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Förord 
 
Uppsatsen som Du nu håller framför Dig handlar om det moderna lyxvarumärket. Vi fann det 
intressant att undersöka hur den ökade konsumtionen av lyxvarumärket utmanar företagen att erbjuda 
ett bredare produktutbud och samtidigt lyckas behålla varumärkets prestige och status. Vidare ansåg vi 
det intressant att undersöka relationsmarknadsföring i förhållande till det utvidgade lyxvarumärket 
samt till rådande trender på marknaden. 
 
Vi vill tacka vår handledare Madeleine Boldizar för hennes stöd och råd under uppsatsprocessen. Nu i 
efterhand förstår vi innebörden av att uppsatsskrivandet är en mognadsprocess, vilket Madeleine under 
skrivandet ofta poängterade. Vi har haft nöjet att intervjua tre väldigt engagerade och hjälpsamma 
yrkesutövare inom lyxindustrin. De har alla brunnit för sin sak och väl representerat varumärket de 
arbetar för. Vi riktar ett stort tack till Magnus Fager, John Larsson och Eva Lindström. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Det Moderna Lyxvarumärket – Varumärkesutvidgning & Relationsmarknadsföring 
Författare: Cecilia Bondesson och Helena Sundström 
Färdigställd (År): 2007 
Handledare: Madeleine Boldizar 
 
Nyckelord: Lyxvarumärke, Varumärkesutvidgning, Relationsmarknadsföring 
 
Lyxvarumärket står idag inför nya utmaningar, då tillgängligheten för den här typen av varumärken 
ökar, till följd av en ökad disponibel inkomst. För att tillfredställa en ökad efterfrågan väljer många 
företag att utvidga sitt lyxvarumärke. Det medför att företagen får ett bredare produktutbud som kan 
erbjudas till en allt större målgrupp. Då försäljningen av lyxvaror ökar bör varumärkets ägare bli 
expert på kundservice och relationsskapande. Att skapa relationer med kunden blir alltmer viktig då 
det blir allt svårare att knyta nya relationer.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur lyxvarumärket påverkas vid en utvidgning och 
relationsmarknadsföringens betydelse då efterfrågan ökat för lyxvarumärke. Vi började med att söka 
befintlig information på området för en god teoretisk kunskap, som vi sedan använde till att tolka och 
förstå verkligheten. För att samla in empirisk data genomförde vi telefonintervjuer med tre företag 
inom lyxindustrin, Mercedes-Benz, Porsche och Gucci. Intervjuerna har analyserats och med hjälp av 
vår teoretiska referensram har vi dragit slutsatser om hur företagen arbetar med varumärkesutvidgning 
i en modern värld och vilken betydelse de anser att relationsmarknadsföring har. 
 
Vi har utifrån våra analyser kunnat se att det skiljer sig mellan de företag vi har undersökt, beroende 
på vilken funktion varumärket har. Mercedes-Benz visade sig vara ”en bil för alla”, Porsche ”en 
livsstil” och Gucci ”ett komplement till en livsstil”. Att företagen skiljde sig inbördes medförde även 
olika för- och nackdelar vid varumärkesutvidgningen av lyxvarumärket. Vi har konstaterat att 
relationer blir allt viktigare då ett lyxvarumärke utvidgas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Title: The Modern Luxury Brand – Brand Extension & Relation Marketing 
Authors: Cecilia Bondesson and Helena Sundström 
Completed (year): 2007 
Tutor: Madeleine Boldizar 
 
Keywords: Luxury Brand, Brand Extension, Relation Marketing 
 
Luxury brands are facing new challenges when the demand for this kind of products is increasing, due 
to people’s financial situation. To satisfy this demand, many companies choose to expand their luxury 
brands. This means that they have a wider range of products which they can offer to their customers. 
When there is an increase in selling, the owner should become an expert in customer service and tying 
up connections. Creating a good relationship with the customer becomes more important, because of 
the difficulties of making new ones.  
 
The purpose with this essay is to try to find out how luxury brands are affected by the expansion and 
therefore what marketing relations means when there is an increase in demand for luxury brands. We 
started out searching for already written information about the subject, to create a good theoretical 
knowledge, to be able to interpret and understand the reality. To collect empirical data, we have 
conducted interviews over the phone with three companies in the luxury industry, Mercedes-Benz, 
Porsche, and Gucci. The interviews have been analysed, and with help from the theoretical frame of 
reference, we have come to conclusions on how companies are working with expansion of brands in a 
modern world, and what they think of what relation marketing has to offer. 
 
Looking at our analyses, we can see that there is a difference between the companies we have 
interviewed, depending on the function of the brand. Mercedes-Benz proved to be “a car for 
everyone”, Porsche “a lifestyle”, and Gucci “a compliment to the lifestyle”. That the companies were 
different contributed to both advantages and disadvantages to the expansion of luxury brands. We 
claim that relations between companies and customers become more important when the luxury 
brands expand throughout the world. 
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1. Inledning 
I kapitlet presenteras en bakgrund till det ämne som uppsatsen behandlar följt av centrala begrepp 
som beskriver väsentliga ord för uppsatsen. I problemdiskussionen tas den problematik upp som 
ämnet medför och avslutas med en frågeställning som uppsatsen avser att besvara samt syftet med 
uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Intresset för lyxvarumärken blir större och större och försäljningen av den här typen av varumärken 
har ökat avsevärt. Ett lyxvarumärke karaktäriseras bland annat av bra kvalité, en unik karaktär och ett 
globalt rykte. Att äga en produkt av ett lyxvarumärke är idag mer universellt accepterat och intygar att 
individen har god smak. Tidigare såldes lyxvarumärket till två typiska segment som bestod av en 
minoritet av lojala återköpskunder och de som köper vid något enstaka tillfälle. Idag är inte lyx endast 
förunnat äldre konsumenter utan innefattar även en yngre generation människor. (Nueno & Quelch, 
1998). 
 
En av orsakerna till den ökade försäljningen är att den disponibla inkomsten ökar världen över och så 
även intresset för lyx och då främst i form av märkesprodukter. Försäljningen ökar även på grund av 
att individen mer och mer framhäver sin identitet genom konsumtion och kända varumärken får 
symbolisera vilken typ av människa man är. Media är en bidragande faktor till att lyxvarumärken syns 
alltmer, vilket leder till att allt fler får en inblick i lyxens värld. Att shoppingen ökat så markant 
innebär dock inte att alla har råd med dyra märken. De konsumenter som inte har råd kan vända sig till 
den alltmer växande marknaden för kopior. (Andersson, 2004) Då skillnader i levnadsstandard och 
inkomster blir mindre har fler råd att köpa sig fria från vardagens bekymmer och behoven hos 
kunderna förändras (Feurst, 1999).  
 
Det råder idag högkonjunktur i Sverige och vi svenskar är mycket mer konsumtionsbenägna än 
tidigare. Hushållens köplust stiger i första hand då beroende på att de disponibla inkomsterna ökar, 
vilket gör att hushållen får mer pengar i plånboken. (Åkesson, 2007) Sveriges befolkning spenderar 
idag mycket pengar på shopping. Under det första kvartalet år 2006 ökade de disponibla inkomsterna 
med 14 miljarder jämfört med år 2005. Av de 14 miljarderna gick 12 miljarder till shopping, vilket 
främst märks inom detaljhandeln. (Lejland, 2006) Människor har alltså mer pengar att spendera och vi 
ser tydligt ett konsumtionssamhälle där företagen måste klara en allt högre efterfrågan.  
 
Att intresset för lyx ökar gör det intressant för oss att uppmärksamma globala trender. Globaliseringen 
medför ett mer homogent konsumentbeteende och nya utmaningar för marknadsförare huruvida de 
skall anpassa eller standardisera sin marknadsföring. Globaliseringen medför även att inhemska 
företag flyttar ut på den globala marknaden, vilket skapar en högre konkurrens och ett större utbud. 
(Usunier & Lee, 2005)  
 
Till följd av att människor i Sverige och världen över har mer pengar och shoppar mer så ökar 
efterfrågan på lyxvarumärken. Som kompensation till den ökade efterfrågan och konkurrensen som 
globaliseringen medför utvidgar alltfler företag sitt varumärke (Nueno & Quelch, 1998). 
Varumärkesutvidgning innebär att man använder ett framgångsrikt varumärke till nya eller 
modifierade produkter inom en ny kategori (Kotler et al, 2005). Vi finner det intressant att följa 
lyxvarumärket på den globala marknaden, eftersom det är en företeelse som alltid har haft en stark 
position och inflytelserik makt. Trots den väletablerade positionen anser vi att lyxvarumärket möter 
samma utmaning som resterande varumärken, det vill säga en allt hårdare konkurrens om marknadens 
kunder.  
 
 
 



- 2 - 
 

Då försäljningen av lyxvaror expanderar bör varumärkets ägare bli experter på kundservice, 
relationsskapande och databashantering (Nueno & Quelch, 1998). Att skapa relationer med kunder blir 
mer aktuellt då fler marknader visar sig vara mogna och med större tillgång och efterfrågan. Följande 
innebär att det blir svårare att hitta nya kunder och därför viktigare att behålla företagens befintliga 
kunder. Det finns tre skäl till att relationer och relationsmarknadsföring blir viktigare. Ett skäl är att 
kunden blir mer sofistikerad och mer krävande. Det andra skälet innebär att kundernas krav förstärks 
på grund av den växande konkurrensen som blir allt starkare och mer global. Det tredje och sista skälet 
är informationstekniken, eftersom Internet är ett utmärkt redskap för att skapa relationer. (Grönroos, 
2007)  
 

1.2 Centrala begrepp 
De centrala begrepp som ligger till grund för uppsatsen är varumärke, lyxvarumärke, 
varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring. Vi beskriver de olika begreppen utifrån teoretisk 
bakgrund samt diskuterar begreppens betydelser i uppsatsen. 

1.2.1 Varumärke 
Ett varumärke är ett namn, term, symbol, design eller en kombination av de olika begreppen som 
syftar till att identifiera en säljares eller en grupp av säljares varor och tjänster men även att skilja dem 
från konkurrenternas. (Keller, 2003) Varumärket skall tala om för kunden vem som gjort varan eller 
tjänsten på ett sådant sätt att tillverkaren inte blandas samman med sina konkurrenter. (Håkansson & 
Wahlund, 1996) 
 
Nyckeln till att skapa ett varumärke är att lyckas välja ett namn, logotyp, symbol, förpackningsdesign 
eller andra egenskaper som identifierar produkten och särskiljer den från andra produkter. De skilda 
komponenterna som identifierar och differentierar produkten kallas varumärkesegenskaper. (Keller, 
2003) 
 
Begreppet varumärke i uppsatsen symboliserar olika typer av produkter och företag. Varumärket för 
oss är ett sätt att särskilja produkter från varandra och placera dem i olika kategorier. I bakgrunden 
beskrivs trender som påverkar människors konsumtionsmönster, vilket är avgörande för vilken typ 
varumärke som åtrås. Om människor har mer pengar att spendera efterfrågas vanligtvis varumärken i 
högre prisklasser. Varumärket är därmed även ett sätt att särskilja en konsument från andra 
konsumenter. 

1.2.2 Lyxvarumärke 
Begreppet lyx kommer från ”lux” som betyder ljus på latin. Det förklarar de typiska karaktärsdragen 
för de så kallade lyxvarorna - lyx glittrar. Det faktum att lyx är synligt är också väsentligt då lyx måste 
ses av både konsumenten och de som inte konsumerar varan. Signaturen på varumärket måste ses och 
kännas igen av konsumenten som bär märket och även av resten av världen. Ett lyxvarumärke är gjort 
för perfektion och skiljer sig från andra varumärken och uttrycker även vissa ideal. (Kapferer, 1997) 
 
På en symbolisk nivå betyder ljus liv och fruktbarhet och lyx är både skapande och en viktig källa till 
inspiration. De flesta lyxvarumärken är grundade av kreativa genier som kontinuerligt förnyade sin 
inspiration och attraherade societeten. Lyxvaror erbjuder extra nöje och smicker för alla känslor på en 
och samma gång. (Kapferer, 1997)  
 
Uppsatsen handlar om det exklusiva varumärket och företag som verkar inom lyxindustrin. Vi 
använder begreppet lyxvarumärke på produkter inom två olika branscher, bil- och modebranschen. 
Lyxvarumärket i uppsatsen är varumärken som är dyrare, håller högre kvalitet och är av unik design. 
Då den disponibla inkomsten ökar, strävar alltfler människor efter lyxvarumärken för att markera sin 
status. 
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1.2.3 Varumärkesutvidgning 
En definition av varumärkesutvidgningar lyder enligt Uggla (2002, s. 40): 
”En utvidgning av varumärket kan representera en modifiering av produktens attribut och egenskaper 
(linjeutvidgning), en förflyttning av varumärket och dess underliggande associationer uppåt eller 
nedåt inom samma produktkategori men med olika prisklass (vertikal utvidgning), en förflyttning i 
sidled till en ny produktkategori (horisontell utvidgning) eller genom samarbete med ett externt 
varumärke (indirekt varumärkesutvidgning)” 
 
En varumärkesutvidgning innebär att ett företag använder ett etablerat varumärke för att introducera 
en ny produkt (Keller, 2002). Det finns både kortsiktiga och långsiktiga aspekter till den här typen av 
utvidgning. Kortsiktigt är oftast utvidgningen ett kostnadseffektivt strategiskt redskap medan det 
långsiktigt kan komma att innebära att varumärkets kärnassociationer skadas och därmed bli ett hot. 
För att det skall vara meningsfullt att utvidga måste det gamla varumärket tillföra något och samtidigt 
få acceptans och tillhörighet i den nya kategorin. (Uggla, 2003) 
 
I uppsatsen handlar begreppet varumärkesutvidgning om hur företag inom lyxindustrin breddar sitt 
produktutbud i olika prisintervaller och inom olika produktkategorier. Syftet med 
varumärkesutvidgning är i uppsatsen, att tillfredställa en bredare marknad. 

1.2.4 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring definieras av Gummesson (2002, s. 16): 
”Relationsmarknadsföring sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.  
 
En andra definition som beskrivs av Grönroos (2002, s. 269):  
”Syftet med marknadsföring är att identifiera och upprätta, bevara och fördjupa, samt om nödvändigt 
avsluta, relationer med kunder (och andra parter) för att uppfylla ekonomiska och andra mål hos alla 
parter. Det sker genom ömsesidigt utbyte och genom att uppfylla avgivna löften”.  
 
I uppsatsen handlar begreppet relationsmarknadsföring främst om relationen mellan företag inom 
lyxindustrin och deras kunder. Vi fokuserar på hur relationen till kunden vårdas, det vill säga hur 
medveten företaget är om kundens önskemål och även kommunikationen mellan berörda parter.   
 

1.3 Problemdiskussion 
Till följd av lyxvarumärkets expansion ökar efterfrågan och konkurrensen och då efterfrågan ökar 
uppstår ett större krav på ett ökat utbud. Som vi ser det, väljer företag att utvidga sitt varumärke för att 
kunna erbjuda fler produkter till konsumenten. I ett hav av varumärken har alltid det exklusiva stuckit 
ut och varumärken inom lyxgenren har länge symboliserat en viss status och prestige. Individer som 
eftersträvar status och prestige är villiga att betala stora summor för en begränsad utgåva eller en unik 
design, därmed har lyxvarumärket stått för en typ av livsstil som andra strävar efter. Problematiken 
som kan uppstå då fler individer har råd att spendera pengar på lyx är att det inte längre blir unikt att 
äga produkter som klassas som lyx. Drawbaugh (2001) beskriver hur varumärkets styrka kan driva 
människor till att spendera hutlösa summor på produkter de egentligen inte behöver. Effekten som 
uppstår bör behandlas med största omsorg och försiktighet för att inte riskera att värdet hos 
varumärket faller, eftersom ett fallande varumärke kan vara näst intill omöjligt att återbringa. 
 
Då ett känt och väletablerat varumärke används till flera olika produktklasser kan det leda till att 
konsumenten får en förändrad uppfattning om varumärket. Vi frågar oss om det kan innebära en risk 
för lyxvarumärkets värde, då ett företag väljer att utvidga sitt varumärke. Ett exempel på en negativ 
effekt beskrivs av Drawbaugh (2001) då Guccis logotyp plagierades och plötsligt befann sig på bland 
annat t-shirts och träningsoveraller. Det exklusiva varumärket utvecklades mer till en ”ghettosymbol” 
och droppen var när ett företag som producerade toalettpapper använde logotypen 1975. Gucci stämde 
företaget men skadan på varumärket var redan gjord.  Exemplet tydliggör hur lyxvarumärken skall 
åtrås av alla men endast konsumeras av ett fåtal.  
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Lyxvarumärken idag står inför nya utmaningar för att möta den ökade efterfrågan och samtidigt lyckas 
behålla den status som varumärket har. Om företagen bestämmer sig för att vidga varumärket kan det 
medföra att exklusiviteten försvinner, som i exemplet med Gucci. I takt med ökad tillgänglighet för 
exklusiva varumärken grundat på globalisering, ökning av den disponibla inkomsten, 
informationstekniken samt den växande marknaden för piratkopior, frågar vi oss om det finns en risk 
för att gränserna mellan de exklusiva varumärkena och vanliga varumärken suddas ut.  
 
Med hjälp av relationer knyter företag sina kunder till sig och kan därför skapa motstånd mot ökad 
konkurrens. Vi ställer oss frågan om ett lyxvarumärke kan eliminera de risker som en 
varumärkesutvidgning innebär, genom att satsa på kundrelationer?  Frågan gör det intressant för oss 
att se om lyxvarumärken idag fokuserar mer på relationsmarknadsföring till följd av 
varumärkesutvidgning. 
 
Relationsmarknadsföringen innebär att företag strävar efter en hög kundandel och en hög kundandel 
betyder att kunden är mycket nöjd eller att relationen blivit en vana (Feurst, 1999). Gummesson 
(2002) beskriver en kundandel som varje individuell kunds inköp av en viss vara eller tjänst. Utifrån 
ett bredare produktsortiment menar vi att företagen kan öka sin kundandel genom att kunden köper 
mer och oftare. Relationen med kunden kan komma att ha en betydande roll och att företagen bör satsa 
långsiktigt på att försöka öka andelen inköp hos varje enskild konsument.  
 
Vi finner det intressant att granska lyxvarumärket utifrån en ökad tillgänglighet då vi menar att 
tillgängligheten blir en balansgång för lyxvarumärket i dagens konsumtionssamhälle. 
Relationsmarknadsföringen blir mer och mer aktuell för alla företag då marknaden mognar, kunden 
blir mer krävande och att informationstekniken öppnar upp nya möjligheter. Två huvudsakliga 
begrepp som vi diskuterat är varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring som följaktligen blir 
viktiga i uppsatsens frågeställning.   
 

1.4 Frågeställning 
Till följd av globalisering och ett rikare samhälle utvidgar företag inom lyxindustrin sitt varumärke. 
Utvidgningen påverkar följaktligen lyxvarumärket, samtidigt som relationen till kunden blir allt 
viktigare. Resonemanget leder oss fram till följande huvudproblem: 
  
Huvudproblem 
Vilken påverkan har varumärkesutvidgning på lyxvarumärket, då det utvidgas för att möta en ökad 
efterfrågan? Tillgängligheten av lyxvarumärket ökar och det blir således svårare att behålla de 
associationer och den prestige som lyxvarumärket står för. Vilken betydelse får då 
relationsmarknadsföring? 
 
Delproblem 1 
Hur påverkas lyxvarumärket av varumärkesutvidgning? 
 
Delproblem 2 
Vilken betydelse har relationsmarknadsföring då lyxvarumärkets tillgänglighet har ökat? 
 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för de utmaningar som lyxvarumärket möter på en global 
marknad. Vi vill studera de konsekvenser som kan uppkomma vid en varumärkesutvidgning. Då 
relationsmarknadsföring blir viktigare, vill vi även undersöka relationsmarknadsföringen betydelse på 
ett utvidgat lyxvarumärke. 
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1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka hur varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring påverkar 
lyxvarumärket hos tre företag i Sverige. Företagen verkar i två olika branscher, bil- och 
modebranschen. De företag vi har valt att undersöka är Gucci, Porsche samt Mercedes Benz. Valen 
motiveras med att vi finner det högst intressant att se närmare på tre väletablerade företag som gynnas 
av den rådande högkonjunkturen. Trots att både Porsche och Mercedes Benz tillhör bilbranschen att de 
är två lyxvarumärken som skiljer sig åt, vilket vi avser att lyfta fram i uppsatsen. På grund av 
tidsmässiga och ekonomiska faktorer har vi fått begränsa oss till att genomföra telefonintervjuer, då 
våra respondenter befinner sig geografiskt utspridda i landet.  
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2. Metod 
I kapitlet varvas teoretiska förklaringar av olika metodiska synsätt, instrument och vetenskaper 
tillsammans med våra egna val och ställningstaganden. Varje avsnitt inleds med teoridelar och 
avslutas med motiveringar till varför vi gör våra val. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Två vanliga vetenskapliga förhållningssätt inom vetenskaplig teori är positivism och hermeneutik. De 
båda utgör varandras motpoler. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.1.1 Positivism 
Det positivistiska synsättet karaktäriseras av tanken på en enhetlig vetenskap där alla vetenskaper i 
grunden skulle byggas upp på samma sätt (Patel & Davidsson, 2003). Positivism innebär en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid 
studier av den sociala verkligheten. Vidare kan man anta att det positivistiska synsättet är en 
vetenskaplig teori som skall vara objektiv. (Bryman, 2001) En positivistisk forskare skall stå i en yttre 
relation till sitt forskningsobjekt där inga politiska, religiösa och känslomässiga faktorer skall påverka 
forskningsresultatet (Patel & Davidsson, 2003). 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är positivismens motpol där fokus ligger på att förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen. Hermeneutiken står för kvalitativ förståelse och tolkning och en forskarroll som 
är öppen, subjektiv samt engagerad. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån sin egen förståelse. Den egna förståelsen, tankar, intryck och känslor utgör inget 
hinder för forskningen, snarare en tillgång. Utifrån hermeneutiskt synsätt använder sig forskaren av sin 
empati och medkänsla för att förstå objektet. (Patel & Davidsson, 2003)  

2.1.3 Val av vetenskapligt synsätt 
Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt, då vi ville undersöka hur ett lyxvarumärke påverkas av en 
varumärkesutvidgning. Undersökningen är hermeneutisk eftersom det inte finns några specifika regler 
för hur ett företag bör använda sig av en varumärkesutvidgning. Det handlar istället om att kunna tolka 
en föränderlig omvärld och olika trender i omgivningen. Vi har gjort en egen tolkning av hur en 
utvidgning för ett typiskt lyxvarumärke lämpar sig för produkter i olika företag. Vi har även haft för 
avsikt att undersöka betydelsen av relationer hos de olika företagen och hur de skiljer sig. Hur en 
relation uppfattas tolkas på olika sätt mellan olika parter, vilket tyder på hermeneutik.  
 
Vi har inte kunnat se vårt undersökningsområde ur ett positivistiskt synsätt, då det inte finns några 
vetenskapliga formler för hur utvidgandet av varumärket och relationer mellan företag och kunder 
stämmer överens med den verklighet som råder. Studien har påverkats av våra egna tolkningar, åsikter 
och genom de intervjuer vi har genomfört. Resultatet av studien ger inte några exakta mätningar som 
positivismen förespråkar. 
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2.2 Vetenskaplig ansats 
De två mest vanligast förekommande ansatserna är deduktion och induktion (Patel & Davidsson, 
2003). Det förekommer även en tredje ansats som benämns abduktion, vilken kan sägas utgöra en 
blandning mellan induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

2.2.1 Deduktion 
Den deduktiva ansatsen innebär att slutsatser om enskilda företeelser dras utifrån allmänna principer 
och befintliga teorier. Med ett deduktivt arbetssätt utgår man från befintlig teori och därför är ansatsen 
objektiv och subjektiva uppfattningar utesluts. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.2.2 Induktion 
Om syftet är att upptäcka och utifrån insamlad information och empiri sedan formulera en teori utgår 
man från den induktiva ansatsen. Här blir ansatsen tydligt subjektiv då egna idéer och föreställningar 
kommer att prägla de teorier som skapas. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.2.3 Abduktion 
Den abduktiva ansatsen innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som 
förklarar fallet. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser, det vill säga nya fall. Under 
processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet successivt, dels justeras och 
förfinas även teorin och begreppet förståelse uppstår. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

2.2.4 Val av vetenskaplig ansats 
Vår uppsats är utformad enligt den deduktiva ansatsen eftersom vi med hjälp av befintliga teorier har 
dragit slutsatser om lyxvarumärkets tillstånd på marknaden. Genom att studera teorier om 
varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring har vi undersökt hur de överensstämmer med 
verkligheten. Det innebär att vi ha använt teorier som vägledning för att kunna tolka och se eventuella 
mönster utifrån den empiri vi har samlat in. Vi har frångått en induktiv ansats då vi inte haft möjlighet 
att undersöka den mängd enskilda fall som behövts för att kunna skapa nya teorier.  

 

2.3 Metodologisk ansats 
Inom samhällsvetenskapen skiljer forskarna på två metodologiska ansatser, den kvalitativa metoden 
och den kvantitativa metoden. (Holme & Solvang, 1996) 

2.3.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden innebär att få en djupare förståelse för det problem vi undersöker samt att 
kunna beskriva helheten av problemets sammanhang. (Holme & Solvang, 1996) Syftet med den 
kvalitativa analysen är att lyfta fram underliggande mönster. Det man letar efter i analysen är 
mönsterbestämmande variabler som i praktiken utgörs av konceptuella kategorier som sammanfattar, 
beskriver och förklarar den data som har samlats in. (Christensen et al. 2001) Kvalitativa metoder är 
mycket krävande, både tidsmässigt och arbetsmässigt och handlar mycket om att tolka texter som 
uppstår under undersökningens gång. Tolkandet av de texter som kan uppstå under undersökningen, 
som bland annat kan vara genomförda intervjuer, skall bearbetas och syftar till att skaffa en djupare 
kunskap om ämnet. (Patel & Davidson, 2003)  

2.3.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden innebär en mer strukturerad och formaliserad metod, där undersökaren har 
mer kontroll över hur undersökningen formar sig (Holme & Solvang, 1996). I den kvantitativa 
metoden studeras normalt ett statistiskt representativt urval av respondenter från vilka kvantitativa data 
samlas in. Det som undersökaren vill studera översätts i kvantiteter. (Christensen et al, 2001)  
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2.3.3 Val av metodologisk ansats 
Vi har i vår undersökning använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt, eftersom vi ville få en djupare 
förståelse av vårt problemområde. Vidare ville vi få fram eventuella samband och mönster mellan 
varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring. Anledningen till att vi helt valt bort den 
kvantitativa metoden, beror på att vi inte sökte den typ av information som kvantitativa metoder ger. 
Den kvantitativa metoden försvinner även på grund av att vi inte heller avsett att dra generella 
slutsatser utifrån kvantifierad data 

 

2.4 Undersökningsansats 
Det finns olika typer av undersökningar och de flesta utgår från hur mycket kunskaper som finns inom 
ett visst problemområde innan undersökningen startar (Patel & Davidsson, 2003). Det är problemet 
som styr valet av vilken metod som kommer att användas i rapporten. (Christensen et al, 2001). De 
olika undersökningsansatserna som beskrivs är explorativa, deskriptiva, förklarande samt fallstudier. 

2.4.1 Explorativa undersökningar 
Explorativa undersökningar syftar till att samla in så mycket kunskap som möjligt om ett visst 
problemområde och att undersökaren försöker belysa problemområdet generellt. I explorativa 
undersökningar är kreativitet och idérikedom viktiga beståndsdelar och undersökaren använder sig 
ofta av flera olika tekniker för att samla information. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.4.2 Deskriptiva undersökningar 
Det finns även deskriptiva undersökningar som är beskrivande, eftersom det inom vissa 
problemområden redan finns en del kunskap. Vid de deskriptiva undersökningarna begränsar 
undersökaren sig till att undersöka några aspekter av det fenomen han är intresserad av att veta mer 
om. De beskrivningar som görs är detaljerade och grundliga och oftast använder undersökaren sig av 
endast en teknik för att samla in information. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.4.3 Förklarande undersökningar 
Den tredje typen av undersökningar är den som har ett förklarande syfte. Ett förklarande syfte innebär 
att undersökaren redan är insatt i problemområdet och där undersökaren snarare vill undersöka varför 
någonting äger rum, det vill säga orsaken till en viss verkan. Förklarande undersökningar bygger ofta 
på explorativa och deskriptiva undersökningar. (Christensen et al, 2001)  

2.4.4 Fallstudie 
En fallstudie är också ett sätt att samla in kunskap och har oftast en kvalitativ karaktär. En forskare 
undersöker ingående ett fåtal fall vid ett specifikt tillfälle eller över tiden, eftersom man vill skapa 
förståelse för problemets innebörd och mening. När en forskare vill tränga igenom ytan på problem 
och skapa förståelse för situationsspecifika processer, problemets innebörd och processer är en 
fallstudie ett lämpligt tillvägagångssätt. När ett problem undersöks utifrån en fallstudieansats är det 
vanligt att man använder sig av flera olika datainsamlingstekniker, exempelvis djupintervjuer. 
(Christensen et al, 2001) 
 
Nackdelen med fallstudier är att de är väldigt ostrukturerade och det är lätt att begå misstag, 
exempelvis att forskaren drar förhastade slutsatser som saknar grund i det insamlade materialet eller 
att forskaren har alldeles för mycket information. Även om en forskare avser att gå på djupet med sin 
fallstudie, är risken stor att han bara lyckas krafsa på ytan. Det kan bero på att kompetens saknas eller 
att forskaren inte får tillträde till den information som behövs. (Christensen et al, 2001) 
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2.4.5 Val av undersökningsansats 
Vi har genomfört en deskriptiv undersökning, eftersom det redan finns mycket teorier och kunskap om 
vårt problemområde. Vi har riktat in oss på att beskriva hur situationen ser ut för lyxvarumärken idag, 
beroende på hur de förhåller sig till varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring. Vår 
undersökning har en även en karaktär av en fallstudie, eftersom vi kommer att etablera en kontakt med 
ett fåtal företag, som vi vid ett senare tillfälle kommer att intervjua. Företagen vi kommer att arbeta 
med är Porsche, Mercedes Benz och Gucci.  

 

2.5 Datakällor 
Det är möjligt att skilja på data beroende på när, hur och var den samlades in. De två typer av data 
man skiljer mellan är sekundär- och primärdata. (Christensen et al, 2001) 

2.5.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang, det vill säga 
data som redan finns tillgänglig. Sekundärdata kan exempelvis vara olika tidningar, journaler eller 
forskningsrapporter. (Christensen et al, 2001) 

2.5.2 Primärdata 
Primärdata däremot är helt ny information, det vill säga information som inte finns tillgänglig. För att 
kunna få fram sådana data krävs olika insamlingstekniker och det är forskaren själv som samlar in den 
information som behövs. Med hjälp av primära datainsamlingstekniker kan forskaren samla in 
information om till exempel människors livsstil, beteenden och bakomliggande motiv. (Christensen et 
al, 2001) 

2.5.3 Val av datakälla 
I vår undersökning har vi använt oss av både sekundärdata och primärdata. Vi har använt oss av 
böcker, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt webbsidor som sekundärdata. De primära data vi använt 
oss av är genomförda intervjuer med våra respondenter.  

 

2.6 Tillvägagångssätt 
De tillvägagångssätt som kan användas för att samla in primärdata är experiment, observation, enkät 
och intervjuer (Christensen et al, 2001). 

2.6.1 Experiment 
Experimentella undersökningar är oftast av kvantitativ karaktär och används då syftet är att undersöka 
om det finns något samband mellan två eller flera variabler. Experiment kan genomföras i laboratorier, 
där kringvariablerna kan kontrolleras, eller ute på fältet, där det inte råder full kontroll men med en 
mer realistisk miljö.(Christensen et al, 2001) 

2.6.2 Observation 
En observation innebär studerandet av ett beteende och kan vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ 
karaktär. Vid en observation skall undersökaren antingen vara en aktiv eller passiv observatör, det vill 
säga om undersökaren skall delta i aktiviteterna som studeras eller inte. (Christensen et al, 2001) 
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2.6.3 Enkät 
Att samla in data med hjälp av enkäter innebär att respondenten får ett tryckt formulär där slutna 
frågor, det vill säga att det finns färdigt givna alternativ som skall kryssas i, skall besvaras. Enkäten 
används vid kvantitativa undersökningar och kan skickas som post, via Internet eller lämnas ut vid 
besök. (Christensen et al, 2001) 

2.6.4 Intervju 
En intervju är ett ostrukturerat eller strukturerat samtal med en eller flera respondenter. Det finns olika 
typer av intervjuer, bland annat den personliga intervjun, telefonintervjuer, panelintervjuer och 
fokusgruppen. Den personliga intervjun är då en intervjuare möter en respondent och telefonintervjun 
är en intervju mellan intervjuare och respondent via telefon. Vid en panelintervju finns flera 
intervjuare men endast en respondent, tanken är att kunna klarlägga undersökningsområdet utifrån 
flera infallsvinklar. Fokusgruppen innebär att en intervjuare intervjuar flera respondenter samtidigt. 
Syftet är att kunna få igång en diskussion och därmed flera intressanta aspekter som inte framkommit 
vid en personlig intervju.  (Christensen et al, 2001)  
 
En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju är ofta 
en enkät med förutbestämda frågeområden. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår 
från en så kallad intervjuguide, en lista där teman och frågor finns nedskrivna. Innehållet och frågorna 
i den semistrukturerade intervjun kan variera. Den ostrukturerade intervjun innebär att intervjun är 
informell, det vill säga att lista över teman och frågor saknas. En ostrukturerad intervju används för att 
undersöka ett specifikt område på djupet och där respondenten får möjlighet att tala fritt utifrån ämnet. 
En sådan intervju kallas djupintervju. (Christensen et al, 2001) 
 
Materialet som inkommer vid semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer bearbetas och 
analyseras kvalitativt. Syftet med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer är att intervjuarna 
vill försöka förstå varför det är som det är och då också bakomliggande orsaker. Vid semistrukturerade 
och ostrukturerade intervjuer ges respondenten möjlighet att svara på följdfrågor och utifrån 
följdfrågorna förklara, tydliggöra och utveckla sina svar. (Christensen et al, 2001) 

2.6.5 Val av tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Vi har utgått från en gemensam 
intervjuguide som har använts till grund för intervjuerna med våra respondenter. Intervjuguiden 
innehåller ett antal huvudfrågor som berör det vi har undersökt. Anledningen till att vi valt 
semistrukturerade intervjuer var för att försöka få ut så mycket information som möjligt av våra 
respondenter. Respondenterna har haft möjlighet att besvara våra förutbestämda frågor samt eventuella 
följdfrågor som kunnat tänkas uppstå under intervjuns som har hjälpt oss vid analysering och tolkning 
av svaren. De semistrukturerade intervjuerna var bäst lämpade för vår undersökning, eftersom den är 
av kvalitativ karaktär. 
 
Intervjuerna vi har genomfört har skett via telefon, så kallade telefonintervjuer. Vi skickade ut en 
intervjuguide till våra respondenter ungefär en vecka innan intervjun, så de skulle hinna förbereda sina 
svar. Under intervjutillfällena har högtalare på telefonen använts och vi har antecknat samtidigt som 
respondenterna svarat på frågorna.  
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2.7 Urvalsmetod 
Det finns två huvudsakliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval innebär att varje enhet väljs slumpmässigt och har en känd sannolikhet att komma 
med i urvalet. De urvalsmetoder som inte uppfyller ovan nämnda krav är icke-sannolikhetsurval.  Ju 
större ett urval är, desto större sannolikhet är det att urvalets uppfattningar överrensstämmer med 
populationen. (Christensen et al, 2001) I uppsatsen genomför vi ett icke-sannolikhetsurval och tar 
därför upp att antal olika varianter av den här typen av urval, för att kunna jämföra med det urval som 
vi har gjort. 

2.7.1 Strategiskt urval 
När ett strategiskt urval används, bedömer undersökaren själv vilka personer som skall ingå i urvalet. 
Ett strategiskt urval är vanligt vid kvalitativa undersökningar, där syftet är att få en djupare förståelse 
för specifika företeelser. (Christensen et al, 2001) 

2.7.2 Kvoturval 
Ett kvoturval liknar ett stratifierat urval, skillnaden är att en förteckning över hela målpopulationen 
saknas. Dock känner undersökaren till proportionerna för variabeln i populationen, till exempel 
andelen kvinnor och män eller åldersstrukturen, och kan därmed räkna ut kvotgrupper som motsvarar 
proportionerna. (Christensen et al, 2001) 

2.7.3 Uppsökande urval 
Uppsökande urval används när det är svårt att komma i kontakt med de enheter i målpopulationen som 
är av intresse. Inledningsvis försöker intervjuaren få kontakt med en person som ingår i 
målpopulationen. I sin tur kan personen ifråga berätta om andra inom målpopulationen. 
Undersökningen fortsätter så här tills det att undersökaren fått tillräckligt med material. (Christensen et 
al, 2001) 

2.7.4 Självurval 
Vid självurval är det respondenten själv som tar initiativet till sitt deltagande i undersökningen. 
Undersökningen kan fungera så att undersökaren skriver ut i en annons namn på kontaktperson och 
vilka som står bakom undersökningen så får i sin tur respondenten själv ta kontakt. (Christensen et al, 
2001) 

2.7.5 Bekvämlighetsurval 
Då en undersökare använder sig av ett bekvämlighetsurval, väljs endast de respondenter som har 
möjlighet att delta i undersökningen ut. Det är oftast tillgängligheten som avgör vilka respondenter 
som skall ingå i urvalet, vilket innebär att ett bekvämlighetsurval kan påverka ett resultats 
representativitet negativt om inte undersökaren är medveten om att populationen inte varierar särskilt 
mycket. (Christensen et al, 2001) 

2.7.6 Påstana urval 
När påstana urval görs placerar sig undersökaren någonstans där intressanta respondenter befinner sig. 
Till skillnad från kvoturval finns det inte något specifikt antal av en speciell kategori människor som 
måste uppnås, utan du fråga dem som kommer förbi. Risken med påstana urval är att undersökaren 
tycker det är lättare att fråga en viss typ av kategori människor och undvika en annan. (Christensen et 
al, 2001) 
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2.7.7 Val urvalsmetod 
Vi har gjort ett strategiskt då vi valt respondenter med stor omsorg, efter egna kriterier. Strategisk 
urval har varit bäst lämpat då vi genomfört en kvalitativ undersökning. Mercedes-Benz blev ett 
självklart val för oss, eftersom vi anser att det är ett traditionellt lyxvarumärke som alltid hållit hög 
klass och standard. Vi kontaktade Sveriges huvudkontor i Malmö, där vi fick kontakt med Magnus 
Fager som har positionen Brand Manager inom företaget. Anledningen till att vi har valt att kontakta 
Porsche är att vi ser Porsche som ett unikt lyxvarumärke inom ett mer nischat segment i bilbranschen, 
nämligen sportbilsindustrin. Vi kontaktade slutligen Gucci på grund av att det under alla år varit ett 
klassiskt lyxvarumärke som många människor eftertraktat. Vi ringde Guccis butik i Stockholm och 
blev där hänvisade till att kontakta Eva Lindström, delägare och VD för butiken i Stockholm. 
 
 

2.8 Uppsatsens trovärdighet 
För att bedöma uppsatsens trovärdighet har vi behandlat fyra begrepp. De fyra begreppen är validitet, 
reliabilitet, källkritik och generaliserbarhet.  

2.8.1 Validitet 
Validitet definieras som i vilken grad man har mätt det som man avsåg att mäta. Validiteten avgör hur 
trovärdigt ett resultat är, det vill säga hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten. För 
att bestämma trovärdigheten är begrepp som systematik och öppenhet av stor vikt. För att öka 
trovärdigheten kan forskaren använda sig av exempelvis triangulering, det vill säga flera olika 
insamlingstekniker. En annan faktor som avgör validiteten är den teoretiska mättnaden vilken infinner 
sig när det inte längre är möjligt att samla in ny data som förändrar, utvecklar eller bättre beskriver och 
förklarar det framväxande mönstret. (Christensen et al, 2001)  
 
Validiteten i vår undersökning har påverkats av att vi inte har studerat tillräckligt många fall för att dra 
generella slutsatser, undersökningen är därmed inte teoretiskt mättad. Vi har dessutom endast använt 
oss av en insamlingsteknik, vilket kan påverka validiteten negativt. Eftersom vi genomfört 
telefonintervjuer, saknas personlig kontakt med våra respondenter, vilket kan inverka på validiteten. 
En risk med telefonintervjuer kan vara att respondenten är sysselsatt med andra aktiviteter i samband 
med intervjun och därför inte fullt engagerade på de frågor som ställs i intervjun.  

2.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet anger huruvida undersökningsresultatet kan upprepas om studien görs om på ett identiskt 
eller likartat sätt. Eftersom verkligheten är föränderlig är det omöjligt att samla in identiska data. Det 
faktum att undersökningens resultat styrs av den som genomför undersökningen går inte heller att 
frångå. Hur forskaren tolkar resultatet sätter sin individuella prägel på undersökningen vilket innebär 
att reliabiliteten i många hänseenden är kopplad till den som genomför den. Därmed är reliabilitet ett 
någorlunda problematiskt begrepp när det handlar om kvalitativa metoder. (Christensen et al, 2001) 
 
Resultatet av vår uppsats är ett resultat som ligger i tiden, det vill säga att det är dagens trender som 
styr. Samhällsutvecklingen och trender inom marknadsföringsområdet är faktorer som befinner sig i 
ett tillstånd nu och kanske något annat imorgon. Därför är det inte säkert att få samma resultat om 
undersökningen genomförs igen. En annan faktor är att det inte är samma person som genomfört 
samtliga intervjuer och då alla människor är olika påverkar vi också respondenten på olika sätt. 
Eftersom vi genomfört en kvalitativ undersökning är resultatet till stor del kopplat till oss som 
genomför undersökningen. Sannolikheten är därmed stor att svaren på de frågor som ställs kan tolkas 
på olika sätt av andra människor.   
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Det förekommer vidare en risk att vi gått miste om viktig information till följd av frågornas 
utformning. Det krävs både skicklighet och kunskap att ställa de rätta frågorna som i slutändan skall 
besvara undersökningens frågeställning. Vi anser dock att vi med hjälp av den teoretiska 
referensramen lyckats ställa väsentliga frågor till våra respondenter som hjälpt oss att uppfylla syftet 
med undersökningen. 

2.8.3 Källkritik 
Det finns för- och nackdelar med att använda olika källor. Nackdelen med att använda sekundärdata 
som källa är att informationen inte alltid passar det aktuella undersökningsproblemet och vid 
användning av sekundärdata bör möjligheten att utesluta data granskas noga. En annan nackdel med 
sekundärdata är att datamaterialet är inaktuellt då det ibland tar lång tid från datainsamling till det att 
materialet publicerats. Till skillnad från sekundärdata är primärdata alltid aktuell. Det finns dock en 
del nackdelar även gällande primära data. Nackdelar är att insamling av primärdata är mycket 
tidskrävande. Det kräver dessutom viss kompetens av insamlaren då rätt insamlingsteknik skall väljas, 
relevanta frågor skall formuleras som slutligen skall analyseras på ett korrekt sätt. (Christensen et al, 
2001) 
 
Uppsatsens källor består av sekundär- och primärdata och det finns en del kritik som vi avser att ta upp 
gällande de källor som vi använt. Vi kritiserar den sekundärdata vi använt oss av i den teoretiska 
referensramen gällande varumärkesutvidgning och kannibalisering. Vi skulle ha kunnat utveckla och 
beskrivit begreppen ytterligare utifrån flera författare för att skapa ett mer kritiskt förhållningssätt. 
Generellt sett är vi medvetna om det hade behövts komplettera med fler källor för att på så sätt kunna 
jämföra 
 
Kritik mot primärdata som vi använt baseras på de telefonintervjuer som vi genomfört. 
Respondenterna som intervjuas har olika befattningar på företagen, vilket kan innebära skillnader i 
kunskap och erfarenhet gentemot de frågor som ställts under intervjun. Följden av att respondenterna 
har olika befattningar kan medföra variationer i de erhållna svaren och därmed även påverka 
trovärdigheten. Vid intervjuer av olika slag finns alltid risken att respondenterna inte är förberedda, 
vilket påverkar resultatet negativt. Risken finns att respondenten inte lyckas förmedla den information 
som är väsentlig för frågan, vilket kan leda till att vi får en annorlunda bild av situationen och även 
tolkar respondentens svar felaktigt. 

2.8.4 Generaliserbarhet 
Det är inom samhällsvetenskapen omöjligt att komma fram till generella sanningar och det är svårt att 
dra generella slutsatser utifrån det resultat som undersökningen ger. Företagen som vi intervjuat är få 
till antal och skiljer sig åt beroende på typ av produkt. Resultatet är dessutom väldigt beroende på 
omvärldsfaktorer som ständigt förändras. Vi anser däremot att vi presenterat ett resultat som tar upp 
tydliga trender för lyxvarumärket och olika tankegångar hos tre typer av ett lyxvarumärke i en allt mer 
globaliserad värld. Följaktligen anser vi att företag kan dra nytta av resultatet  
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras de teorier och begrepp som behövs för att kunna besvara vår frågeställning. 
Först behandlar vi varumärken sedan lyxvarumärken för att slutligen komma in på 
varumärkesutvidgning samt relationsmarknadsföring.  

 

3.1 Varumärke 
När en marknadsförare skapar ett nytt namn, logotyp eller symbol för en ny produkt, skapas ett 
varumärke. Ordet varumärke kommer från engelskans brand som betyder att brännmärka. 
Varumärken har funnits i århundraden som ett hjälpmedel för att kunna särskilja produkter från 
varandra (Keller, 2003). Varumärken har fått en ökad betydelse under senare år, företag köps upp för 
summor som ligger högre än de värden man finner i balansräkningen och i media figurerar uttryck 
som det varumärkesmedvetna företaget (Håkansson & Wahlund, 1996). 

3.1.1 Varumärkets funktion 
Varumärken har en avgörande ekonomisk betydelse för företaget, eftersom de kan generera stora 
intäkter om varumärket sköts korrekt. Varumärket har även en stor betydelse för konsumenter då det 
kan förenkla och underlätta beslut. (Dahlén & Lange, 2003)  
 
Ett varumärke tillför viktiga funktioner för kunden. Varumärket identifierar produktens ursprung eller 
tillverkare och tillåter kunderna att överlåta ansvaret till en särskild tillverkare. Det viktigaste är dock 
att varumärket skapar en speciell betydelse för konsumenterna. Numera är konsumenterna mer 
kunniga om varumärken och vet vilka varumärken som tillfredsställer deras behov. Om kunden känner 
igen och har kunskap om ett varumärke, krävs inte så stort engagemang för att ta ett köpbeslut. Ett 
varumärkes innebörd kan vara väldigt djup och relationen mellan ett varumärke och en kund kan ses 
som ett band eller en pakt. Kunden erbjuder förtroende och lojalitet med en underförstådd mening om 
att varumärket skall agera på ett skötsamt sätt och tillhandahålla följdriktiga produktutföranden och 
lämpliga priser. Så länge en kund är nöjd med varumärket finns ingen anledning att köpa från ett annat 
varumärke. Varumärken fungerar också som symboler, där kunden får möjlighet att framhäva sin 
självbild. Vissa varumärken är associerade med vissa grupper av människor och speglar specifika 
värden och egenskaper. (Keller, 2003) 
 
Kunderna kan urskilja flera risker när de skall köpa en produkt och varumärken kan minska de olika 
riskerna vid ett köpbeslut. De risker som finns är funktionella, fysiska, psykiska, finansiella, sociala 
risker samt tidsrisken. De olika riskerna innebär att kunden på något sätt inte är nöjd, det vill säga att 
varumärket inte lever upp till kundens förväntningar. Det kan bland annat vara att produkten inte är 
värd sitt pris eller utgör ett hot mot hälsan för användaren eller andra. (Keller, 2003) 
 
Varumärken tillhandahåller även ett antal funktioner för företag. Framförallt fungerar de som en 
meningsidentifikation som förenklar hanteringen av företagets produkter. Varumärken gör det möjligt 
för företag att organisera och kontrollera inventeringar och budgetar. Ett varumärke erbjuder företaget 
ett juridiskt skydd för unika kännetecken eller synpunkter på produkten och kan även bevara 
intellektuella äganderätter. De intellektuella äganderätterna försäkrar att företaget kan investera säkert 
i varumärket och ta emot förmåner som de värdefulla tillgångarna ger. (Keller, 2003) 
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Varumärket spelar en viktig roll i företagens strategiska process och i marknadsföringsprocessen. Ett 
varumärke skapar två typer av barriärer, en inträdesbarriär mot konkurrenter samt en utträdesbarriär 
för lojala kunder. Ett starkt varumärke kan ge en ”psykologisk skalfördel”, en möjlighet för företaget 
att hålla undan aggressiva konkurrenter genom en etablerad lojalitet och tillit. Utträdesbarriären för de 
lojala kunderna innebär att kunderna vet vad de får för pengarna och ska man byta leverantör måste 
kunderna ställa om sitt köpbeteende och sina förväntningar. Då uppstår psykologiska 
omställningskostnader för kunden. (Uggla, 2003) 
 
Varumärken kan ge företag flexibilitet, vilket kan ge upphov till nya affärsmöjligheter. Att 
marknadsföra flera olika varumärken i en och samma produktkategori syftar till att företaget kan nå ut 
till olika segment på marknaden. Varumärken kan också ge företaget en hög grad av 
konkurrensimmunitet. Om företaget lyckas skapa relationer mellan varumärket och konsumenterna 
kan konsumenterna bli ”immuna” mot konkurrenternas marknadsföringsåtgärder, det vill säga att de 
ignorerar konkurrenternas varumärken. (Dahlén & Lange, 2003) 
 

3.2 Lyxvarumärke 
Ett lyxvarumärke är väldigt distinkt. Trots att flera stora länder som Frankrike, Italien och USA har 
skapat flera berömda varumärken, är begreppen lyx och lyxvarumärken fortfarande förvirrande. För att 
inte tala om det franska begreppet ”griffe” som inte går att översätta till något annat språk, då ordet har 
en helt annan innebörd. Det är svårt att ge en exakt definition av lyx. De flesta människor tvekar när 
de skall definiera lyx istället för att ge ett rättframt svar. (Kapferer, 1997) 
 
Kapferer (1997) anser att problemet med ordet lyx är att det samtidigt som det är ett begrepp också är 
en subjektiv känsla och en aggressiv term, som ofta är utsatt för moralisk kritik. Det som är lyx för 
några är alldagligt för andra. Det har också blivit alltmer etiskt accepterat att tycka om lyx eller att 
sträva efter lyx. Äkta lyxvarumärken fortsätter att vara attraktiva men ordet lyxvarumärke har förlorat 
sin gnista på grund av den ekonomiska situationen i industriländerna. I ekonomiska termer är 
lyxvarumärkesprodukter de produkterna med de högsta priserna och av högsta kvalitet på marknaden.  
  
Enligt Kapferer (1997) krävs två faktorer för att kunden skall kunna köpa lyx, det första är att det skall 
finnas betalningsförmåga för att kunna köpa kvalitet och det andra är att det ska finnas en benägenhet 
att uppskatta produktens konstnärliga och kreativa dimensioner och inte bara produktens 
funktionalitet. 
 
En av lyxvarumärkenas mest grundläggande principer är den att det är väldigt viktigt för företagen att 
skydda kunder från icke-kunder, genom att skapa distans mellan dem, exempelvis genom priser. Ett 
lyxvarumärke kan förlora kontroll över sin image då det inte skyddas från icke-kunder. Det kan också 
inträffa när det tillverkas en oändlig mängd av produkter från varumärket eftersom det hindrar den 
distinkta funktionen av lyx. (Kapferer 1997) 
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3.2.1 Lyxvarumärkets egenskaper 
Nueno och Quelch (1998) beskriver de egenskaper traditionella lyxvarumärken har. Det innebär att ett 
lyxvarumärke kännetecknas av att: 
 

• alla produkter som saluförs inom varumärket, från den billigaste till den dyraste produkten, 
håller en god kvalitet rakt igenom 

• de är arv från originaldesignern  
• produkterna har en igenkännbar stil eller design 
• produkterna är tillverkade i begränsade utgåvor för att försäkra sin exklusivitet. 
• de har ett globalt rykte 
• de har en förmåga att följa trender 
• varje produkt är unik 
• designerns personliga värde 
• den relevanta produktkategorin associeras till ett ursprungsland med utmärkt rykte  
• det finns ett marknadsföringsprogram som stödjer marknadspositionen, genom begränsade 

utgåvor och höga priser, kombinerad av emotionell dragningskraft och professionella 
produkter 

 

3.2.2 Lyxvarumärkespyramiden 
Lyxvarumärken delas in i olika kategorier beroende på deras status. Följande illustreras i Kapferers 
(1997) lyxvarumärkespyramid som består av fyra nivåer, som tillsammans rymmer de olika kategorier 
av produkter som lyxvarumärket utgör. I toppen av pyramiden finner vi ”the griffe”. Det är en 
handgjord skapelse och ett unikt arbete som karakteriseras av en kreativ designer. Idealet för ”the 
griffe” är att skapa ett unikt konstarbete som inte går att upprepa. Nummer två i pyramiden 
kännetecknas av att det verkstadsproduceras i begränsade utgåvor och utgör ett bra hantverk. Här 
befinner sig de flesta klassiska lyxvarumärkena. Som nummer tre finner vi de produkter som 
serietillverkas. Kvaliteten på produkterna här är den högsta inom kategorin och exempel på produkter 
inom den här nivån är parfym och smink för företag som exempelvis Dior. Längst ned i 
lyxvarumärkespyramiden befinner sig produkter som massproduceras och strävar efter att få så låga 
kostnader som möjligt. 
 
Figur 3.1 The Luxury and Brand System  

 
 
 (Kapferer, 1997, s.81) 
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Ett lyxvarumärke kan ha produkter inom alla nivåer och det är interaktionen mellan de tre översta som 
utgör det enskilda lyxvarumärket. Över ”the griffe” vilar en aura, det vill säga det magiska som ett 
lyxvarumärke symboliserar. Auran gynnar produkterna i de lägre nivåerna och om auran och 
kreativiteten i ”the griffe” skulle försvinna är det liktydigt med botten på pyramiden och innebär att 
varumärkesnamnet skulle förlora sin prestige. (Kapferer, 1997) 
 
Vinsterna från massproduktionen i de lägre nivåerna finansierar ”the griffe” och gör det möjligt att 
behålla auran, vilket innebär att det är viktigt att lyckas med försäljningen av de produkter som finns i 
de lägre nivåerna. Dock är det så att ju fler som konsumerar desto alldagligare blir det. 
Lyxvarumärken skall åtrås av alla men endast konsumeras av ett fåtal konsumenter och ju mer vi 
köper ett lyxvarumärke, desto mindre drömmer vi om det. Drömmen om lyx bör vara kontinuerligt 
pånyttfödande, samtidigt som den faktiskt är försvagad av den verkliga världen och konsumentens 
ökade köp. Därför behövs fler konsumenter som förstår och har kunskap om varumärket, än de som 
faktiskt köper varumärkets produkter. (Kapferer, 1997)  
 

3.3 Varumärkesutvidgning 
Varumärkesutvidgning är något som ökar. Då företag vill ge sig in på nya marknader använder de sitt 
etablerade varumärke istället för att skapa ett nytt. För till exempel lyxvarumärken är 
varumärkesutvidgning en naturlig del av varumärkesstrategin då lyxvarumärken har vidgats till 
accessoarer, läderprodukter och smycken. (Kapferer, 1997) Att så är fallet finner vi ytterst intressant 
med tanke på att det är det som vår uppsats handlar om. En intressant tanke är om det i själva verket är 
lyxvarumärken som är kapabla att hantera en varumärkesutvidgning på bästa sätt då det enligt 
Kapferer är en naturlig del för varumärken inom lyxsegmentet.  
 
Ett väletablerat varumärke som är känt och uppskattat av många kan användas för att skapa en 
hävstångseffekt till nya produkter, vilket kan beskrivas som en varumärkesutvidgning (Uggla, 2002). 

3.3.1 Varumärkesutvidgning på olika sätt 
Vi avser här att beskriva olika sätt att genomföra varumärkesutvidgning. Vi tar upp de främsta och 
mest aktuella varianterna, som även är mest relevanta för vår uppsats. De olika sätten är 
linjeutvidgningar, vertikala utvidgningar och horisontella utvidgningar. 
 
Linjeutvidgningar 
När ett varumärke som utgångspunkt används till nya produkter för att på så sätt kunna ge sig in på 
nya marknader handlar det om en linjeutvidgning (Keller, 2002).  En linjeutvidgning representerar en 
ny eller modifierad version av en befintlig produkt inom samma produktkategori. Företaget fyller helt 
enkelt på med olika viktiga attribut hos produkten eller till och med tillför helt nya attribut. Det kan 
följande innebära en ny smak eller storlek på produkten. (Uggla, 2002)  
 
De flesta nya produkter är linjeutvidgningar och en lyckad linjeutvidgning kan ge varumärket ny 
energi och om inte annat bygga en bra strategi för att stärka varumärket gentemot konkurrenter. En 
misslyckad linjeutvidgning kan däremot vara kostnadskrävande och nedbrytande för varumärket. 
Forskning visar att linjeutvidgningar gjorda på starka och mer symboliskt laddade varumärken har 
större potential att lyckas. (Uggla, 2002)  
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Ugglas (2002) konstaterande, att starka varumärken har större potential att lyckas, tyder på att vår 
fundering som nämnts ovan om hur lyxvarumärken hanterar varumärkesutvidgning på ett naturligt sätt 
kan stämma. Lyxvarumärken som vi beskrivit i uppsatsens bakgrund är varumärken som 
karakteriseras av bra kvalité, en unik karaktär och ett globalt rykte. Ett varumärke med sådana 
kännetecken är ett starkt varumärke och om vi kopplar till Ugglas konstaterande innebär det följande 
att lyxvarumärken borde ha stor potential att göra framgångsrika utvidgningar. Som sagt så är den här 
frågan ytterst intressant för uppsatsen. Vi kommer att beskriva längre fram om de olika för- och 
nackdelar som varumärkesutvidgning kan medföra men härnäst beskrivs en annan typ av 
varumärkesutvidgning, nämligen vertikala utvidgningar. 
 
 
Vertikala utvidgningar 
En vertikal utvidgning innebär att varumärket inom samma produktkategori förflyttas uppåt eller nedåt 
i pris och upplevd kvalité, vilket illustreras i figuren nedan (Uggla, 2002). 
 
Figur 3.2 Vertikal Varumärkesutvidgning  
Upplevd Kvalitet 

    Pris 
 (Uggla, 2002, s. 43) 
 
Den vertikala varumärkesutvidgningen är den vanligaste formen av affärsutveckling inom 
bilbranschen. Vi beskriver några av Ugglas (2002) exempel från bilbranschen i samband med att vi 
beskriver de två olika problemen som är sammanknippade med vertikal utvidgning, trappan upp-
problemet och trappan ned-problemet. Vi anser att det är intressant att låta läsaren ta del av följande 
exempel eftersom vi genomför intervjuer med varumärken som Mercedes Benz och Porsche och det är 
relevant för vår frågeställning. 
 
När en biltillverkare står inför beslutet att förflytta sitt varumärke uppåt till ett högre segment av 
marknaden, står de också inför ett viktigt varumärkesnivåbeslut och det så kallade trappan upp-
problemet. De kan introducera en ny och dyrare modell under det existerande varumärket eller så kan 
de distansera sig från den befintliga positionen för att få snabbare acceptans för den nya positionen. 
Om företaget lyckas så skapas ett djupare och rikare varumärke med en mer exklusiv identitet. 
Trappan upp-problemet innebär att det nuvarande varumärket har svårt att få trovärdighet i ett högre 
marknadssegment än där företaget traditionellt sett är verksamt. Ett tydligt exempel som illustrerar 
problemet är när Toyota tog beslutet att lansera en lyxbil som skulle kunna konkurrera med bilar som 
BMW och Mercedes. Toyota kunde dock inte omedelbart ta steget till lyxsegmentet eftersom, 
varumärket inte innefattade de traditionella associationerna till lyx. (Uggla, 2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varumärke 
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Vi har tidigare beskrivit i uppsatsens bakgrundfaktorer som karaktäriseras lyx, det vill säga kvalité och 
unik karaktär. I fallet med Toyota valde företaget istället att ta steget upp till lyxsegmentet med ett 
individuellt varumärkesnamn vilket blev Lexus (Uggla, 2002). 
 
Alternativet till vertikal varumärkesutvidgning uppåt är vertikal varumärkesutvidgning nedåt. Att 
genomföra en sådan utvidgning kan innebära en risk som benämns trappan ned-problemet. Problemet 
innebär att ett företag istället för att framstå som mer exklusiv till ett högre pris nu vill bli bredare och 
mer tillgänglig till ett lägre pris. En sådan strategi är mycket riskfylld och kan leda till att varumärket 
kan förlora sin position, sin prestige och sitt rykte i  förhoppning om att kunna expandera. Risken är att 
de ursprungliga produktanvändarna inte vill förknippas med de nya produkterna som riktar sig mer till 
det lägre marknadssegmentet. Prestigeorienterade varumärken är mer utsatta för en sådan risk då de 
har en högre grad av symbolvärde. (Uggla, 2002) 
 
Horisontella utvidgningar 
En horisontell utvidgning innebär att varumärket utvidgas till en ny produktkategori där det inte finns 
någon tidigare erfarenhet, till exempel en utvidgning från bilar till solglasögon. Här möter varumärket 
en helt främmande kategori av produkter som oftast redan är förknippad med vissa associationer. Den 
stora risken med horisontella utvidgningar är att varumärket blir förknippat med allt och ingenting och 
att det inte längre går att urskilja vad det står för. (Uggla, 2002) 

3.3.2 Utvidgningens påverkan på varumärket 
Hur varumärkesutvidgningar kan påverka varumärket har vi redan pratat lite om i samband med 
vertikala utvidgningar. Det finns en mängd olika sätt som en varumärkesutvidgning kan påverka 
varumärket på, som vi avser att beskriva. 
 
För att ett varumärke skall fungera som ett långsiktigt stöd för en utvidgning krävs att varumärket ger 
den nya produkten ett mervärde. Om ett varumärke endast används för att skapa igenkänning, 
trovärdighet och kvalitetsassociationer finns ofta en överhängande risk för att utvidgningen blir 
känslig för konkurrens. Det gäller särskilt då den ursprungliga produkten är mycket väletablerad och 
då köparna har mycket starka associationer till den ursprungliga produkten. Varumärket kan också 
misslyckas med att skapa värde därför att kopplingen mellan varumärket och den nya produkten känns 
långsökt för köparen. (Håkansson & Wahlund, 1996) 
 
Kapferer (1997) beskriver olika sätt på hur en varumärkesutvidgning kan påverka varumärket, bland 
andra positiva, negativa, neutrala, meningsskapande och defensiva. Med hjälp av Kapferers olika 
kategorier beskriver vi utvidgningens inverkan på varumärket.  
 
Positiv inverkan 
Utvidgningar kan ha en positiv inverkan på varumärket vilket sker när produkten säljer tack vare det 
inarbetade varumärket. Varumärket lyckas direkt att överföra positiva associationer till den nya 
produkten. Positiv inverkan är vanligt för produkter där det inte finns någon skillnad mellan 
konkurrenternas olika erbjudanden. (Kapferer, 1997) Vi tolkar här Kapferers förklaring av en positiv 
inverkan att företaget utvidgar sitt varumärke för att framstå som mer konkurrenskraftigt. Genom att 
utvidga varumärket skapas en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. 
 
Negativ inverkan 
Varumärkesutvidgningen kan sudda ut det som varit distinkt hos varumärket, vilket kan förstöra dess 
framtida användning. Det är alltså av största vikt att företagen har långsiktiga planer för vart man vill 
komma med sitt varumärke. Nackdelen med varumärkesutvidgning kan innebära att företaget missar 
chansen att skapa ett nytt varumärke med unika och egna associationer som kan ligga till grund för 
framtida utvidgningar. Ibland kan det vara bättre att skapa nya varumärken som inte har belastats med 
tidigare associationer. Det viktigaste för ett företag är att ta reda på vad kunderna har för associationer 
till varumärket för att inte förstöra det viktigaste ett företag har, nämligen köparnas förtroende och 
lojalitet. (Håkansson & Wahlund, 1996) 
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Även om produkterna är likvärdiga, som beskrivits vid en positiv inverkan, bör utvidgningen ske med 
försiktighet då efterlåtna franchising- och licenseringsavtal kan förstöra varumärkets positiva 
utvidgningspotential. (Kapferer, 1997) Vi har redan beskrivit hur utvidgningen kan påverka 
varumärket negativt som en följd av vertikala utvidgningar och då i samband med trappan ned-
problemet. 
 
Risken för negativ påverkan på varumärket är vanlig då utvidgningen görs nedåt i prishierarkin 
(Uggla, 2003). Varumärkesutvidgning nedåt är förknippade med tre problem:  
Ett problem är kannibalisering, vilket innebär att kundbasen för de produkter där varumärket redan är 
inarbetat riskerar att täras på och kan jämställas med att företaget börjar äta på sig själv. Problemet 
innebär att konsumenten upplever att den nya produkten har samma kvalitet som varumärkets 
kärnprodukt och varför då betala mer för en ursprunglig produkt när det existerar ett billigare 
alternativ. (Uggla, 2002) 
 
Ett andra problem innebär att den nyare varianten av varumärket kan tära på den upparbetade 
prestigen hos kärnvarumärket. Det här är en uppenbar risk vid vertikala utvidgningar nedåt i pris och 
kvalitet. Anknytningen till den nya och billigare produkten kan bli en belastning som tär på löftet och 
associationer till det ursprungliga varumärket.  
 
Ett tredje problem uppstår som en följd på det ovan nämnda problemet. En sådan inverkan på 
varumärket kan leda till negativa associationer hos den befintliga kundbasen och det utgör en påtaglig 
risk för varumärken med starka symbolladdningar. En liten del av kundbasen som använt varumärket 
med syftet att förstärka den egna självbilden, kan i slutändan känna sig lurad av att varumärket 
lanseras mot en betydligt bredare målgrupp. (Uggla, 2002).  
 
Neutral inverkan 
Utvidgningar kan ha en neutral effekt på varumärket. Utvidgningarna skapar då varken negativa eller 
överdrivet positiva associationer av varumärke, utan snarare det som kan förväntas. Vissa varumärken 
är mer gjorda för att erbjuda ett bredare utbud av produkter. (Kapferer, 1997) 
 
Meningsskapande inverkan 
Utvidgningar kan även tillföra en ny mening till varumärket. På så sätt kan varumärkets förstärkas 
genom att nya meningar tillförs varumärket som tidigare haft en begränsad och alltför smal 
mening.(Kapferer, 1997) 
 
Defensiv inverkan 
Ibland är det helt enkelt nödvändigt att utvidga för att på så sätt försvara varumärket. Syftet är att 
förhindra att varumärkets namn används av ett annat företag till en annan produktkategori. (Kapferer, 
1997)  

3.3.3 Lyxvarumärkesutvidgning 
Varumärkesutvidgningen är väldigt utbredd på lyxmarknaden, där möjligheter för licensiering finns i 
överflöd. Att utvidga ett lyxvarumärke kan vara rätt men det innebär inte nödvändigtvis att det är bra 
för ett annat lyxvarumärke. Det kan bero på att märkena tilltalar olika målgrupper och representerar 
olika symboler. (Kapferer, 1997) 
 
Stora lyxvarumärken utvidgas inom olika kategorier, såsom näsdukar och strumpor på grund av 
licensieringsavtal. Det enda som skiljer en lyxvarumärkets näsduk mot en annan är just namnet och 
konsumenterna som använder de utvidgade produkterna visar sin lojalitet gentemot varumärket genom 
att använda produkten. Varumärket är en tillsats, det är den totala summan av sina egna utmärkande 
egenskaper. (Kapferer, 1997) 
 
När ett lyxvarumärke expanderar på kort tid inom olika oinspirerade produktkategorier som 
exempelvis näsdukar, slipsar och andra accessoarer, länsas varumärkets kapitaltillgångar. När 
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varumärkets namn sätts på många produkter blir varumärket intetsägande precis som ordet ”de luxe” 
som idag används inom alltför många områden, på allt från bilar till billig öl. (Kapferer, 1997) 
 
Vid utvidgning av lyxvarumärken bör ledningen använda dubbel kommunikation, offensiv och 
defensiv. Den offensiva kommunikationen innebär att ledningen arbetar gentemot territoriets 
expansion medan den defensiva kommunikationen innebär att ledningen framhäver produkternas 
ursprung och kärnvärdet på produkten. Ett exempel är Lacoste som förstärker sitt varumärke vid 
sponsring av bland annat Davis Cup. Reklamen är koncentrerad till deras symbol, krokodilen och syns 
på flera produkter inom samma varumärkeskod.  (Kapferer, 1997) 
 

3.4 Relationsmarknadsföring 
Relationer är en del av den mänskliga naturen och vi är omgivna av relationer i allt som vi gör i form 
av släkt, vänner, familj och livspartner (Gummesson, 2002). Betoningen på relationer inom 
näringslivet är inget nytt och handel och affärsliv har historiskt sett varit relationsinriktade. Det var 
efter den industriella revolutionen som relationsperspektivet förlorade sin position. Nya 
produktionsmetoder gjorde massproduktion möjlig och ett masskonsumtionssamhälle växte fram. Till 
följd av att marknader idag visar sig vara mogna blir relationen viktig igen. (Grönroos, 2002)  
 
Marknadsföring kan ses på olika sätt och Grönroos (2002) beskriver hur marknadsföring finns på 
minst tre nivåer, som en filosofi, som ett sätt att organisera och som en samling redskap.  
Marknadsföring som en filosofi och som en attityd eller ett sätt att tänka innebär att marknadsföringen 
fungerar som ett koncept som skall vägleda personer, processer, funktioner och avdelningar inom ett 
företag. För att lyckas med marknadsföringen gäller det att marknadsförare och företagsledningen 
accepterar marknadsföringen som en naturlig del av sina värderingar (Gummesson, 2002). 
 
Utifrån Grönroos (2002) marknadsföringsnivåer kan marknadsföring ses som ett sätt att organisera 
som i sin tur gynnar föregående. Det måste med andra ord finnas organisatoriska lösningar i företaget 
som främjar marknadsföringsfilosofin. Företag blir mer och mer beroende av nätverk av partners för 
att kunna lösa kundens problem, vilket inte gynnas av murar mellan avdelningarna. Slutligen så är 
även marknadsföring en samling redskap och metoder. Det är självfallet att marknadsföring alltid 
kommer att bestå av metoder och aktiviteter. Vi kopplar marknadsföring som redskap till de 
traditionella redskapen inom marknadsföring det vill säga marknadsmixens 4p. Marknadsmixen 
beskrivs som en kombination av de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats och påverkan och 
används för att åstadkomma köp mellan leverantör och kund (Feurst, 1999). Om marknadsföring 
endast betraktas utifrån det här synsättet kan det leda till en begränsning av företagets resultat. 
Relationsmarknadsföring är inte bara en samling verktyg, det är inte ett nytt sätt att använda säljbrev 
eller direktreklam och det är inte ett lojalitetsprogram. Metoder som uppräknats här kan vara bra 
utgångspunkter för en relationsstrategi men det är inte relationsmarknadsföring. (Grönroos, 2002) 
 
Vi har uppfattningen att relationsmarknadsföring blivit mer aktuellt och har då undrat vad det beror på. 
Som tidigare beskrivits existerar idag en tuffare konkurrens, kunnigare kunder i en allt mer global 
miljö. Vi anser då att relationer i grund och botten är naturliga för oss människor och till följd av 
omvärldsfaktorer kan företagen tvingas få en bättre förståelse för individen. 
 
Relationen utgår från ett tankesätt där samarbete och förtroendefyllda relationer med kunder, partners 
och andra intressegrupper är det huvudsakliga istället för att se kunden som någon slags motståndare. 
Det här synsättet innebär samverkan inom företaget i stället för rollspecialisering och arbetsdelning. 
Marknadsförare finns enligt relationsmarknadsföring överallt inom företaget istället för att vara en 
särskild uppgift för specialister. Att skapa relationer innebär kundvård vilket kräver att verksamheter 
och funktioner som tidigare inte ansetts ingå i marknadsföringen till exempel fakturering, underhåll 
och fordringar blir en del av marknadsföringen (Grönroos, 2002) 
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3.4.1 Relationsmarknadsföringens värderingar 
Relationsmarknadsföring vilar på fyra huvudsakliga värderingar som enligt Gummesson (2002) 
beskrivs nedan: 
 
Marketing management som marknadsorienterad företagsstyrning 
Marknadsföring och försäljning är mer än en specialiserad avdelning, det är en funktion som 
genomsyrar hela företaget. Ett relationsperspektiv menar att alla i företaget mer eller mindre arbetar 
med marknadsföring, så kallade deltidsmarknadsförare. Alla, oavsett arbetsuppgifter, påverkar 
kundrelationen på heltid eller på deltid. Som vi tidigare nämnt är marknadsföring en filosofi och ett 
sätt att tänka. Av Gummessons beskrivning betyder relationsmarknadsföring ett sätt att 
marknadsorientera hela företaget. 
 
Långsiktigt samarbete och win-win 
Det viktigaste inom relationsmarknadsföringen är betoningen på samarbete, vilket innebär att 
leverantörer, kunder och andra ses som medparter och inte motparter. Alla parter skall uppfatta 
relationen meningsfull i ett win-win-perspektiv vilket innebär att alla skall tjäna på relationen. Ett 
långsiktigt samarbete syftar till att behålla kunderna, som tidigare beskrivits blir allt viktigare. 
 
Aktivt ansvar för alla parter 
Relationsmarknadsföring innebär inte traditionellt säljtänkande där leverantören är den aktiva, 
pådrivande och nyskapande parten och kunden är passiv och okunnig. Ur ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv kan lika gärna kunden vara den som kommer med förslag till 
förändringar och utveckling. Relationens kvalité och resultatet är med andra ord beroende av alla 
parter i relationen. 
 
Relations- och servicevärderingar  
Kunderna skall buntas ihop till en enda massa utan där varje kund skall ses som olika individer. 
Kunderna är dessutom källor till intäkter och skall därför placeras i centrum. Det är leverantörens 
uppgift att skapa värde för kunden och för att kunna göra det på bästa möjliga sätt krävs både 
konkurrens och samarbete i en fungerande marknadsekonomi. 

3.4.2 De klassiska marknadsrelationerna 
Relationer består av minst två parter, vanligtvis leverantör och kund som står i kontakt med varandra.  
När relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara bildas nätverk . I de relationer som finns 
inom nätverket sker olika aktiviteter och samspel mellan parterna vilket betyder att de interagerar med 
varandra. (Gummesson, 2002) Det finns en mängd olika relationer, vi väljer dock att beskriva de tre 
klassiska relationerna som Gummesson (2002) beskriver då vi anser att de är mest väsentliga för 
uppsatsen. De tre klassiska relationerna är den klassiska dyaden, den klassiska triaden och det 
klassiska nätverket.  
 
Den klassiska dyaden  
Relationen mellan leverantör och kund utgör den klassiska dyaden som är en tvåpartsrelation mellan 
den som säljer något och den som köper något. Intresset att behålla, vårda och utveckla existerande 
relationer har ökat allt mer och beror på det faktum att kunden ses som företagets knappa resurs. Det 
framgår mer och mer inom marknadsföring att det är fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund 
som att behålla en gammal. (Gummesson 2002) Idealfallet i relationen mellan leverantör och kund är 
självfallet att det finns intresse för en relation från två håll. Konsumenterna lär sig över tiden mer och 
mer om företaget och på så sätt investerar de alltmer i relationen och ser ett allt större värde av att ingå 
i den. Efter hand blir det allt svårare att byta leverantör och därmed blir kunden lojal mot företaget. 
Företaget lär sig i sin tur av konsumenterna vilket är viktigt för att utveckla produkter och tjänster. 
(Dahlén & Lange, 2003)  
 
Den klassiska triaden 
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Triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrenter bygger på att det finns fler leverantörer på 
marknaden. Intresset för relationsmarknadsföring hänger på samma vis ihop med intresset för 
konkurrens. En traditionell rekommendation menar att konkurrensfördel uppnås genom att ha en unik 
produkt, lägsta kostnader eller fokusering på en begränsad grupp konsumenter. (Gummesson 2002) 
Som vi beskrivit i bakgrunden är konkurrens något som har ökar då fler företag kan leverera produkter 
i samma prisklass och kvalité. Gummesson (2002) beskriver även hur konkurrens alltid stimulerat till 
utveckling och konkurrensen har utgått från att jämföra sig med den bästa och strävat efter att uppnå 
samma kvalitét. Han menar vidare att drivkraften bakom relationsmarknadsföring är att dämpa den 
tuffa konkurrens som råder. 
 
Det klassiska nätverket  
Fysisk distribution illustrerar hur tillämpningen av nätverk inom marknadsföringen existerar. 
Distributionsnätverken är komplexa och genom de här nätverken transporteras inte bara varor utan 
även tjänster, service, information och människor. Inom relationsmarknadsföring ses distribution som 
ett komplext nätverk av interaktiva relationer snarare än som en sekventiell försörjningskedja. 
Distribution skall vara en värdeskapande process i vilken varor endast är en komponent. 
Relationsmarknadsföring riktar sig till hela erbjudandet och interaktionen med kunder, leverantörer 
och andra. (Gummesson 2002) 

3.4.3 Samband mellan relationslojalitet och lönsamhet 
Kunderna blir alltmer sofistikerade, bättre informerade och mer krävande. Då konkurrensen ökar och 
blir mer global blir det allt svårare att hitta nya kunder och för företagen blir det avgörande att behålla 
befintliga kunder. Att behålla befintliga kunder kan ha en positiv inverkan på lönsamheten. Det räcker 
dock inte alltid med relationer för att göra kunderna lojala, men de utgör en central del av lojaliteten, 
och lojala kunder är normalt sett lönsamma. En grundprincip att utgå från är att det är lönsamt att 
sköta kundrelationerna. Viktigt är att betona att en relation inte skalla bestå om den inte fungerar. En 
relation kan vara problematisk och om den inte funkar skall den brytas eller ändra form. (Grönroos, 
2002) 
 
Figuren nedan illustrerar sambandet mellan relationslojalitet och lönsamhet i följande steg: 
kundvärvningskostnader, grundvinst, kostnadsbesparingar, referenser och prispålägg. Att aktivt värva 
kunder kräver hjälp av extern marknadsföring och som nämnt tidigare kostar det betydligt mer att 
skaffa nya kunder än att behålla nuvarande. Förvärvskostnaden i figuren framträder som en negativ 
vinst. Så småningom uppkommer en grundvinst som täcker de kostnader som krävs för att värva 
kunden. I de flesta fall återkommer kunden till samma leverantör vilket medför intäktsökningar. När 
sedan leverantör och kund lär känna varandra vet de också vad de kan förvänta sig och hur de skall 
agera vilket i sin tur medför att det sker färre misstag och kostnadsbesparingar kan göras. Långvariga 
och nöja kunder talar sedan väl om företaget och rekommenderar leverantören till bekanta och familj. 
Därigenom fungerar kunden som en referens åt företaget, en gratis marknadsförare helt enkelt. 
Slutligen kan även företaget öka priset då de långvariga kunderna har förstått det värde på produkten 
som de är villiga att betala för. (Grönroos, 2002)  
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Vi anser att det är intressant att med hjälp av figuren illustrera hur ett varumärke genom att skapa 
relationer kan ta ut ett högre pris. Värdet som kunden upplever väger upp ett högt pris vilket vi anser 
passar in väl på lyxvarumärket. 
 
Figur 3.3 Lojala Kunders Lönsamhetseffekt  
Årlig Kundvinst 

 
(Grönroos, 2002, s.147)  

3.4.4 Fördelar av en relation 
Som ovan beskrivits så kan relationer medföra en positiv inverkan på företagets lönsamhet.  
Relationer medför en mängd olika fördelar för kunden. Grönroos (2002) beskriver tre olika fördelar: 
säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner.  
 
Säkerhet innebär att kunden får en minskad oro då förtroendet för leverantören ökar, vilket är oerhört 
viktigt för kunden. Sociala fördelar innefattar att kunden så småningom blir igenkänd av personalen 
och kanske till och med skapar en egen kontaktperson. Särskilda förmåner innebär att kunden erbjuds 
extratjänster och olika specialpriser. (Grönroos, 2002) 

Prispålägg 
 
Referenser 
 
 
Kostnadsbesparingar 
 
 
 
Intäktsökningar 
 
 
Grundvinst 
 
Kundvärvningkostnader 
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4. Empiri 
I kapitlet presenterar vi resultatet av den insamlade empirin från de företag vi har intervjuat. Vi 
inleder varje presentation med en kort introduktion om företaget som följs av en 
intervjusammanställning från respondenten.  
 

4.1 Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz antas vara den äldsta existerande bilen, grundat av Karl Benz 1885. Märkesnamnet 
Mercedes-Benz uppkom 1926 vid fusionen av Daimler Motorengesellshaft och Benz & Cie. Åren 
1897-99 lanserades Daimler Phönix, den första bilen med en fyrcylindrig motor fram som via en 
växellåda drev bakhjulen, en uppbyggnad som skulle bli dominerande inom biltekniken. Både Benz 
och Daimler engagerade sig tidigt i motorsport och byggde många framgångsrika sport- och racerbilar. 
Båda tillverkade också tidigt lyxbilar. Efter fusionen utvecklade Mercedes-Benz även slitstarka 
vardagsbilar och presenterade bland annat den första dieselmotordrivna personbilen 1936. 
(WWW.nationalencyklopedin.se, 2007-06-12)Mercedes-Benz är idag ett varumärke som ingår i 
koncernen Daimler-Chrysler som är en koncern som står högst på listan när et handlar om 
premiumbilar. (WWW.mercedes-bens.se, 2007-06-12) 
 

4.1.1 Intervjusammanställning  
Vi genomförde den 26 april 2007 en telefonintervju med Magnus Fager. Magnus Fager arbetar som 
Brand Manager på Mercedes-Benz i Malmö.   
 
Produkt och Varumärke 
Fager beskriver Mercedes-Benz som ett premiumvarumärke. Ett premiumvarumärke kan likställas 
med ett lyxvarumärke. Mercedes-Benz har ett starkt varumärke och ligger bland de 15 första på 
Interbrands lista över världens starkaste varumärken. 
 
Mercedes Benz har en välkänd och väletablerad logotyp, nämligen Mercedes-Benz-stjärnan. Bilen har 
alltid varit förknippad med status och lyx sedan den grundades av Carl Benz. Mercedes Benz står för 
värderingar som komfort, säkerhet, kvalitet och design. I Sverige har Volvo den ledande positionen 
inom säkerhet men internationellt sett är Mercedes-Benz långt fram i utvecklingen. 
 
Mercedes-Benz erbjuder idag ett brett personbilsprogram med 18 stycken modeller. Mercedes-Benz 
har utvecklat A- och B-klassen för att kunna erbjuda ett bredare produktsortiment som tillfredsställer 
en bredare marknad. Att erbjuda ett brett produktsortiment innebär att det skall finnas bilar för alla. 
Fager menar att A- och B-klassens bilar inte uppfyller lyxvarumärkets prestanda och status på samma 
sätt som de övriga modellerna.  
 
Mercedes-Benz använder varumärket till andra produktkategorier. Mercedes-Benz säljer bland annat 
tillbehör som är förknippade med bilen, exempelvis fälgar, takboxar och spoilers. Återförsäljare i 
Sverige har även en sidoverksamhet där så kallade ”Give Aways” säljs. ”Give Aways” är 
presentartiklar som till exempel vinöppnare och t-shirts. 
 
För ökad komfort i bilen så använder sig Mercedes-Benz av tilläggsprodukter som till exempel 
parkeringshjälp och GPS. Med hjälp av tilläggsprodukter skapar Mercedes-Benz paketlösningar till 
kunden. Kunden kan själv anpassa sin bil efter egna behov med produkter som exempelvis stereo och 
dragkrok. Istället för att sänka priset på bilen satsar Mercedes-Benz på paketlösningar som ökar värdet 
för kunden.  
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Mercedes-Benz arbetar aktivt för att miljöanpassa sina bilar. Definitionen av vad en miljöbil är 
beskrivs fortfarande lite luddigt inom bilbranschen. Kunderna är och blir mer kunniga och då även mer 
miljömedvetna, vilket har lett fram till en het miljödebatt. Att värna om miljön kommer inte att vara 
något unikt för ett bilmärke utan snarare en grundförutsättning som tillhör kärnprodukten. 
 
Målgrupp 
Mercedes-Benz köparmålgrupp, det vill säga de som äger bilen, är cirka 58 år och 75 % är män som 
ofta har en stark köpkraft. Fager kommenterar hur Mercedes-Benz länge riktat sig till en äldre 
målgrupp men försöker nu att nå en yngre målgrupp och då främst åldrarna 30-35. På grund av 
rådande högkonjunktur i Sverige märker Mercedes-Benz av en ökad konsumtionsbenägenhet.  
 
Varumärkesutvidgning 
Mercedes-Benz är tvungna att ha ett brett sortiment eftersom efterfrågan är stor. Det breda 
produktsortimentet utgör en styrka för företaget, då företaget kan erbjuda en bil till alla. Fager anser att 
det både är positivt och negativt med ett brett produktsortiment. som tidigare nämndes blir det en 
nackdel, då det finns konsumenter som anser att de inte så fullt dyra bilarna, A- och B-klassen, inte 
kan räknas som ”riktiga” Mercedes-Benz.  
 
Det är som sagt viktigt att idag kunna erbjuda bilar för alla och Mercedes-Benz erbjuder bilar för 
storstaden, landsbygden och komfort. Målet för Mercedes-Benz är att sälja så många bilar som möjligt 
men Fager påpekar även att citatet ”lyxvarumärken skall åtrås av alla men konsumeras av endast ett 
fåtal” överensstämmer med verkligheten.  Fager menar att det finns en risk med att vidga varumärket, 
då det kan bli urvattnat då samma varumärke skall gälla för en bil som kostar under 200,000 och bilar 
som kostar över en miljon.  Ju mer ett företag  
stretchar sitt varumärke och skapar en större bredd mellan den billigaste och den dyraste produkten, 
desto svårare blir det att kommunicera varumärket på ett trovärdigt sätt. Samtidigt är det viktigt att inte 
alla bilar ”dras över samma kant”, det vill säga att alla bilar hamnar inom definitionen lyxbilar, 
Mercedes-Benz skall kunna vara en bil för alla.  
 
Konkurrenter 
Det finns inte så många alternativ när det gäller bilar inom premiumsegmentet. De som köper bilar 
inom premiumsegmentet är villiga att betala mer än bara summan för ett transportmedel. 
Konsumenten köper en bil som speglar deras personlighet.  
 
Mercedes-Benz främsta konkurrenter inom premiumsegmentet är BMW, Audi men även Lexus som 
intar marknaden mer och mer. Även varumärken som Volvo och Saab erbjuder modeller som fungerar 
som starka konkurrenter, skillnaden är att de inte tilltalar samma målgrupp. 
 
Marknadsföring och Relationer 
Efter det att kunden har köpt en Mercedes-Benz kontaktar företaget kunden efter en tid för att höra 
huruvida kunden är nöjd med sin bil. Här har Mercedes Benz en möjlighet att få feedback från kunden. 
När kunden köper en bil så används registreringsnumret som en kontakt till kunden och uppgifter om 
köpet läggs in automatiskt. Företaget vet då vem som äger bilen och vilken sorts bil det är. Fager 
poängterar att företaget kan bli bättre på att skapa och underhålla kontakten med kunden.  
 
En aktivitet som används för att knyta kundkontakter är den Mercedestidning som skickas ut till 
kunden som köpt en bil under de senaste åren. Tidningen skickas ut fyra gånger per år och medför en 
möjlighet för kunden att göra sig hörd. Mercedes-Benz skickar även presenter till slumpmässigt 
utvalda individer som en trevlig överraskning. Mercedes-Benz kallar det här för ” Random Act of 
Kindness”. En annan aktivitet som Mercedes Benz använder sig av är utskick angående kampanjpriser 
från tillbehörsavdelningen.  
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De främsta marknadsföringskanalerna som Mercedes-Benz använder sig av är tryckmaterial i form av 
annonser i dagspress och magasin. Ett annat viktigt medium är TV-reklam, vilket är ett väldigt brett 
medium eftersom det riktar sig till fler än målgruppen. Inom bilbranschen råder stor konkurrens om 
medieutrymmet, vilket är en bidragande orsak till att det finns ett stort behov av relationer. Visionen är 
att i slutändan prata mer individuellt med de kunder som är intresserade och inte behöva lägga energi 
och marknadsföringsåtgärder på de kunder som inte har intresse av produkten. Utmaningen blir då att 
hitta smarta kanaler som möjliggör individuell konversation med kunden och här försöker Mercedes-
Benz att bli mer kreativa.  
Mercedes-Benz anser vidare att det är viktigt att behålla de lojala kunderna och då bilar är 
sällanköpsvaror är det lättare att behålla gamla kunder än att få tag i nya kunder.  
 
Fager berättar om hur Mercedes-Benz använder sig av intern marknadsföring i form av ett intranät, där 
information om kampanjer uppdateras och där det även finns forum för diskussioner. Företaget 
använder sig också av skyltar i matsalen och visningsbilar i lobbyn. Den interna kommunikationen är 
informell. De länder där Mercedes-Benz verkar hjälper varandra med olika kampanjer, de ”stjäl idéer 
från varandra” för att undvika eventuella misstag och kopierar det som har fungerat bra. 
 

4.2 Porsche 
PSE Sverige AB är ett dotterbolag till Svenska Volkswagen AB och ansvarar för import, distribution 
och marknadsföring av Porsche i Sverige. Det finns fem auktoriserade Porsche Center i Sverige, de 
ligger i Borås, Göteborg, Helsingborg, Karlstad och Stockholm. Här kan du köpa ny och begagnad 
Porsche, underhålla och reparera din bil samt köpa reservdelar. Porsche utgår från konceptet att 
storleken på bilen inte är det viktigaste och företagen går sin egen väg genom att tillverka en mindre 
sportbil. (WWW.porsche.se, 2007-06-12) 

4.2.1 Intervjusammanställning 
Vi genomförde den 3 maj 2007 en telefonintervju med John Larsson som arbetat med försäljning och 
marknadsfrågor på Porsche-Center i Borås.  
 
Produkt och Varumärke 
Larsson framställer Porsche som ett mycket starkt lyxvarumärke. Porsche är ett av få varumärken som 
endast är nischade inom sportbilar och tilltalar sportlyxsegmentet. Lyxvarumärket har en även en 
väldigt stark position på marknaden och har ett mycket gott rykte. 
 
Porsche erbjuder idag tre basmodeller men en fjärde modell är på väg. Utifrån basmodellerna finns en 
mängd olika versioner, vilket innebär att Porsche har ett mycket brett produktsortiment. För 
konsumenterna finns möjligheten att komponera ihop sin egen Porsche efter egna behov och tycken. 
Eftersom bilbranschen är väldigt konkurrenskraftig är det viktigt att följa trender och att kunna 
uppfylla konsumenternas efterfrågan, ”fler modeller oftare”. 
 
Porsche använder sitt varumärke till andra produktkategorier, såsom kläder, golfartiklar och 
accessoarer som till exempel väskor och nyckelringar. Det är viktigt att de produkter som ingår i de 
andra produktkategorierna passar ihop med Porsches sportiga image. Larsson menar att många 
konsumenter anser att helheten är viktig och att många konsumenter lägger ner mycket pengar för att 
få den enhetliga looken. Det är en styrka för Porsche att kunna erbjuda så många produkter utöver sina 
sportbilar. En annan produkt som Porsche erbjuder är Porsche Mastercard, ett exklusivt kreditkort för 
sina kunder.  
 
Idag finns ingen miljöbil i Porsches sortiment. Enligt Larsson är miljön inte det viktigaste argumentet 
då en kund skall köpa en Porsche. Trots att miljön inte är en högprioriterad faktor ligger de bra till på 
EU:s kravlista. Innan 2010 kommer dock en hybridbil av modellen Cayenne att lanseras. 
 
 



- 28 - 
 

Målgrupp 
Porsches primära målgrupp är män i 45-årsåldern. De har en bra position i arbetslivet och gott om 
pengar. Larsson påpekar att de märker av en ökad konsumtionsbenägenhet, vilket har lett till att det nu 
finns en större grupp konsumenter, främst yngre konsumenter, för Porsches breda produktsortiment. 
Det är dock fortfarande väldigt få kvinnor som köper Porsche. 
 
Varumärkesutvidgning 
Det är enligt Larsson viktigt att ha balans över produktsortimentet så att lyxvarumärket inte tappar sin 
exklusivitet. Dock är det viktigt att kunna erbjuda ett brett produktsortiment eftersom efterfrågan bland 
konsumenterna har ökat. Konsumenterna ”vill ha nu” och den trenden bör Porsche följa för att kunna 
vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Konkurrenter 
Porsche är ett renodlat sportbilsmärke, vilket innebär att de har en stark position på marknaden. Den 
främsta konkurrenten är Ferrari men även varumärken som BMW och Mercedes Benz konkurrerar 
med Porsches vanliga modellversioner. Larsson menar att eftersom en Porsche är en dyr investering 
som förverkligar människors drömmar, finns även andra faktorer som påverkar konkurrensen. Många 
konsumenter kan köpa en Porsche som alternativ till båt, sommartorp eller dylikt.    
 
Marknadsföring och Relationer 
Porsche ser goda relationer med sina kunder som en väldigt viktig del i företaget och de arbetar 
mycket med att vårda relationerna. Varje år anordnas olika evenemang för kunderna, det kan till 
exempel vara golftävlingar eller resor. Alla kunder som köpt en Porsche under de senaste fem åren 
bjuds in till de olika tillställningarna. Enligt Larsson är många av kunderna återkommande och 
dessutom extremt lojala kunder, vilket gör att de kan få en väldigt bra kontakt med sina kunder. 
Tillställningarna är väldigt tacksamma från kundens sida, vilket också underlättar det intensiva arbetet 
med kunden.  
 
Porsche använder sig av kunddatabaser där varje köp registreras. Det är väldigt lätt att utifrån 
registreringarna lära känna kunderna. Larsson erkänner att det är mycket viktigt att arbeta med 
befintliga kunder eftersom det är väldigt svårt att värva nya kunder. Porsche satsar mycket på sina 
befintliga kunder och det blir ofta att de anställda känner till kunderna privat. Att värva nya kunder är 
oerhört svårt eftersom konkurrensen blir större då det inte är något annat bilmärke som ligger i klass 
med Porsche. 
 
Porsches marknadsföring sköts allmänt av generalagenten för Porsche. Dock marknadsför sig Porsche-
Centret i Borås lokalt genom utbudsannonsering, där de visar utåt vad de säljer för att lyfta fram 
centret. Porsche använder sig också mycket av riktad reklam och inte av traditionell 
massmarknadsföring. De syns även i biltidningar som de vet att målgruppen läser samt på olika 
evenemang som exempelvis golftävlingar. De syns dock inte i TV eftersom lyxvarumärket då 
marknadsför sig för en alldeles för bred marknad. Larsson påpekar också att ett riktigt lyxvarumärke 
inte behöver använda sig av TV-reklam.  
 
Larsson menar att intern marknadsföring är väldigt viktig. Porsche-Centret i Borås är ett litet företag 
där alla anställda strävar mot samma mål. Dock kan en slags ”fartblindhet” uppstå då organisationen 
expanderar, det gäller därför att alla i organisationen hålls informerade. 
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4.3 Gucci 
1921 startade Guccio Gucci ett lädermakeri och en liten affär i Florens, Italien. Företaget blev en stor 
succé tidigt och tilltalade en sofistikerad och internationell kundkrets som efterfrågade Guccis väskor, 
koffertar, handskar, skor och bälten. Gucci började under 1950-talet bygga upp en global närvaro som 
en symbol av ett modernt lyxvarumärke och de öppnade affärer i bland annat Milano, Paris, New York 
och Beverly Hills. (www.gucci.com, 2007-05-17) 
 
Gucci fortsatte att expandera under 1970-talet och öppnade även butiker i öst, i Hongkong och Tokyo. 
1982 blev Gucci ett börsnoterat aktiebolag och 1998 fick Gucci bemärkelsen: ”European Company of 
the year”. Företaget blev speciellt känd för sina exklusiva väskor men erbjuder idag ett mycket brett 
produktsortiment, med allt ifrån babyprodukter, mobilsmycken och pennfack till djuraccessoarer. 
(www.gucci.com, 2007-05-17) 
 

4.3.1 Intervjusammanställning 
Vi genomförde den 4 maj en telefonintervju med Eva Lindström. Eva Lindström arbetar som VD för 
Gucci i Stockholm, där hon även är en av delägarna.  
 
Produkt och Varumärke 
Lindström presenterar Gucci som ett klassiskt lyxvarumärke och Gucci erbjuder unika produkter i 
olika produktkategorier inom sortimentet för damer. De säljer främst accessoarer, som till exempel 
väskor och skor men även kläder. Accessoarerna är det som säljs mest och täcker hela 80 % av 
omsättningen, både i Sverige och utomlands.  
 
Ett sortiment som efterfrågas mer och mer är herrprodukter. Män köper mer idag och då främst 
accessoarer i form av skor. Andra saker som säljs till män är bälten, portföljer och väskor. Sortimentet 
kan variera under åren, men i stort sett är grundutbudet det samma. Ibland ligger olika produkter i 
fokus och en kategori som ligger lågt idag jämfört med tidigare är inredning. 
 
De unika produkterna säljs via Guccis egna butiker. Att inte kunna köpa Guccis produkter varsomhelst 
utan bara hos riktiga Gucci-återförsäljare, innebär att företaget behåller ett konkurrenskraftigt och 
enhetligt koncept. Gucci licensierar dock produkter såsom glasögon och parfym.  
 
Efterfrågan på Guccis produkter har ökat de senaste åren och omsättningen ökar rejält varje år. Det är 
viktigt att Gucci kan erbjuda ett brett produktsortiment till sina kunder, eftersom det är av största vikt 
att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Lindström påpekar att det är viktigt att kunna visa 
den mångfald som Gucci representerar. Hon berättar också om hur hon när hon startade Gucci i 
Stockholm fick förhandla med Gucci om att sälja ett så brett sortiment som möjligt.  
 
Målgrupp 
Guccis primära målgrupp är kvinnor och män i åldrarna 25 – 35. Andelen kvinnor är något större men 
andelen män har på senaste tiden ökat, vilket gör det mer jämlikt. 
 
Lindström poängterar att de märker av en ökad konsumtionsbenägenhet vilket innebär att det är en 
ökad mängd köpare, allt från 15-åriga tjejer till äldre damer. De äldre damerna köper mer kläder än de 
yngre som främst köper accessoarer.  
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Varumärkesutvidgning 
Människor idag, både kvinnor och män, lägger gärna pengar på accessoarer. Dagens konsumenter 
gillar att mixa ihop sin stil och det innebär att man varvar kläder från bland annat Hennes & Mauritz 
och Zara med dyrare accessoarer som till exempel väskor.  
 
Det är viktigt för Gucci att följa trender och att kunna erbjuda det som efterfrågas. Det finns exklusiva 
väskor och det finns superexklusiva väskor som kostar från 40 000 kronor och uppåt. De olika 
väskorna riktar sig till olika kundgrupper. 
 
Lindström upplever piratkopiering som ett stort problem för Gucci eftersom det skapar turbulens på 
marknaden. Människor på marknaden är okunniga inom piratkopiering och vet inte riktigt vem som 
tillverkar vad och varför priserna skiljer sig. De konsumenter som vet skillnaden mellan kopior och 
äkta varor, vet att Guccis produkter endast säljs i deras butiker och att originalprodukterna ”håller en 
hög klass rakt igenom”. Trots turbulens och problem ser Lindström piratkopiering som ett erkännande 
av deras produkter och ett erkännande är en positiv aspekt. 
 
Konkurrenter 
Guccis främsta konkurrent är Louis Vuitton eftersom de tillhandahåller ett liknande koncept, att 
erbjuda ett brett produktsortiment till sina kunder. Andra konkurrenter är Mulberry, Fendi, Chloé samt 
Jimmy Choo. De representerar olika produktkategorier som konkurrerar med Gucci. 
 
Marknadsföring och Relationer 
Lindström tycker att det är väldigt viktigt att vårda sina kunder. I butiken skall kunderna bemötas av 
en utmärkt kundservice som kan stärka relationen mellan kund och företag. Gucci anordnar även flera 
aktiviteter för kunderna i butiken, ibland med samarbetspartners som till exempel American Express. 
 
Gucci har en databas där alla deras kunder registreras när de genomför ett köp, vilket innebär att de 
har bra koll på när och vad deras kunder köper. Gucci har ingen kundklubb men vissa stamkunder får 
olika typer av förmåner, som exempelvis rabatter. Dock försöker Gucci främst att hålla en högklassig 
service. Lojala kunder kan också erbjudas champagne, kaffe och choklad i butiken. Det har även hänt 
att Gucci öppnat butiken utanför ordinarie öppettider för speciella kunder. 
 
Det är enligt Lindström viktigt ha en extra bra kontakt med de allra lojalaste kunderna. Kunderna skall 
känna sig utvalda och betydelsefulla och det är centralt för personalen i butiken att veta vad de lojala 
kunderna efterfrågar för att kunna ge dem en ännu bättre service. En tjänst butiken erbjuder är när de 
kontaktar speciella kunder då nya produkter kommer in till butiken, produkter som de tror passar just 
den konsumenten. 
 
Gucci marknadsför sig i månadspress, i magasin som ELLE, Damernas Värld, King med flera. De 
marknadsför sig också via E-Cards, det vill säga att de kommunicerar med sin målgrupp via mail. Det 
är ett smidigt sätt att nå sin kundgrupp. Guccis marknadsföring har varit konstant genom åren. 
Företaget följer en viss budget och reklamen bör hålla en viss kvalitet. Det som har förändrats är 
antalet magasin de marknadsför sig i, det kommer nämligen hela tiden nya modemagasin. Det är 
viktigt att de marknadsför sig i tidningar där deras målgrupp finns. 
 
Intern marknadsföring är betydelsefull eftersom kommunikationen medarbetare emellan är väldigt 
viktig för företaget. Det kan bland annat vara för att hjälpa kunder med vad de söker eller för att kunna 
synka kampanjer med det som finns i butiken. Lindström uppmanar även personalen att kontinuerligt 
besöka Guccis hemsida för att hålla sig uppdaterade. Det finns ingen svensk version av sidan, en 
anledning till det säger Lindström är för att hålla fast vid ett enhetligt koncept.  
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5. Analys 
I kapitlet genomförs en enskild analys av respektive företag kopplat till den teoretiska referensramen. 
Vi genomför en jämförelse hur de tre företagen tillämpat varumärkesutvidgning som vi sedan kopplar 
till lyxvarumärkespyramiden. Slutligen jämför vi betydelsen av relationsmarknadsföring hos 
företagen. 

 

5.1 Mercedes Benz 
Varumärkesutvidgning 
Idag har Mercedes-Benz ett mycket brett personbilsprogram då de riktar sig mot en bredare marknad 
och vill finnas tillgängliga för fler konsumenter. A- och B- klassen är tecken på att Mercedes-Benz vill 
och försöker bredda sin marknad. Vi anser att det verkar vara självklart för företaget att bredda 
varumärket, eftersom dagens konsumenter är mer konsumtionsbenägna inom flera olika 
prisintervaller. Som vi ser det gör Mercedes-Benz i själva verket inget annat än att följa de trender och 
krav som uppstår på marknaden.  
 
Mercedes Benz har utvecklat A- och B-klassen, vilket tyder på en vertikal utvidgning då varumärket 
erbjuder produkter inom ett bredare prisintervall. Det finns enligt Uggla (2002) två nackdelar med att 
utvidga varumärket vertikalt. En nackdel är att den upparbetade prestigen hos kärnvarumärket kan 
försämras. I Mercedes-Benz fall kan vi se hur prestigen till viss del har försämrats på grund av att det 
inom deras målgrupp finns en del kunder som anser att A- och B-klassen inte tillhör de riktiga 
Mercedes Benz-bilarna.  En sådan uppfattning kan bli en belastning som tär på de associationer som 
den befintliga kundbasen har, vilket är den andra nackdelen enligt Uggla (2002). De kunder som 
riskerar att få negativa associationer till Mercedes-Benz är de kunder som använder varumärket för att 
förstärka sin självbild. De kan känna sig åsidosatta och i slutändan inte längre tilltalas av varumärket.  
 
Vi anser dock att det är nödvändigt för Mercedes Benz att vidga varumärket för att uppfylla kundens 
ökade efterfrågan. Ur företagets synvinkel har ett varumärke som Mercedes Benz full potential att 
vidga varumärket och på så sätt erbjuda en bil till ett bredare segment. Vi anser att Mercedes Benz 
ligger i riskzonen för negativa associationer på varumärket men företaget är väl medvetet om de olika 
riskerna och använder istället det breda produktsortimentet som en styrka. 
 
Uggla (2002) pratar även om horisontella varumärkesutvidgningar, vilket Mercedes Benz använder sig 
av till en viss del i form av ”Give Aways” och tillbehör till bilen. Horisontell utvidgning är dock inget 
som Mercedes Benz fokuserar på i den mån att det har någon större betydelse för verksamheten. 
 
Relationer 
Det faktum att det finns de kunder som anser att vissa modeller inte är riktiga Mercedes-Benz 
resulterar i att negativa rykten sprids. Enligt Grönroos (2002) kan en långvarig relation med kunden 
leda till att kunden sprider positiva referenser om företaget och fungerar därför som gratis 
marknadsföring för företaget och därmed blir de långvariga relationerna lönsamma. Mercedes-Benz 
står här inför en utmaning då varumärkesutvidgningen lett till en skeptisk kundbas och därför anser vi 
att Mercedes-Benz borde fokusera mer på relationen till kunden.  
 
Relationen med kunden befinner sig idag på en grundläggande nivå och har alla förutsättningar för att 
utvecklas till det bättre. Eftersom priset inte är det mest väsentliga ur konkurrenssynpunkt för ett 
lyxvarumärke, borde Mercedes-Benz lägga mer fokus på att skapa relationer till sina kunder för att 
kunna bli starkare konkurrensmässigt. Att frångå traditionell marknadsföring, där priset har en stor 
betydelse, innebär enligt Gummesson (2002) att ett företag istället satsar på ett värdehöjande 
erbjudande till kunden, vilket medför ett mer relationsinriktat synsätt. Mercedes-Benz använder sig av 
värdehöjande erbjudanden genom olika paketlösningar. 



- 32 - 
 

 
Vi anser att relationen med kunden är nyckeln till framgång. Kunden skall kunna identifiera sig med 
Mercedes-Benz och företaget skall kunna dra fördel av sina kunder. Gummesson (2002) talar om en så 
kallad win-win-relation, där båda parter vinner något av relationen. Under intervjun med Mercedes-
Benz framgick en önskan om att direkt kunna rikta sig till den potentiella och intresserade kunden. Vi 
antar att med den alltför breda kundbasen som Mercedes-Benz tycks ha, kan det vara svårt att lyckas 
kommunicera med den rätta kunden.  
 

5.2 Porsche 
Varumärkesutvidgning 
Enligt Uggla (2002) är horisontell utvidgning att använda varumärket till en helt ny produktkategori, 
vilket är något som Porsche arbetar med i stor utsträckning. Porsche har utvidgat sitt varumärke 
horisontellt till kompletterande livsstilsprodukter som till exempel golfartiklar. Porsche lyfter fram en 
hel livsstil utifrån det utvidgade sortimentet och därmed anser vi att den horisontella utvidgningen blir 
en styrka för företaget. Vi anser även att en sådan horisontell utvidgning främjar relationer, eftersom 
kunden kan tillhöra en viss livsstil genom att köra en Porsche. Genom att utvidga varumärket 
horisontellt finns dock en chans att konsumenter som inte äger en bil från Porsche, ändå köper de 
kringprodukter som säljs.  
 
Utvidgning är även stärkande ur konkurrenssynpunkt för Porsche. Vi ser hur Porsche har lyckats med 
sin utvidgning genom att de har nischat sig som en exklusiv sportbil. Porsche har ett brett 
produktutbud i den bemärkelsen att kunden själv kan skräddarsy sin bil, utifrån några exklusiva 
basmodeller. Vi anser att det är ytterst viktigt för ett nischat varumärke att inte tappa sin exklusivitet. 
Om Porsche skulle vidga varumärket vertikalt i för stor omfattning, anser vi att det skulle det kunna ge 
förödande konsekvenser för det varumärket står för. Vi ser likheter med Uggla (2002) som menar att 
det definitivt skulle tära på den upparbetade prestigen hos varumärket.  
 
Relationer 
Eftersom Porsche konkurrerar med ett stort antal konkurrenter måste de veta vem kunden är och knyta 
kunden till sig. Det är viktigt att hitta den rätta kunden som verkligen kan identifiera sig med 
varumärket och som är villig att ta sig an den livsstil som Porsche står för. Vi anser att Porsche som ett 
nischat varumärke verkligen har förstått vikten av relationer. Porsche har inte råd att förlora de kunder 
som de har, eftersom konkurrensen inte bara består av andra bilmärken utan även av helt andra 
kategorier av aktiviteter. Porsche är aktiva och genomför en mängd evenemang för att skapa 
gemenskap bland kunderna. 
 
Även om Porsche känner av en ökad konsumtionsbenägenhet kan de inte tillfredställa en alltför bred 
marknad. Vi anser att de klart och tydligt satsar på att behålla de kunder som de har. Grönroos (2002) 
talar om en del olika fördelar som en relation innebär för en kund, bland andra säkerhet, sociala 
fördelar och särskilda förmåner. Porsches kunder upplever säkerligen alla fördelar, framförallt sociala 
fördelar och särskilda förmåner eftersom att äga en Porsche innebär att ha en viss typ av livsstil och att 
tillhöra en viss typ av människor. Grönroos (2002) beskriver även hur relationen till kunden skapar 
lönsamhet för företag. En långvarig och nöjd kund blir en referens till företagen och företagen kan 
fortsätta ta ut ett högt pris då kunden insett värdet av att äga produkten. Vi anser att sambandet mellan 
relationer och lönsamhet är något som väl stämmer in på Porsche. 
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5.3 Gucci 
Varumärkesutvidgning 
Efterfrågan på Guccis produkter har ökat under de senaste åren och det är av stor betydelse att 
företaget kan erbjuda ett brett produktsortiment till sina kunder. Att kunna erbjuda ett brett 
produktsortiment är idag ett måste för att kunna överleva och vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
Vi anser att Guccis varumärkesutvidgning är helt korrekt eftersom de idag måste anpassa sig efter 
konsumentens krav och därmed kunna erbjuda en mix av olika produkter för att överhuvudtaget kunna 
konkurrera med andra företag på marknaden. Kapferer (1997) menar att varumärkesutvidgning är en 
naturlig del för ett lyxvarumärke.  
 
Gucci använder sig både av vertikal och av horisontell utvidgning. Den vertikala utvidgningen innebär 
att deras produkter finns i olika prisintervall, det finns väskor som kostar runt 5000 kronor till mer 
exklusiva väskor som kostar från 40 000 kronor och uppåt. Då Gucci erbjuder accessoarer anser vi att 
det är viktigt att ha produkter i flera prisklasser, då kunden vill kunna komplettera sin personliga stil. 
 
En horisontell utvidgning innebär enligt Uggla (2002) att varumärket utvidgas till en ny 
produktkategori. Gucci uppfyller kriterierna för en horisontell utvidgning eftersom de erbjuder en 
mängd olika produktkategorier. Kapferer (1997) påpekar att varumärkesutvidgningen är en naturlig 
del för lyxvarumärken vilket vi kan se att Gucci har erfarenhet av. De erbjuder accessoarer för både 
kvinnor och män, kläder, djurtillbehör, babyprodukter och även inredning. En stor risk med den 
horisontella utvidgningen är att Gucci kan bli förknippat med allt och ingenting och att gränserna för 
lyxvarumärket till slut kan suddas ut. Dock är det av största vikt att Gucci följer de trender som råder 
och att de kan erbjuda det som efterfrågas.  
 
En annan stor risk med ett utvidgat varumärke är att konsumenter som inte ser ut att tillhöra 
målgruppen, ändå använder företagets produkter. En sådan spridning av Guccis produkter kan vara 
skadlig för lyxvarumärkets identitet. Dock anser vi att ett väletablerat och uppskattat varumärke som 
Gucci snarare kan dra fördel av den ökade användningen eftersom varumärket blir ännu mer synligt 
och åtrås av alltfler. Den horisontella utvidgningen kan alltså fungera som ett erkännande för 
lyxvarumärket och med det menar vi att det är en styrka att varumärket får finnas på fler produkter. Vi 
förmodar att Gucci är ett varumärke som kan erbjuda ett bredare produktutbud utan att påverkas 
negativt. 
 
Relationer 
Guccis har idag bra relationer med sina kunder och relationerna är av en väldigt stor betydelse för 
företaget. Enligt Grönroos (2002) finns tre olika fördelar för en kund att ingå i en relation med ett 
företag, det vill säga att vara lojal gentemot ett företag. Fördelarna för Guccis kunder är speciellt 
sociala fördelar och särskilda förmåner.  
 
Sociala fördelar innefattar att Gucci skapar en extra bra kontakt med de allra lojalaste kunderna och 
personalen skall även veta vad de lojala kunderna efterfrågar. Vi anser att sociala fördelar får de lojala 
kunderna att känna sig mer betydelsefulla och förblir lönsamma kunder. Den andra fördelen är att 
Gucci erbjuder särskilda förmåner för de mest lönsamma kunderna i form av rabatter och en 
högklassig service i butiken. Här anser vi att Gucci som lyxvarumärke förstår hur viktigt det är att 
värna om sina befintliga relationer. Att värna om de befintliga relationerna finner vi som ett måste för 
att stärka banden mellan kunden och företaget. 
 
Vi anser att relationsmarknadsföringen har blivit viktigare för Gucci. Företaget utsätts idag av 
konkurrens från en växande marknad av kopior, vilket skapar turbulens på marknaden. Många 
konsumenter kanske inte förstår skillnaden på en äkta Gucciprodukt och en kopia, vilket naturligtvis 
en lojal kund gör. Vi menar att Gucci tydligare måste förmedla sina värderingar i sina relationer. 
Därmed kan de lojala kunderna fungera som referenser och hjälpa företaget stärka sin ståndpunkt som 
ett lyxvarumärke med hög kvalité.  
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Eftersom Gucci vill veta mer om kunden och vad kunden efterfrågar ser vi det som att de strävar efter 
en så kallad win-win-relation, som enligt Gummesson (2002) innebär att båda parter ska få ut 
någonting av relationen. Kunden vinner på att företaget vet mer om vad den enskilde lojala kunden 
efterfrågar och företaget vinner på att kunden köper företagets produkt och bidrar till öka lönsamhet. 
 

5.4 Jämförelse lyxvarumärken 
Beroende på vilken produkt och vilken bransch det handlar om så påverkar utvidgningen 
lyxvarumärket på olika sätt. Varumärkesutvidgningen har även olika syften för att passa en viss 
produkt. I och med en varumärkesutvidgning får relationsmarknadsföring olika betydelser för 
företagen. Vi jämför hur en varumärkesutvidgning påverkar lyxvarumärket och vilken betydelse 
relationsmarknadsföring har till följd av varumärkesutvidgningen hos de tre företagen vi har 
undersökt.  

5.4.1 Varumärkesutvidgning 
Efter genomförda intervjuer förstår vi att varumärkesutvidgning inte är ett ovanligt förekommande 
fenomen hos lyxvarumärken. Däremot förekommer stora skillnader i hur företagen väljer att utvidga 
sitt varumärke och hur det påverkar produkten.  
 
Mercedes Benz erbjuder bilar som skall fylla olika syften, ”Multi Purpose Vehicles”, vilket innebär att 
det finns bilar för bland annat staden, landsbygden och terrängen. Mercedes Benz använder sig nästan 
uteslutande av vertikal utvidgning och syftar till att erbjuda en bil för alla.  
 
Porsche däremot vänder sig till, i jämförelse med Mercedes Benz, en mycket smalare marknad. 
Lyxvarumärket Porsche är istället en del av en hel livsstil och vidgar sitt varumärke horisontellt för att 
komplettera med diverse matchande livsstilsprodukter. Den största skillnaden mellan Mercedes Benz 
och Porsche är att Mercedes Benz erbjuder bilar inom ett bredare prisintervall, medan Porsche är en 
mer ”nischad” sportbil inom lyxsegmentet och därmed håller en högre prisklass. Vi anser att Porsche 
inte skulle kunna genomföra någon större vertikal utvidgning nedåt i pris som Mercedes Benz har 
gjort, utan att varumärkets prestige riskerar att försämras just därför att varumärket är så nischat.  
 
Gucci däremot, till skillnad från våra två bilvarumärken, satsar både på vertikal och på horisontell 
varumärkesutvidgning. Det beror självfallet på att Gucci erbjuder helt andra produkter än Mercedes 
Benz och Porsche. Gucci ser det positivt att vidga sitt varumärke då det symboliserar ett erkännande 
för varumärket. Vi anser dock att det finns en risk med utvidgningen och risken är att varumärket kan 
komma att förknippas med allt eller inget. Gucci står även för en annan utmaning i och med alla 
varumärkeskopior som finns på marknaden. Utvidgningen av varumärket i sig verkar inte vara det 
stora dilemmat, utan dilemmat är snarare hur Gucci bör hantera den turbulenta marknaden.   

5.4.2 Jämförelse lyxvarumärkespyramiden 
Vi vill koppla varumärkesutvidgningarna hos våra tre företag till Kapferers lyxvarumärkespyramid för 
att kunna betona hur utvidgningen påverkat lyxvarumärkena. Pyramiden pekar på hur ett företag kan 
ha produkter inom alla nivåer och ändå klassas som ett lyxvarumärke. De tre översta nivåerna är 
avgörande för företagets lyxiga image och det är interaktionen dem emellan som utgör lyxvarumärket. 
Det utgör ett dilemma och är en mycket komplex fråga för de företag som saluför lyxvarumärken att 
ha produkter inom alla nivåer av pyramiden. Vi vill påpeka att hur vi applicerar de olika företagen på 
modellen är en egen bedömning. Syftet är att undersöka spridningen av varumärket för att förstå 
vikten av de olika produkternas betydelse i företaget. 
 
Mercedes Benz varumärke utgörs av flera olika produkter och som vi tidigare konstaterat är det ett 
produktutbud inom flera prisklasser. I den högsta nivån av pyramiden i ”the griffe” är det svårt att 
placera någon av Mercedes Benz produkter. En produkt högst upp skulle i så fall vara en unik utgåva 
av något slag som vi inte uppfattar att Mercedes Benz har. Däremot kan vi placera de flesta bilarna i 
den andra nivån som klassiska lyxvarumärken och här hamnar majoriteten av Mercedes Benz 
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bilmodeller. De lite mindre exklusiva modellerna placerar vi i pyramidens tredje nivå. De är modeller 
med hög kvalité som, vi anser konsumeras av dem som vill ha en Mercedes Benz men ändå inte är 
villiga att betala för en ”exklusiv” modell. Om konsumtionen av Mercedes Benz ökar riskerar, enligt 
Kapferer (1997), varumärkets aura att försämras. I sammanhanget undrar vi då varför Mercedes Benz 
utvidgar sitt varumärke till att innefatta mindre exklusiva modeller? Först och främst hjälper de här 
modellerna till att finansiera försäljningen av de klassiska modellerna. Mercedes Benz är dessutom 
angelägna om att möta den ökade efterfrågan och framförallt sälja mer. I pyramidens lägsta nivå finner 
vi endast de kringprodukter som Mercedes Benz erbjuder i form av ”Give Aways” och tillbehör. 
Produkterna på lägsta nivån fyller ingen större funktion för Mercedes Benz varumärke. 
 
Porsche riktar sig till en smalare målgrupp än vad Mercedes Benz gör, vilket medför att Porsches bilar 
hamnar i de två övre nivåerna av pyramiden. Många av Porsches bilar skräddarsys åt kunden och då 
Porsche erbjuder ett fåtal grundmodeller kan kunden själv välja hur de vill ha sin bil, det vill säga 
vilken typ av utrustning och tillbehör de föredrar, och skapar då sin egen prägel på bilen. Det betyder 
att varje bil kan bli en unik produkt på marknaden, eftersom ingen är den andra lik. Det innebär att 
Porsches alla bilar befinner sig på nivå två i pyramiden. På den tredje nivån i pyramiden placerar vi 
Porsches alla kringprodukter. Det är produkter som kännetecknas av en medelstor produktion och en 
hög kvalitet som konsumeras för att kunna finansiera lyxvarumärket. Anledningen till att vi placerar 
de produkterna på den tredje nivån är för att de har en viktig betydelse för Porsche, då de kompletterar 
en hel livsstil. Vi anser vidare att Porsche inte har några produkter på den lägsta nivån. De har endast 
produkter på de nivåer som utgör lyxvarumärket. 
 
Även Gucci erbjuder ett brett produktsortiment inom varierade prisklasser. I toppen av pyramiden kan 
vi tänka oss att placera vi de exklusiva väskor som funnits i företaget länge. På den andra nivån i 
pyramiden finner vi de flesta av Guccis produkter, såsom skor, väskor, bälten, kläder med mera. Det är 
de klassiska produkterna som verkligen kännetecknar Gucci, med till exempel begränsade upplagor 
och tillverkade med omsorg i en verkstadsmiljö. I den tredje nivån av pyramiden finns de produkter 
som genererar värde för lyxvarumärket. Produkterna har en hög kvalitet och ett någorlunda högt pris 
trots att de liknar andra produkter. Guccis produkter på den tredje nivån är främst parfym och 
solglasögon. Vi anser att många konsumenter köper produkter från den tredje nivån enbart för 
lyxvarumärkets skull. Vi kan inte se att Gucci saluför några produkter på den fjärde och sista nivån i 
pyramiden, vilket innebär att de utgör ett lyxvarumärke då de har en interaktion mellan de tre översta 
nivåerna i pyramiden. 
 

5.4.3 Betydelsen av relationsmarknadsföring 
Enligt Grönroos (2002) blir relationen med kunden allt viktigare i dagens globala konkurrenssamhälle. 
Då lyxvarumärket utvidgar sig mer och mer finner vi det intressant att undersöka om betydelsen av 
relationsmarknadsföring har förändrats i de företag vi intervjuat.  
 
Gucci är väldigt mån om de befintliga kunderna och satsar mycket på relationen till den lojala och 
lönsamma kunden, ju mer kunden köper desto mer förmåner finns att hämta för kunden. Porsche 
arbetar också mycket med befintliga relationer. Vi anser att det faktum att Porsche utvidgar sitt 
varumärke horisontellt, blir en styrka då det främja relationer. Porsches alla produkter tillhör en och 
samma livsstil, vilket sammansvetsar alla kunder till en stor ”familj”.  
 
Som varumärke inom bilbranschen anser vi att Mercedes-Benz har en helt annan strategi än Porsche 
när det gäller relationer. Mercedes Benz relationsstrategi ligger på en mer grundläggande nivå och 
som vi ser det ligger mer på att sälja bilar än att knyta relationer. Vi anser dock att Mercedes Benz har 
för avsikt att förbättra och vidareutveckla sina relationer. I dagens läge är det svårt att kommunicera 
med de rätta och intresserade kunderna. Det faktum att det finns en del konsumenter som sprider 
negativa referenser genom att se ner på Mercedes Benz lägre bilklasser är något väldigt negativt. Det 
betyder att den befintliga kundbasen får negativa associationer till varumärket, vilket vi anser tyder på 
en brist i relationer med kunden.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I kapitlet presenteras vad vi har kommit fram till och vilka slutsatser vi kan dra utifrån genomförd 
undersökning. Vi diskuterar även den empiriska studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna 
som därmed besvaras. 
 
Från början hade vi en uppfattning om att varumärkesutvidgning endast medförde negativa 
konsekvenser för ett lyxvarumärke. Dock insåg vi ganska snart att varumärkesutvigning är ett vanligt 
förekommande fenomen hos lyxvarumärken och har oftast positiv påverkan på lyxvarumärket. Vi 
anser att det helt enkelt handlar om på vilket sätt företaget utvidgar sitt varumärke. Faktum är att 
lyxvarumärket är bäst lämpat för att kunna hantera en varumärkesutvidgning och har gjort så sedan en 
tid tillbaka. Vi menar att lyxvarumärken oftast har den styrka som krävs för att undgå de negativa 
konsekvenser som kan tänkas uppstå vid en varumärkesutvidgning.  
 
Lyxvarumärken kan ha ett brett spann av produkter och ändå klassas som ett lyxvarumärke. Dock 
bedömer vi Mercedes-Benz situation som oroväckande. Att Mercedes-Benz börjar massproducera 
bilar i olika prisklasser förmodar vi kan ha en negativ inverkan på lyxvarumärket. Sett utifrån 
Mercedes-Benz konkurrenters perspektiv, som befinner sig i en liknande situation, kan det dock vara 
svårt att undvika en sådan utveckling om företagen vill överleva på marknaden. Vi förmodar att 
företaget dras mellan en önskan om att sälja många bilar och samtidigt förbli ett lyxvarumärke. Att vi 
finner det oroväckande finns det belägg för, då det finns kunder som argumenterat mot 
varumärkesutvidgningen. Slutsatsen för Mercedes-Benz är att varumärkesutvidgningen har påverkat 
lyxvarumärket negativt. Varumärket har förlorat en del av de associationer som symboliserar lyx, 
vilket har medfört ett missnöje hos en del av deras upparbetade kundbas.  
 
Å andra sidan står Mercedes Benz inför ett svårt dilemma då de mindre lyxiga modellerna skall 
finansiera de mer exklusiva modellerna. Vi anser att relationen till kunden borde vara bättre och ha 
större betydelse för att undvika missnöjet och komma runt dilemmat. Då Mercedes Benz har ett brett 
produktsortiment och även skeptiska kunder anser vi att det är viktigt att fler kunder har kunskap och 
kännedom om varumärket och varumärkets syfte. Om den upparbetade kundbasen förstår företagets 
handlingar, det vill säga varumärkesutvidgningarna, fungerar de istället som en positiv referens för 
företaget. 
 
Porsche har en helt annan utgångspunkt än Mercedes Benz, eftersom Porsche riktar sig till en helt 
annan typ av målgrupp. De tillfredsställer marknaden genom att komma med skräddarsydda lösningar 
och står på så sätt emot den växande konsumtionskulturen. Vi anser att företaget har gjort rätt i att 
utvidga varumärket horisontellt då de nya produkterna kompletterar den livsstil som bilen tillför och 
därmed har utvidgningen en positiv inverkan på varumärket. Däremot anser vi att Porsche inte bör 
vidga sitt varumärke på samma sätt som Mercedes Benz gjort, eftersom det för Porsche skulle kunna 
innebära att negativa associationer skapas kring varumärket. 
 
 
Att Porsches horisontella varumärkesutvidgning blir positiv anser vi bero på företagets relationer till 
sina kunder. Då Porsches kunder oftast är lojala, eftersom de följer en viss typ av livsstil, söker de 
automatiskt kontakt med företaget och relationen blir en självklarhet.  Trots att den disponibla 
inkomsten ökar, fokuserar Porsche i första hand på sina befintliga och lojala kunder. Därför anser vi 
att Porsche som varumärke behåller sin exklusivitet och slutsatsen är att ett smalare segmenterat 
lyxvarumärke bör fokusera på relationsmarknadsföring som ett skyddsnät mot de farliga riskerna med 
en varumärkesutvidgning.  
 
För Gucci har både den horisontella och vertikala utvidgningen varit positiv. Vi anser att det beror på 
att Gucci främst säljer produkter inom många olika kategorier och därför kännetecknas företaget av 
varumärkesutvidgning. Vi ser att ett företag som Gucci påverkas av en varumärkesutvidgning på ett 
helt annat sätt än Mercedes Benz och Porsche. Vi anser att den horisontella utvidgningen påverkar 
Gucci starkt positivt, då företaget syftar till att kunna erbjuda kunden olika produkter för att kunna 
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komplettera sin livsstil. Då Gucci använder sig av vertikal utvidgning uppåt anser vi att det medför en  
exklusivare ”touch” på varumärket, det vill säga en mer positiv association på varumärket. Däremot 
tampas ett varumärke som Gucci mer mot varumärkeskopiering som ställer till det på marknaden och 
tvingar Gucci att ta stadga på kvalité och tillverkningsomständigheter. 
 
Vi anser att Gucci är ett väldigt starkt varumärke med starka relationer till sina kunder. Gucci behöver 
inte oroa sig för att kunderna skall uppfatta varumärket som negativt, till följd av 
varumärkeskopieringarna. En lojal kund vet vad Gucci står för, då de genom sin relation till företaget 
har bra kunskap och påverkas därmed inte av kopior och eventuella negativa effekter av 
varumärkesutvidgningar. Vår slutsats blir därmed att relationsmarknadsföring har en väsentlig 
betydelse för Gucci. 
 
I en värld där ett bredare produktsortiment blir nyckeln till att behålla sin konkurrenskraft, anser vi att 
relationen till kunden är en avgörande faktor för att överleva. Trots att företag som saluför 
lyxvarumärken naturligt sett alltid sysslat med varumärkesutvidgning är det i en modern värld, med 
mer kunniga kunder, viktigt att poängtera var man som företag står. Att skapa och behålla relationer 
med kunden är oerhört viktigt för lyxvarumärken. I en relation kan dessutom företagen tydligt 
kommunicera till kunden vad företagets mål och vision är. Om kunden känner att företaget är öppna 
med vad som sker inom företaget och ger information om strategier så att kunden förstår, minskar 
risken för att associationerna till varumärket försvinner och dessutom lyckas företaget behålla sin 
kundbas.  
 
Lyxvarumärket påverkas positivt av utvidgning i olika bemärkelser. Vi har utifrån våra analyser 
kunnat se att det skiljer sig mellan de företag vi har undersökt, beroende på vilken funktion 
varumärket har. Mercedes Benz visade sig vara ”en bil för alla”, Porsche ”en livsstil” och Gucci ”ett 
komplement till en livsstil”. Relationen med kunden är och förblir oerhört viktig för att behålla kunden 
och de associationer som kunden har till varumärket.  
 
Slutsatser vi kan dra efter genomförd undersökning är att varumärkesutvidgning oftast har en positiv 
inverkan på lyxvarumärket. Vi anser dock att framtiden medför stora utmaningar för lyxvarumärket 
och det är svårt att säga hur den långsiktiga utvecklingen för lyxvarumärket kommer att se ut. Vi anser 
dock att det alltid kommer att vara en balansgång för hur företaget skall genomföra en 
varumärkesutvidgning. Det är en stor risk att stretcha varumärket för mycket, då det kan innebära 
förödande konsekvenser för prestigen hos varumärket. Vi har skildrat hur tre företag inom lyxindustrin 
arbetar med varumärkesutvidgning och relationsmarknadsföring i en modern värld. Vi har tidigare 
nämnt att det inte går att dra generella slutsatser men däremot anser vi att uppsatsens resultat tillför 
nyttig information för andra företag inom lyxindustrin. Det teoretiska inslaget i uppsatsen ger en bra 
grund för verksamma inom industrin. Vi avslutat med ett populärt uttryck som följt oss genom 
uppsatsen: ”lyxvarumärken skall åtrås av alla men endast konsumeras av ett fåtal”. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi föreslår vidare forskning som bygger på en jämförande analys mellan lyxvarumärken och mer 
ordinära varumärken, vad gäller varumärkesutvidgning. Uppsatsens resultat visar att 
varumärkesutvidgning är vanligt förekommande för varumärken inom lyxindustrin och utvidgningen 
innebär oftast en positiv inverkan på varumärket. Vi kan däremot inte säga något om hur 
lyxvarumärken påverkas av varumärkesutvidgning i förhållande till ”vanliga” varumärken. För att se 
tydligare samband hur utvidgningen påverkar varumärken inom lyxgenren skulle det vara intressant 
med en jämförande analys.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 

• Produkt & Varumärkesutvidgning 
 

Definiera företagets Varumärke? 
 

Vilka produkter finns idag? 
 

Vilken produkt säljs mest? 
 

Används varumärket till flera produktkategorier? 
 

I vilken utsträckning jobbar Ni med varumärkesutvidgning? 
 

Finns det en ökad efterfrågan efter flera varianter av produkter hos Era kunder? Har 
efterfrågan ökat på senare tid? 

 
Upplever Ni att varumärkets konkurrenskraft påverkas eller har påverkats till följd av 
varumärkesutvidgning? 

 
Känner Ni att varumärkesutvidgning blir viktigare ur konkurrenssynpunkt? 

 
 

• Konkurrenter 
 

Vilka är Era främsta konkurrenter? 
 

På vilket sätt får Ni Er produkt att framställas som unik och hur differentierar ni er 
utifrån konkurrenterna?  

 
Hur använder Ni Er av kringtjänster för att öka värdet kring kärnprodukten och i vilken 
utsträckning har produkterna utvecklats för att tillfredställa en bredare marknad? 

 
Hur kan ni förbättra produkten för att kunna skapa ett starkare konkurrensmässigt? 

 
 

• Målgrupp 
 

Hur ser Er primära målgrupp ut? 
 

Märker Ni av en ökad konsumtionsbenägenhet? Om så är fallet riktar Ni Er mot en 
bredare marknad idag? 

 
Hur ser den sekundära målgruppen ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Marknadsföring & Relationer 
 

Hur lär Ni känna Er kund? Marknadsundersökningar? 
 

Hur arbetar Ni med kundvård? 
 

Använder Ni Er av kunddatabaser? 
 

I vilken utsträckning arbetar Ni med långsiktiga relationer? 
 

Finns det ett större behov av relationer? 
 

Finns det extra förmåner för lojala kunder? 
  

I vilken utsträckning samarbetar Ni med leverantörer, distributörer, konkurrenter, det 
vill säga partnerverksamhet? 

 
Vilka är Era främsta marknadsföringskanaler? 

 
Hur har marknadsföringen utvecklats under de senaste åren? 

 
Hur arbetar Ni med intern marknadsföring? 
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