ben & Jerry’s inte skulle kunna stå fast vid sina värderingar, dess sociala medvetenhet och 

ha möjlighet att bevara sin egen identitet.
130

 De anklagades bland annat för att sälja ut till en 

global jätte.
131

 Detta var inget att oroa sig för egentligen då en sak som var typiskt för Unilever 

vid uppköp av bland annat glassföretag var att de vanligtvis försökte behålla de tidigare ägarna 

och företagets chefer. De behöll en självständighet hos det förvärvade företaget för att ge dem 

möjlighet att kunna utforma och marknadsföra sina produkter. Unilever påverkade istället 

företaget på andra sätt genom att införa sina egna redovisningsmetoder och pensionssystem, 

dessa var också betydligt bättre än de redan existerande.
132
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Att köpa upp ett företag med social ikonstatus som Ben & Jerry’s har gjort Unilever lite nervösa 

då de var rädda för att misslyckas och förstöra det lilla glassföretaget.
133

 Ett annat hinder var att 

Ben & Jerry’s företagskultur alltid varit negativt inställt till större bolag, vilket inte är något som 

går att ändra på i första taget. Så för att visa sitt stöd för Ben & Jerry’s donerade Unilever varje 

år 1,1 miljoner dollar till välgörenhet och de skänkte även en engångssumma på fem miljoner 

dollar till Ben & Jerry’s fond. Ben & Jerry’s var själva duktiga på att skänka pengar och 

donerade varje år 7,5 % av avkastningen till olika projekt.
134

  

 

Unilever förstod att Ben & Jerry’s var ett unikt glassföretag och gick offentligt ut med att de tror 

att mycket av deras framgångar beror på deras sociala engagemang och kopplingar till 

grundläggande mänskliga värderingar. En av Ben & Jerry’s rådgivare Terry Mollner beskriver 

det som:”We are not just another ice cream company, but one that works hard to have our social 

mission expressed in all we do.” 
135

 

  

Ett bra exempel på detta är att de handlar från leverantörer som även de arbetar med ett socialt 

ansvarstagande, använder sig av miljövänliga förpackningar med mera. De värderingar som den 

sociala ikonen besitter är dess företagskultur och därför väldigt viktigt att ta hand om.
136

 De 

sociala ikonerna tenderar att gynna lokala leverantörer och produktion men deras 

kostnadsstrukturer skiljer sig mycket från de stora företag som förvärvar dem då de är mycket 

mer effektivitetsorienterade och har ett globalt fokus.
137

  

 

Unilever riktade inte in sig på det amerikanska glassföretaget Ben & Jerry’s på grund av att de 

var ledande inom premiumsegmentet på den amerikanska marknaden utan även för att de 

medförde en stor kunskap om värden och engagemang av olika slag, som till exempel social 

påverkan, till Unilevers verksamhet. Ben & Jerry’s var ett mycket attraktivt företag för Unilever 
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tack vare sin ledande position på sin marknad men även för att de hade hög kvalitet, ett roligt 

varumärke och en social dimension.
138

  Det fanns fler saker som intresserade Unilever till ett 

uppköp och det var bland annat att de gav tillgång till distributionskanaler, tillgång till kunskap 

om de nationella regleringarna på marknaden och sist men inte minst tillgång till komplex 

information om konsumenternas preferenser. Eftersom konsumenternas smak och preferenser 

skiljer sig mellan olika länder och olika marknader var detta mycket komplext att samla kunskap 

om.
139

   

 

Men uppköpet har inte gått helt smärtfritt till för Ben & Jerry’s. De har under övergången behövt 

säga upp anställda samt blivit tvungna att stänga två anläggningar. Uppsägningen av personal har 

dock skett efter erbjudanden om jobb på andra platser.
140

 Eftersom Ben & Jerry’s inte är ett 

traditionellt företag inriktad på enbart vinst så innebär ett uppköp av dem ganska stora 

förändringar jämfört med traditionella affärsstrategier då de bland annat är ett socialt engagerat 

företag. De stödjer till exempel lokala jordbrukare genom att köpa ingredienser som är helt 

naturliga eller organiska från dem. De köper även ingredienser från Greystone Bakery vars 

affärsidé går ut på att sysselsätta tidigare hemlösa. Detta är projekt som kan stärka varumärkets 

sociala värde men som samtidigt kan bidra med höga kostnader.
141

  

 

Nervositeten över att misslyckas med uppköpet fanns, precis som med Häagen-Dazs, och rädslan 

över att råka förstöra allt som Ben & Jerry’s representerar.
142

 Unilever ansåg ändå att de var i en 

idealisk situation att förvärva Ben & Jerry’s och förvalta samt sprida dess varumärke och 

värderingar till konsumenter över hela världen. Som nämnts tidigare fanns det stora fördelar för 

Unilever vid ett uppköp av Ben & Jerry’s då de medförde ett ökat socialt engagemang hos 

Unilever i Europa, de kunde lära sig av Ben & Jerry för att implementera det i sin egen koncern. 

Kunskapen om Corporate Social Responsibility, som är ett företags sociala ansvarstagande i 
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samhället
143

, ökade mer och mer och blev allt viktigare för företag att använda sig av. Det blev 

också ett bra verktyg för att särskilja sig från sina konkurrenter och att skapa sig en bra image. 

Eftersom Ben & Jerry’s hade CSR-tänket redan från starten så kunde Unilever tack vare sitt 

förvärv av företaget meddela att:”We have a company that is a specialist in this. It demonstrated 

to us that you could do social good and also be financial successful.
144

 

  

Förutom att ha ett stort socialt engagemang så är Ben & Jerry’s det företag som har haft den 

högsta försäljningstillväxten procentuellt sett av Unilevers varumärken och det har även blivit 

marknadsledande i Storbritannien.
145

 Annars är det vanligt att när ett företag som Ben & Jerry’s 

köps upp att dess särskiljningsförmåga blir begravd i effektivitet och tillväxt av det större 

förvärvande företaget. Identiteten hos den sociala ikonen kan försvinna in i behovet av 

standardisering, effektivitet och tillväxt.
146

  Men Unilever kunde vid uppköpet bidra med att föra 

Ben & Jerry’s varumärke, värderingar och socialt ansvarstagande vidare till konsumenter över 

hela världen, de kunde erbjuda att expandera glassverksamheten globalt.
147

 Grundarna Ben 

Cohen och Jerry Greenfield uttrycker det så här: 

 

“Niether of us could have anticipated, twenty years ago, that a major multinational would 

someday sign on, enthusiastically, to pursue and expand the social mission that continues to be 

an essential part of Ben & Jerry’s and a driving force behind our many successes. But today, 

Unilever has done just that. While we and others certainly would have preferred to pursue our 

mission as an independent enterprise, we hope that, as part of Unilever, Ben & Jerry’s will 

continue to expand its role in society.”
148

 

 

En annan sak som Unilever kunnat erbjuda är dess operativa kompetens för att rationalisera Ben 

& Jerry’s tillverkning och distributionssystem. På detta sätt har de kunnat genomföra betydande 
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kostnadsbesparingar men även minskat sin påverkan på miljön. Just kostnadsbesparingar verkar 

ha varit en drivande kraft inom uppköpet då det fanns en stor ineffektivitet inom Ben & Jerry’s 

produktion och distribution som hotade företagets lönsamhet. Att gå ihop med Unilever var ett 

strategiskt val för att kunna öka sin försäljningstillväxt och kunna förbli konkurrenskraftiga.
149

 

Men även tack vare att Unilever är en så pass stor och global organisation har Ben & Jerry’s fått 

möjlighet att ta del av dess marknadsföringskapacitet för att nå stora försäljningsframgångar 

inom Europa.
150

 Unilevers storlek har givit Ben & Jerry’s möjlighet att ta sig in på marknader för 

ekologisk glass vilket de inte hade kunnat göra på egen hand. De använder endast Fairtrade-

märkt vanilj, kaffe och choklad i sina produkter för att stödja bönder i utvecklingsländer. De har 

även investerat i en ny nedfrysningsteknik för att minska koldioxidutsläppet och därmed den 

globala uppvärmningen.
151

   

 

5. Analys 

I detta kapitel analyserar vi empirin vi samlat in tillsammans med de teorier vi tidigare 

presenterat. 

 

Ben & Jerry’s har lyckats med affärsstrategin att skapa ett starkt varumärke. Detta verkar inte 

vara något som Unilever strävar efter på konsumentnivå då de till exempel själva inte är ansiktet 

utåt på sina produkter. Unilever har valt att ha separata varumärkesnamn och hålla låg profil på 

sitt Corporate Brand. Ett av dessa varumärken är Ben & Jerry’s som varit framgångsrika när det 

gäller att skapa ett starkt varumärke. Detta har de bland annat gjort genom att satsa mycket på 

marknadsföring och att försöka berätta historien om företaget. Det är en del av den 

marknadsföringsstrategi som Aaker tar upp, den handlar om historien som berättas av företaget 

och att varumärkesstyrkan ligger i konsumenternas uppfattning av dem.  
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Som Kevin Lane Keller nämnde i “Building strong brands in a modern marketing 

communications environment” så ligger inte varumärkeskunskapen i faktan om varumärket utan 

i känslorna kring det. Företagen väljer vilken bild av sig själva de vill förmedla till 

konsumenterna men det går inte att styra om det faktiskt fungerar. Ett varumärke som tidigare är 

känt för en sak har väldigt svårt att byta bana och uppfattas på ett nytt sätt. Mark J. Kay menar att 

försöka skapa denna känslomässiga upplevelse ibland kan slå fel och istället uppfattas som 

exploaterande av kunderna. Ett företag kan därför inte bara utge sig för att vara miljövänliga eller 

liknande utan måste också kunna bevisa det för kunderna. En av anledningarna till att Ben & 

Jerry’s är så framgångsrika kan tänkas bero på att de lyckas påverka konsumenterna 

känslomässigt genom att få dem att känna att de bidrar till något gott genom att köpa deras 

produkter. Detta eftersom Ben & Jerry’s bland annat skänker pengar till välgörenhet, har ett 

socialt engagemang och använder sig av Fairtrade-råvaror etc. 

 

Syftet med branding är enligt Mark J. Kay att skapa differentiering mellan varumärken i ett 

försök att skapa lojalitet hos konsumenterna. Ben & Jerry’s har lyckats bra med uppbyggnaden 

av sitt varumärke då de särskiljer sig från andra företag med samma sorts produkter. Dessutom 

kan man se att deras design är väldigt genomgående i allt Ben & Jerry’s gör, oavsett om det är 

halvlitersförpackningar eller styckglass. De står för samma värderingar och har samma 

förpackningsdesign hos alla produkter och man kan direkt se att det är en glass från Ben & 

Jerry’s. Denna företagsidentitet har de lyckats behålla trots att de köptes upp av Unilever. 

 

Begreppen Corporate brand och Product brand går in i varandra vilket gör att Unilever kan passa 

in under båda benämningarna. Unilever kan vara ett Corporate brand eftersom dess varumärke 

som logotyp kan ge styrka till den produkt den sitter på trots att den inte fungerar som ansiktet 

utåt. Normalt brukar ett Corporate brand tillföra ett värde till Product brand eftersom det 

förknippas med en större mängd produkter. I och med att Unilever är ett så stort och känt företag 

kan deras logotyp medföra ett slags mervärde till deras produkter. Men bara om man känner till 

Unilever, om man inte känner till dem så ger deras logotyp inget mervärde för konsumenten. I 

fallet med Ben & Jerry’s där de valt att inte visa logotypen kan man anta att Unilever ansåg att 
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de inte skulle kunna medföra ett ytterligare värde till produkterna. En nackdel med Corporate 

branding är just att produkterna inte behandlas individuellt men Unilever ser ut att ha lyckats 

hålla isär sina produkter trots allt. Framförallt Ben & Jerry’s som fortfarande har en egen 

karaktär och identitet. Unilever och Ben & Jerry’s fungerar bra ihop då de har liknande 

värderingar vad gäller miljö och socialt engagemang.  Det kan ha varit en bidragande faktor till 

att Unilever var intresserade av att köpa upp Ben & Jerry’s då de kunde se att det var ett företag 

som skulle passa in i den stora koncernen.  

 

För att kunna balansera alla de olika varumärken som Unilever äger har de samlat dem i en 

varumärkesportfölj. Michael Petromilli et al förklarar att hos ett företag som har en stor 

varumärkesportfölj riskerar varumärkena att konkurrera med varandra. Detta är något som kan 

tänkas passa in på Unilever då de äger flera olika glassmärken. Som tidigare nämnt har de köpt 

upp flera glassföretag runt om i världen i ett försök att bli en av de största på glassmarknaden.  

Det finns därför en risk att Ben & Jerry’s kan konkurrera internt med Unilevers andra 

glassvarumärken dock är det en relativt liten risk då de befinner sig i ett särskilt segment, 

premiumsegmentet.  Som kan förstås från Stephen Jr. Carlotti så är det viktigt att hantera 

varumärkena i varumärkesportföljen på ett samordnat sätt för att inte förvirra sina konsumenter. 

Detta gjorde Unilever genom att upprätta ett unikt avtal med Ben & Jerry’s vilket innebar att de 

fick styra största delen av sin verksamhet själva. Det här var en bra lösning då de kanske hade 

förvirrat sina redan etablerade konsumenter om Unilever hade ändrat om allt för mycket i Ben & 

Jerry’s företagsstruktur. De hade kunnat riskera att fördärva deras värderingar och varumärkets 

värde. 

 

Ett bra sätt att utvidga sitt varumärke på är att använda sig av strategin Brand extension som 

innebär att man introducerar en ny produkt under ett redan existerande varumärkesnamn.  Det 

kan man se att Ben & Jerry’s har gjort med många av sina glassar, bland annat den senaste 

kategorin Greek Frozen Yoghurt. De har tagit en ny produkt och lanserat den under sitt eget 

varumärkesnamn och därmed minskat risken för att misslyckas. Dessutom får de konsumenterna 

att snabbare prova produkten då de känner igen varumärket jämfört med om man lanserar en ny 
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produkt under ett helt nytt namn. Som Vanitha Swaminathan nämner så är varumärken med högt 

anseende lättare att expandera än de med lågt anseende och eftersom Ben & Jerry’s är ett 

varumärke med hög ikonstatus så tillhör den förstnämnda kategorin och har därmed enklare att 

införa nya produkter.   

 

Philip Kotler och Kevin Lane Keller menar att den optimala varumärkesportföljen är varje 

varumärkes förmåga att tillsammans med andra varumärken i portföljen maximera det egna 

kapitalet. En av grundprinciperna enligt Philip Kotler et al med att designa en varumärkesportfölj 

är att maximera marknadstäckningen för att komma åt så många kunder som möjligt. Det var vad 

Unilever hade i åtanke då de köpte upp Ben & Jerry’s för att komma åt premiumsegmentet i 

USA. Sam Hill et al har utvecklat en teori, “The Brand-Portfolio Renewal Framework”, som tar 

upp fem olika punkter om hur man kan förnya portföljen och hantera den på bästa sätt. Punkterna 

är: förstå portföljens innehåll, fastställa varumärkenas bidrag, fastställa marknadspositionen, ta 

itu med problem och identifiera möjligheter och till sist utveckla en strategi för portföljen. Denna 

teori har Unilever troligtvis använt sig av. Att enligt punkt ett förstå portföljens innehåll då de 

1993 lanserade en företagsstrategi som gick ut på att reducera sin varumärkesportfölj. De har då 

rimligtvis gått igenom sitt innehåll i portföljen och kommit fram till att de saknar 

marknadsandelar inom premiumsegmentet för glass. Även att försöka fastställa respektive 

varumärkes bidrag och eventuellt tittat på dess intäkter och kostnader för att se dess lönsamhet. 

Enligt punkt tre finns det en stor risk att varumärkena vid stora varumärkesportföljer överlappar 

varandra. Det påståendet stärks även av Michael Petromilli et al. Unilever har därför troligtvis 

tittat på respektives varumärkes marknadsposition.  

 

Den fjärde punkten som är att man ska ta itu med problem och identifiera möjligheterna för sina 

varumärken, under denna punkt listar Sam Hill et al åtta kategorier som ett varumärke kan falla 

in under: 

1) Power - varumärken som behöver försvaras våldsamt. 

2) Sleeper - varumärken som med lite målinriktat fokus kan växa till att bli ett Power-brand. 
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3) Slider - ett värdefullt varumärke som har tappat fart och glider bakåt, behöver omedelbart 

ingripande för att förhindra härdsmälta. 

4) Soldier - ett stabilt varumärke som tyst bidrar utan behovet av mycket uppmärksamhet från 

ledningen. 

5) Black hole - ett varumärke som suger upp resurser och inte ger något tillbaka. 

6) Rocket - ett varumärke som är på väg till Power-brand status. 

7) Wallflower - ett litet och underskattat varumärke med lojala kunder, ofta underprissatt och 

dåligt marknadsfört. 

8) Discard - ett varumärke som borde ha pensionerats för flera år sen.    

 

Ben & Jerry’s borde idag ses som ett Power-brand då de är ett starkt varumärke som är värt 

mycket för Unilever och som måste försvaras våldsamt. När Ben & Jerry’s kom i Unilevers ägor 

kan det från början ha klassats som ett Sleeper-brand men som med ekonomiska och 

organisatoriska resurser hade potential att växa till att bli ett Power-brand. Punkt fem enligt Sam 

Hill et al innebär att den stora utmaningen i en varumärkesportfölj är att få alla varumärken att 

arbeta tillsammans på ett optimalt sätt. Då kan man behöva skära ner eller sälja varumärken och 

detta är något som man kan se att Unilever gjort då de mellan åren 1993 och 2003 hade skurit ner 

sin varumärkesportfölj från 1600 st. och 400 st. varumärken. Detta för att på ett bättre och 

effektivt sätt kunna konkurrera på den globala marknaden. 

  

Robert G. Cooper et al har en teori om att man kan hantera varumärkesportföljen på lite olika sätt 

men att det egentligen handlar om att göra strategiska val om vilka marknader, produkter och 

tekniker som man ska investera i som företag. Unilever ansåg att de saknade marknadsandelar 

inom premiumsegmentet när det gällde glass och de försökte ta sig in på den marknaden genom 

Häagen-Dasz men misslyckades. Det var inte förrän de förvärvade Ben & Jerry’s som de faktiskt 

lyckades. Robert G. Cooper et al menar också att det är viktigt att balansera resurserna mellan de 

olika pågående projekten i varumärkesportföljen. Om företaget satsar för lite resurser på 

projektet så kan det i slutändan leda till att produkterna får sämre kvalitet och därmed kortare 
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livscykel. Detta kan vara en anledning till att Ben & Jerry’s fått behålla sina dyrare leverantörer 

och närproducerade råvaror då det är en del av deras företagsidentitet. 

 

Michael Petromilli et al har kommit fram till att det finns fem olika strategier för att integrera 

Corporate branding strategier. Man kan använda sig av Pooling & trading, Branded partnerships, 

Strategic brand consolidation, Brand acquisition och New brand creation. Brand acquisiton är 

den strategin som kan tänkas passa in på Unilever. Detta på grund av att den handlar om 

företagsförvärv och om att det är en fördel om man redan innan man köpt upp ett företag har 

definierat hur det kan komplettera den redan existerande varumärkesportföljen. De flesta 

företagsförvärv är främst fokuserade på att skapa tillväxt och utan att ha motiverat det nya 

varumärkesuppköpet kan det leda till förvirring. Unilever visste vilket segment de saknade och 

ville komma in på och insåg därför vad Ben & Jerry’s kunde tillföra deras varumärkesportfölj. 

Strategic brand consolidation är även den en strategi Unilever möjligtvis använder sig av då den 

handlar om att göra en strategisk utvärdering av hur varumärkena i varumärkesportföljen 

relaterar till varandra. Detta ger en chans att rensa bort svaga varumärken vars lönsamhet inte är 

tillräckligt stark. Än en gång kan man koppla detta till att Unilever genomförde en rensning i sin 

varumärkesportfölj mellan åren 1993-2003.  

  

Enligt James E. Austin och Herman B. Leonard så har företag som uppnått en social status hos 

sina kunder lyckats med något som konkurrenterna inte själva kunnat uppnå. Det är vad Ben & 

Jerry’s lyckats med. När Unilever köpte Ben & Jerry’s fick de inte bara tillgång till 

premiumsegmentet på den amerikanska marknaden utan de fick även tillgång till deras kunskap 

om värden och engagemang. Detta kunde de senare implementera i sin egen koncern.  Ben och 

Jerry’s är inte ett traditionellt företag och att de nått en ikonliknande status är för att de har 

lyckats integrera värde i deras produkter. Som Patrick J. Kiger redovisar om hur uppköpet mellan 

Ben & Jerry’s och Unilever gick till så insåg Unilever hur viktigt det var att behålla Ben & 

Jerry’s företagskultur. James E. Austin och Herman B. Leonard menar att det är en komplex 

process att köpa upp ett företag med ikonliknande status och att det därför krävs att man bedriver 

det på ett sätt som passar både det köpande företaget och den som blir uppköpt.  Detta har man 
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kunnat se ägt rum mellan Unilever och Ben & Jerry’s då man inte hanterade uppköpet som vilket 

som helst. Man anpassade förvärvet så att det skulle passa Ben & Jerry’s unika företagskultur 

genom att bland annat upprätta ett unikt avtal mellan parterna. Avtalet gick ut på att hålla Ben & 

Jerry’s verksamhet skild från Unilevers övriga verksamheter och att låta dem ha en oberoende 

styrelse som fick leda deras sociala uppdrag. De fick även behålla sin lekfullhet inom företaget 

och fortsätta sina samarbeten med ekologiska leverantörer trots att det var mer kostsamt.  Det 

kan man säga är en del av strategin i hur Unilever hanterar ett nytt företag vid ett uppköp. Detta 

tar även Shailendra Kumar och Kristiane Blomqvist Hansted upp då de anser att det är viktigt att 

ha en strategi vid ett uppköp för att kunna integrera det nya varumärket i verksamheten.  Som 

Sue Cartwright och Cary L. Cooper säger så pressar ofta det stora vinstdrivande företaget det 

mindre att ta till sig standarder och bli mer kostnadseffektiva. I detta fall så innebar 

förändringarna främst införandet av ett pensionssystem och nya redovisningsmetoder vilket var 

gynnsamt för Ben & Jerry’s. Förändringarna var med andra ord bra för dem och detta kan tolkas 

som att Unilever lät Ben & Jerry’s sköta sin verksamhet självständigt med undantag från det 

ekonomiska. Forskarna beskriver också att personal och speciell know-how kan gå förlorad vid 

ett företagsuppköp och detta var något Unilever var medveten om. De valde att behålla 

personalen främst på de högre positionerna och erbjuda nya jobb till de som var tvungna att 

sluta. Unilever försökte vanligtvis att behålla de tidigare ägarna och företagets chefer vid ett 

företagsförvärv för att inte förlora Ben & Jerry’s särskilda kunskap.  

 

Det finns många fördelar med att slå ihop sig med ett globalt stort företag menar James E. Austin 

och Herman B. Leonard, bland annat fördelen att få tillgång till ekonomiska och organisatoriska 

resurser. Ben & Jerry’s hade många styrkor, de var bland annat duktiga på att tillverka 

kvalitetsprodukter och att kreativt marknadsföra dem men deras svaghet var företagsekonomin. 

Unilever lockade med att de kunde hjälpa Ben & Jerry’s inte enbart ekonomiskt utan de kunde 

även bidra med att föra Ben & Jerry’s varumärke, värderingar och framförallt deras sociala 

ansvarstagande vidare. De kunde hjälpa Ben & Jerry’s att expandera sin glassverksamhet globalt.  

Som Sue Cartwright och Cary L. Cooper menar så handlar oftast beslut om förvärv och 

sammanslagningar oftast i grund och botten om finansiella och rättsliga frågor. Unilever ville vid 
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uppköpet visa sitt stöd för Ben & Jerry’s sociala engagemang och bidrog generöst med pengar 

årligen till sociala projekt. 

 

Ett stort och globalt företag som Unilever attraherades av Ben & Jerry’s inte enbart för att 

komma åt den amerikanska marknaden och premiumsegmentet utan det fanns flera andra orsaker 

till deras val av uppköp. James E. Austin och Herman B. Leonard beskriver att sociala 

ikonliknande företag är attraktiva just på grund av att de har lyckats koppla ett speciellt värde till 

sitt varumärke och att de har etablerat en speciell kontakt med kunden som gör dem attraktiva. 

Det förvärvande företaget ser det som en chans att kunna ta del av kunskapen om marknaden för 

att själva kunna använda det i sin egen verksamhet. Det fanns även fler attribut som intresserade 

Unilever och det var att uppköpet gav tillgång till distributionskanaler, kunskap om de nationella 

regleringarna på marknaden men även den komplexa informationen om konsumenternas 

preferenser. 

 

James E. Austin och Herman B. Leonard går igenom tre grundläggande källor av värdeskapande 

inom företagsförvärv. De tre källorna är kostnadsminskningar, ökade intäkter och ömsesidigt 

lärande. Unilever har kunnat erbjuda sin operativa kompetens för att kunna rationalisera Ben & 

Jerry’s tillverkning och distributionssystem. Genom att göra detta har de kunnat genomföra 

kostnadsbesparingar som verkar ha varit just en drivande kraft inom uppköpet på grund av att det 

fanns en stor del av ineffektivitet inom produktionen och distributionen som hotade Ben & 

Jerry’s lönsamhet. Sandra Waddock menar att de sociala ikonerna tenderar att gynna lokala 

leverantörer och lokal produktion och att deras kostnadsstrukturer skiljer sig mycket från de stora 

företagen som förvärvar dem då de oftast är mycket mer effektivitetsorienterade med ett globalt 

fokus. Ben & Jerry’s har också fått ökade intäkter efter uppköpet då de har kunnat växa globalt 

och fått möjlighet att ta del av Unilevers marknadsföringskapacitet för att kunna nå stora 

försäljningstillgångar i framförallt Europa.  Ben & Jerry’s är det företag hos Unilever som har 

haft den högsta försäljningstillväxten procentuellt sett. Som nämnt tidigare så har ömsesidigt 

lärande skett mellan Unilever och Ben & Jerry’s då Unilever kunnat ta del av den specialkunskap 

som den sociala ikonen suttit på som till exempel kunskap om den amerikanska marknaden och 
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varumärkets värdeskapande. Men även vice versa då Ben & Jerry’s fått möjlighet att ta del av 

Unilevers kunskap om ekonomi och utländska marknader. 

 

6. Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till när vi analyserat vår empiri 

tillsammans med teorierna.  

 

Varför köper då stora företag som Unilever upp mindre och nischade varumärken som Ben & 

Jerry’s och vad tjänade respektive företag på förvärvet? Det vi har kommit fram till är att 

Unilever saknade något som de såg att det mindre glassföretaget Ben & Jerry’s hade lyckats 

åstadkomma. Ett sätt att komma åt det är att bedriva företagsförvärv. Men det är komplicerat att 

köpa upp ett företag och därför är det viktigt att man tar hänsyn till det förvärvade företaget för 

att det ska fortsätta vara framgångsrikt även efter uppköpet. Vi har kommit fram till att när 

Unilever köpte Ben & Jerry’s så förstod Unilever att det var viktigt att behålla Ben & Jerry’s 

unika företagskultur och att de var tvungna att genomföra förvärvet på ett sätt som passade Ben 

& Jerry’s. Detta gjorde de genom att upprätta ett avtal som gick ut på att hålla Ben & Jerry’s 

verksamhet skild från Unilevers övriga glassverksamhet. De fick även behålla en oberoende 

styrelse som fick leda företagets sociala engagemang och uppmuntrades att fortsätta utövas. 

 

Det är bra om båda företagen gynnas vid ett förvärv genom att till exempel kunna utbyta kunskap 

om okända marknader. Det var just så fallet såg ut med Unilever och Ben & Jerry’s då Unilever 

kunde dra fördel av att Ben & Jerry’s redan var etablerade i den amerikanska premiumsegmentet 

och de kunde då få tillgång till distributionskanaler och kunskaper om exempelvis nationella 

regleringar. Ben & Jerry’s fick tillgång till ekonomiska och organisatoriska resurser men även 

stora expansionsmöjligheter. Det är som sagt bra att båda företagen gynnas då de båda har 

intresse av att få uppköpet att fungera. I och med att Unilever var rädda om Ben & Jerry’s 

personal samt lät företaget förbli relativt självständiga så blev det inget fientligt uppköp utan 

istället ett välsinnat samarbete. Tack vare Unilevers förståelse för Ben & Jerry’s unika 

företagskultur så ansåg de att ett uppköp kunde gynna dem trots att de inte hade för avsikt att 
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sälja sig till ett multinationellt företag från början. Man kan säga att det blev en form av win-win 

situation för de båda vilket vi tror var en stor framgångsfaktor i det här fallet.  

 

Vår underfråga till uppsatsen löd: hur hanterar Unilever de olika varumärkena? Vi har kommit 

fram till att det inte finns ett enda sätt som fungerar att använda på alla varumärken utan att 

företagen måste behandla varje varumärke unikt. Många företag använder sig av en 

varumärkesportfölj där de samlar sina varumärken för att få en bättre överblick och lättare kan 

hantera dem. Det är viktigt att leda varumärkesportföljen på ett samordnat sätt och att balansera 

företagets resurser. Detta är något som Unilever har gjort med Ben & Jerry’s då de har hjälpt 

dem ekonomiskt genom att bidra med marknadsföringskapacitet och att inte skära ner på 

exempelvis dyrare råvaror som ekologiska och Faitrade-märkta.  

 

Vår slutsats är att företaget som äger varumärkesportföljen måste ha en god bild av vad som 

finns i den för att kunna veta vad de har för varumärken och marknadssegment och vilka de 

saknar. Det är viktigt för att inte riskera att ha överlappande varumärken som konkurrerar med 

varandra istället för att samarbeta och optimera varumärkesportföljen. Det är något Unilever haft 

koll på när de köpte upp Ben & Jerry’s för att komma över premiumsegmentet på 

glassmarknaden. Det i kombination med att behandla varumärket unikt kan vara en nyckel till 

framgång.  

 

7. Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi slutsatserna tillsammans med egna åsikter och reflekteringar vi 

stött på under arbetets gång.  

 

Vi har i denna uppsats undersökt varför Unilever köpte upp Ben & Jerry’s, vad de båda företagen 

vann på detta och hur ett Unilever som äger flera varumärken hanterar sin varumärkesportfölj.    

 

När vi läst om Corporate brand och Product brand tycker vi att begreppen varit lite oklara då de 

inte kan appliceras fullt ut på vårt undersökningsobjekt Unilever. Vi tycker till exempel inte att 
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Unilever använder sitt varumärke som ansiktet utåt för sina produkter eftersom deras logotyp 

inte har en framträdande plats på förpackningarna. Vi anser däremot att Unilevers varumärke 

fungerar som deras främsta identifierare av företaget eftersom det är när man ser deras logotyp 

som man förstår att produkten tillhör en större koncern. Men om man ser på vad ett Product 

brand är så passar Unilever in på även den beskrivningen eftersom de äger olika produktnamn 

och varje varumärke har en egen identitet, värde och positionering.  

 

Det är många som är ovetandes om att Ben & Jerry’s faktiskt ägs av Unilever då deras logotyp 

inte syns på förpackningen. Detta är en intressant strategi av Unilever eftersom deras logotyp 

faktiskt finns med på de flesta andra produkter. Som tidigare nämnt så kan ett Corporate brand 

ge en produkt ett mervärde genom att ha sin logotyp på en produkt och eftersom Unilever har 

valt att inte ha det på Ben & Jerry’s produkter tolkar vi det som ett strategiskt val. Vi anser även 

att om Unilever hade haft sin logotyp på Ben & Jerry’s produkter så skulle det stjälpa mer än att 

hjälpa eftersom deras image inte går ihop med ett multimiljonföretag. Vi tycker att det är en bra 

strategi av Unilever att hålla Ben & Jerry’s skild från deras övriga glassverksamhet men även att 

behålla det relativt självständigt. Ännu en orsak till att uppköpet mellan Unilever och Ben & 

Jerry’s varit så framgångsrikt beror enligt oss på att de båda har som mission att stödja miljö och 

mänskliga levnadsförhållanden. Att två företag delar samma passion kan bara ha gjort samarbetet 

lättare. 

 

8. Vidare forskning 

I det avslutande kapitlet redogör vi för vad som hade kunnat göras annorlunda i vår uppsats 

samt hur det vi kommit fram till kan användas till vidare forskning. 

 

Vi hade från början tänkt intervjua Unilever om varför de köpte upp Ben & Jerry’s för att få höra 

om deras erfarenheter från första part istället för endast genom sekundärdata. Tyvärr ville de inte 

ställa upp på en intervju trots ihärdiga försök från vår sida. Hade vi gjort om uppsatsen så hade vi 

nog i brist på intervju med Unilever tänkt om och istället gjort en enkätundersökning eller 

intervjuat konsumenter. Detta för att ta reda på hur välkänt Unilever egentligen är hos sina 
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kunder och hur väl de lyckas förmedla vad de står för. Närmare bestämt om konsumenterna är 

medvetna om att exempelvis Ben & Jerry’s ägs av ett mångmiljonföretag och inte är helt 

självständiga som kan tros samt hur de ser på det. Då hade vi ändrat inriktning på 

forskningsfrågan helt och kunnat använda oss av ett konsumentperspektiv istället för att ha det 

företagsperspektiv vi använder nu. Detta vore intressant att föra vidare forskning kring för att se 

hur dessa företagsförvärv påverkar konsumenterna. 
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Bilaga 1 

 

Begreppsdefinitioner  

 

Brand portfolio (varumärkesportfölj) är den uppsättning av alla varumärken och 

varumärkeslinjer ett visst företag erbjuder i en viss kategori eller marknadssegment.
152

 

 

Brand Extension innebär att man adderar en ny produkt till en redan existerande produktlinje 

under samma namn. Brand extension tillåter den nya produkten att dra nytta av de gamla 

produkternas redan etablerade rykte.
153

  

 

Brand architecture kan definieras på det sätt som företagen organiserar och leder sina 

varumärken. Brand architecture är oftast affärsstrategins ansikte utåt och måste förena och stödja 

verksamhetens mål och syfte.
154
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