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Abstract 
A method companies have been using for a long time to develop their businesses is extending 

their operations. This has mostly been done with a product or service which in one way or 

another has been innovative, and in this field, the high-tech companies have been the most 

frequent users of the brand and product extension method. In 30 percent of the cases, this has 

been executed through collaborations between companies, or between companies and their 

customers or suppliers. (SCB 2016)   

 

As there is a lack of research regarding brand extensions within business-to-business (B2B) 

(Nenonen et al. 2014) and servitization (Neely 2008) this study aimed to gain a deeper 

understanding of how customers percieves a company’s brand within a brand extension in B2B 

when the extension is implemented as a servitization through an alliance. 

 

To research this, semi-structured interviews were conducted with the customers of a larger 

company (Atea), which was one part of an alliance with a smaller company (Optolexia), which 

accounted for a product that would be launched as a service. A participant observation was also 

used to gather data at a seminar where the product and service was demonstrated for the current 

customers of Atea, customers who were also potential customers to the new service. 

 

This study shows that it is important to have a strong motive for the alliance, and that both the 

co-operation and the service to be delivered is personally relevant and is able to create 

commitment with the customer. It also shows that the customers’ prior perception of the brand 

is transferred to the alliance and the new service and it is therefore important to create a fit 

between the current business and the new service to make it easier to create a strong motive for 

both the collaboration and the choice of brand extension. 
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Sammanfattning 
Ett sätt som företag länge har använt för att utveckla företaget är att vidga sina verksamheter. 

Detta har ofta gjorts med en produkt eller tjänst som på något sätt varit en innovation och där 

har de högteknologiska företagen varit de flitigaste användarna av varumärkes- och 

produktutvidgningar. Dessa utvidgningar har i 30 procent av fallen skett genom samarbeten, 

antingen företag emellan, eller mellan ett företag och företagets kunder eller leverantörer. (SCB 

2016)  

 

Då det finns en bristande mängd forskning som behandlar varumärkesutvidgningar inom 

business-to-business (B2B) (Nenonen et al. 2014) och tjänstefiering av produkter (Neely 2008) 

var denna uppsats syfte att få djupare förståelse för hur kunder uppfattar ett företags varumärke 

vid en varumärkesutvidgning inom B2B när den görs som en tjänstefiering via en allians. 

 

För att ta reda på detta användes semistrukturerade intervjuer med kunder till ett större företag 

(Atea) som var ena parten av ett samarbete med ett mindre företag (Optolexia) som stod för en 

produkt som skulle lanseras som en tjänst. Även en deltagande observation användes som 

datainsamlingsmetod vid ett seminarium där tjänsten demonstrerades för Ateas nuvarande 

kunder, som också var tänkta kunder till den nya tjänsten. 

 

Studien visar på att det är viktigt att skapa en stark argumentation och motivering till varför 

samarbetet existerar, och att både samarbetet och tjänsten som ska levereras är personligt 

relevant och kan skapa engagemang hos kunden. Det visar sig också att kundernas tidigare 

uppfattning om varumärket förs över till samarbetet och den nya tjänsten vari det är viktigt att 

se till att det finns en koppling mellan dagens verksamhet och den nya tjänsten för att lättare 

kunna skapa en stark argumentation för både samarbetet och valet av varumärkesutvidgning. 

 

Nyckelord: Varumärkesutvidgning, allians, samarbete, tjänstefiering 
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1 Inledning 
Det har blivit allt vanligare att företag ger sina produkter en tillhörande tjänst eller erbjuder en 

tjänst tillsammans med en produkt, ett fenomen kallat tjänstefiering (servitization) (Neely 

2008). I USA är, enligt Neelys undersökning och urval, nästan 60 procent av företagen 

tjänstefierade företag och i Sverige är siffran ungefär 27 procent. Vidare skriver Neely att 

tjänstefierade företag har en lägre vinstmarginal, men högre inkomst än traditionella 

produktföretag.  

 

Beverland et al (2007) menar att det inte var förrän i början på 2000-talet som en stark 

varumärkesidentitet började anses kunna vara till gagn för business-to-business-affärer (B2B) 

också, något som tidigare varit synonymt med konsumentprodukter. Ett av de vanligaste sätten 

för företag att stärka sitt varumärke är att göra en utvidgning av varumärket (brand extension) 

(Völckner & Sattler 2006). Genom att använda ett existerande varumärke för att lansera en ny 

produkt kan den nya produkten utnyttja varumärkets tidigare etablerade värden (Tauber 1981). 

Det finns dock risk att varumärket blir urvattnat om utvidgningen inte lyckas (John & Loken 

1993).  

 

Ett företag kan både förbättra och försämra sitt varumärkes anseende vid en utvidgning av 

varumärket (Bottomley & Doyle 1996; Donthu & Michel 2014; John & Loken 1993; Keller 

1993; Tauber 1981) och det finns en bristande mängd empiri kring tjänstefiering (Neely 2008) 

och varumärkesutvidgningar inom B2B (Brown et al. 2011; Nenonen et al. 2014). Därför ska 

denna uppsats undersöka ett företag, som vanligtvis erbjuder fysiska produkter, som ska lansera 

en ny typ av tjänst tillsammans med ett annat företag. Vidare ska företagets befintliga B2B-

kunders (som också ska vara målgrupp för den nya tjänsten) uppfattning av varumärket och 

samarbetet vid denna varumärkesutvidgning undersökas. 

 

1.1 Bakgrund 
Företag har länge sysslat med olika typer av innovationer inom sina verksamheter, bland annat 

med innovativa produkter, för att vidga sina verksamheter och utveckla företaget. Forskningen 

kring fenomenet har dock varit knapphändig och i och med att ett ökat behov kring förståelsen 
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kring företagsinnovationer vuxit fram har fler börjat forska kring ämnet för att ta redan på vad 

det är som styr och avgör för att företag vill utveckla innovationer. Produktinnovationer var den 

vanligaste typen av innovation i Sverige från 2006 till 2014, och andra innovationer, till 

exempel innovationer inom marknadsföring och organisation, har fluktuerat mer från år till år 

under samma tidsperiod. 59 procent av de stora företagen introducerade innovationer i 

samarbeten med andra företag under perioden 2012-2014, vilket innebär en ökning med 6 

procent sedan perioden 2010-2012. (SCB 2016) 

 

Det är de högteknologiska företagen som satsar betydligt mer på innovationsverksamhet än de 

företagen som är mindre teknologiska. 93 procent av de högteknologiska företagen inom 

produktinnovationer har satsat på nya eller förbättrade produkter under åren 2012-2014 (SCB 

2016).  Av dessa är det dessutom 29 procent som sedan väljer att samarbeta med ett annat 

företag med innovationen. Där är det vanligast att samarbetet sker med andra leverantörer, 

därefter följt av samarbete med kunder och klienter samt konkurrenter och även företag inom 

koncernen (SCB 2016). I sådana samarbeten kan synen på varumärket påverkas på både ett 

negativt och ett positivt sätt (Ruth & Simonin 1998; Samuelsen et al. 2014). 

 

1.1.1 Varumärke 

I ett samarbete mellan två företag finns två (eller fler) varumärken som båda kommunicerar 

värden som har blivit inarbetade på respektive håll (Tauber 1981). Även Wood (2000) menar 

att ett varumärke förmedlar ett meddelande. Vidare skriver Wood (2000) att 

marknadsföringsmixen ska kommunicera detta meddelande och användas så att det utnyttjar 

varumärkets styrka och konkurrensfördel på ett strategiskt sätt som särskiljer sig från andra 

existerande varumärken. 

 

En annan definition av vad ett varumärke är står Maurya och Mishra (2012) för då de menar att 

vad ett varumärke är inte kan beskrivas endast på några få rader. De gör dock ett försök: 

 

“Brands are conditional, intagible and legal assets for a firm. They act like signals 

of perceived value to all the stakeholders.” 

(Maurya & Mishra 2012, s. 128) 
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American Marketing Association ger även de en definition på varumärke: 

 

“A brand is a ‘Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one 

seller's good or service as distinct from those of other sellers.’" 

(American Marketing Association u.å.) 

 

Utifrån dessa definitioner kan då ett varumärke anses vara en immateriell tillgång som har som 

syfte att ge en konkurrensfördel samt en samlad bild om det uppfattade värdet hos ett företag 

genom dess olika symboliska kännetecken. De symboliska kännetecken som finns kring ett 

varumärke kan då skapa en helhetsbild som följer med i allt företaget sysslar med; något som 

kallas för haloeffekten. 

 

1.1.2 Haloeffekten 

Thorndike (1920) menade att en individ ses som antingen en generellt god person eller en 

generellt dålig person; det finns inget mellanting. Detta kallade Thorndike för en gloria (halo) 

som följer med och ger ett generellt helhetsintryck till en uppfattning och som gör det svårt att 

skilja mellan olika kvaliteter och utvärdera de olika kvaliteterna individuellt. Därav ses en 

person som antingen god eller dålig. Denna haloeffekt är ett av de äldsta kända psykologiska 

fenomenen och definieras oftast som helhetsutvärderingen av intrycken hos en individs olika 

egenskaper och kvaliteter. Helhetsintrycket färgar då av sig och skapar antaganden om 

individens andra enskilda förmågor och kvaliteter; kvaliteter som utifrån ett 

tolkningsperspektiv ses som svåra (Nisbett & Wilson 1977). Vad gäller för företag, är att en 

individs uppfattning om enskilda attribut hos ett företags varumärke påverkas av individens 

generella uppfattning om varumärket. En individs uppfattning om särskilda attribut hos ett 

varumärke visar då större samvariation med den generella uppfattningen om varumärket än vad 

den skulle gjort utan påverkan av haloeffekten. (Harich et al. 1995) Uppfattningen om 

varumärket blir då en uppfattning om varumärkets personlighet och identitet. 
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1.1.3 Varumärkespersonlighet och varumärkesidentitet 

Personligheten hos ett varumärke är enligt Forbes och Freling (2005) annorlunda än ett 

varumärkes image och identitet och därför bör dessa begrepp separeras i frågor om 

varumärkespersonlighet. Ett varumärkes image är vad personer tror, tänker, känner och 

förväntar sig av ett varumärke (American Marketing Association u.å.) och varumärkesidentitet 

är hur företaget vill att konsumenterna ska uppfatta deras affärsverksamhet (Investopedia u.å.). 

Vidare definierar Forbes och Freling (2005) ett varumärkes personlighet som något som 

påverkar en konsuments preferenser för ett varumärke. Ett starkt och omtyckt varumärke är 

därmed relaterat till goda omdömen och positiva associationer. Forbes och Freling (2005) 

menar fortsättningsvis att detta går i linje med vad som kan förväntas av effekterna av ett 

varumärkes personlighet. 

 

Varumärkesidentitet blir ett mer och mer abstrakt begrepp och därav ligger mer fokus på att 

poängtera ett affärserbjudandes abstrakta egenskaper (intangibility). Som tidigare nämnt har 

varumärkesidentitet blivit viktigare i B2B-erbjudanden, där varumärkesidentitet tidigare var 

synonymt med konsumentprodukter.  Det blir då viktigt att utnyttja alla produkter och tjänster 

som företaget tillhandahåller för att kunna leverera sitt varumärkeslöfte. Istället för att skapa en 

separat identitet för varje produkt och märke som ett företag erbjuder, kan det vara mer effektivt 

för företaget att skapa abstrakta associationer för företaget i sin helhet. Genom att göra detta 

kan företaget få en rikare och mer robust varumärkesidentitet. (Beverland et al. 2007) Genom 

att använda det existerande varumärket för att lansera en ny produkt kan företaget använda 

varumärkets anseende och föra över det på den nya produkten (Tauber 1981). 

 

1.1.4 Varumärkesutvidgning och huvudvarumärke 

Ett av de vanligaste sätten att strategiskt förstärka sitt varumärke är att utvidga varumärket, det 

vill säga att använda ett existerande varumärke för att lansera en ny produkt (Völckner & Sattler 

2006). Detta görs för att en varumärkesutvidgning kan bli lönsam eftersom samma summor inte 

behöver läggas på traditionella marknadsföringsaktiviteter, som exempelvis reklamannonser, 

för att lansera en produkt med ett varumärke i ryggen (Louviere & Collins-Dodd 1999). 

 

Tauber (1981) menar att det finns ett antal fördelar med att utvidga sitt varumärke gentemot att 

skapa ett nytt, och en av dessa fördelar är att det går att utnyttja det etablerade varumärket. I 
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och med användandet av det etablerade varumärket kommunicerar den nya produkten de redan 

inarbetade värdena hos varumärket, vilket skapar en medvetenhet hos konsumenten. Vid en 

misslyckad utvidgning av ett existerande varumärke, finns risk att varumärket blir urvattnat 

genom att det som kunderna tidigare tyckt om hos ett varumärke eller en produkt får minskad 

betydelse. (Tauber 1981) Framför allt riskerar varumärket att urvattnas när utvidgningen inte 

är tillräckligt liknande huvudvarumärket, det vill säga uppfyller vissa, men inte alla, 

förväntningar som en konsument har på varumärket (John & Loken 1993). Å andra sidan, vid 

utvidgningar med produkter som inte är direkt associerade med huvudvarumärket fann John 

och Loken (1993) att det fanns mindre risk för urvattning av varumärket.  

 

En varumärkesutvidgning kan göras, och misslyckas, i ett område som inte kunderna ser som 

företagets centrala, och fortfarande behålla en positiv utvärdering av kunderna. Om 

varumärkesutvidgningen däremot sker i ett område som ses som centralt för företaget och inte 

är konsistent med företagets huvudvarumärke, kan inte utvidgningen misslyckas utan att få en 

dålig utvärdering (Donthu & Michel 2014). Detta fann Keller (1993) en annan vinkel på, där 

han menade att även lyckade varumärkesutvidgningar kan skada huvudvarumärket om 

utvidgningen på något sätt försvagar de rådande associationerna till varumärket. Keller menar 

att om ett varumärke blir associerat med att ha olika typer av produkter och tjänster, kan 

kunderna få problem med att kategorisera varumärket och därmed orsaka en försvagad 

association till varumärket. 

 

Det som gör en varumärkesutvidgning lönsam är hur pass väl den passar in i företagets tidigare 

verksamhet. Då är framför allt hur väl den nya typen av produkt passar in i huvudvarumärket, 

hur väl företaget bakom huvudvarumärket är övertygat om den nya produkten och hur högt 

anseende huvudvarumärket har hos sina kunder viktiga faktorer att tänka på vid lansering av en 

ny produkt (Völckner & Sattler 2006). Det är kundernas uppfattning om hur väl 

varumäkesutvidgningen sker i relation till huvudvarumärkets koncept som är avgörande (Aaker 

& Keller 1990; Lawson et al. 1991). I detta finns två delar: om det finns likheter mellan 

huvudvarumärket och den nya produktens funktion och om varumärket anses vara konsistent 

med tidigare koncept (Lawson et al. 1991). Huvudvarumärkets kännetecken följer med den nya 

produkten om det finns likheter mellan huvudvarumärket och den nya produkten (Bottomley & 

Doyle 1996). 
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Kunder kan reagera mer positivt på en produkt eller tjänst om det är ett varumärke som de 

tycker om. Vid två identiska produkter kan kunder uttrycka ett större gillande gentemot en 

produkt lanserad av ett varumärke som de tycker om än mot en produkt som inte har blivit 

märkt med ett varumärke eller blivit märkt med ett fiktivt varumärke. (Keller 1993) 

 

Företagets val av positionering av sitt varumärke skapar uppfattningar och förväntningar om 

vad företaget ska utföra för aktiviteter och vilka produkter som ska erbjudas. Dessa 

uppfattningar och förväntningar om varumärket ger då en gräns för hur långt varumärket kan 

utvidgas för att fortfarande stanna inom gränsen för positioneringen. Genom att se till att 

innovationer passar in i företagets positionering och kundernas uppfattning och förväntning på 

varumärket sätts företaget i en bättre position att lansera produkten och möta kundernas 

preferenser, vilket också hjälper företaget på längre sikt. Skulle innovationen inte passa in i 

företagets varumärke finns risk att varumärket oavsiktligt blir ompositionerat. (Beverland et al. 

2010) En metod att använda för att utvidga varumärket är att ingå samarbeten och på så sätt 

kunna utnyttja båda parternas anseende och bygga vidare på det (Ruth & Simonin 1998). 

 

1.1.5 Allianser 

Samarbeten och allianser har blivit allt vanligare inom innovationsverksamheter; nästan 30 

procent av företagen väljer att samarbeta med ett annat företag med sin produkt eller tjänst 

(SCB 2016). Allianser mellan företag påverkar kundernas uppfattning om företagen alliansen 

görs emellan. En allians har möjlighet att förändra en attityd mot något av företagen som ingår 

i alliansen. Något som påverkar attityden är hur väl produkterna som skapas i alliansen passar 

in i alliansens inriktning; kombinationen av två varumärken kan skapa ytterligare fördelar 

genom att generera positiva uppfattningar om erbjudandena som erbjuds om de passar in på ett 

fördelaktigt sätt (Ruth & Simonin, 1998). Därav, menar Ruth och Simonin, att ett samarbete 

skulle kunna bli lyckosamt även om det ena varumärket är mindre omtyckt, om erbjudandet 

som skapas passar bra in i alliansens varumärkesidentitet. Samuelsen et al. (2014) menar dock 

att en hög passform mellan varumärkena i alliansen inte är tillräcklig, utan att en stark 

argumentation krävs för att visa på alliansens kvalitet. 
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1.2 Problemformulering 
Om varumärkesutvidgningen är för enkel att göra, till exempel om den sker till en snarlik eller 

närliggande produktklass, kan utvidgningen få svårigheter att lyckas. Det kan då uppfattas som 

att företaget försöker utnyttja sitt namn för att tjäna extra pengar på ett enkelt sätt. Detta för att 

konsumenter ser svårigheten med en utvidgning som något positivt då det signalerar att 

företaget försöker att åstadkomma något. (Aaker & Keller 1990) Däremot hittade inte 

Bottomley och Doyle (1996) att svårighetsgraden i en varumärkesutvidgning skulle påverka 

utvärderingen på något sätt. 

 

Att varumärkesidentitet har fått en ökad betydelse inom B2B, och att det då blir viktigt att 

utnyttja alla produkter och tjänster som företaget tillhandahåller genom att kommunicera en 

enhetlig bild av företaget (Beverland et al. 2007), gör att det blir viktigt att tänka på sin 

kommunikation och sina nya produkter. De nya produkterna får i ökad frekvens en tjänst 

tillkopplad till sig, så kallad tjänstefiering (Neely 2008), och utgör då en ny dimension i 

företagens erbjudanden jämfört med tidigare produkterbjudanden. För att behålla slagkraften i 

ett varumärke krävs att företaget har kunskap och möjlighet att utföra en tjänst på ett bra sätt 

(Aitken & Ballantyne 2007). Brown et al. (2011) menar att den uppfattade passformen mellan 

varumärkesutvidgningen och hur framgångsrik den blir i B2B-marknaden, är överskattad. 

Istället förespråkar de ett synergi-tänk, eftersom synergin mellan företagets kompetens och dess 

möjlighet att leverera en lösning för kunden bättre kan säga hur lyckad utvidgningen är än 

kundernas uppfattning om vad som är en lämplig produktkategori. 

 

När ett företag går från att erbjuda en fysisk produkt till att erbjuda tjänster, då särskilt tjänster 

där produkter hyrs under en viss tid, förflyttas fokus i utvärderingen från att ha bedömt en 

produkt till att bedöma en hel tjänst som är baserat på en produkt. Detta gör att det finns annat 

som väger in i bedömningen än bara en produkt, och själva produkten väger då inte lika tungt i 

bedömningen av hela tjänsten (Baumeister et al. 2015). Kundernas preferens ändras från att 

föredra en produkt framför en annan, till att utveckla en preferens för ett varumärke, där 

lättheten att hyra en produkt spelar en betydande roll (Gummesson & Lovelock, 2004). 

 

Image-risker är ett område som inte är rikt på forskning och detsamma gäller för företags-

image, även om företags-image kan likställas med företagets rykte. Att i ett samarbete med ett 
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tredjepartsföretag tjänstefiera sin verksamhet kan innebära risker både för kundrelationer och 

för själva tjänsteprocessen. Detta kan dock användas i syfte att strategiskt ändra sin 

företagsidentitet och image. (Nenonen et al. 2014) Allianser och samarbeten kan skapa 

spillover-effekter om det finns en hög passform mellan varumärkena och en stark 

argumentation för alliansen (Ruth & Simonin 1998; Samuelsen et al. 2014). 

 

Det finns forskning som tyder på att ett företag både kan förbättra (Aaker & Keller 1990; 

Bottomley & Doyle 1996; Donthu & Michel 2014; Tauber 1981) och försämra (Donthu & 

Michel 2014; John & Loken 1993; Keller 1993) sitt anseende vid en varumärkesutvidgning. 

Företag erbjuder allt oftare tjänster och inte bara produkter (Neely 2008) och för att detta ska 

falla väl ut krävs att företagen har möjlighet och kunskap att utföra dessa tjänster (Aitken & 

Ballantyne 2007). Det har också visats att allianser kan skapa spillover-effekter för 

alliansvarumärkena (Ruth & Simonin 1998; Samuelsen et al. 2014). Det finns även image-risker 

med att utföra en tjänstefiering av sin verksamhet och det råder dessutom en brist på forskning 

kring varumärkesutvidgningsutvärderingar i B2B då den mesta forskning är gjord i ett B2C-

perspektiv (business-to-consumer) (Brown et al. 2011; Nenonen et al. 2014). Därav kommer 

denna uppsats att undersöka ett företag, som vanligtvis erbjuder fysiska produkter, som ska 

lansera en ny typ av tjänst tillsammans med ett annat företag och hur dess befintliga B2B-

kunder (som också ska vara målgrupp för den nya tjänsten) uppfattar varumärket och 

samarbetet vid denna varumärkesutvidgning. 

 

1.3 Frågeställning 
Vad anser ett företags befintliga B2B-kunder om företagets varumärke och alliansen när en 

tjänst som inte tidigare är förknippad med företagets produktportfölj lanseras i ett samarbete?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för hur kunder uppfattar ett företags 

varumärke vid en varumärkesutvidgning inom B2B när den görs som en tjänstefiering via en 

allians.  
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring ämnet. Forskning som gjorts inom 

varumärkesutvidgningar och utvärdering av dessa har mestadels haft ett uttalat perspektiv som 

B2C. Då utvärderingar av varumärkesutvigdningar inom B2C inte skiljer sig särskilt mycket 

från de inom B2B har båda dessa perspektiv inkluderats i detta avsnitt. 

 

2.1 Tjänstefiering och image-risker 
Nenonen et al. (2014) genomförde en undersökning på ett företag för att undersöka deras B2B-

tjänstefiering och image-risker associerade till det. Undersökningen fann att företagets 

eventuellt förändrade image var ett orosmoment när de skulle gå från att erbjuda produkter till 

att erbjuda en tjänst eftersom kunderna då kunde få en annan bild av företaget, framför allt om 

tjänsten skulle vara bristfällig. Det ansågs kunna vara ett känsligt ämne om ett företag kommer 

in och tar över en process som kunderna tidigare själva utfört och skulle tjänsten misslyckas 

finns risk att inte bara själva tjänsteerbjudandet tar skada, utan också de befintliga 

kundrelationerna.  

 

Nenonen et al (2014) fick även fram stödjande empiri till att ett starkt ansett varumärke i 

produktkategorin också följer med vid tjänstefiering av produkterna, men att identiteten kan 

vara olika för de båda delarna. Även Brown et al. (2011) betonar vikten av att ha ett starkt 

varumärke då även de påstår att kunder kan överföra hela företagets rykte och styrkor till en ny 

tjänst. Även Aaker och Keller (1990) berör detta när de menar att en högre uppfattad kvalitet 

hos varumärket förbättrar inställningen till en utvidgning. 

 

Gummesson och Lovelock (2004) menar att både hushålls- och företagskunder ofta tycker att 

det är mer passande att hyra exempelvis en produkt för att tillfredsställa ett tillfälligt behov än 

att köpa och äga produkten. De menar att det vid uthyrning skiftar fokus från produktens 

egenskaper till företaget som erbjuder tjänsten, där till exempel pris, lätthet att hyra och 

tjänsteutförarnas genomförande spelar en större roll. På ett liknande sätt menade Baumeister et 

al. (2015) att fokus skiftar från att utvärdera enbart produkten till att även utvärdera företaget 

som erbjuder tjänsten. 
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2.2 Utvärdering av varumärkesutvidgningar 
I en undersökning fann Aaker och Keller (1990) att en högre uppfattad kvalitet hos varumärket 

både förbättrade och försämrade utvärderingen av en varumärkesutvidgning. Deras empiri 

pekade på att utvidgningar med mer konkreta attribut hos en produkt (som till exempel smak) 

inte fick lika bra utvärderingar som utvärderingarna av utvidgningar med mer abstrakta attribut 

(som till exempel stil) hos produkterna fick. Genom sin undersökning fick de också fram att 

den uppfattade kvaliteten hos det ursprungliga varumärket och hur väl utvidgningen passar in i 

företagets tidigare produktportfolio hade en positiv inverkan på utvärderingen av 

varumärkesutvidgningen. Deras resultat pekade också på att om företagets kompetens och 

möjlighet att genomföra en tjänst passar in i utvidgningens område fick utvidgningen en bättre 

utvärdering. Detta stämmer överens med det Aitken och Ballantyne (2007) och Brown et al. 

(2011) fann i sina litteraturgenomgångar kring service-dominant-logic och 

varumärkesskapande, där dessa författare kom fram till att ett företags kunskap och möjlighet 

att utföra en tjänst (service-ability) är en viktig del när det kommer till utvärdering av en tjänst. 

Aaker och Keller (1990) fortsätter med att skriva att uppfattningen om svårigheten att 

genomföra en utvidgning hade en positiv koppling med utvärderingen av utvidgningen. Det vill 

säga, om utvidgningen ansågs vara svår att genomföra fick den en mer positiv utvärdering. 

Bottomley och Doyle (1996) testade Aakers och Kellers modell och fann även de mestadels 

empiriskt stöd för den, men de fann inte något stöd för att svårigheten i en 

varumärkesutvidgning skulle påverka utvärderingen positivt. 

 

2.3 Urvattning av varumärke 
John och Loken (1993) genomförde en studie på hur varumärkesutvidgningar kan urvattna 

(dilute) ett varumärke. Det deras undersökning kom fram till var att utvidgningar som hade 

attribut som var mer globala och mindre specifika (quality) verkade vara mindre benägna att 

orsaka en urvattning av varumärket. Det visade sig att utvidgningar som var mer specifika och 

distinkta hade en större benägenhet att urvattna varumärket. Till skillnad från Aakers och 

Kellers (1990) studie fann John och Loken (1993) att utvidgningar som inte befann sig i linje 

med tidigare uppfattning om varumärket löpte mindre risk att urvattna varumärket, och även 

motsatsen, att utvidgningar som låg helt eller delvis i linje med varumärkets tidigare produkter 

och konsumenternas uppfattning om varumärkets image löpte högre risk för att urvattna 

varumärket. Att det fanns en likhet mellan utvidgningen och varumärket hade med andra ord 
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inget att göra med hur framgångsrik utvidgningen ansågs av konsumenterna, något som också 

Baumeiseter et al. (2015) fann i sin undersökning. En utvidgning i produktklasser som företaget 

inte sedan tidigare innehade produkter i, kunde dock inte hindra att en urvattning av varumärket 

skedde (John & Loken 1993), vilket också går emot resultaten i Aakers och Kellers (1990) 

undersökning. Keller (1993) menade att även en lyckad varumärkesutvidgning kan skada 

varumärkets anseende om associationerna som kunderna har till varumärket försvagas. Till 

exempel om varumärket har många olika typer av produkter som gör att det skapas olika 

associationer till det, finns en ökad risk att försvaga associationerna och anseendet av det. 

 

2.4 Negativa utvärderingar av varumärkesutvidgningar 

påverkar inte alltid varumärket negativt 
Donthu och Michel (2014) undersökte varumärkesutvidgningar i relation till centrala 

varumärkesassociationer (CBA), det vill säga vad ett företag i första hand associeras med, och 

perifera varumärkesassociationer (PBA), vilket är sådant som inte i första hand är det som ett 

företag associeras med. Författarna använde riktiga varumärken och både påhittade samt äkta 

utvidgningar för att testa hur väl utvidgningarna passade in i CBA respektive PBA. Även hur 

utvärderingen av utvidgningen påverkas om den är inkonsistent eller konsistent med CBA 

respektive PBA undersöktes. 

 

Det Donthu och Michel (2014) kom fram till var att utvidgningar som var inkonsistenta med 

CBA påverkar anseendet på företagets image mer än vad en utvidgning som var inkonsistent 

med PBA gjorde. Om en utvidgning inom PBA misslyckas behöver inte det misslyckandet 

påverka CBA, vilket betyder att en utvidgning kan genomföras och misslyckas i en perifer del 

av varumärkets association utan att varumärkets centrala associationer tar skada. Om däremot 

utvidgningen var konsistent med CBA och uppfattades som att den hade högre passform med 

företaget, fick den ett högre betyg i utvärderingen. Detta fann John och Loken (1993) motsatsen 

på då likheten mellan utvidgningen och varumärket inte hade någonting att göra med hur 

framgångsrik utvidgningen sågs av konsumenterna. I Donthus och Michels (2014) 

undersökning visade det sig att även det motsatta förhållandet gällde, det vill säga att 

utvidgningar som var inkonsistenta med varumärkets CBA fick lägre betyg i utvärderingen, och 

där framkom det också att utvidgningar som var inkonsistenta med PBA inte fick lika låga betyg 

i utvärderingen om utvidgningen inte lyckades. Det påverkade inte heller utvärderingen i någon 
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speciell riktning om utvidgningen var konsistent eller inkonsistent med PBA. Om utvidgningen 

skulle vara konsistent med antingen CBA eller PBA anses den passa bättre in i företagets 

produktkatalog. John och Loken (1993) kom i sin undersökning fram till att likheten mellan 

utvidgningen och varumärket inte hade något att göra med hur framgångsrik utvidgningen sågs 

av konsumenterna, vilket går emot Donthus och Michels (2014) resultat. 

 

2.5 Produkt-till-tjänst-varumärkesutvidgning och 

framgångsfaktorer 
Brown et al. (2011) genomförde en undersökning av existerande varumärkesskapande-litteratur 

eftersom de menade, i likhet med Nenonen et al. (2014), att det finns en brist på undersökningar 

kring varumärkesutvidgningar i B2B-perspektivet och i produkt-till-tjänst-perspektivet. 

Litteraturen som användes är således inte enbart en sammanställning av B2B-

forskningslitteratur utan litteratur är också hämtad från B2C-forskning. Från den tidigare 

forskningen drar författarna sina egna slutsatser om vad de anser vara framgångsfaktorer. 

Genom sin sammanställning kom Brown et al. (2011) fram till en konceptmodell till vad som 

orsakar framgång i varumärkesutvidgningar i produkt-till-tjänst-området i form av sex stycken 

framgångsfaktorer. 

 

Brown et al. (2011) hävdar att eftersom kunder värderar tjänster beroende på hela företagets 

styrka och inte individuella produkter kan kunderna överföra ryktet som ett företag har till en 

ny tjänst. Den första framgångsfaktorn blir därav att ha ett starkt varumärke. Den andra 

framgångsfaktorn var den uppfattade kompetensen att utföra och leverera en tjänst, som också 

kan kopplas till att ha ett rykte om sig att vara pålitlig och ha kompetensen att leverera ett värde 

genom en kvalitativ tjänst. Att ha ett ekonomiskt och moraliskt stöd för utvidgningen 

tillsammans med att kunna motivera de oliktänkande inköparna (buying centers) hos kunderna 

är även det en faktor som påverkar framgången hos utvidgningen. En stark relation mellan 

köpare och säljare är en fjärde faktor. Finns en känsla av förtroende och ett engagemang hos 

köparen finns en större chans att utvidgningen ses som positiv. En tjänst som möjliggör en 

förenkling eller effektivisering av produkten som köps in är en tjänst som har större möjlighet 

att lyckas, vilken är den femte faktorn. Den sjätte framgångsfaktorn är om köparen och säljaren 

delar en innovationskunskap som de kan hjälpa varandra med. Det vill säga att när köparen kan 

hjälpa säljaren att förbättra tjänsten är det en faktor för att utvidgningen ska ha en större chans 
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att lyckas. Författarna menade vidare att uppfattningen om hur väl utvidgningen passar in i 

företagets tidigare verksamhet och produktkategorier är överskattad och istället bör ersättas 

med ett synergi-tänk. Företagets kärnkompetens och förmåga att leverera en tjänst bör vara den 

avgörande faktorn i om en varumärkesutvidgning lyckas, inte vad kunderna uppfattar vara en 

produkt eller tjänst som passar in i företagets produktportfolio. 

 

2.6 Varumärkesallianser och samarbeten 
Ruth och Simonin (1998) genomförde en B2C-studie för att undersöka spillover-effekten på 

varumärkesallianser. Deras resultat var att varumärkesallianser hade potentialen att ändra 

attityden gentemot alliansvarumärkena. Författarna kontrollerade uppfattningarna om 

varumärkena innan huvudundersökningen genomfördes, och kunde observera spillover-

effekter. En allians som hade en tydlig likhet med de allierade varumärkena uppvisade en större 

effekt på omdömet av alliansen. Om en allians ingicks mellan ett känt varumärke och ett okänt 

varumärke, fick det okända varumärket en större effekt av spillover-effekten än det kända 

varumärket. Det visade sig också att varumärken som tidigare ingått allianser fortfarande kunde 

dra nytta av spillover-effekten. Om det fanns en passform mellan både produkterna och 

varumärkena, och detta gick i linje med uppfattningen hos respondenterna, fick alliansen en 

högre andel av spillover-effekten. Tidigare åsikter om varumärkena spelade också en roll i hur 

alliansen uppfattades.  

 

Samuelsen et al. (2014) menade att undersökningar kring spillover-effekter i 

varumärkesallianser (däribland Ruths och Simonins (1998) undersökning) inte tidigare lagt 

fokus på om passformen i allianserna kan anta olika roller och undersökte därför ett antagande 

om att passformen i allianser kunder göra just detta. Författarna fann att enbart en hög passform 

inte var tillräckligt för en bra utvärdering av alliansen. Det krävdes också en stark 

argumentation för att alliansen skulle komma att tillföra en ökad kvalitet. En ytterligare faktor 

som påverkade utvärdering av alliansen var hur pass personligt relevant alliansen var för 

konsumenten, och var den inte det räckte inte en hög passform mellan alliansvarumärkena för 

att få en bra utvärdering.  

 

En risk som Nenonen et al. (2014) fann vid användning av en samarbetspartner eller leverantör 

var att samarbetspartnern inte skulle kunna leverera tjänsten på ett tillfredsställande sätt som 
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därmed skulle skada företagets image. Det visade sig också vara en risk att kunderna inte brydde 

sig om samarbetspartnern, alternativt inte visste vilka de var, och att då allt ansvar skulle hamna 

hos huvudföretaget. Hela tjänstens utvärdering riktas därav enbart mot huvudföretaget. 

 

Aitken och Ballantyne (2007)  menade att det är viktigt för företagen att bibehålla en god 

relation och interagera med sina leverantörer och samarbetspartners. De pratar om att 

gemensamt skapa värde (co-creation) möjliggör ett gemensamt varumärkesbyggande (co-

branding) där företagen kan samarbeta för att skapa ytterligare värde för sina varumärken. 

 

2.7 Kritikpunkter till användningen av den tidigare 

forskningen för den här studien 
Viss kritik kan riktas mot användningen av den tidigare forskningen som gjordes på 1990-talet 

eftersom den forskningen gjordes i en annan typ av samhälle, där den främsta skillnaden med 

relevans för den här studien är digitaliseringen som ändrat hur erbjudanden kommuniceras, och 

även hur kommunikationen genomförs med tanke på internets och mobiltelefonens utbredning. 

Dessutom kan det vara så att det råder en annan typ av efterfrågan av tjänster idag än vad det 

gjorde på 1990-talet bland annat på grund av digitaliseringen och att utvärderingen av tjänster 

ser annorlunda ut idag av den anledningen.  

 

Att en del av forskningen behandlar B2C kan också påverka graden av applicerbarhet på den 

här studien eftersom det kan vara så att det finns andra motiv och resonemang till inköp och 

utvärderingar av tjänster om det gäller ens privata ekonomi gentemot sin arbetsgivares ekonomi 

eller budget. Användningsområdena för privata produkter och tjänster är dessutom annorlunda 

vilket också kan spela in på utvärderingen. 

 

2.8 Sammanfattning 
Det finns motstridiga resultat inom forskningen om varumärkesutvidgningar. Till exempel fann 

Aaker och Keller (1990), Bottomley och Doyle (1996) och Nenonen et al. (2014) att tidigare 

uppfattningar om varumärket följer med vid utvidgning och tjänstefiering. Bottomley och 

Doyle (1996) fann dock inget bevis för att svårigheten att genomföra en utvidgning skulle 

påverka utvärderingen positivt, något som Aaker och Keller (1990) kom fram till i sin 
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undersökning. Både Nenonen et al. (2014) och Brown et al. (2011) pekar på vikten av att ha ett 

starkt varumärke, eftersom företagens och varumärkenas rykten och styrkor följer med och 

överförs till en ny tjänst i en tjänstefieringsprocess, vilket Baumeister et al. (2015) menar att 

det inte gör.  

 

Varumärkesutvidgningar med mindre specifika egenskaper har mindre benägenhet att urvattna 

ett varumärke än en utvidgning med specifika och distinkta egenskaper (John och Loken 1993). 

Aaker och Keller (1990) fann i sin undersökning att utvidgningar som inte går i linje med 

varumärkets tidigare uppfattningar får svårare att lyckas och kan urvattna varumärket, men här 

fann John och Loken (1993) motsatsen. Det vill säga att ett misslyckande av en utvidgning som 

inte gick i linje med tidigare uppfattning om varumärket, hade inte samma benägenhet att 

urvattna varumärket som en utvidgning som gick i linje med uppfattningarna om varumärket 

hade. Likaså menade Donthu och Michel (2014) att utvidgningar inom perifera associationer 

till ett varumärke som misslyckas inte nödvändigtvis behöver skada varumärkets centrala 

(huvudsakliga) associationer. Keller (1993) lyfte fram att lyckade utvidgningar också kunde 

skada kundernas associationer till varumärket genom att varumärket erbjöd många olika 

produkter i olika kategorier som då försvagade associationerna till varumärket. 

 

När det kommer till om likheten mellan företaget och utvidgningen påverkar utvärderingen 

råder det delade meningar. John och Loken (1993) menar att likheten inte påverkar hur 

framgångsrik utvidgningen blir, medan Donthu och Michel (2014) menar att utvidgningar som 

är konsistenta (det vill säga uppvisar likhet) med den centrala varumärkesuppfattningen får 

bättre betyg i en utvärdering. Även Brown et al. (2011) menar att likheten (passformen eller 

konsistensen) mellan utvidgningen och företagets tidigare verksamhet är överskattad och bör 

ersättas med ett synergi-tänk. Baumeister et al. (2015) fann att kundernas attityd gentemot 

varumärket inte följde med vid införandet av en ny tjänst.  

 

Aaker och Keller (1990) menade att uppfattningen om ett företag har kompetens och möjlighet 

att genomföra en varumärkesutvidgning är viktig för att utvidgningen ska lyckas. På liknande 

sätt menade Aitken och Ballantyne (2007), Brown et al. (2011) och Gummesson och Lovelock 

(2004) att företagens tjänster utvärderas. Det vill säga att uppfattningen om företagens kunskap 

och kompetens att genomföra en tjänst (service-ability) påverkar utvärderingen av tjänsten. 

Gummesson och Lovelock (2004) menade här att tillfälliga behov hellre löses med en 
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uthyrningslösning än genom att köpa en produkt. Utvärderingen av dessa uthyrningslösningar 

skiftar därmed fokus från att enbart utvärdera produkten till att även utvärdera företaget som 

erbjuder tjänsten (Gummesson & Lovelock 2004; Baumeister et al. 2015). 

 

Både Brown et al. (2011) och Aitken och Ballantyne (2007) fann att en bra relation mellan 

köpare och säljare var viktig för att skapa en bra utvärdering. Aitken och Ballantyne (2007) 

menade att det genom en bra relation går att skapa ett gemensamt värde (co-creation). Brown 

et al. (2011) fann att en stark köpare-säljare-relation var en framgångsfaktor i 

varumärkesutvidgningar. 

 

Inom allianser har det visats att spillover-effekter förekommer där passformen mellan 

varumärkena påverkar utvärderingen av alliansen positivt (Ruth & Simonin 1998). Samuelsen 

et al. (2014) fann att det inte bara är passformen som påverkar utvärderingen utan att det också 

krävs en stark argumentation och personlig relevans hos kunden för alliansen. Allt är dock inte 

enkelt med en allians eller ett samarbete. Nenonen et al. (2014) kom fram till att det finns en 

risk att allt ansvar hamnar på huvudföretaget vid ett samarbete eller allians. 
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3 Metod 
Nedan redovisas metoden för datainsamlingen i denna studie, kritiska punkter kring denna, 

urval samt exempelfallet som användes. 

 

3.1 Val av metod 
I denna studie har ett kvalitativt och hermeneutiskt tillvägagångssätt använts. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt gjorde att det var möjligt att undersöka åsikter, erfarenheter och känslor 

(Denscombe 2016) och därav möjligt att skapa en djupare förståelse för hur kunderna uppfattar 

varumärket vid en varumärkesutvidgning. Dessutom har studien varit deduktiv då tidigare 

forskning varit grunden för resultatet och analysen. För att skapa den djupare förståelsen, välja 

respondenter och välja område att undersöka, gjordes en fallstudie av ett verkligt, aktuellt fall 

där en varumärkesutvidgning skulle genomföras. 

 

3.2 Exempelfall 
Det verkliga, aktuella fallet som användes till den här studien var ett fall där två företag skulle 

ingå i ett samarbete för att lansera en tjänst tillsammans. Företagen var Atea och Optolexia. 

Även om den avdelning inom Atea som används i denna studie levererar såväl pedagogiska 

tjänster som skolutveckling riskerar Atea som helhet att uppfattas som en ”hårdvarukrängare” 

av sina kunder då företaget framförallt gjort sig kända som en produktdistributör. I skolans fall 

framförallt som distributör av datorer och surfplattor1. Eftersom de nu ska försöka gå ifrån det 

och erbjuda en ny tjänst, blir detta en form av erbjudande som inte kunderna uppfattar som 

något de får från företaget i dagsläget. 

 

Optolexias produkt var grunden till det som skulle erbjudas som en tjänst och är en 

ögonscreener som följer ögonens rörelser under läsning för att upptäcka tecken på dyslexi. 

Genom den 25-åriga forskning som gjorts har produkten utvecklats till att på ett snabbare sätt 

än tidigare kunna förutsäga om ett barn i lågstadiet ligger i riskzonen för dyslexi (varför just 

barn i lågstadiet är målgruppen för denna produkt är för att dyslexi börjar utredas i den åldern 

och det är viktigt att hitta tecken på dyslexi tidigt2). 

                                                 
1 Robert Malmgren, Atea: försäljningschef, Stockholm, intervju 8 februari 2016 
2 Fredrik Wetterhall, Optolexia: vd, Stockholm, intervju 23 februari 2016 
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I samarbetet mellan de två företagen är Atea huvudföretaget som hade kunderna som deltog 

som respondenter i denna undersökning. Företaget är svenskt med 6 800 medarbetare i sju 

länder i Norden och Baltikum och är verksamma inom IT-branschen.  

 

Optolexia är ett företag med sju stycken anställda som skapats genom 25 år av forskning kring 

läsning och dyslexi. Företaget är ett resultat av ett Vinnova-finaniserat projekt, det vill säga att 

de med bidrag från Vinnova, som är Sveriges myndighet för innovationsprojekt (Vinnova 

2016), finansierat sin verksamhet och är dessutom skapat med hjälp av Karolinska Institutet.  

 

Samarbetet ingicks mellan företagen för att ta hjälp av varandras kompetenser och ska nu som 

sagt erbjuda en tjänst som baseras på Optolexias ögonscreener. Eftersom de befintliga kunderna 

(som också ska bli mottagare av denna nya tjänst) ser Atea som en hårdvaruförsäljare ska denna 

studie undersöka hur kunderna ser på dem nu när de ska erbjuda en tjänst och inte längre enbart 

är en hårdvaruförsäljare. 

 

3.2.1 Seminarium 

Atea och Optolexia presenterade tjänsten på ett seminarium den 18:e april 2016 i Ateas lokaler 

för Ateas befintliga kunder som blivit inbjudna. Inbjudan till seminariet hade gått ut via e-post 

till beslutsfattare inom skolan och den kommunicerade att Atea var stolta att kunna erbjuda 

Optolexias teknik för screening, lite kort vad tekniken var till för och vad den gjorde, ett 

preliminärt schema och tid och plats för seminariet. Båda företagens logotyper fanns med 

bredvid varandra i samma storlek. Sex kunder tackade ja till seminariet och av dessa fanns olika 

befattningar där tre stycken var specialpedagoger som i dagsläget jobbade med screening, 

undersökning och att hjälpa de barn som behöver extra stöd i skolan. Två var beslutsfattare 

inom Stockholms kommun och hade övergripande ansvar om bland annat 

dyslexiundersökningar och screeningar, och en var verksamhetschef på en skola. 

 

Seminariet inleddes med att en representant från Atea hälsade alla välkomna och sedan fick 

samtliga som befann sig i rummet (vilket var de sex kunderna som tackat ja till seminariet, de 

två författarna till denna uppsats, de sju personerna från Optolexia och tre personer från Atea) 

presentera sig för de övriga. Tonen under den inledande delen av seminariet var saklig och 
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avslappnad. Att alla närvarande fick presentera sig gjorde att stämningen lättades upp och att 

alla visste vilka alla var möjliggjorde att deltagare kunde ställa frågor till varandra. Vilket det 

också gjordes exempelvis när det diskuterades om hur dagens metoder såg ut. Detta skapade en 

känsla av engagemang och förståelse hos deltagarna för hur tjänsten skulle kunna komma att 

påverka det operativa arbetet med dyslexiscreening.  

 

Efter den inledande presentationen påbörjade Optolexia en digital presentation av sin tjänst och 

hur denna var tänkt att fungera. Det påpekades upprepade gånger att frågor var välkomna vilket 

gjorde att stämningen kändes avslappnad och välkomnande. Optolexia presenterade även 

tidigare studier kring dyslexi och ögonscreening, studier som deras tjänst bland annat var 

baserad på, och hur deras tjänst skulle kunna underlätta för skolor som vill utreda sina elever 

för dyslexi. De gick även igenom sin molntjänst som skulle presentera resultatet av 

screeningarna och hur gränssnittet såg ut för den. Det var vid den här tidpunkten som fokus 

riktades mot uppföljningen efter genomförd screening och stämningen blev då mer allvarlig, 

men fortfarande så pass lättsam att deltagarna kunde fylla i med ett skämt i svaren på frågorna 

de fick ställda till sig om de ville, vilket också förekom. När ett ämne som en deltagare var extra 

intresserad av och som förmodligen fanns i deras arbete i någon form diskuterades, blev tonen 

mer direkt och uppfattades som att det var viktigt för den personen. Detta kan ha påverkat vissa 

av de andra deltagarnas vilja att säga något som inte gick i linje med det som just sagts, eftersom 

ett par deltagare inte sade så mycket efter ett tag. Detta kan också ha berott på att de inte hade 

något att tillägga i ämnet. 

 

Eftersom inte alla respondenterna kände varandra (men vissa gjorde det, vilket gjorde att de satt 

bredvid varandra och pratade en del sinsemellan) var tonen mer professionell än vänskaplig när 

diskussioner fördes. Detta påverkade dock inte flödet i diskussionen utan alla inbjudna 

deltagare förde in sina åsikter och synpunkter i diskussionerna utan motstånd från någon annan 

av deltagarna. Därav var stämningen öppen och mottagande, och samtidigt professionell och 

saklig. 

 

Efter att tjänsten presenterats skulle den demonstrerades och frivilliga fick ställa upp och själva 

bli screenade. Det var två av deltagarna som var högst angelägna om att få testa tjänsten medan 

resterande deltagare var nöjda med att studera dem under tiden de testade tjänsten. Under tiden 

som tjänsten testades lättades stämningen upp igen på grund av situationen som uppstod, där 
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en vuxen person som inte hade några lässvårigheter utreddes för dyslexi och där ett tiotal 

personer stod vid sidan och tittade på. Allt som allt pågick seminariet i cirka två timmar. 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Nedan presenteras de två metoder som användes för att samla in data: deltagande observation 

och semistruktureade intervjuer. 

 

3.3.1 Deltagande observation 

Den ena delen av datainsamlingen gjordes genom en deltagande observation på seminariet där 

den nya tjänsten presenterades. Författarna till denna studie deltog i seminariet och observerade 

reaktionerna hos deltagarna kring innehållet samt de frågor som ställdes till följd av det som 

sades. Tanken kring den deltagande observationen var just att kunna observera deltagarnas 

frågor, reaktioner och kroppsspråk i realtid när de fick reda på hur den nya tjänsten fungerade 

för att se hur de ställde sig till tjänsten och det samarbete som var tänkt mellan företagen. 

Atmosfären var under hela seminariet professionell och saklig, men fortfarande avslappnad och 

välkomnande, vilket förmodligen hade att göra med att det var relativt få personer som befann 

sig i rummet och att det då var lättare att kunna säga det som ville sägas. Författarna till denna 

studie var öppet presenterade som forskare och studenter och deltog därmed som deltagande 

observatörer (Denscombe 2014, s. 307). Alla seminariedeltagare var införstådda med syftet till 

författarnas deltagande vilket åtminstone inte utåt verkade påverka dem på något sätt. 

 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer var den andra metoden för datainsamlingen. Tanken var att få ta 

del av den sociala verklighet som deltagarna befinner sig i för att skapa en djupare förståelse 

för deltagarnas attityder idéer kring ämnet. 

 

Personerna som deltog i intervjuerna var nuvarande kunder till Atea och var bekanta eller 

välbekanta med vad företaget gjorde i dagsläget. Respondenterna intervjuades efter att de 

deltagit i seminariet där den nya tjänsten beskrevs och demonstrerades. I och med användningen 

av den semistrukturerade intervjumetoden fanns en aspekt som gjorde att det inte gick att veta 

hur intervjuerna skulle komma att utspela sig i förväg. Beroende på informanternas svar och 
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hur samtalet utvecklades kunde därmed följdfrågor ställas och frågorna kunde också ställas i en 

anpassad ordning baserat på samtalets flöde. Eftersom denna studie är ute efter att få djupare 

förståelse för vad kunderna anser om varumärkesutvidgningen och för att få reda på deras tankar 

bakom sina åsikter och varför de tänkte som de gjorde passade den semistrukturerade 

intervjuformen bra. 

 

3.4 Urval 
Urvalet för denna undersökning gjordes genom att kontakta de som bjudits in och tackat ja till 

att delta i seminariet av Atea för att se om de också var villiga att delta i denna studie. Av dessa 

tackade tre ja till att ställa upp på att bli intervjuade. Ytterligare ett sätt att välja respondenter 

användes då vissa som blivit inbjudna till seminariet inte hade möjlighet att delta. Dessa 

personer fick information om tjänsten på annat sätt och kunde därför också uppfylla kraven för 

att delta i denna studie. På detta sätt deltog till slut en respondent och gjorde att antalet 

respondenter för denna studie blev fyra. Kontakt togs initialt med respondenterna via e-post och 

telefonsamtal, men även genom samtal på seminariet. 

 

3.5 Intervjudeltagare 
Dessa fyra personer deltog i de semistrukturerade intervjuerna och benämns med fiktiva namn. 

Även organisationerna som personerna tillhörde benämns med fiktiva namn.  

 

 Anna, rektor på Blåklockan som är en kommunal skola med cirka 250 elever. Intervjun 

med Anna gjordes på hennes kontor på Blåklockan den 3:e maj 2016 klockan 15.00 och 

pågick i närmare 30 minuter. Miljön var lugn och tyst eftersom intervjun skedde på 

hennes kontor som var ett stängt och avskilt rum vilket gjorde atmosfären avslappnad. 

Det fanns ingen känsla av stress eller tidspress i rummet trots att det varit svårt att få till 

en tid för intervjun med Anna. På grund av hennes jobb som rektor hade hon haft mycket 

jobb med olika mässor och dylikt som kom i vägen för intervjun. Det kan ha varit fallet 

att Anna även under intervjun hade mycket att göra men det var i så fall inte något som 

märktes eftersom samtalet flöt på bra och att hon gjorde fylliga redogörelser för sina 

åsikter.  
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 Emma, specialpedagog på Blåklockan. Intervjun med Emma skedde i ett grupprum på 

Blåklockan den 19:e april 2016 klockan 12.00 och pågick i ungefär 25 minuter. Även 

här var miljön lugn och avslappnad på grund av det avskilda rummet. Det var vissa 

problem med att få till en intervju med Emma då hon inte svarade på det initiala e-post-

meddelandet som skickades ut med en förfrågan om att delta i en intervju. Däremot var 

det inga problem att vid seminariet där tjänsten presenterades boka en tid för intervju 

eftersom hon gärna ville göra ett bidrag till studien. Samtalet vid intervjun flöt på bra 

och det var inga problem att få igång ett samtal då hon var tillmötesgående och 

förstående till författarnas situation som studenter och forskare. 

 

 Karin, med övergripande ansvar över en geografisk del av Stockholms kommunala 

skolor på organisationen Solrosen. Intervjun med Karin gjordes även den på hennes 

kontor i Solrosens lokaler den 14:e april klockan 17.00 och pågick i strax över 30 

minuter. Atmosfären var avslappnad och lugn även här av den anledningen att kontoret 

var avskilt från en bullrig miljö. Det fanns gott om tid att genomföra intervjun på vilket 

också Karin påpekade att det fanns. Detta gjorde att samtalet flöt på bra med vissa 

avslappnade kommentarer i forma av små skämt då och då. Det var inga problem att 

boka en tid för intervjun med Karin som ville hjälpa till att bidra till studien. Denna 

intervju gjordes innan Karin fått en presentation av tjänsten vilket gjorde att följdfrågor 

ställdes via e-post efter att seminariet genomförts för att komplettera intervjun.  

 

 Peter, verksamhetschef på Smörblomman som är en friskola utanför Stockholm med 

cirka 200 elever. Intervjun med Peter gjordes den 18:e april 2016 klockan 17.00 i Ateas 

lokaler direkt efter seminariet där tjänsten presenterats och pågick i cirka 25 minuter. 

Miljön var något bullrig eftersom intervjun gjordes i ett uppehållsutrymme som 

personer rörde i till och från under intervjun. Peter hade innan seminariet gått med på 

att ställa upp på en intervju, men tid och plats inte hade bestämts eftersom han hade en 

del uppgifter att göra vilket gjorde att intervjun fick genomföras på första och bästa 

möjliga tillfälle. Tid och plats bestämdes mellan honom och författarna till denna studie 

under seminariet. Peter hade även begränsat med tid vid intervjutillfället på grund av att 

hans parkeringsbiljett höll på att gå ut vilket gjorde att han sneglade på klockan då och 

då under intervjun. Det var däremot inte något som påverkade samtalets flöde nämnvärt 

eftersom han kom med utförliga resonemang om sina åsikter genom hela intervjun.  
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Under intervjuerna ställdes ett antal frågor med diverse följdfrågor beroende på vad deltagaren 

svarade. Intervjuerna gjordes med samma intervjuare varje gång medan den andra forskaren 

tog anteckningar och spelade in intervjun. Detta för att minska intervjuareffekten. (Denscombe, 

2016) 

 

3.6 Intervjuareffekten 
Vid en semistrukturerad intervju kan respondenternas svar bli olika beroende på hur de 

uppfattar intervjuaren. Därför lades fokus på att ha en neutral klädsel och att inta en neutral 

position för intervjuerna. Just för att försöka undvika intervjuareffekten (Denscombe, 2016) 

valdes samma person för att ställa intervjufrågorna under varje intervju. Detta eftersom kön, 

etnicitet och ålder kan inverka på hur villiga personer är att öppna upp sig och svara på frågor. 

Detta gäller i huvudsak känsliga frågor och i och med att denna studie skulle ge en bild av hur 

det större företagets kunder tycker och tänker kring den nya tjänsten och företagets varumärke 

kunde det finnas en risk fanns att de intervjuade personerna upplevde detta som känsligt. Risken 

fanns också att respondenterna som kunde bli besvärade av frågorna kunde inta 

försvarsställning och istället svara på frågorna för att tillfredsställa forskaren eller som de tror 

att forskaren förväntar sig att svaren skulle bli. 

 

3.7 Analys 
Datan registrerades genom anteckningar och inspelningar under intervjuerna. Inspelningarna 

transkriberades och sedan analyserades datan genom att jämföra intervjuernas innehåll med 

resultaten från tidigare forskning för att undersöka ifall resultaten överensstämde med tidigare 

forskning eller inte. Utifrån jämförelsen mellan resultaten och tidigare forskning drogs sedan 

ett antal slutsatser som gav en sammanfattning av denna studie och dess fynd. 

 

3.8 Metodkritik 
Kritik till metoden för denna studie är att respondenterna antogs delta i seminariet av intresse 

för företaget och det koncept som var tänkt att presenteras. Det är dock viktigt att vara medveten 

om att vissa av dessa personer eventuellt inte alls var där för att de var intresserade av tjänsten, 
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företaget i sig eller det kommande samarbetet. Personerna kunde exempelvis vara där endast 

för att fördriva sin tid eller för att variera sin arbetsdag. Personerna kanske bara var trötta på 

sitt vardagliga arbete och ville göra någonting annat. Det kan således vara personer som deltar 

i studien av annat intresse än vad som är tänkt av både Atea och Optolexia samt författarna till 

denna text. Deltagarna kunde också vara positiva till Atea redan från början eftersom det var 

Atea som bjudit in deltagarna och skulle de ha en negativ syn på företaget kan sannolikheten 

att de tackade ja vara mindre. Detta gjorde att det fanns en chans att deltagarna redan hade en 

positiv attityd till Atea vilket är viktig att ha i åtanke vid analys av svaren. Oavsett anledning 

till att kunden valde att delta i seminariet, var kunden målgrupp för denna studie.  

 

Ytterligare kritik till metoden är den aspekten att intervjuerna var tvungna att ske inom kort tid 

och att det inte fanns någon möjlighet för en uppföljningsintervju en tid efter lansering av 

tjänsten. Optimalt för studien hade varit att först genomföra en intervju efter seminariet och 

sedan vänta en tid till tjänsten börjat erbjudas och satts i bruk för att sedan göra ytterligare 

intervjuer för att undersöka attityden till tjänsten efter att seminariedeltagarna skaffat sig 

praktisk erfarenhet. 

 

Att vara öppet presenterade som forskare vid den deltagande observationen kan ha påverkat 

vissa av seminariedeltagarna som då kan ha känt sig begränsade av forskarnas närvaro. Detta 

var dock inget som märktes, men bara för att det inte märktes betyder det inte att det inte fanns 

en känsla av begränsning hos seminariedeltagarna. 

 

3.8.1 Tillförlitlighet 

Eftersom att denna studie gjordes med semistrukturerade intervjuer fanns viss problematik i att 

uppnå tillförlitlighet och konsistens (Denscombe, 2016). Detta eftersom frågorna inte helt 

ställdes i samma ordning för de olika respondenterna och beroende på svaret kunde också olika 

följdfrågor ställas. Hur intervjuerna utspelade sig påverkades därmed av vilken typ av individ 

respondenten var och detta påverkade i sin tur intervjuns frågor till viss del. För att försöka 

skapa större tillförlitlighet gjordes försök till att ställa frågorna i samma ordning i så stor 

utsträckning som möjligt under alla intervjuerna och att ställa liknande följdfrågor. 
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3.8.2 Överförbarhet 

I och med att studien gjordes på personer med olika befattningar ger detta en förhöjd 

överförbarhetsmöjlighet (Bryman & Bell, 2013). De som intervjuades valdes ut beroende på 

vilka som Atea bjöd in till seminariet, vilka som tackade ja till den och vilka som ville delta i 

denna uppsats vilket dock minskar överförbarheten. Resultatet av uppsatsen kan således inte 

tillämpas direkt på andra situationer och grupper. Detta av den anledningen att resultatet 

baserats på ett specifikt scenario och där personerna som valts ut redan förväntas ha viss typ av 

kunskap om ämnet. Det blev således viktigt att skapa djup genom fylliga och täta redogörelser 

för de detaljer som ingått i intervjuerna. Detta kan då ge andra personer en databasliknande 

grund som kan underlätta om andra personer vill se huruvida resultaten av denna studie är 

överförbar i en annan miljö. Överförbarhet är dock inget mål för denna studie utan dess syfte 

är att bygga förståelse kring ett visst fenomen. 

 

3.8.3 Pålitlighet 

Genom att hela tiden försöka redovisa alla tagna steg i studiens författande har en transparens 

försökt uppnås. Transparensen har försökt se till att det ska ha funnits en möjlighet för andra 

forskare att revidera och granska undersökningen och på så sätt öka studiens pålitlighet 

(Bryman & Bell 2013).  

 

3.8.4 Konfirmering 

Genom att agera så neutralt som möjligt och agerat efter de forskningsetiska principer som 

gäller har författarna till denna studie försökt att visa på att studien genomförts enligt vad som 

är korrekt i en forskningssituation (Bryman & Bell 2013). 

 

3.8.5 Äkthet 

Det finns kriterier på autencitet eller äkthet som rör mer generella områden i forskning. Dessa 

är rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk 

autencitet. 
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3.8.5.1 Rättvis bild och ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autencitet 

Studien har kontinuerligt försökt se till att åsikter och uppfattningar har återgetts tillräckligt 

rättvist för att ge en rättvis bild av de intervjuade personernas svar. Angående ontologisk och 

pedagogisk autencitet kan studien användas av respondenterna för att förstå hur andra personer 

i liknande befattningar resonerar om samma undersökta fenomen vilket potentiellt kan öka 

deras förståelse för sin sociala omgivning. Gällande den katalytiska och taktiska autenciteten 

kan de intervjuade personerna genom att ta del av studien använda resultaten för att förändra 

sin situation och eventuellt kunna vidta åtgärder som krävs för detta. Detta har dock inte någon 

större relevans för denna studie och det råder tveksamheter kring huruvida respondenterna kan 

ha förändrat situation, även om möjligheten till det har funnits. (Bryman & Bell 2013) 
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4 Empiri och analys 
I detta avsnitt görs en redovisning och analys av den deltagande observationen och de 

genomförda intervjuerna. Samtliga personer och organisationer förblir anonyma och benämns 

med fiktiva namn. 

 

4.1 Intervjudeltagare 
Nedan upprepas vilka kunder till Atea som deltog i denna studie och deras namn och 

organisationer benämns med fiktiva namn: 

 

 Anna, rektor på Blåklockan, en kommunal skola utanför Stockholm med cirka 250 

elever 

 Emma, specialpedagog på Blåklockan 

 Karin, med övergripande ansvar över en geografisk del av den kommunala skolan i 

Stockholmsområdet på Solrosen 

 Peter, verksamhetschef på Smörblomman; en friskola utanför Stockholm med cirka 200 

elever 

 

På seminariet deltog även: 

 Kristina, huvudansvarig på Solrosen 

 Stina, specialpedagog på Vitsippan, en skola utanför Stockholm 

 Sofia, specialpedagog på Vitsippan 

 

4.2 Seminariedeltagarnas perspektiv och arbetsområden 
Vid den deltagande observationen på seminariet kunde de olika deltagarnas perspektiv och 

arbetsområden i princip urskiljas bara genom att lyssna på vilka frågor de ställde. När det gällde 

till exempel Karin och Kristina, visades detta genom att de flesta frågor ställdes om hur arbetet 

skulle skötas efter att själva screeningen gjorts och barn som befann sig i riskzonen för dyslexi 

identifierats, eftersom det handlade om resurser som skulle behöva tillsättas. Ett annat 

perspektiv kunde urskiljas från Stina och Sofia som mestadels ställde frågor om efterarbetet 

och hur det skulle påverka deras dagliga arbete, eftersom de kände att det fanns risk att fler 
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elever skulle kunna identifieras och att det skulle medföra att arbetsbördan skulle öka för dem. 

Likadant var Emma inne på den eventuellt ökade arbetsbelastningen som ett orosmoment.  

 

Denna skepsis från specialpedagogerna fanns även i andra områden. Frågor ställdes nämligen 

av specialpedagogerna med oro över om deras arbete skulle ersättas av tjänsten, på vilket 

Optolexia svarade att tjänsten varken skulle ge ökad arbetsbelastning eller ersätta deras arbete. 

Skepsisen kan kopplas till att detta var ett känsligt ämne, som Nenonen et al. (2014) menar är 

viktigt att ta hänsyn till för att det inte ska verka som att ett företag kommer och tar över en 

arbetares tidigare arbetsområden, en oro som också visade sig vara fallet här men som fick 

förklaras att det inte var något att bekymra sig över. En annan typ av oro kom fram vid intervjun 

med Emma där hon uttryckte att ögonscreenern skulle ta bort lite av den mänskliga kontakt som 

finns i dagens screeningsmetoder, något som var en av anledningarna till att hon blev 

specialpedagog från första början, och som skapade en tveksamhet till tjänsten och i viss mån 

även till samarbetet. Det var alltså fortfarande ett orosmoment även efter seminariet att tjänsten 

skulle komma att ta över de delar av hennes arbetsuppgifter som var de roligaste delarna av 

arbetet. 

 

Peter kunde vid seminariet observeras ställa frågor som rörde större områden än exempelvis 

uppföljning efter att screeningen genomförts. Frågorna han ställde var mer av typen som 

omfattade helheten och det större perspektivet och gjorde ett intryck av att vara insatt och 

analytisk. Frågornas karaktär gav intrycket att Peter också var kritisk, innovativ och gärna ville 

se en förlängning av användningen av tjänsten så att den kunde användas mer regelbundet 

(vilket han också berättade i den efterföljande intervjun) vilket kan kopplas till en personlig 

relevans för samarbetet och tjänsten hos honom, som Samuelsen et al. (2014) pratade om är 

viktigt för att ett samarbete ska kunna lyckas.  

 

Det fanns med andra ord olika typer av kunder med olika perspektiv på seminariet. Vilken typ 

av relation hade kunderna till företagen? 

 

4.3 Relation till Atea 
Karin var inte själv beställare av Ateas produkter och tjänster, men satt med i ett antal 

styrgrupper som använde sig av dem. Främst användes Atea som konsulter för att lösa 
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licensfrågor och olika informations- och kommunikationsteknologiska problem. Hon hade 

därav ingen personlig relation med Atea men hade uppfattningen att de var ett seriöst företag 

med kunskap om både sitt eget verksamhetsområde och även om Solrosens verksamhet vilket 

gjorde att hon fick ett förtroende för Atea. I och med detta hade ett förtroendekapital byggts 

upp som Karin menade gjorde att Atea var tvungna att fortsätta att genomföra bra prestationer 

för att hålla kvar detta förtroende. Förtroendet hade i sin tur skapat en trygghet i att använda 

Atea då Solrosen visste vad de fick. Detta gjorde att Karin inte tvekade att gå på seminariet där 

ögonscreenern skulle demonstreras. Detta går i linje med det som Aaker och Keller (1990), 

Bottomley och Doyle (1996), Brown et al. (2011) och Nenonen et al. (2014) menar, det vill 

säga att varumärkets tidigare anseende följer med vid en varumärkesutvidgning och 

tjänstefiering och det krävdes därför mindre information för att övertyga Karin att delta i 

seminariet än om hon inte känt till företaget som erbjöd den här tjänsten. 

 

Emma hade ingen bredare kontakt med Atea förutom ett par utbildningar och ett par 

beställningar av surfplattor för ett par år sedan, men hon kände till vad de var för ett företag. I 

likhet med Karin tyckte Emma att kännedomen om Atea byggde ett förtroende och trygghet i 

att delta i seminariet och ta till sig tjänsten. Hade tjänsten erbjudits av ett företag hon inte kände 

till hade hon varit mer tveksam till att delta på seminariet. Även detta är detsamma som Aaker 

och Keller (1990), Bottomley och Doyle (1996), Brown et al. (2011) och Nenonen et al. (2014) 

fann i sina undersökningar om att varumärkesuppfattningen följer med vid utvidgningar av 

varumärket. 

 

Även Anna hade ingen direktkontakt med Atea eftersom det mesta av kontakten sköttes av 

kommunen eftersom det var de som stått för upphandlingen och avtalen, men hon kände till 

Atea och deras arbetsområden väl. Hon hade kontakter på Atea som hon ringde då och då för 

att utbyta idéer och åsikter. Detta var bland annat en anledning att hon kände ett förtroende för 

Atea och att de visste vad de sysslade med, och detta förtroende var en säkerhet i att utnyttja 

tjänster från dem och då går även detta i linje med det som Aaker och Keller (1990), Bottomley 

och Doyle (1996), Brown et al. (2011) och Nenonen et al. (2014) fann i sina undersökningar 

om att varumärkesuppfattningen följer med vid utvidgningar av varumärket. 

 

Vad gäller Peter hade han ingen direkt relation till Atea vid intervjutillfället, även om det fanns 

avtal mellan dem gällande vissa teknikfrågor som inte satts igång ännu. Peter hade till skillnad 
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från Karin och Emma blandade associationer till Atea, där de negativa associationerna kom från 

att han ansåg att företaget jobbade enligt ett förlegat tankesätt, nämligen försäljningstänket. 

Peter menade att försäljningstänket (att bara “kränga burkar”) genomsyrade organisationen och 

föll honom inte i smaken eftersom han förespråkade en mer kvalitetssäkrande och utvecklande 

organisation. Även Anna och Emma var inne på att Atea var en mer traditionell organisation 

och mer av ett säljföretag och Anna menade att det fanns andra konkurrenter som hade andra 

tillvägagångssätt som var lite mer lättsamma och lekfulla för att marknadsföra sig själva. Anna 

lade dock ingen värdering i detta utan menade att det fanns olika infallsvinklar och val att göra 

när det kom till organisering och att skapa sitt varumärke. Peter fortsatte med att säga att den 

hierarkiska strukturen på Atea var oklar enligt hans erfarenheter, vilket skapade osäkerheter hos 

de anställda. Denna inställning överfördes delvis till den nya tjänsten och orsakade en 

tveksamhet till samarbetet och Ateas roll i det och kan då i Peters fall ge stöd för Browns et al. 

(2011) slutsats att kunder kan överföra företagets rykte till en ny tjänst, medan det hos Anna 

inte påverkade henne speciellt mycket att Atea kändes som en säljorganisation men att 

tryggheten i att veta vilka de var påverkade henne desto mer. Detta ger också stöd till Browns 

et al. (2011) slutsats.  

 

De positiva associationerna som Peter hade till Atea kom från den personliga kontakten han 

hade med några personer som arbetade där och som han tyckte var trevliga och kunniga 

människor. Goda personliga relationer mellan köpare och säljare var något som påpekades av 

både Brown et al. (2011) och Aitken och Ballantyne (2007) som en aspekt som påverkade 

utvärderingen av ett företags produkter och samarbeten. I Peters fall var det de goda personliga 

relationerna med några anställda på Atea som gjorde honom mer positivt inställd till både 

företaget, tjänsten och samarbetet och kan därmed visa på en bekräftelse av Browns et al. (2011) 

och Aitkens och Ballantynes (2007) resultat. Även Anna hade personlig kontakt med arbetare 

på Atea som hon utbytte information av olika slag med och som hjälpte till att skapa en trygghet 

i Atea som organisation och till tjänsten, vilket även det ger stöd åt det Brown et al (2011) och 

Aitken och Ballantyne (2007) kom fram till med personliga relationer som en positiv aspekt för 

produkter och samarbeten. Peter menade att förtroende gavs till samarbetet förutsatt att 

associationerna var positiva, vilket de inte till fullo var i Peters fall och därav skapade en viss 

skepsis. Även Peters resonemang faller i linje med det som Aaker och Keller (1990), Bottomley 

och Doyle (1996) och Nenonen et al. (2014) menade, det vill säga att de tidigare uppfattningarna 

om varumärket följer med vid en varumärkesutvidgning.  
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Karins, Emmas, Annas och Peters tidigare uppfattning om Ateas varumärke verkade följa med 

till den nya tjänsten och samarbetet vilket ger stöd till Aakers och Kellers (1990), Bottomleys 

och Doyles (1996) och Nenonens et al. (2014) undersökningar, men som ger ett annat resultat 

än Baumeiester et al. (2015) som menade att uppfattningen inte följer med vid en 

varumärkesutvidgning.  

 

Deltagarna på seminariet var inbjudna av Atea, därav var det rimligt att anta att de åtminstone 

hade viss kunskap om företaget, vilket också visade sig stämma. Men vad hade 

seminariedeltagarna för kunskap och relation till det mindre företaget Optolexia? 

 

4.4 Relation till Optolexia 
Karin och Emma kände inte till Optolexia innan seminariet, och på grund av detta fanns ingen 

uppfattad kvalitet hos dem kring företaget, vilket också speglade sig i deras tveksamhet i att ta 

till sig tjänsten om enbart Optolexia erbjudit den eller om det varit två okända företag som 

erbjudet den tillsammans. Tjänsten tilltalade Karin för att den skulle kunna hjälpa till att 

förenkla dagens screeningsmetoder och kunna bidra till hjärnforskningen och bakomliggande 

orsaker till dyslexi, vilket återigen kan kopplas till Samuelsens et al. (2014) påstående att 

personlig relevans är en viktig aspekt i utvärderingar av samarbeten. Emma kände till 

forskningen från början på 1990-talet som legat till grund för Optolexias tjänst vilket fick henne 

att få ett större förtroende för dem och tjänsten även om hon inte hade någon kännedom om 

själva företaget innan seminariet. Att få testa tjänsten kostnadsfritt hade eventuellt hjälpt till att 

ta bort de tveksamheter hon kände kring tjänsten på grund av hennes bristande kunskap om 

Optolexia. Både Karins och Emmas bristande kunskap och uppfattade kvalitet hos Optolexia 

skapade tveksamheter om tjänsten vilket Aaker och Keller (1990) också påpekade där de 

menade att den uppfattade kvaliteten speglar av sig på utvärderingen av en produkt. Eftersom 

det inte fanns någon uppfattad kvalitet, fick också tjänsten en svagare utvärdering och var 

tvungen att bevisa mer för att Karin och Emma skulle bli övertygade, i enlighet med Aakers 

och Kellers resonemang. Däremot såg båda två en stor potential i tjänsten på sikt. 

 

Peter hade en annan relation till Optolexia än Karin och Emma då han i och med tidigare arbeten 

skapat ett intresse för teknik-, utbildnings- och utvecklingsfrågor och därav följde med i diverse 
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medier och nyhetsflöden för att hålla sig uppdaterad i utvecklingen i området. Detsamma gällde 

för Anna som hade ett stort teknikintresse och följde även hon med i utvecklingen i alla medier 

och kanaler som fanns tillgängliga. På det viset hade både Anna och Peter kommit i kontakt 

med Optolexia och tyckte att deras produkt var intressant och det var av den anledningen som 

Peter valde att delta på seminariet trots att han saknade en del information på inbjudan till 

seminariet om samarbetet mellan de två företagen och hur de kunde kopplas samman. Anna 

hade ett intresse av att delta i seminariet men hade inte möjlighet till det och fick istället 

information om Optolexias tjänst bland annat på en teknikmässa en kort tid efter seminariet. 

Relationen till Optolexia var inte särskilt stor hos varken Anna eller Peter och de associationer 

som fanns till företaget hos Peter var vaga, men positiva tack vare att företaget var innovativt 

och erbjöd en ny teknologi.  Även här kan Aakers och Kellers (1990) resonemang om uppfattad 

kvalitet appliceras då Peters uppfattade kvalitet hos Optolexia var positiv och fick honom att 

delta i seminariet trots att han inte visste hur samarbetet skulle se ut eller varför de två företagen 

valt att samarbeta. Trots att associationerna till Atea var blandade stoppade det inte honom från 

att delta vilket kan tyda på att starka positiva associationer kan ha en starkare inverkan än 

negativa associationer. Annas uppfattning om Optolexia var som sagt också begränsad men 

eftersom hennes intresseområde var teknik och deras tjänst rör sig inom det området fanns det 

en även hos Anna en vag positiv uppfattning om företaget och tjänsten vilket fick henne att se 

till att Emma deltog på seminariet eftersom hon själv inte kunde. Även här kan därmed stöd ges 

till Aakers och Kellers (1990) resultat om uppfattad kvalitet som ger en förbättrad inställning 

till en varumärkesutvidgning, produkt eller tjänst.  

 

Ovan har kundernas relation till företagen redovisats. Vilka egenskaper kan tillskrivas tjänsten 

och samarbetet baserat på kundernas åsikter och vilket intresse hade kunderna för tjänsten och 

samarbetet? 

 

4.5 Engagemang och konkreta eller abstrakta attribut 
Brown et al. (2011) menar att en framgångsfaktor hos en varumärkesutvidgning är engagemang 

hos kunden. Engagemanget fanns hos Peter för den här tjänsten, och han tyckte att tjänsten var 

positiv och intressant och, som tidigare nämnt, var det anledningen till att han deltog i 

seminariet från första början. Detsamma gällde för Anna som, liksom Peter, hade ett intresse 

för dessa typer av frågor och till och med såg till att Emma gick i hennes ställe på seminariet 
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för att hon själv inte kunde delta. Även Karin och Emma kände engagemang och intresse och 

var positiva till tjänsten (i de flesta avseenden). Även om ingen av respondenterna hade någon 

stark relation till Optolexia fanns engagemang hos samtliga för deras tjänst. Därav kan stöd ges 

till Browns et al. (2011) tes att engagemang hos kunden är en faktor för framgång. 

 

Inbjudan till seminariet kommunicerade att tjänsten skulle handla om att upptäcka dyslexi i ett 

tidigt stadium, men under seminariet pratade Optolexia även om lässvårigheter i allmänhet 

vilket orsakade en del frågor från de flesta deltagarna, däribland Karin och Kristina som 

undrade om det var dyslexi eller lässvårigheter som tjänsten skulle upptäcka. Optolexia menade 

att det främst var dyslexi som skulle upptäckas och det diskuterades huruvida det var möjligt 

att hjälpa elever med lässvårigheter också. Det verkade dock som att en osäkerhet vilade hos 

deltagarna i rummet hur det egentligen låg till, även efter att diskussionen avslutats. Det verkade 

då som att frågan kanske inte helt fått ett slutgiltigt svar. Detta kan tyda på att tjänsten inte hade 

tillräckligt konkreta attribut och användningsområden och sådana utvidgningar menar Aaker 

och Keller (1990) får bättre utvärderingar. Så verkar det dock inte vara i det här fallet baserat 

på diskussionen vid seminariet och även vid intervjun med Emma. Emma gick till seminariet i 

tron om att det var dyslexi som tjänsten skulle upptäcka, men när det började pratas om lässvaga 

blev hon osäker eftersom lässvaga är betydligt mycket mer än dyslexi. Detta gjorde henne lite 

mer tveksamt inställd till tjänsten, och hon hade dessutom gärna sett en mer grundlig 

genomgång av forskningen bakom tjänsten på grund av hennes intressen i egenskap av 

specialpedagog, vilket kan kopplas och ge stöd till Samuelsens et al. (2014) resonemang om 

personlig relevans hos kunden som en framgångsfaktor för ett samarbete och till Browns et al. 

(2011) resonemang om engagemang hos kunden som viktigt för att en varumärkesutvidgning 

ska lyckas. Här fanns den positiva inställningen till tjänstens syfte kvar, men skapade ändå 

tveksamheter på grund av att användningsområdena inte blev helt fastställda och gjorde då att 

en tveksamhet till att ta till sig tjänsten ändå infann sig hos Emma. 

 

Anna var inne på att tjänsten inte ensamt skulle kunna förenkla eller förbättra screeningen av 

eleverna utan att den skulle kunna fungera som ett komplement till dagens metoder. 

Anledningen till detta var främst två stycken: (1) att det med dagens metoder går att fånga upp 

mer än enbart dyslexi och (2) det fanns många anledningar till att elever hade lässvårigheter 

och att inte alla hade med dyslexi att göra, vilket det kunde se ut som vid användning av 

Optolexias tjänst. Detta visar på en viss tveksamhet till tjänsten och kan kopplas till personlig 
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relevans som Samuelsen et al. (2014) pratar om, eftersom Anna i egenskap av rektor vill att 

eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska få den hjälp de behöver och om tjänsten inte kan 

utföra screeningen på ett sätt som är önskvärt skapas en tveksamhet till tjänsten. Däremot tyckte 

Peter, Emma och Karin att tjänsten skulle förenkla dagens arbete med att identifiera elever med 

behov av extra stöd, där Peter även var inne på att den till och med skulle förbättra dagens 

arbetsmetoder. 

 

Tjänstens användningsområde var inte självklart för respondenterna men intresse fanns hos 

samtliga för den. Med denna bakgrund, vad tyckte kunderna om samarbetet? 

 

4.6 Samarbetet mellan Atea och Optolexia 
Vid seminariet presenterades inte samarbetet i detalj bland annat eftersom, sas det i efterhand, 

kunderna för denna tjänst var offentlig sektor vilket skulle kräva en offentlig upphandling och 

att det därför inte var möjligt att ge ett prisförslag. Detta skapade en förvirring hos både Peter 

och Emma eftersom de kände att de inte visste vad de kunde förvänta sig av tjänsten utan en 

beskrivning av samarbetet. Även Anna (som inte hade möjlighet att delta på seminariet) 

saknade en beskrivning av samarbetet och att det av den anledningen var svårt att se hur tjänsten 

skulle utformas. Ett exempel på att samarbetet inte var tydligt utarbetat tyckte Anna sig se i att 

Optolexia deltog i en mässa för att demonstrera sin produkt utan att Atea var närvarande. Det 

fanns med andra ord ingen stark argumentation för samarbetet, något som Samuelsen et al. 

(2014) menar är en viktig beståndsdel för att ett samarbete ska kunna ses som lyckat. Både Peter 

och Emma uttryckte under respektive intervju att de inte blev övertygade av den inbjudan som 

skickades ut men bestämde sig för att gå på seminariet ändå på grund av intresse för tjänsten då 

den sågs som något intressant för branschen och för deras personliga intressen. Detta tyder på 

både en personlig relevans för dem, vilket är något som Samuelsen et al. (2014) menar är en 

andra aspekt (utöver stark argumentation) som avgör om ett samarbete ses som lyckat, och 

engagemang, som är något Brown et al. (2011) pratar om som en viktig aspekt. Det fanns dock 

även en personlig relevans för tjänsten i sig som skapade intresse, vilket tyder på att resultaten 

i Samuelsens et al. (2014) undersökning kan kompletteras till att inte bara gälla samarbeten utan 

också produkter och tjänster. Anna hade ingen åsikt om samarbetet, utan Optolexia var tvungna 

att ta hjälp av någon och då var de stora IT-bolagen självklara val, och där ingick Atea enligt 

henne.  
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Samarbetet var alltså inte tillräckligt specificerat för varken Peter, Anna eller Emma, vilket 

skapade förvirring över vad som kunde förväntas av tjänsten. Men vad ansåg respondenterna 

om passformen och kopplingen mellan Ateas och Optolexias verksamheter? 

 

4.7 Passform mellan Atea och Optolexia 
Det fanns vissa problem att se kopplingen mellan Ateas och Optolexias verksamheter av olika 

anledningar hos respondenterna. Att det finns en koppling eller passform mellan två företag 

som ingår ett samarbete eller en allians var något som Ruth och Simonin (1998) fann var ett 

sätt att kunna ta del av varandras anseende. Om samarbetet gick i linje med kundernas 

uppfattning om företagen kunde den uppfattningen föras över till alliansen. Peter menade att 

det på grund av den bristande beskrivningen av samarbetet var svårt att se om de båda företagen 

kunde passa ihop på ett bra sätt. Den koppling han kunde se var att båda företagen på något sätt 

sysslade med IT, men fortsatte sedan med att det inte var tillräckligt för att det skulle kunna gå 

att säga något om kopplingen mellan företagen utan att ha mer information om hur samarbetet 

skulle se ut. Detta kan ses som stöd för Ruths och Simonins (1998) resonemang då Peters 

tveksamhet till tjänsten, samarbetet och kopplingen mellan företagen går i linje med hans 

blandade associationer till Atea. Peter medgav också att han kände att det var ett mer rimligt 

val av samarbetspartner från Ateas sida och att det var ett mer oväntat val från Optolexias sida. 

Denna känsla hade han med grund i hans tidigare kunskap om de båda företagen. Det saknades 

därmed en stark argumentation för samarbetet och Peters tveksamhet till samarbetet kan därmed 

ge stöd till Samuelsens et al. (2014) resonemang att en stark argumentation för ett samarbete 

gör att samarbetet ses på ett mer positivt sätt, och i Peters fall blev det då motsatsen; en svag 

argumentation fick samarbetet att få en mer negativ utvärdering.  

 

Inte heller Karin eller Emma kände att kopplingen mellan Ateas och Optolexias verksamheter 

var självklar. Karin menade att Atea för henne var applikations- och organisationsförvaltare 

och att det kändes som en bit ifrån det som Optolexias tjänst var. Den kopplingen som kunde 

göras var att båda var verksamma inom IT-området. Emma kände att den koppling som kunde 

göras var att det på Atea jobbade personer som tidigare arbetat inom skolan och att Optolexias 

tjänst var inriktad mot skolan. Därav kunde inte företagen kopplas ihop som liknande företag. 

Detta påverkade dock inte Emmas syn på tjänsten som hon såg positivt på och som hon tyckte 
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skulle underlätta mycket, men där en tveksamhet låg i vad som skulle hända efter att barn blivit 

identifierade att ligga i riskzonen för dyslexi och inte i själva tjänstens omfång, ett perspektiv 

som även Karin delade. Dessa resonemang går delvis emot det Ruth och Simonin (1998) skriver 

om att passform mellan företagen ger en positiv utvärdering, då både Emma och Karin inte ser 

någon större koppling mellan företagen men Karin ändå ser positivt på tjänsten. Emma var 

däremot mer tveksam eftersom hon kände att arbetsbördan kunde öka för henne om fler 

identifierades ligga i riskzonen för dyslexi och att det därav skulle bli fler 

uppföljningsundersökningar som skulle behöva göras av henne eftersom de inte ingick i tjänsten 

i dagsläget.  

 

Anna hade även hon vissa svårigheter med att se kopplingen mellan företagens verksamheter. 

För henne var kopplingen den att Atea var ett försäljningsbolag och Optolexia hade en tjänst 

att få ut på marknaden. Hon fortsatte med att säga att Optolexia hade kunnat välja vilket bolag 

som helst för att få ut sin produkt på marknaden. I och med detta och att hon såg både positivt 

(eftersom det var en ny teknik), och negativt (eftersom den inte var tillräckligt konkret, det vill 

säga att tjänsten kunde kategorisera elever som inom riskzonen för dyslexi fast det kunde bero 

på något annat) ger Annas svar inget stöd för Ruths och Simonins (1998) tes att koppling mellan 

företagen i en allians ger en positiv utvärdering. Detta eftersom en koppling saknades mellan 

företagen och att den positiva aspekten endast kom från Annas egna intressen och inte från 

kopplingen mellan företagen. 

 

I och med att kopplingen mellan Atea och Optolexia inte var tydlig hos respondenterna, fanns 

då någon synergi att hämta i samarbetet för något av företagen? 

 

4.8 Synergi 
Det visade sig att både Annas, Emmas och Karins tidigare kunskap om Atea påverkade 

inställningen till tjänsten och samarbetet på ett positivt sätt. Detta eftersom Emma och Karin 

menade att de utan den kunskap som de hade om företaget skulle behövt mer information för 

att ens delta i seminariet. När det var ett företag de kände till krävdes det därför inte några större 

funderingar och detta var något som Optolexia då kunde ta tillvara på. Det okända varumärket, 

i det här fallet Optolexia, fick därav ett större utbyte av samarbetet än vad Atea fick, vilket Ruth 

och Simonin (1998) också fick fram i sin undersökning, där de menar att det okända varumärket 



Varumärkesutvidgning, tjänstefiering och allians VT 2016 

Södertörns Högskola  Ella Düring 

Kandidatuppsats  Niklas Kling 

Sida 37 av 52 

 

i ett samarbete får ett större utbyte av synergieffekten än det kända varumärket. Emma menade 

att Optolexia kunde utnyttja Ateas kontakter och kompetens för att få ut sin tjänst på marknaden, 

vilket dock inte påverkade hennes uppfattning om samarbetet. Även Anna menade att de kunde 

utnyttja Ateas namn för att snabbt komma ut på marknaden. 

 

Även om inte samarbetet var specificerat och att det därav var svårt att se kopplingen mellan 

Ateas och Optolexias verksamheter fanns det en synergieffekt där Optolexia fick den större 

delen av synergin eftersom de kunde utnyttja Ateas kända varumärke och renommé. Atea fick 

också till stor del bära ansvaret för samarbetet själv på grund av sitt kända varumärke. Detta 

visar det som Nenonen et al. (2014) beskrev som att allt ansvar hamnar hos huvudföretaget för 

att kunderna inte bryr sig lika mycket om samarbetspartnern. Optolexia får med andra ord de 

positiva delarna av samarbetet i form av att de kan utnyttja Ateas rykte, som följer med i 

tjänstefieringsprocessen (Brown et al. 2011), men att det är Atea som får allt ansvar för 

samarbetet för att de är det kända varumärket hos kunderna, och det är på så vis de som får stå 

till svars för det som kommuniceras och görs i samarbetet (Nenonen et al. 2014). 

 

Peter menade att valet av Atea och Optolexia att samarbeta inte påverkade honom och hans syn 

på samarbetet. I hans mening var båda företagen kommersiella företag och fick samarbeta med 

vilka de ville utan att det skulle påverka hans syn på samarbetet eller företagen. Peter var som 

sagt tveksam till samarbetet och saknade motivering och beskrivning av samarbetet och därav 

ger den bristande synergieffekten i Peters mening stöd till Samuelsens et al. (2014) resonemang 

att det krävs en stark argumentation för samarbetet för att det ska ses som lyckat. 

 

 

Optolexia kunde alltså hämta mer från samarbetet än vad Atea kunde göra. Eftersom produkten 

är Optolexias från början bör den passa in i deras verksamhet. Frågan är vad respondenterna 

tyckte om tjänstens passform för Ateas produktportfolio? 

 

4.9 Passar tjänsten in i Ateas produktportfolio? 
Peter menade att han behövde en mer utförlig beskrivning av samarbetet för att kunna avgöra 

om tjänsten skulle passa in i Ateas produktportfolio och enbart IT-kopplingen kändes inte 

tillräcklig. I liknande mening tyckte inte heller Karin att tjänsten var i samma område som hon 
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hade erfarenhet av Atea ifrån och att kopplingen kunde anses vara IT och att personer som 

jobbade på Atea hade arbetat inom skolan tidigare. Anna kunde inte heller säga att tjänsten 

passade in i Ateas produktportfolio med den erfarenhet hon själv hade av företaget, men lade 

in en brasklapp om att det fanns en möjlighet att det fanns sektioner på Atea som sysslade med 

sådana här typer av tjänster som hon inte hade någon kännedom om. Däremot menade både 

Peter och Emma att det fanns en potential i att tjänsten skulle passa in utmärkt i 

produktportfolion om de bara fått beskrivningen av samarbetet och kunnat se en koppling 

därifrån. Tveksamheten, den bristande argumentationen för samarbetet och svårigheten att se 

vad det skulle innebära för tjänsten gjorde att associationerna kan sägas vara i den perifera delen 

av Peters, Karins, Annas och Emmas varumärkesuppfattning om Atea. Detta ger därav stöd till 

Donthus och Michels (2014) slutsats som var att varumärkesutvidgningar som är i linje med de 

centrala associationerna till varumärket och som uppfattas ha högre passform med företaget, 

fick en bättre utvärdering. I de här fyra fallen blir detta då en sämre utvärdering på grund av att 

tjänstens område inte kunde definieras och därmed hamnade i periferin och utan någon tydlig 

koppling till Atea. Därför fick tjänsten en mer negativ utvärdering än vad den kunde ha fått med 

en tydligare motivering och argumentation. Detta ger också ytterligare stöd till Samuelsens et 

al. (2014) resultat om stark argumentation som en framgångsfaktor. Donthu och Michel (2014) 

menade också att en perifer utvidgning inte nödvändigtvis behövde skada varumärkets 

anseende vid ett misslyckande. Eftersom tjänsten inte är lanserad ännu går det inte att dra någon 

slutsats om ett misslyckande ännu. Det var dessutom inte så att fokus flyttades från att utvärdera 

tjänsten till att utvärdera företagen, utan hos framför allt Anna, Peter och Emma låg det främsta 

intresset i själva tjänsten, vilket gjorde att den blev utvärderad för sig, och samarbetet blev 

utvärderat för sig. Detta går emot det som Baumeister et al. (2015) och Gummesson och 

Lovelock (2004) menade med att fokus flyttades till att utvärdera företagen istället för tjänsten 

eller produkten. 

 

Eftersom alla respondenterna hade svårigheter att se en tydlig koppling mellan både tjänsten 

och Atea, och tjänsten och samarbetet och alla hade någon form av positiv inställning till 

tjänsten (främst till tekniken i sig) kan det ses som att tjänsten bildar en egen kategori i Ateas 

produktportfolio. Detta kan förklaras med Kellers (1993) undersökning som visade att 

kundernas associationer till huvudvarumärket kan skadas eller påverkas även vid en lyckad 

utvidgning om det finns för många olika kategorier av produkter i varumärket eftersom 

associationerna till varumärket blir för många och försvagas. Även John och Loken (1993) kom 
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fram till att en utvidgning i ett område som företaget inte tidigare hade produkter inom kunde 

orsaka en urvattning av varumärket. Det finns en antydan till att associationerna som kunderna 

hade till Atea ändrats i och med den här nya tjänsten eftersom det fanns tveksamheter kring 

kopplingen mellan företagen och tjänsten, men en positiv inställning till tjänsten i sig. Därav 

ges visst stöd till Kellers (1993) och Johns och Lokens (1993) resonemang. 

 

Det fanns en samstämmighet bland respondenterna att tjänsten inte hade en tydlig passform 

med Ateas produktportfolio. Vad betydde det för kundernas uppfattning om Ateas kompetens 

att utföra tjänsten? 

 

4.10 Kompetens att utföra tjänsten 

Karin ansåg att Atea hade kompetensen som krävdes för att hjälpa till att lansera och 

implementera Optolexias tjänst eftersom de kände till Solrosens verksamhet och visste vad de 

eftersökte. Även att Atea var vana att jobba med stora organisationer, som Solrosen, påverkade 

Karins tro att de hade kompetens nog att genomföra tjänsten. Peter tyckte att tjänsten var relativt 

självgående i sig och att det därför var en enkel tjänst för Atea att kunna implementera och 

genomföra. 

 

Emma hade däremot en annan åsikt där hon trodde att tjänsten skulle vara svår för Atea att ta 

till sig och få ut på marknaden. Detta eftersom hon trodde att någon från Optolexia som hade 

expertkunskap om tjänsten skulle behöva vara med vid användningen för att se till att allt gick 

till på rätt sätt. Det fanns en risk att skulle handla mer om försäljning och marknadsföring för 

tjänsten istället för att fokusera på användandet av den ifall det var Atea själva som skulle ha 

hand om tjänsten. Emma såg Atea som ett försäljningsföretag och att de därför skulle ha svårt 

att implementera och lansera tjänsten. Även Anna var tveksam till om Atea hade kompetensen 

att genomföra tjänsten. Hon menade att en helhetslösning hade varit att föredra där logopeder 

eller specialpedagoger också ingått i tjänsten för att kunna genomföra hela processen och inte 

bara själva screeningen, och det hade inte Atea i dagsläget. Anna var dock säker på att Atea 

skulle kunna lösa det om de ville och hade det som mål. Detta hade gett ett större förtroende till 

tjänsten som helhet, menade hon.  
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I frågan om Atea hade kompetensen att utföra den här tjänsten rådde det delade meningar där 

Karin och Peter trodde att Atea hade kompetensen, medan Emma och Anna inte var lika säkra 

på att sådant var fallet. Aitken och Ballantyne (2007), Brown et al. (2011) och Gummesson och 

Lovelock (2004) menade att kundernas uppfattning om företagets kompetens att genomföra en 

tjänst (service-ability) påverkade utvärderingen av tjänsten. Detta kan få visst stöd utifrån de 

intervjuer som gjorts för denna studie. Peter var tveksam till tjänsten och samarbetet, men 

trodde att tjänsten skulle vara enkel för Atea att genomföra, vilket går emot de tidigare 

studiernas resultat. Karin hade en mestadels positiv inställning till tjänsten och trodde att Atea 

hade kompetens att utföra den, vilket därmed ger stöd till de tidigare studierna. Både Emma 

och Anna trodde att det fanns svårigheter för Atea att genomföra tjänsten och att de ville ha en 

mer heltäckande tjänst som behandlade allt från början till slut i screeningsprocessen, inklusive 

uppföljning. Därav hade de en tveksam inställning till tjänsten, vilket då skulle kunna sägas ge 

visst stöd åt forskningen som Aitken och Ballantyne (2007), Brown et al. (2011) och 

Gummesson och Lovelock (2004) gjort. 
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5 Diskussion 
En intressant aspekt som framkommit under studiens gång är oron för att tekniken skall ta över 

det jobb som människan gör. Detta var något som bland annat Emma på Blåklockan påpekade. 

Tekniken som presenterades och var grunden för den här studien kan tänkas ta över delar av 

det jobb som en specialpedagog gör i sitt operativa arbete. Det skulle då innebära teknik som 

tar över specialpedagogernas egen screeningsverksamhet. Vad Emma också påpekade var att 

den mänskliga kontakten skulle kunna tänkas förvinna vid tillämpandet av denna teknik 

eftersom människan skulle bli mindre involverad i utredningen av dyslexi och den mänskliga 

kontakten som ingår i utredningen idag skulle minska drastiskt om en dator utförde det jobb 

som människan gör. 

 

Den tekniska utvecklingen kommer med stor säkerhet att fortsätta framåt och fortsätta att 

automatisera processer som tidigare var tvungna att skötas av en människa. Dessa 

automatiseringsprocesser är förmodligen något som tas emot olika av olika personer med olika 

befattningar. I exemplet ovan med specialpedagogen Emma kan en del av hennes 

arbetsuppgifter försvinna vilket hon tycker är tråkigt och bekymmersamt. Däremot är det 

möjligt att en beslutsfattare, exempelvis rektor eller politiker, tycker att automatiseringen är 

fantastisk eftersom den möjliggör en snabbare screening och frigör finansiella medel som då 

kan användas på annat håll. Eftersom de kommunala skolornas budgetar allt som oftast, enligt 

författarnas erfarenhet, är begränsade, kan tekniska framsteg ses som mer positiva hos 

beslutsfattarna än hos de personer som operativt arbetar med dessa uppgifter i dagsläget. Detta 

kan vara en möjlig inriktning för en vidare studie. 
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6 Avslutning 
Syftet för denna uppsats var att få djupare förståelse för hur kunder uppfattar ett företags 

varumärke vid en varumärkesutvidgning inom B2B när den görs som en tjänstefiering via en 

allians. Till grund för att undersöka detta gjordes en fallstudie av ett verkligt fall där ett större 

företag skulle ingå ett samarbete med ett mindre företag. Det var det mindre företagets produkt 

som skulle vara grunden för samarbetet och tjänsten. Kunderna som intervjuades för denna 

studie var nuvarande kunder till det större företaget och som även skulle vara mottagare för den 

här nya tjänsten. 

 

6.1 Slutsatser 
Personlig relevans och stark argumentation för samarbetet (Samuelsen et al. 2014), och även 

engagemang (Brown et al. 2011), är delar som verkar vara bland de viktigaste för kunderna vid 

en varumärkesutvidgning och tjänstefiering i ett samarbete. Att kunden känner att samarbetet 

tilltalar på en personlig nivå och till kundens intresse (engagemang) har varit återkommande 

bland respondenterna. Den personliga relevansen kan också ses som något som inte bara gäller 

för samarbetet, som Samuelsen et al (2014) menade, utan också för själva produkten eller 

tjänsten som erbjuds. Detta går hand i hand med engagemanget för tjänsten hos kunden som 

ska tilltala kundens intressen. Det här har påvisats av denna uppsats resultat då tre av fyra 

respondenter nämnde den bristande beskrivningen (den starka argumentationen (Samuelsen et 

al. 2014)) för samarbetet som något som skapade tveksamheter kring tjänsten, men att de valde 

att skaffa mer information och delta i seminariet där tjänsten demonstrerades för att tjänsten 

tilltalade deras intresse för teknik och utveckling. Detta kan vara ett tecken på att starka positiva 

associationer väger tyngre än negativa associationer och att det då är viktigt att tilltala sin tänkta 

kundgrupps intressen för att skapa en attraktiv tjänst eller produkt. 

 

Det visade sig att åsikterna, både positiva och negativa, som respondenterna hade om det större 

företaget, och den uppfattade kvaliteten i varumärkesutvidgningen, fördes över till alliansen 

med det mindre företaget och den nya tjänsten. Att det större företaget sågs som ett 

försäljningsföretag och en traditionell organisation gjorde att det fanns vissa tveksamheter hos 

respondenterna om samarbetets inriktning och utformning. Att åsikterna fördes över till 

varumärkesutvidgningen stödjer de tidigare studierna som Aaker och Keller (1990), Bottomley 
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och Doyle (1996), Brown et al. (2011) och Nenonen et al. (2014) genomfört som menade just 

detta. 

 

Samtliga respondenter hade svårigheter att se kopplingen mellan det större företagets och det 

mindre företagets verksamheter. En koppling mellan parterna i en allians kan påverka anseendet 

hos alliansen positivt (Ruth & Simonin 1998), men eftersom kopplingen var något som 

respondenterna i denna uppsats hade svårt att se orsakade detta tveksamhet kring samarbetet 

och tjänsten. Det verkar därmed vara viktigt att kunna se en koppling mellan alliansens parter 

för att kunna skapa en stark argumentation och en positiv inställning till samarbetet, vilket 

stödjer Ruths och Simonins (1998) och Samuelsens et al. (2014) forskning.  

 

Samtliga respondenter hade även svårigheter att se att den här tjänsten passade in i det större 

företagets produktportfolio. Kopplingen kunde sägas vara IT, men att detta inte var tillräckligt 

specifikt för att skapa en ordentlig koppling. Den här tjänsten var inte heller något som det 

större företaget sysslat med tidigare. Tjänsten hamnar därmed i den perifera associationen av 

deras varumärke och ger stöd till Donthus och Michels (2014) slutsats att 

varumärkesutvidgningar som går i linje med varumärkets centrala associationer får en bättre 

utvärdering. I det här fallet gick tjänsten inte inom kundernas centrala associationer till det 

större företaget och fick en mer negativ utvärdering på grund av detta. Att det inte gick att se 

någon koppling kan ses som att tjänsten bildar en ny kategori i deras produktportfolio och 

verkar ha urvattnat varumärket till viss del (John & Loken 1993). Detta eftersom inställningen 

till samarbetet och tjänstens koppling med det större företaget var tveksam hos respondenterna, 

men att attityden till själva tekniken som tjänsten erbjöd var positiv. Om tjänsten tas emot väl 

av kunderna när den lanseras brett på marknaden kan den ses som lyckad och positiv men ändå 

ha skadat varumärket (Keller 1993). 

 

Vad som kan ses utifrån resultaten från denna uppsats är att det finns stöd åt forskningen som 

menar att om det i en allians finns en okänd och en känd part för kunderna, får den okända 

parten mer nytta av samarbetet och kan ta del av det kända varumärkets rykte hos kunderna 

(Brown et al. 2011; Ruth & Simonin 1998). Att det finns en känd part i en allians verkar ge en 

trygghet och förtroende (Brown et al. 2011) och gör alliansen lättare att ta till sig. På grund av 

det större företagets kända varumärke, fick också de ta den största delen av ansvaret för 

samarbetet, vilket ger stöd åt Nenonens et al. (2014) studie som menade att huvudföretaget fick 
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ta allt eller det mesta av ansvaret för ett samarbete. Det blir då viktigt för den större och kända 

parten i ett samarbete att överväga konsekvenserna av samarbetet innan det ingås.  

 

Det rådde delade meningar om det större företaget hade kompetensen att genomföra och 

implementera tjänsten, vilket då ger både stöd till och förkastar forskningen Aitken och 

Ballantyne (2007), Brown et al. (2011) och Gummesson och Lovelock (2004) gjort som menade 

att den uppfattade kompetensen att genomföra en tjänst påverkar utvärderingen positivt. 

Eftersom respondenterna hade både positiva och negativa åsikter om tjänsten och samarbetet, 

och där de positiva åsikterna inte alltid även innebar åsikten att det fanns en kompetens att 

genomföra tjänsten (eller tvärtom), går det inte att varken styrka eller förkasta forskningen inom 

detta område eller säga hur detta påverkade varumärket. 

 

6.1.1 Viktigaste bidragen från denna studie 

Det viktigaste denna uppsats kan bidra med är att det är väsentligt att skapa en stark 

argumentation till varför ett samarbete ingås och att samarbetet och det varumärkesutvidgande 

erbjudandet som samarbetet ska lansera ska kunna vara relevanta för kunderna som är tänkta 

som målgrupp. Att kunderna känner engagemang för erbjudandet är därmed en viktig aspekt 

att tänka på. Även att varumärkets anseende förs över till både varumärkesutvidgningen och till 

alliansen inom B2B-varumärkesutvidgningar, och att det då är viktigt att se till att det finns en 

koppling som gör det lättare för kunden att se motiveringen till varför samarbetet och 

erbjudandet görs, är bidrag som denna studie kan bistå med. 

 

6.2 Vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att se vad som händer när tjänsten kommer ut brett 

på marknaden. Huruvida den här tekniken tar plats på marknaden eller inte och hur den tas emot 

av kunderna blir av intresse att undersöka. Det är möjligt att olika befattningar ser på tekniken 

på olika sätt. Då Emma i egenskap av specialpedagog uttryckte en oro att tekniken skulle ersätta 

henne eller ta bort den mänskliga kontakten för henne kan vidare forskning undersöka om 

personer med olika befattningar och arbetsuppgifter ser på tekniken och 

automatiseringsprocesser på olika sätt. Har befattning eller arbetsuppgifter något att göra med 

hur en sådan här typ av tjänst tas emot? Då tekniken även kan upptäcka lässvaga elever kan 

detta bli ett ytterligare användningsområde för tjänsten. Uppföljningsstudier kan då rikta in sig 
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på hur tjänsten och samarbetet mottogs av kunderna och marknaden, om befattning eller 

arbetsuppgifter påverkar inställningen för en teknisk tjänst och automatiseringsprocesser eller 

om intresse och möjlighet finns för en ytterligare utvidgning av användningen av tjänsten.
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 Vilken är din yrkesbefattning? 

 Vad har ni för relation till Atea idag? 

o Hur ofta har ni kontakt/vad för kontakt? 

 Känner ni till Optolexia sedan tidigare? 

o hur då/på vilket sätt/vilket sammanhang? 

 

 Vad vet du om Optolexia? 

o Om inget: 

 Om jag skulle säga att det finns cirka 1 års forskning bakom produkten, 

vad skulle du känna om att implementera produkten/använde produkten 

då? 

 Om jag skulle säga att det fanns 25 års forskning bakom och att de jobbar 

tillsammans med Microsoft både i Sverige och i USA, vad skulle du 

tycka då? 

 Om Atea samarbetar väljer att samarbeta med dem, får du en mer positiv 

inställning eller en mer negativ inställning till Optolexia? 

 

 Är det någon skillnad att det är ett (eller två) företag som du känner till som erbjuder 

den här tjänsten? 

o Hade du resonerat på annat sätt om två okända företag erbjudit tjänsten? 

 Hur då/varför då? 

 

 Finns det en koppling mellan Ateas och Optolexias verksamheter, enligt dig? 

 

 Känner du att Atea har kompetensen att utföra och lansera en (sådan här) tjänst? 

o Tror du att den här tjänsten är svår att genomföra för Atea? 

o Kommer den här tjänsten att förenkla/underlätta eller försvåra ert arbete? 

 (Hur gör ni idag? Tar den över från någon tidigare arbetsuppgift?) 

o Tror du att du kommer kunna vara med och utforma tjänsten, t ex genom 

feedback eller liknande? Hur skulle den användas/passa in i din verksamhet? 
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 Är den här tjänsten något du tycker att passar in i Ateas produktkatalog? 

o varför (inte)? 

 

 Skulle du helt vilja hyra den här produkten och utnyttja den som tjänst eller skulle du 

hellre vilja köpa produkten och äga den själv? 

 

 Vilka/vilket värdeord associerar du med Atea? 

 

*Sätt 1 framför det som stämmer bra överens, 2 framför det som stämmer delvis överens och 3 

framför det som inte stämmer överens alls*

 

Innovativt 

Pålitlighet 

Arg 

Drivande 

Oseriösa 

Negativ 

Positiv 

Närvarande 

Uppmärksamma 

Värdefull 

Tillgängliga 

Trovärdig 

Internationell 

Lyhörd 

Opålitlighet 

Kreativ 

Modern 

Engagemang 

Glädje 

Etik 

Vågad 

Påhittig 

Vanlig 

Up-to-date 

Ärlig 

Realistisk 

Glad 

Intelligent 

Framgångsrik 

Omodern 

Överklass 

Charmerande 

Äventyrlig 

Robust 

Tuff 

Falsk 

Aktiv 

Dynamisk 

Aggressiv 

Modig 

Enkel 

Romantisk 

Sentimental 

Egna förslag:______________ 


