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Sammanfattning  
 
 
Svensk titel: Att utvidga med stil: en studie i varumärkesutvidgning inom modebranschen 
 

Engelsk titel: To extend your brand with style: a case study of brand extension in the fashion 
business  

 

Författare: Linda Johansson 
 

Färdigställd: Januari 2009  
 

Handledare:  Ulf Sternhuvfud 
 

Institution: Textilhögskolan, Högskolan i Borås  
 

Språk:  Svenska  
 

Bakgrund: Idag är varumärket en del av företagens hjärta och hanteringen av varumärkets 
identitet och image kräver därför särskild uppmärksamhet och omsorg. I ett allt hårdare 
företagsklimat där varumärket har kommit att få mycket central och viktig roll så är det 
förståeligt att företagen vill dra maximal nytta av det. Varumärket är en stark resurs i företaget 
som med en redan känd identitet och etablerade värderingar kan hjälpa nya produkter in på 
marknaden. Att utvidga varumärket är en populär tillväxtstrategi men det är viktigt att det görs på 
rätt sätt och med eftertanke för att inte misslyckas. J Lindeberg och Peak Performance är två 
modeföretag med svenskt ursprung som båda har provat på att utvidga sina varumärken. De 
arbetar eller har arbetat med liknande produktgrupper men deras varumärken har en framtoning 
och image som skiljer sig åt.  
 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka, beskriva och analysera hur J Lindeberg och Peak 
Performance har gått tillväga i sina val att utvidga varumärket. Varumärkesutvidgning inom 
modebranschen är ett ämne som inte har behandlats i vidare utsträckning, därför känns det 
intressant att ta reda på mer om det. Varför vissa varumärken lyckas och andra inte, samt vilka 
framgångsfaktorerna är för ett lyckat resultat av varumärkesutvidgning inom modebranschen.  
 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie med en abduktiv metodansats där empiriskt material 
och teorisk referensram har bearbetats parallellt. Teorin behandlar varumärkets betydelse och 
uppbyggnad samt varumärkesutvidgning med betoning på strategi samt fördelar och nackdelar. 
Studiens empiri består av intervjuer med respondenter från uppsatsens två fallföretag; J 
Lindeberg och Peak Performance. 
 

Slutsats: Det kan konstateras att båda varumärkena har haft skiftande resultat av sina 
utvidgningar vilket grundas på olika orsaker. Både J Lindeberg och Peak Performance verkar ha 
lärt sig av sina misstag och arbetar idag på en mer kontrollerad nivå. Trovärdighet och 
igenkännelse av varumärket väger tungt vid utvidgning, det ger de nya produkterna stor hjälp vid 
en introduktion på marknaden. I uppsatsen har det också framkommit att varumärken liknande J 
Lindeberg och Peak Performance, som bygger på image och personlighet, har bättre 
förutsättningar att utvidgas tack vare att de inte är lika snävt orienterade.  
 

Nyckelbegrepp: Varumärkesutvidgning, linjeutvidgning, varumärkespositionering, varumärkets 
territorium, image, identitet
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Abstract 
 
 
Swedish title: Att utvidga med stil: en studie i varumärkesutvidgning inom modebranschen 
 

English title: To extend your brand with style: a case study of brand extension in the fashion 
business  

 

Author: Linda Johansson 
 

Completed: January 2009  
 

Supervisor:  Ulf Sternhuvfud   
 

Institution: Textilhögskolan, Högskolan i Borås  
 

Language:  Swedish  
 

Background: Today, the trademark is the heart of the company and the management of brand 
image and identity require certain attention and care. In an increasingly tough business climate 
where the brand today has a central and important role, it is understandable that the companies 
want to take maximum advantage of it. In the company the brand is a great resource with an 
already known identity and established values that can help new products to enter the market. To 
extend the brand is a popular growth strategy but it is important to do it properly in order not to 
fail. J Lindeberg and Peak Performance are two Swedish fashion companies which both have 
made brand extensions. They are working or have been working with similar product categories 
but the brands have a different image.   
 

Purpose: The purpose of this report is to investigate, describe and analyze how J Lindeberg and 
Peak Performance have elaborated their brand extensions. Brand extension within the fashion 
business is a subject that hasn’t been explored to a wide extent and that is why it feels interesting 
to find out more about it. Why some brands succeed and others don’t, and the key factors for a 
successful brand extension within the fashion business. 
 

Methodology: The thesis is a qualitative study using an abduction methodology where empirical 
findings and frame of reference have been studied parallell. The theoretical framework is based 
upon the importance of the brand and it’s structure. It also focuses on strategy for brand extension 
and belonging benefits and disadvantages. The empirical findings are based on interviews with 
employees from J Lindeberg and Peak Performance. 
 

Conclusion: It is noted that both brands have extended their brands with varied results. Both J 
Lindeberg and Peak Performance seem to have learned of their mistakes and today they are 
managing their brand more carefully. Credibility and recognition of the brand are important when 
extending, to help the new products when being introduced at the marketplace. The report has 
also revealed that brands based on image and personality, like J Lindeberg and Peak 
Performance, have better chance to extend, since image brands doesn’t have such a narrow focus.  
 

Key words: Brand extension, line extension, brand positioning, brand territory, image, identity 
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1 Inledning 
 
 
Det inledande kapitlet syftar till att skapa förståelse samt ge en övergripande bild av studiens 
problemställning och de bakomliggande orsakerna. Uppsatsens bakgrund samt 
problemdiskussion presenteras och leder tillsammans med problemställningen fram till syftet. 
Slutligen förklaras studiens avgränsning, disposition och begreppsdefinitioner. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den svenska modebranschen växer kraftigt och mode har intagit en allt större roll i 
samtidskulturen (Sundberg 2006). United Minds trendrappport (2007) för Teko visar att vi svenskar 
köper allt mer kläder, att symbolvärdet ökar och att det blir allt viktigare att ”klä sig rätt” samt att 
ha en särskild outfit för varje tillfälle. Gianneschi, forskare vid centrum för 
konsumtionsvetenskap, konfirmerar påståendet genom sitt uttalande; ”Stil och yta har väldigt 
stor betydelse i vår samtidskultur. Det finns ett större socialt tryck att visa sin personlighet, sin 
image, via klädstil”(Ekelund 2007). 
 
Det är nog ingen som har undgått att vi idag lever i en varumärkt värld där mäktiga märken, 
symboler och tecken fyller vår vardag och konkurrerar om vårt medvetande (Holmberg & Wiman 2002, 

s. 7). För att sticka ut ur mängden och visa en egen identitet säljer modeföretagen sina produkter 
under ett varumärke (Hedén & McAndrew 2005, ss. 69, 72). Konsumtion, mode och varumärken har i 
dagens samhälle blivit synonymt med existens och ett sätt att skapa en livsstil, identitet och 
tillhörighet. Varumärken ger oss möjligheten att forma vår personliga identitet samtidigt som det 
skapar en relation till andra, de aktiva val som görs i att välja vissa varumärken signalerar en stil 
och en identifierbar tillhörighet. Varumärket består av inbyggda värderingar och attityder vilket 
formar en identitet och en livsstil som uttrycks genom de varumärkesdrivna val vi gör. (Holmberg & 

Salzer-Mörling 2002 se Holmberg & Wiman 2002, ss. 30-32). Att lägga emfas på livsstil och utveckla 
varumärken till livsstilsvarumärken har blivit ett naturligt steg i modebranschens utveckling. 
Varumärket innefattar då värderingar som anspelar på ett visst sätt att leva och riktar sig till ett 
specifikt konsumentsegment som definieras av den livsstilen. (Helman & de Chernatony 1999, s. 1)      
 
Då de första marknadsföringskampanjerna lanserades, under den senare delen av 1800-talet, 
bestod de endast av produktannonser som upplyste om en ny revolutionerande produkt. 
Varunamnen var då av marginell betydelse, det räckte med budskapet att produkterna i sig var 
nyheter. Idag däremot, ses varumärket som hjärtat och den betydelsebärande stommen i företaget 
och annonseringen istället som ett medel att göra kärnvärderingarna kända för omvärlden. (Klein 
2000, ss. 29-30) Det varumärkesfyllda samhälle som idag kännetecknar västvärlden har gjort att 
konkurrensen företag emellan inte längre handlar om pris och produkt, den stora utmaningen 
ligger istället i att fylla produkter med mening, att omforma dem till livsstilar och begrepp 
(Holmberg & Salzer-Mörling 2002 se Holmberg & Wiman 2002, s. 35).  
 
Tidigare var det en lättare uppgift att leda ett varumärke, det fokuserades på kortsiktig försäljning 
och investeringar gjordes därefter. I dag fokuseras det istället mer på långsiktig lönsamhet. 
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Varumärkesbyggande är ett kontinuerligt arbete som pågår över lång tid där endast en mycket 
liten del av vinningen syns i början, ofta visar det istället negativt resultat under ett kortsiktigt 
perspektiv. Vad som då är en viktig påminnelse är att varumärkesbyggande inte bara är till för att 
generera värdefulla tillgångar utan är en nödvändighet för att överleva som företag. (Aaker & 
Joachimstahler 2000, s. 14)  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett företags varumärkesfilosofi måste vara lika väl genomarbetad som affärsidén och ha såväl 
klara mål som en tydlig strategi. Uppbyggnaden av varumärket är en kontinuerlig process och det 
är viktigt att förmedla varumärkets kärnvärden både internt, till medarbetare, och externt, till 
konsumenter. (Hedén & McAndrew 2005, ss. 74-75)  
 
I ett företagsklimat där varumärket har kommit att få en sådan central och viktig roll så är det 
förståligt att företagen vill dra maximal nytta av det. Varumärket är en stark resurs i företaget 
kring vilken nya produkter kan skapas och introduceras under redan kända vingar. (Uggla 2002, ss. 35-
36) Den finansiella risk som det innebär att introducera ett nytt märke på marknaden är en av 
många anledningar till att företag använder sitt redan inarbetade varumärke även för nya 
produkter. Ett starkt varumärke kan påtagligt minska risken vid införandet av nya produkter 
eftersom det bidrar med förtrolighet och kunskap. (Aaker & Keller 1990, s. 27)  
 
Det finns både positiva och negativa sidor med varumärkesutvidgning. När det gäller 
marknadsföring av varumärket så kommer satsningarna för den ena produkten även till godo för 
de andra produkterna under samma varumärke. Det skapar en igenkänningseffekt hos 
konsumenten, vilket i sin tur kan verka både positivt och negativt. Då kunden har en positiv bild 
och upplever att en produkt från ett visst varumärke har ett högt värde ger det även positiva 
reaktioner till företagets övriga produkter. Då kunden däremot upplever en av varumärkets 
produkter negativt kan det även drabba företagets övriga sortiment negativt. (Hedén & McAndrew 2005, 

ss. 72-73) Uggla (2002, s. 41) talar om liknande aspekter då han menar att en lyckad utvidgning kan ge 
företaget mycket positiv kraft i ökad energi och vitalitet, att det fungerar som en god strategi för 
att bygga konkurrenshinder. Misslyckas linjeutvidgningen däremot så resulterar det istället i stora 
kostnader och verkar nedbrytande för varumärket. (Uggla 2002, s. 41) 
 
Det finns väl dokumenterat hur vanligt det är med misslyckade produktutvecklingar. Keller (1998, 
s. 455) talar om marknadsundersökningar som visar att det endast är två, nästan bara en, av tio som 
lyckas. Uggla (2002, s. 41) påpekar att även om det dominerande antalet utvidgningar introduceras 
under redan kända varumärken, så avslöjar statistik att 28 % av dem ändå misslyckas. 
 
Trots risken att misslyckas så är det onekligen en populär tillväxtstrategi, i flera 
produktkategorier utgör varumärkesutvidgningar 90 % av alla nya produktintroduceringar (Uggla 
2002, s. 11). Fenomenet gäller även i modebranschen där företag ständigt arbetar kreativt för att 
förnya produkter och sprida sina marknadsandelar (Hines & Bruce 2007, s. 14).  
 
J Lindeberg och Peak Performance är två svenska livsstilsföretag som är verksamma inom 
modebranschen. Båda företagen arbetar med liknande produktkategorier och har varit/är 
verksamma inom bland annat golfkonfektion, skidkonfektion, övrig sportkonfektion, skräddad 
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konfektion med mera. De har startat från noll och byggt upp sina respektive varumärken med 
olika produktgrupper och inriktningar. (Internet 1, Internet 2) Hur har de arbetat med sin 
produktutvidgning, vilka faktorer har gjort att de har lyckats eller misslyckats? Kan de i efterhand 
se varför det gick fel och vilka begränsningar ser de i sitt varumärke?  
 
Ett varumärke är inte bara en produkt, det är produktens källa och mening, det definierar 
produktens identitet i tid och rum. Medvetenheten om varumärket har väckt nya frågor för 
företagsledare; hur manövreras en varumärkesportfölj, hur kan ett varumärke utvidgas, vilka 
produkter ska det erbjuda, och framförallt, var ska gränserna dras? (Kapferer 1992, s. 11) 
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1.3 Problemformulering 
 
Problembakgrunden och problemdiskussionen mynnar ut i följande problemställning. 
 

1.3.1 Huvudproblem 

 
� Vad har J Lindeberg samt Peak Performance fått för resultat av sina utvidgningar och vad 

skiljer de båda företagens resultat från varandra? 
 

1.3.2 Delproblem 

 
� Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med utvidgning av varumärken inom 

modebranschen? 
 

� Har utvidgningen förändrat varumärkets position och hur ser J Lindeberg och Peak 
Performance på vidare utvidgning av varumärket? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur J Lindeberg och Peak 
Performance har gått tillväga i sina val av varumärkesutvidgning samt vilket resultat 
utvidgningarna har givit. Vidare utreds framgångsfaktorerna inom varumärkesutvidgning i 
modebranschen samt hur fallföretagen anser att tidigare och pågående utvidgningar påverkar 
varumärket och varumärkets position. Varumärkesutvidgning inom modebranschen är ett ämne 
som inte har behandlats i vidare utsträckning, endast ett fåtal uppsatser går att finna inom ämnet. 
Det finns heller ingen direkt litteratur i ämnet som berör modebranschen. Med vetskapen om att 
så många utvidgningar misslyckas känns det viktigt att ta reda på hur långt ett varumärke kan 
vidgas och vilka faktorer som ger ett lyckat resultat. Varför vissa varumärken lyckas med sina 
linjeutvidgningar och andra inte.   
 

1.5 Problemavgränsning 
 
Uppsatsen är begränsad till att undersöka två livsstilsföretag i den svenska modebranschen. 
Anledningen till att livsstilsföretag har valts är att de på ett naturligt sätt är verksamma i flera 
grenar inom mode och därför kan ge bra exempel på utvidgningar. Jag har för avsikt att endast 
fördjupa mig i företagens utvidgning inom det egna varumärket och inte genom co-branding som 
båda företagen dock har exempel på. Jag tar i uppsatsen ingen hänsyn till om företagen ger ut 
produkter tillsammans med andra företag, var produkterna produceras eller säljs så länge de är 
framtagna av J Lindeberg eller Peak Performance.  
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1.6 Definitioner 
 

� Varumärke – Ett varumärke är ett särskiljande namn och/eller symbol som används för 
att identifiera produkter eller tjänster och samtidigt skilja dem från konkurrenter (Aaker 
1991, s. 7). 

 

� Livsstil – Enligt Solomon (1994, se: Helman & de Chernatony 1999) så definieras en livsstil som 
symboliska nyanser i en grupp, ett sätta att leva med gemensamma värderingar, attityder, 
sociala mönster, konsumtion och smak.  

 
� Livsstilsvarumärke – Livsstilsvarumärken är inriktade mot ett specifikt segment på 

marknaden som definieras av en livsstil. Produkterna har symboliska mervärden som 
refererar till den specifika livsstilens konsumentgrupp.(Helman & de Chernatony 1999)  

 
� Premiumvarumärke – Premiumvarumärken har en hög position på marknaden vad det 

gäller pris och kvalitet, de relaterar till symboliska värden och specifika fördelar. (Munthree, 
Bick & Abratt 2006)  

 
� Varumärkesutvidgning – En varumärkesutvidgning är när ett existerande 

varumärkesnamn används för en ny produkt i en ny produktkategori. (Munthree, Bick & Abratt 
2006) 

 

1.7 Disposition 
 

� Inledning – Inledningen syftar till att presentera uppsatsens bakgrund och skapa en 
förståelse för det valda ämnet.  

 
� Metod – I metodavsnittet redogörs olika tillvägagångssätt för studiens uppbyggnad och 

en diskussion samt motivering förs kring valda metoder. 
 
� Teoretisk referensram – I den teoretiska referensramen beskrivs begreppet varumärke, 

dess potential till utvidgning och hur det kan gå till. Vidare berörs positiva och negativa 
aspekter samt konsumenternas relation till varumärkesutvidgningen. 

 
� Empiri – Empirin syftar till att ge en inblick i J Lindebergs och Peak Performance arbete 

och erfarenhet från utvidgning av varumärket. Materialet baseras främst på intervjuer med 
företagen. 

 
� Analys – I analysen appliceras de kvalitativa undersökningarna av J Lindeberg och Peak 

Performance på fakta ur den teoretiska referensramen. Analysens resultat ligger sedan till 
grund för uppsatsens slutsatser.  

 
� Slutsats – Här framförs de slutsatser som framkommit och problemställningen besvaras.  
 
� Avslutande diskussion – I kapitlet diskuteras uppsatsförfattarens egna reflektioner, kritik 

ochtillförlitlighet till använda källor samt förslag för vidare forskning. 
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� Källförteckning – I källförteckningen redovisas de litterära, elektroniska och muntliga 
källor som är valda för uppsatsen. 

 
� Bilagor – Avslutningsvis presenteras de bilagor som anses vara relevanta för uppsatsen; 

intervjufrågor samt en varumärkesbeskrivning i bild av J Lindeberg och Peak 
Performance i bilder.
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2 Metoddiskussion 
 
 
Metod innebär läran om de instrument som används för att samla in information och genomföra 
en vetenskaplig undersökning. I följande avsnitt skildras ett antal instrument och en diskussion 
kring vilka av dem som är aktuella för uppsatsens uppbyggnad.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Informationen som cirkulerar i samhället är av mycket olika karaktär och vid ett uppsatsskrivande 
är det viktigt att genom ett systematiskt urval kunna filtrera information (Holme & Solvang 1997, s. 29). 
Vetenskapsteori är ett omfattande område där det å ena sidan antas att världen är objektiv och kan 
mätas men å andra sidan även har en mer subjektiv mening i att innebörder kräver tolkning. Den 
vetenskap som utgår från objektivitetsteorin kallas positivism medan dess motsats, det subjektiva 
förhållningssättet kallas hermeneutik.(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006, s. 81)  
 

2.1.1 Positivism 

 
Positivismen fick sin benämning under 1800-talet av den franske sociologen Auguste Comte 
som, med fysiken som förebild, ville skapa en vetenskaplig metodologi som var lika för alla 
former av kunskap. Enligt Comte skulle kunskapen vara säker eftersom den baserades på 
naturvetenskap och iakttagelser som var logiskt prövbara. (Patel & Davidsson 1991, s. 23) Positivister 
menar också att det endast är företeelser som är tillgängliga för sinnena och möjliga att observera 
direkt eller indirekt som kan räknas till giltig kunskap (Bryman 1997, s. 24). Ett annat särdrag hos 
positivismen är att informationen kan beskrivas med statistiska och matematiska metoder, de är 
alltså i någon form mätbara. Tanken var att forskare inom grenen skulle använda sig av generella 
lagar av kausal natur och bygga upp en kunskap som beskriver sambandet mellan orsak och 
verkan. Ytterligare ett typexempel hos positivismen är tanken om komplexa problem som 
reduceras till enskilda beståndsdelar som undersöks var och en för sig. Den som utför en 
positivistisk forskning måste ställa sig utanför problemet och agera objektivt, meningen är att 
forskare ska kunna bytas ut under arbetets gång utan att resultatet påverkas. (Patel & Davidsson 1991, s. 
23) 
 

2.1.2 Hermeneutik 

 
Hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin och innebär ett systematiskt 
tillvägagångssätt för sökandet efter en inre mening och helhetsförståelse. Forskningen inom läran 
är ofta begränsad i både tid och rum vilket ger en begränsad möjlighet till generalisering. (Lundahl 
& Skärvad 1999, s. 42) I begynnelsen var hermeneutiken en metod för tolkning av bibeltexter och har 
på senare tid utvecklats till en filosofi med syfte att förstå den mänskliga existensens 
grundbetingelser. Den hermeneutiska läran menar att det går att förstå den mänskliga existensen 
genom att tolka människans språk och handling. För själva tolkningshandlingen finns det ingen 
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fastställd utgångs- eller slutpunkt, forskaren sätter helheten i relation till delarna och pendlar 
däremellan för att få en så djup förståelse som möjligt. (Patel & Davidsson 1991, ss. 25-26) Befring (1994, s. 
82) menar att det som tolkas måste vara en del av en helhet som även kan sättas in i nya helheter. 
Enligt hermeneutiken så är forskarens tankar, känslor, intryck och kunskap en tillgång för 
tolkningen av forskningsproblemet vilket medför att förhållningssättet kan vara subjektivt (Patel & 

Davidsson 1991, s. 26). Eftersom huvudsyftet är att tolka och förstå så bör forskaren tränga in och 
agera deltagande i det fenomen som ska studeras (Lundahl & Skärvad 1999, s. 43). 
 

2.1.3 Valt förhållningssätt 

 
I den aktuella studien har jag valt att ta avstånd från den positivistiska ansatsen eftersom avsikten 
inte är att genomföra en kvantitativ studie eller att uppnå en absolut sanning. Jag kommer istället 
att tolka uppsatsämnet med hjälp av redan befintliga teorier och med dem som utgångspunkt söka 
svaret till problemställningen genom en helhetsförståelse. Under arbetets gång kommer uppsatsen 
säkerligen att påverkas av mina intryck, kunskaper och upplevelser vilket ligger helt i linje med 
det hermeneutiska förhållningssättet. Det ger även utrymme till egna reflektioner och studiens 
slutsatser kommer att härledas ur en tolkande analys.  
 

2.2 Undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetoden är ett verktyg för att uppnå de mål som utformas för uppsatsen. Den 
hjälper författaren att organisera och tolka information på ett sätt som ger en klarare och mer 
sanningsenlig bild av det undersökta området. Inom samhällsvetenskapen skiljs två metoder åt; 
kvalitativ och kvantitativ metod. (Holme & Solvang 1997, s. 14) Kvantitativt inriktad forskning innebär 
studier med statistisk bearbetning och analysmetod medan det i den kvalitativt inriktade 
forskningen används mer verbala analysmetoder. De två perspektiven beskrivs oftast som totalt 
oförenliga, vilket inte är en helt rättvis förklaring, Patel och Davidsson (1991, s. 12) menar att det är 
mer korrekt att se de två metoderna som var sin ändpunkt. Merparten av den forskning som 
bedrivs inom samhällsvetenskapen befinner sig någonstans i mitten av denna linje. Kvantitativ 
forskning har ofta inslag av verbala analyser precis som kvalitativ forskning ofta har inslag av 
statistiska analyser. 
 
 
 

 
 

Figur 1 Undersökningsmetod, Patel & Davidsson 1991, s. 12 

2.2.1 Kvantitativ metod 

 
Inom den kvantitativa metoden är oftast arbetsfaserna strängt åtskilda och det finns klara 
riktlinjer om hur undersökningen ska genomföras (Repstad 1993, s. 13).  Statistik, matematik och 
formler är vanliga verktyg för den kvantitativt inriktade undersökningsmetoden, där idealet är 

Kvalitativt inriktad 
forskning 

Kvantitativt 
inriktad forskning 

Enbart verbala 
analyser 

Enbart statistiska 
analyser 
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hämtat ur naturvetenskapen (Andersen 1998, s. 29). Syftet för kvantitativa studier både inom natur- och 
samhällsvetenskap handlar ofta om att finna orsaken till varför olika företeelser sker och hur det 
kan vara möjligt att påverka de upptäckta faktorerna (Repstad 1993, s. 12-13). Till skillnad från den 
kvalitativa metoden så vill den kvantitativa orsaksförklara utredningens problem för att kunna 
pröva om resultaten är representativa för alla de enheter som är önskvärda, det vill säga om 
resultaten är generaliserbara (Andersen 1998, s. 31).  
 
Den kvantitativt inriktade forskaren bör betrakta problemet på avstånd och relationen dem 
emellan bör vara objektiv. Det är dock mycket svårt för forskaren att hålla sig helt neutral, det 
finns alltid vissa grundvärderingar och tidigare kunskaper som inte går att bortse ifrån. (Holme & 
Solvang 1997, s. 155)  
 

2.2.2 Kvalitativ metod 

 
Vid bruket av kvalitativa metoder är syftet att få en djupare förståelse för studiens problem och 
dess samband med helheten (Andersen 1998, s. 31). Endast en eller några få miljöer studeras i sin 
helhet till skillnad från kvantitativ metod där forskaren mer intresserar sig för åtskilda variabler 
(Repstad 1993, ss. 9-10). Det primära kunskapssyftet är förstående, inte förklarande, och det finns en 
nära, subjektiv relation mellan forskaren och det undersökta problemet (Holme & Solvang 1997, s. 13).  
 
I kvalitativ forskning så är texten det huvudsakliga arbetsmaterialet, till exempel bearbetning av 
genomförda intervjuer eller av andra författares textmaterial i form av artiklar och böcker. Ofta är 
textmaterialet mycket omfattande och gör därför kvalitativa studier relativt tids- och 
arbetskrävande. (Patel & Davidsson 1991, s. 100) Analyser av arbetsmaterialet sker löpande under 
arbetets gång, de berikar undersökningen genom att ge upphov till ny och oväntad information 
och idéer om hur arbetet vidare kan utformas (Bryman 1997, s. 83). Det kvalitativa forskningsarbetet 
är på så sätt flexibelt och ett ytterligare tecken på det är tendensen för studiens olika faser att flyta 
in i varandra. Parallella faser där problemformuleringen sker samtidigt som teoristudierna, där 
även analysen kan ha påbörjats är ett signum för den kvalitativa metodens arbetssätt. (Repstad 1993, 
s. 10) 
 

2.2.3 Vald undersökningsmetod 

 
Jag avser att utgå från den kvalitativa undersökningsmetoden, då den ger en mer rättvis inblick i 
det aktuella problemet och går i linje med problemformuleringen. Min intention med studien är 
att skapa en djup förståelse för problemområdet och utröna detaljerad information från de 
empiriska källorna. Eftersom studien endast har två empiriska källor utgör de ingen möjlig bas 
för en kvantitativ studie. Jag tror förvisso att oavsett antalet källor så är en kvalitativ studie att 
föredra med tanke på problemställningens öppna formulering. Under arbetets gång tillåts egen 
subjektiv tolkning, analys och struktur av material, vilket är nödvändigt för att skapa en 
helhetsbild av studien. De tankar och tolkningar som uppstår under uppsatsskrivandet kommer 
också att medverka i studiens utformning tack vare den tillåtna subjektiviteten. 
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2.3 Metodansats 
 
Induktion och deduktion är två olika tillvägagångssätt för att systematiskt och teoretiskt 
undersöka samhällsförhållanden. De visar hur teori och empiri ska samspela för att kunna dra 
vetenskapliga slutsatser. Vid undersökande studier är de båda ansatserna ofta invävda varandra. 
(Wigblad 1997, s. 25) En blandning av induktion och deduktion resulterar i en tredje metodansats, 
abduktion (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42).  
 

2.3.1 Induktion 

 
Att ha ett induktivt förhållningssätt innebär att följa upptäckandets väg. Forskningsobjektet 
studeras utan att grundas på en tidigare känd teori, istället formuleras teorin utifrån forskarens 
insamlade empiriska material. (Patel & Davidsson 1991, s. 21) Induktion kan till exempel användas som 
utgångspunkt vid arbete inom ett område som inte är vidare utforskat. När forskaren angriper ett 
ämne utan några större kunskaper så görs det relativt förutsättningslöst, utan klara hypoteser och 
med en ganska vag problemställning. Syftet är att utveckla begrepp om ett fenomen och skapa 
största möjliga helhetsbild av fenomenets alla aspekter. (Halvorsen 1992, s. 43). Kvalitativa forskare 
brukar undvika att specificera teorin i förväg eftersom det kan leda till för hastiga slutsatser och 
en felaktig förhandsbild av de frågor som ska studeras (Bryman 1997, s. 99). Upplägget av studien är 
flexibel och eftersom teorin baseras på det empiriska materialet som är typiskt för en speciell 
situation, tid eller grupp av människor, så är osäkerheten kring teorins omfång stor (Patel & Davidsson 
1991, s. 21). 
 

2.3.2 Deduktion 

 
Det andra angreppssättet, den deduktiva ansatsen innebär att forskaren följer bevisandets väg 
(Patel & Davidsson 1991, s. 21). Deduktion innebär att det ur en redan befintlig teori härleds nya 
hypoteser som därefter kan prövas med empiriska undersökningar och användas för att göra 
förutsägelser och försök till att dra logiska slutsatser (Holme & Solvang 1997, s. 51). Den deduktiva 
ansatsen förutsätter en precis frågeställning och ofta formuleras den som en hypotes för att 
undersöka huruvida de empiriska konsekvenserna som kan härledas ur teorin överensstämmer 
med de faktiska förhållandena. (Halvorsen 1992, ss. 45-46, 79) 
 

2.3.3 Abduktion 

 
Abduktion utgår från empiriska fakta precis som induktionen men avvisar inte teoretiska 
föreställningar och ligger därför också nära deduktionen. Analysen av empirin kan till exempel 
kombineras med studier av tidigare teorier som inspiration för att upptäcka mönster och få större 
förståelse. Under forskningsprocessen sker därmed en alternering mellan teori och empiri vilket 
leder till att de båda tolkas i skenet av varandra. (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42) Abduktion är ingen 
metod som används schematiskt utan kräver djup erfarenhet inom det aktuella ämnet och 
slutsatserna är inte strikt logiska utan måste prövas återigen genom praktiska försök (Wallén 1996, s. 

48). Det kan liknas vid en process under vilken empirin bearbetas med hjälp av teoretiska 
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förkunskaper och ny teori utvecklas. En hemeneutiker skulle kalla det en ”hermeneutisk spiral, 
med tolkning av fakta som det redan finns en viss kunskap om. (Alvesson & Sköldberg 1994, ss. 42, 45) I 
och med växlingen mellan teori och empiri kan metoden kallas en blandning av induktion och 
deduktion. Under processens gång utvecklas dels det empiriska materialet gradvis och dels 
justeras och förfinas även teorin (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 42). Den första pilen i fältet för 
abduktion är streckad från  
empiri till ytstruktur för att 
visa att den egentliga 
abduktionen börjar först i 
och med lyftet från 
empiriska till teoretiska 
mönster. Från yt till djup-
struktur. (Alvesson&Sköldberg, 
1994, s. 45) 

Figur 2 Metodansats, Alvesson & Sköldberg 1994, s. 45                   

 

2.3.4 Vald metodansats 

 
Jag har valt att låta uppsatsen utgå från den abduktiva ansatsen vilket innebär en fördjupning i 
redan kända teorier. Eftersom jag har upplevt en brist av specifik litteratur för modebranschen 
utgör det empiriska materialet ett parallellt komplement till studien. Under uppsatsens gång 
kommer jag att ha möjligheten att pendla mellan tidigare teorier och egna upptäckter i empirin 
vilket i kombination hjälper mig att finna relevanta slutsatser. Tidigare erfarenheter och 
kunskaper hjälper mig att skapa en föreställningsram för studiens utformning och riktning. Att 
jag har tagit avstånd från att enbart ha en deduktiv inriktning beror på att jag i största mån vill 
undvika en allt för stor styrning från teorin och därmed förhastade slutsatser. Eftersom uppsatsen 
utförs under kort tid så krävs instudering av relevant teori på ett tidigare stadium och utesluter för 
den aktuella studien även en rent induktiv ansats.   
  

2.4 Undersökningsansats 
 
Innan utredningen påbörjas är det viktigt att ha kartlagt syftet och vad den kunskap som 
produceras ska resultera i. Det har stor betydelse för det problem som studeras och hur det 
angrips. (Andersen 1998, ss. 17-18) De flesta undersökningar kan klassificeras efter hur mycket kunskap 
forskaren har i ämnet innan studien inleds (Patel & Davidsson 1991, ss. 10-11). 
 

2.4.1 Explorativt syfte 

 
De utredningar som syftar till att utforska mindre kända eller okända fenomen, det vill säga 
problemidentifierande undersökningar, kallas explorativa. Här finns inga eller ytterst få tidigare 
kunskaper om problemet i fråga och avsikten är att belysa ett problemområde allsidigt och 
framställa kunskap som kan ligga till grund för vidare studier. (Andersen 1998, s. 18) Vid explorativ 
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undersökningsansats används ofta ett flertal olika tekniker för att inhämta information till skillnad 
från den deskriptiva där det oftast endast används en teknik (Patel & Davidsson 1991, s. 11). 

 

2.4.2 Deskriptivt syfte  

 
Då forskaren redan besitter kunskap inom sitt problemområde och ämnar beskriva ett fenomen 
som rör individer, situationer eller händelser så kallas undersökningen deskriptiv. 
Beskrivningarna kan gälla historiska eller nutida förhållanden, bakgrunden eller konsekvensen av 
en händelse eller relationer mellan olika händelser. (Andersen 1998, s. 18) Deskriptiva studier 
begränsas ofta till att beskriva ett fenomen eller ett fåtal perspektiv av ett fenomen och studera 
dem grundligt och detaljerat. (Patel & Davidsson 1991, s. 11) 
 

2.4.3 Förklarande och förstående syfte 

 
Förklarande syfte tar upp ”varför-problem” och den typ av förklaring som är relevant (Wallén 1994, 

s. 46). Meningen är att förstå och förklara förhållandet mellan olika händelser och fenomen, att öka 
förståelsen av varför saker och ting inträffar på de sätt de gör (Denscombe 2004, s. 38). Förklarande 
undersöknignar har nära kontakt med det förutsägande samt det förändrande och har ofta ett 
generaliserande syfte. Det förklarande syftet har också en förstående sida som är förankrad i de 
sociala och humanistiska vetenskaperna. I förstående undersökningar läggs vikt vid att utveckla 
nya förståelseramar och nya tolkningar. (Andersen 1991, ss. 20-21) 
 

2.4.4 Valt syfte 

 
Det primära syftet med uppsatsen är att beskriva och kartlägga hur de två fallföretagen arbetar 
med varumärkesutvidgning. Enligt det deskriptiva syftet har jag endast valt två 
undersökningsenheter för att kunna göra en grundligare och mer detaljerad undersökning. 
Eftersom jag redan tidigare besitter en viss kunskap inom området så får det explorativa syftet 
inget utrymme. Då emellertid teori saknas specifikt för modebranschen får uppsatsen istället 
inslag av det förstående syftet i och med intentionen att utveckla nya förståelsramar och 
tolkningar.   
 

2.5 Forskningsdesign 
 
Forskningsdesignen beskriver på vilket sätt det utvalda problemområdet ska utforskas och vilken 
teknik som är mest lämplig att använda för datainsamlingen (Halvorsen 1992, s. 61). Valet av 
forskningsdesign är mycket viktigt för studiernas fortskridande. I efterhand är det svårt att ändra 
forskningsdesign, noga och tidigt gjorda avväganden är därför en förutsättning för ett lyckat 
resultat. (Esaiasson et. al. 2005, s. 95) 
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2.5.1 Fallstudie 

 
Fallstudier behandlar samtida eller historiska fenomen inom verklighetens ramar där gränserna 
mellan problemet och dess sammanhang inte är självklart. Det centrala för fallstudier är att de är 
icke-experimentella och att de innebär studier av en eller få undersökningsenheter. (Andersen 1998, 
ss. 129-130) Fallstudier används ofta vid undersökningar av förändringar och processer, det vill säga 
hur ett fenomen utvecklar sig och syftet är att utveckla en helhetsförståelse. För att skapa just en 
helhetsförståelse bör den insamlade informationen vara så täckande som möjligt, men med tanke 
på de få enheter som undersöks så är syftet inte att göra generaliseringar utan att istället skapa en 
mer analytisk undersökning. (Halvorsen 1992, ss. 67-68) Fördelen med fallstudier är att forskaren 
studerar vad som sker under verkliga förhållanden vilket kan ge djupa kunskaper om själva 
förloppet. Däremot går det inte att säga huruvida den utforskade företeelsen kan appliceras på 
undersökningsenheter utanför den aktuella studien. (Wallén 1994, s. 115)     
 

2.5.2 Longitudinella studier 

 
Longitudinella studier kan även kallas panel- eller uppföljningsstudier eftersom de syftar till att 
följa ett urval under en längre period. Det problem som uppstår vid longitudinella studier är 
tidsåtgången och bortfallet, efter ett antal år kan det vara svårt att få tag på samma personer som 
var med i det första urvalet. (Halvorssen 1992, s. 65)   
 

2.5.3 Vald forskningsdesign 

 
Jag har valt att använda fallstudie som forskningsmetod då det går hand i hand med det 
hermeneutiska förhållningssättet och den kvalitativa metodteorin som innebär få 
undersökningsenheter och syftet att skapa en helhetsförståelse. Två djupgående intervjuer 
kommer att genomföras med representanter från J Lindeberg samt Peak Performance och ligga 
till grund för vidare studier och analys. De få undersökningsenheter som används för uppsatsen 
ger låg generaliserbarhet och det hade varit intressant att göra en longitudinell studie och följa 
olika varumärken och de utvidgningar de gör under en längre period. En sådan undersökning 
förhindras dock av de knappa resurser som är avsatta för uppsatsen. 
 

2.6 Datakällor 
 
Uppsatsskrivande innebär att kategorisera, hitta, välja och analysera källmaterial. Det finns två 
olika typer av data och hur information samlas in; primärdata och sekundärdata. Målet är att få ett 
balanserat urval, i de flesta uppsatser används både primär- och sekundärdata. (Bell 2000, ss. 92, 96)  
 

2.6.1 Primärdata 

 
Primärdata är den typ av information som samlas in av författaren under arbetets gång genom en 
eller flera datainsamlingsmetoder (Halvorsen 1992, s. 72). Informationen kan erhållas genom 
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fältstudier, såsom intervjuer, experiment, enkäter eller observationer. Primärdata ger god relevans 
och bakgrund till det studerade ämnet. (Andersen 1998, s. 151)  
 

2.6.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata innebär tidigare insamlad information som är framtagen av andra personer i ett 
annat syfte än till den aktuella undersökningen. Den aktuella forskningen blir en tolkning av 
redan befintlig data som baseras på en annan primärkälla. (Bell 2000, s. 94) Att använda redan 
existerande data kan spara mycket tid och det finns ett stort antal källor att använda när det gäller 
sekundärdata (Andersen 1998, s. 158). Exempel på sekundärdata kan vara; processdata 
(tidningsartiklar, riksdagsdebatter), bokföringsdata (företagsredovisningar, offentliga register) 
och forskningsdata (information insamlad av andra forskare som grundas på intervjuer och 
undersökningar) (Halvorsen 1992, s. 72). 
 

2.6.3 Valda datakällor 

 
Under uppsatsskrivandet kommer både primär- och sekundärdata att användas. Primärdatan 
kommer att baseras på personliga intervjuer med de utvalda fallföretagen, vilket förhoppningsvis 
ska ge god information för att kunna lösa problemställningen. För att få ut så relevant information 
som möjligt kommer intervjuerna att genomföras med personer som är väl insatta i företagens 
verksamhet och de områden som är aktuella för studien.  
 
Uppsatsens sekundärdata kommer att bestå av en litteraturstudie där information är hämtad ur 
böcker, föreläsningar och vetenskapliga artiklar. Den litteratur som jag planerar att använda 
behandlar bland annat marknadsföring, varumärkesbyggande, varumärkesutvidgning och 
konsumentbeteende.  Avsikten är att sekundärkällorna ska ge djupare kunskap och en bättre 
förmåga att analysera den insamlade primärdatan. Genom att läsa in mig på ämnet har jag fått en 
uppfattning om vilka som är de mest citerade forskarna och grundat min litteraturstudie på deras 
teorier. För att få bättre bredd och djup i teorierna har jag även tagit till mig av andra författares 
åsikter för att kunna jämföra likheter och olikheter författarna emellan.  
 

2.7 Kontaktmetod 
 
De vanligast förekommande kvalitativa kontaktmetoderna är intervjuer av olika slag. I kvalitativa 
studier finns en stor närhet till det undersökta objektet vilket möjliggör en god interaktion mellan 
författare och intervjuobjekt. (Holme & Solvang 1997, ss. 92, 99) Målet för kvalitativa intervjuer skiljer 
sig från hur intervjuer vanligen används inom forskning, ibland används frågeschema men ofta är 
utgångspunkten löst formulerad och undersökningspersonen får väldigt fria tyglar (Bryman 1997, s. 

59). En av fördelarna med intervjuer är den flexibilitet som kontaktmetoden ger med möjlighet till 
att ställa följdfrågor, att följa tonfall, mimik och pauser. Sådan information och respons som är 
omöjlig att fånga i till exempel en enkät. De problem som intervjuer kan medföra är bland annat 
att de tar relativt lång tid att förbereda, genomföra och analysera. Det är även lätt hänt att skevhet 
uppstår för att intervjuaren bara har valt ut aspekter som överensstämmer med egna uppfattningar 
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eller omedvetet genom sitt språkbruk och tolkning leder intervjupersonen i en viss riktning. (Bell 
2006, ss. 158, 167)  
 

2.7.1 Personlig intervju 

 
Personlig intervju är en teknik som genom ett antal frågeställningar till en individ ger information 
till studien. Genom den personliga intervjun skapas förutsättningar för en god kontakt och 
därmed djupgående och uttömmande svar. Här används inga standardiserade frågeformulär. Även 
om forskaren har en manual med vilka faktorer som är viktiga för intervjun så eftersträvas en så 
liten styrning som möjligt av undersökningspersonen. Syftet med intervjun är att skapa en 
förklarande bild av ett fenomen, varför undersökningspersonen uppmuntras att delaktighet 
bidraga till samtalets utveckling. (Holme & Solvang 1997, ss. 99-101) Intervjun kan vara strukturerad i 
varierande grad beroende på frågornas utformning vilket därmed påverkar intervjuobjektets 
utrymme att besvara frågan. En högre grad av struktur ger högre validitet, men lämnar mindre 
utrymme för tolkande svar. (Lundahl & Skärvad 1999, s. 94)  
 

2.7.2 Fokusgrupp 

 
Intervju av en fokusgrupp innebär att flera respondenter deltar samtidigt. Fokusgrupper ger 
forskaren möjlighet att studera socialt samspel och skapa en diskussion av det aktuella ämnet för 
att mana fram gemensamt utarbetad information inom gruppen. Temat får en bredare belysning 
då individer inom gruppen ställer motfrågor eller kommer med påståenden så att det uppstår en 
diskussion. De data som gruppintervjun resulterar i visar hur deltagarna tillsammans har tänkt 
kring ett fenomen. (Esaiasson et al 2005, ss. 345-346) Det positiva med gruppintervjuer är att de ger 
fylligare information då undersökningspersonerna kan följa upp varandras resonemang. De 
intervjuade personerna kan även känna sig tryggare i en gruppintervju och på ett mer avslappnat 
sätt återge sina åsikter. Att respondenterna är trygga med varandra är en förutsättning för en 
lyckad gruppintervju. De problem som annars kan uppstå är att endast ”accepterade och tillåtna 
synpunkter” kommer fram och eventuella minoritetsuppfattningar hålls inne. (Repstad 1999, ss. 83-84)  
 

2.7.3 Vald kontaktmetod 

 
En personlig och delvis strukturerad intervju kommer att genomföras med försäljningsanalytiker 
Anders Rydgren från Peak Performance och på J Lindeberg kommer en gruppintervju att föras 
med produktchef Anna Lönnerstedt och produktionschef Kristin Roos. Intervjumallarna kommer 
att utformas i förväg och vara anpassade till de olika intervjuobjekten för att minska risken för 
mätfel och stärka validiteten. Jag kommer dock att undvika ett alltför standardiserat 
frågeformulär eftersom avsikten är att få fram respondenternas synpunkter och uppfattningar. 
Intervjufrågor av djupgående karaktär kommer att ställas men till största del kommer intervjun 
innehålla öppna frågor för att uppmuntra intervjuobjekten att bidraga med egna tankar som kan 
vara relevanta för undersökningen. Intervjufrågorna till de båda fallföretagen går att återfinna i 
bilaga 3 och 4. Vid båda intervjuerna kommer diktafon att användas för att slippa lägga 
koncentrationen på anteckningar och i stället kunna fokusera på respondentens svar och ha 
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möjlighet att ställa följdfrågor. Vid eventuella oklarheter efter utförd intervju kommer kontakt att 
ske via e-mail och telefon.  
 

2.8  Urval 
 
Oavsett hur liten undersökning som genomförs är det viktigt att få ett så representativt urval som 
möjligt för att uppnå ett sanningsenligt resultat (Bell 2006, s. 148). Urvalets storlek är också en viktig 
aspekt, ju större urvalet är desto större är studiens generaliserbarhet. Urvalet står i en väldigt stark 
relation till studiens syfte. Då syftet är att utveckla frågeställningen och skapa förslag och idéer 
till vidare forskning så räcker det att välja ut några få enheter som är lätta att få tag på. Om syftet 
däremot är att uttrycka sig om en population så krävs ett större antal enheter som är 
representativa för den populationen. För att kunna göra ett lämpligt urval måste därför syftet med 
undersökningen vara väl klarlagt. (Holme & Solvang 1997, ss. 185-186)  
 

2.8.1 Sannolikhetsurval  

 
Ett grundläggande krav för sannolikhetsurval är att sannolikheten för att en enhet ur populationen 
som kommer med i urvalet, ska vara känd. Sannolikheten behöver inte vara lika stor för alla 
enheter men det ska vara känt hur stor den är för olika enheter. Det finns olika typer av 
sannolikhetsurval beroende på hur stor chans en enhet har att komma med i urvalet. (Holme & 

Solvang 1997, s. 184) Sannolikhetsurval är en relativt stark garanti mot felmarginaler men om de 
eventuellt förekommer är det fullt möjligt att fastställa hur stora de är (Halvorsen 1992, s. 98). 
 

2.8.2 Icke sannolikhetsurval 

 
Vid icke sannolikhetsurval väljs inte respondenterna slumpmässigt utan en subjektiv avsikt ligger 
till grund för urvalet vilket medför att sådana urval sällan är representativa för en hel population 
(Holme & Solvang 1997, s. 183). Det finns olika typer av icke sannolikhetsurval; subjektivt urval där 
forskaren själv väljer ut de enheter han eller hon anser vara representativa, eller självselektion, 
där enheterna själva väljer om de vill deltaga eller inte. Det kan till exempel ske genom att de 
väljer att svara på en annons där intervjupersoner sökes till ett visst projekt. Tillfällighetsurval är 
en tredje variant där forskaren exempelvis står på gatan och tillfrågar olika personer som råkar 
passera, och till sist, kvoturval som är en mer avancerad form av tillfällighetsurval. (Halvorsen 1992, 
s. 100) Metoden går ut på att forskaren ska välja ut hur många enheter med specifika egenskaper, 
till exempel kön och ålder, som ska deltaga och urvalet sätts då samman av att forskaren 
uppfyller de kvoterna (Svenning 1999, s. 104).  
 

2.8.3 Vald urvalsmetod 

 
Studiens empiri kommer att grundas på information från intervjuer med personer från J 
Lindeberg och Peak Performance. Ett icke sannolikhetsurval med subjektiv inriktning används 
eftersom jag själv har valt ut de företag jag anser vara representativa för problemställningen. 
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Valet baseras på det faktum att det är två av de största livsstilsföretagen inom svensk 
modebransch och därför är relativt representativa, samtidigt som jag måste medge att även ett 
privat intresse för företagens strategier har spelat in. Min intention är att intervjua de personer 
inom företaget som är mest insatta i problemområdet för att få ut så väsentlig information som 
möjligt.  
 

2.9 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
Den valda metoden för insamling av information måste alltid kritiskt granskas för att avgöra 
uppsatsens reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) (Bell 2006, s. 117). Vid en kvalitativ 
studie där informationskällor baseras på ett subjektivt val så är risken för tolkningsfel särskilt hög 
och författaren bör därför ha en kritisk syn vid insamlandet av material och vid val av 
tillvägagångssätt. Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men hög validitet garanterar alltid 
hög reliabilitet. (Patel & Davidsson 1991, s. 85) 
 

2.9.1 Validitet 

 
Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad den är avsedd att göra (Bell 2006, 
s. 117). Forskaren måste kunna visa att studiens data och analys är fast förankrade i information 
som är relevant, autentisk och verklig, validiteten fungerar som en garanti för läsaren (Denscombe 
2004, s. 124). 
 
Det finns olika varianter av giltighetsbegreppet, forskare brukar skilja på undersökningens inre 
och yttre validitet. Inre validitet brukar också kallas logisk validitet och åsyftar den direkta 
kopplingen mellan teori och empiri. Rent konkret kan det förklaras vidare som att intervjua rätt 
personer, att ta med rätt antal indikatorer för att täcka en fråga, att använda rätt mätinstrument vid 
rätt tillfälle, etcetera. Den enklaste formen av inre validitet kallas ytvaliditet och begränsar sig till 
forskarens personliga bedömning av överensstämmelse mellan teori och empiri. (Svenning 1999, ss. 
61-62)   
 
Den yttre validiteten handlar mer om projektet som helhet och hur generaliserbar studien är 
(Rosengren & Arvidsson 1992, s. 71). Generaliserbarheten är intressant dels från ett urval till en 
population och dels mer abstrakt från en specifik studie till en allmän teori. En grundläggande 
förutsättning för att kunna dra generella slutsatser både ur kvantitativa och kvalitativa studier är 
en korrekt empirisk grund. Om ett felaktigt stickprov dras i den kvantitativa undersökningen så 
riskeras försöken till att skatta populationen, detsamma gäller ett oriktigt intervjuunderlag i en 
kvalitativ studie varifrån inga generaliseringar kan göras. (Svenning 1999, s. 62) 
 

2.9.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet står för tillförlitlighet och mäter i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Det innebär att en upprepning av 
undersökningen ska visa ett likvärdigt resultat som vid första gången, oberoende vem som 
genomför den. (Denscombe 2004, s. 25) Vid användning av intervjuer är studiens tillförlitlighet 
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relaterad till intervjuarens erfarenhet och förmåga. Reliabilitet uttrycker noggrannheten i arbetet 
och ska bidra till att felfaktorer och subjektiva bedömningar så lite som möjligt påverkar 
registreringen av intervjusvaren. Exempel på metoder för att höja reliabiliteten vid 
intervjusituationer kan vara att utföra standardiserade intervjuer, att låta en neutral person 
medverka under intervjun för att registrera intervjusvaren parallellt med intervjuaren eller att 
registrera intervjun med en ljudupptagning.(Patel & Davidsson 1991, s. 87) För att säkerställa hög 
reliabilitet är noggrannhet och uppmärksamhet under hela forskningsprocessen viktigt. (Holme & 
Solvang 1997, s. 167) 
 

2.9.3 Syn på validitet och reliabilitet 

 
De delvis strukturerade intervjuer som ska genomföras ger förhållandevis god reliabilitet men 
med vissa brister då icke strukturerade frågor kan sänka tillförlitligheten. Intentionen med de 
delvis strukturerade intervjuerna är att få så mycket fakta som möjligt utan att begränsa 
respondenterna. Jag är medveten om att fria svar från respondenterna kan medföra en egen 
tolkning samt oväsentlig information. För att förhindra det utformas frågorna i förväg på ett 
sådant sätt som ger information som är relevant för studien. Båda intervjuerna kommer att 
registreras med diktafon för att i efterhand ha möjlighet att återgå och kontrollera informationen. 
Det ger en försäkran om att ha uppfattat respondenterna på rätt sätt och stärker därigenom 
validiteten. För att stärka reliabiliteten hos de uppgifter som inhämtas från sekundärkällor väljs 
sådan information som är aktuell och samtida, dessutom föredras teorier från ursprunglig källa 
framför bearbetade versioner.  
 
Eftersom de undersökta enheterna är få och generaliserbarheten därmed begränsad så är det svårt 
att leva upp till en hög extern validitet. Självklart arbetar jag ändå för ett så korrekt 
empirimaterial som möjligt från min sida, i en kvalitativ studie är det svårt att avgöra huruvida 
intervjuunderlaget är riktigt och korrekt eftersom det till viss del beror på respondenterna. 
 
I kvalitativa studier finns det ett inneboende tolkningsproblem i och med svårigheten att se ur 
aktörens ögon. Jag har valt att fokusera på ett företagsperspektiv och påpekar därför svagheterna i 
eventuella tolkningar av konsumentupplevelser. Självklart kan även tolkningarna av företagen 
diskuteras eftersom de görs ur ett subjektivt perspektiv. Viljan finns att göra en objektiv tolkning 
av den information som har samlats in för att ge en så rättvis och korrekt återberättelse som 
möjligt. 
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3 Teoretisk referensram 

 
 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Syftet 
är att ge läsaren en förståelse för ämnet och en redogörelse för relevanta teoretiska begrepp. 
Inledningsvis skildras varumärkets betydelse och uppbyggnad. Vidare presenteras teorier om 
varumärkesutvidgning med betoning på tillvägagångsstrategi samt fördelar och nackdelar. 
 

3.1 Varumärkets betydelse 
 
Produkter har inga röster. Hur ska en konsument som står inför en märkeslös produkt kunna 
avgöra om han eller hon blir nöjd om det inte finns någon avsändare? (Kapferer 1992, s. 87) Redan 
tidiga historier påstår att hantverkare vid försäljning stämplade sina varor för att nöjda kunder 
skulle minnas produktens ursprung och återkomma, därav det engelska namnet brand som både 
betyder stämpel och varumärke på svenska. Handeln har därefter utvecklats men varumärkets 
initiala funktion är densamma även idag; varumärken fungerar som urskiljare i det enorma 
produktutbud som finns. (Hedén och McAndrew 2005, s. 69) 
 
Enligt det klassiska varumärkeskonceptet så är ett varumärke detsamma som en produkt och 
tillsammans är de lika med ett löfte. Om ett varumärke endast relaterar till en fysisk produkt och 
ett löfte så kan det i stort sett inte användas för att täcka in nya produkter, vilket gör det till ett 
mycket restriktivt koncept och till en filosofi som skapar ett överflöd av varumärken. (Kapferer 1992, 
ss. 85-86) Ett varumärke uppstår till en början blott som ett namn till en produkt och inte förrän 
namnet förlorar sin strikta förutbestämda status så blir det till ett varumärke i sin rätta 
bemärkelse. Genom sitt sätt att kommunicera så utrustas varumärket gradvis med egenskaper, 
image och uppfattningar som formar en identitet, stil och ett sätt att upplevas. Efter att ha 
utvecklats från sin primära funktion där det endast stod för ett företagsnamn och upptog en plats 
på butikshyllan har varumärkets betydelse ökat, inte bara som fysisk produkt utan som 
kommunikationsmedel. (Kapferer 1992, ss. 85-86)  
 
Ett företags varumärkesfilosofi måste vara lika väl genomarbetad som affärsidén och ha såväl 
klara mål som en tydlig strategi, eftersom det förenklar underhållsarbetet av 
varumärkesidentiteten. Uppbyggnaden och arbetet med varumärket är en kontinuerlig process 
utan slut, skapandet av ett starkt varumärke bygger på en helhetssyn och en kontinuitet i allt 
företaget gör. Det gäller till exempel i beslut om produkter, reklam och annonsering, vilka 
evenemang företaget kan deltaga i, personalens klädsel och butikernas arkitektur, med mera. 
Förutom konsekvens så är långsiktighet en viktig komponent, att hela tiden hålla fast vid 
ursprungskonceptet samtidigt som det ska ligga rätt i tiden. (Hedén & McAndrew 2005, ss. 73-74) 

 

3.1.1 Varumärkets funktioner 

 
Melin (1997) beskriver hur ett varumärke har olika funktioner beroende på ur vilket perspektiv det 
betraktas (Melin 1997, s. 25). Det kan vara antingen ur konsumentens eller ur företagets perspektiv 
och i nästkommande stycken kommer de olika funktionerna att beskrivas nämare.  
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Från konsumentens sida är det främst följande fem begrepp som är viktiga; informationskälla, 
katalysator, garant, riskreducerare och imageskapare. Med sin identifierande och 
individualiserande förmåga fungerar varumärket som en informationskälla som informerar 
kunden om pris, kvalitet och funktion. Med varumärket som referenspunkt kan konsumenten 
jämföra det med andra alternativ och göra en egen värdering utifrån det. (Melin 1997, s. 28) För 
konsumenten kännetecknar varumärket produktens källa vilket ger det en speciell betydelse (Keller 
1998, s. 7). Tack vare sina attribut så underlättar varumärket konsumentens val bland produkterna 
på marknaden (Melin 1997, s. 28). Med hjälp av tidigare erfarenheter så kan konsumenterna lära sig 
om varumärken och komma fram till vilka som tillfredställer deras behov samt önskemål och 
vilka som inte gör det (Keller 1998, s. 7). Då konsumenten fastnat för en produkt så underlättar 
varumärket valsituationen vid ett återköp. Det medför därmed både en tids- och 
kostnadsbesparing för konsumenten och får funktionen av en katalysator. (Melin 1997, s. 28) Då 
konsumenten känner igen ett varumärke och besitter viss kunskap om det så krävs det inte lika 
mycket energi eller tid i köpbeslutet. Ur ett ekonomiskt perspektiv hjälper varumärket 
konsumenten att spara både tid och kraft, genom hur mycket de behöver tänka kring valet, och 
hur mycket de behöver leta efter en produkt. (Keller 1998, s. 7)  
  
Alla varumärken garanterar inte hög kvalitet men det kan däremot vara en garant för jämn och 
konsistent kvalitet. En jämn kvalitet som uppfyller konsumentens förväntningar och behov är 
grunden för konsumentens märkeslojalitet. (Melin 1997, s. 29) Relationen mellan varumärke och 
konsument kan ses som en typ av pakt. Konsumenter offrar sin tillit och lojalitet med en 
förväntning om att varumärket ska prestera, ha en passande prissättning, promotion och 
distribution. (Keller 1998, s. 8) Köp av vissa produkter som till exempel kläder, bilar eller läkemedel 
kan innefatta risker av social, ekonomisk eller fysisk karaktär (Melin 1997, s. 29). Social risk innebär 
att produkten kan få konsumenten att känna sig obekväm i sin omgivning, ekonomisk risk 
innebär att produkten eventuellt inte är värd sitt pris och till sist, fysisk risk inträffar då produkten 
rentav utgör ett hot mot konsumentens fysiska hälsa (Keller 1998, s. 8). Genom att konsumenten 
väljer ett välkänt varumärke kan den upplevda risknivån reduceras väsentligt, varumärket blir på 
så sätt en riskreducerare (Melin 1997, s. 29). Till den grad som konsumenten finner vidare fördelar 
och är nöjda med varumärket så fortsätter de med största sannolikhet att vara det troget. Det är 
inte säkert att de fördelarna är funktionella, de kan också vara symboliska och låta konsumenten 
uttrycka sin självbild genom att konsumera. Vissa varumärken är kända för att vara omtyckta av 
vissa typer av människor och reflekterar därför en viss typ av värden. Genom att konsumera den 
sortens av produkter kan konsumenterna kommunicera både till andra och till sig själv den typ av 
person som de är eller skulle vilja vara. (Keller 1998, s. 8) Den symboliska betydelsen har rationella 
samt emotionella egenskaper och bildar en imageskapare. Den image som varumärket ger är 
ofta mycket viktig för konsumenten och den bild de vill förmedla av sig själva. (Melin 1997, ss. 29-30) 
Daniel Borstein (se Keller 1998, s. 8) menar att för många människor hjälper varumärket människor 
att definiera vilka de är och visa det inför andra. De flesta människor har ett ideal som de inte 
alltid kan leva upp till och för en del konsumenter är gapet större än för andra. En fantasi om hur 
ens person skulle kunna förändras till det bättre kompenserar ibland en brist på extern stimulering 
eller fungerar som ett sätt att fly från verkliga problem. Många varumärken har sin framgång i att 
de attraherar konsumentens fantasier och tillåter oss att utvidga synen på oss själva eller får oss 
att inta en spännande och intressant roll. (Solomon 2008, s. 161) 
 
Ur varumärkesägarens perspektiv är varumärket viktigt som informationsbärare, identitetsbärare, 
positioneringsinstrument, konkurrensmedel och tillväxtgenerator. Som informationsbärare är 
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varumärket individualiserande och identifierande och bär med sig information om produkten som 
bland annat rör innehåll, kvalitet och pris. (Melin 1997, s. 26) Den ensamrätt som ett varumärke ger 
skapar möjligheten att forma en unik märkesidentitet. Flera olika faktorer ligger till grund för 
identiteten, till exempel produktens namn, bakgrund, geografiska ursprung samt reklamens form 
och innehåll. (Melin 1997, s. 27) Det identitetsbärande varumärket erbjuder också juridiskt skydd för 
produktens unika egenskaper. Immaterialrätten försäkrar att företaget kan investera säkert i 
varumärket och skörda framgången av dess tillgångar. (Keller 1998, s. 9) Med varumärkesägarens 
marknadssegmentering som utgångspunkt kan varumärket även användas som 
positioneringsinstrument (Melin 1997, s. 27).  Varumärket signalerar en viss nivå av kvalitet så att 
nöjda kunder lätt kan hitta och välja produkten igen. Varumärkeslojaliteten säkerställer 
efterfrågan för företaget och hjälper till att skapa barriärer som gör det svårt för konkurrenter att 
ta sig in i segmentet. Även om tillverkningsprocessen kan kopieras så är det svårt att reproducera 
konsumentens långvariga intryck från år av marknadsaktiviteter. I den meningen kan 
varumärkning ses som ett starkt verktyg för att säkerställa ett konkurrenskraftigt övertag. (Keller 
1998, s. 9) I och med att varumärket kommunicerar med konsumenten utan direkt inblandning av 
detaljisten utgör det ett starkt konkurrensmedel i sig själv (Melin 1997, s. 27).   
 
För företag är varumärket enormt värdefullt, kapabelt att influera konsumentbeteende, att bli både 
köpt och sålt samt att som tillväxtgenerator förse företaget med en i bästa fall stadig 
vinstutveckling (Keller 1998, s. 9). Ett varumärke som har uppnått en viss nivå av stabilitet har ofta en 
bas av märkeslojala kunder, vari varumärkets tillväxtpotential grundar sig. Varumärket står för 
något unikt som för kunderna representerar ett attraktivt mervärde. Den styrkeposition som det 
utgör ger en god grund för vidare utvidgning av varumärket. (Melin 1997, s. 28)   
 

3.2 Betydelse av identitet och image 
 
Precis som föregående stycke beskriver, med hänvisning till Melin, menar också Kapferer (1992, s. 
34) att image står på mottagarens, alltså konsumentens sida och identitet på sändarens och 
företagets sida. 
 

3.2.1 Image  

 
Image innebär det sätt som en viss publik tänker sig en produkt och hur de själva läser av alla de 
signaler som ges av varumärket (Kapferer 1992 s. 34). Efter att konsumenten har skapat sig en viss 
kännedom om varumärket måste företaget fylla på med en uppsättning positiva associationer som 
är själva essensen av en positiv varumärkes image (Keller 1993, se; Pitta & Katsanis 1995). 
Associationerna bör vara positiva, starka och unika för att ge bra konsumentrespons och vidare 
kan de delas in i tre kategorier; attribut, fördelar och attityder (Pitta & Katsanis 1995). 
 
Generellt sett så relaterar attribut till produktens prestation, de kan vara både produkt- och icke 
produktrelaterade. De produktrelaterade attributen åsyftar produktens fysiska egenskaper och kan 
därför variera beroende på produktkategori. Icke produktrelaterade attribut definieras som externa 
karaktärsdrag som ofta är relaterade till köp- eller konsumtionssituationen, till exempel pris, 
förpackning, typ av konsument, och i vilka situationer produkten används. De är obetydliga för 
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produktens funktion men viktiga för att skapa fortsatta associationer. Till exempel så associeras 
ofta pris med kvalitet. (Pitta & Katsanis 1995)  
 
Fördelarna representerar tillfredställelsen som produktens egenskaper ger och vad specifika 
kunder värderar. De kan klassificeras som funktionella, erfarenhetsmässiga eller symboliska. 
Funktionella fördelar associeras ofta med grundläggande egenskaper och kopplas samman till 
relativt små behov. Erfarenhetsmässiga fördelar relaterar till hur det är att använda produkten och 
fyller behov som stimulering, en viss sinnesstämning eller nyhetsbehag. (Pitta & Katsanis 1995) 
Symboliska fördelar relaterar till konsumentens självkänsla och sammankopplas till sociala eller 
självuppfyllande behov (Maslow 1970,  se; Pitta & Katsanis 1995).  
 
Den viktigaste associationen är konsumentens attityd till varumärket. Enligt Pitta och Katsanis 
(1995) så består attityder av alla de undermedvetna föreställningar som konsumenten har, 
multiplicerat med styrkan av hur positiva eller negativa de är. (Pitta & Katsanis 1995) Målsättningen 
med att skapa en personlighet är att förmänskliga märkesprodukten och ge den en själ. Tanken 
bakom att utveckla en attraktiv personlighet är antagandet att konsumenterna väljer 
märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner. Konsumenterna förväntas därför välja 
märkesprodukter som de vill umgås och synas med. Det innebär att konsumenterna 
företrädelsevis väljer märkesprodukter som bekräftar och förstärker den egna självbilden. Med 
den bakgrunden anses en attraktiv och karismatisk personlighet vara en starkt bidragande orsak 
till att en djup och långvarig relation mellan konsument och märkesprodukt utvecklas.  (Melin 1999, 
s. 94)  
 

3.2.2 Identitet  

 
Varumärkets identitet karaktäriseras vanligen som vad varumärket står för, vad som ger det en 
mening och vad som gör det unikt (Melin 1999, s. 85). ”The identity is the brand’s unique fingerprint 
which makes it one of a kind” (Rao, A.R. & Monroe, K.B. 1989: se Melin 1999, s. 85). Identiteten bygger upp 
stommen i varumärket och ger det en total sammanhållning. Genom den kan positioneringen 
begränsas, uttrycken regleras och försäkra varumärkets individualitet och hållbarhet. 
Positionering är ett användbart verktyg som svarar på frågan; till vilka segment produkten tillhör 
och vad som skiljer den från övriga produkter. En tydlig identitet innebär att varumärket inte kan 
täcka alla positioner på marknaden. (Kapferer 1992, ss. 36-37)     
 
För att varumärket ska vara konkurrenskraftigt över tid krävs konsistens och uthållighet i 
identitetsutvecklingen. Varumärkesidentiteten har därför ibland liknats vid en genetisk kod, det 
vill säga en inbyggd plan för varumärkets utveckling. (Jacoby, J. & Kyner, D. 1973: se Melin 1999, s. 85) 

Melin menar dock att det inte är en helt lyckad liknelse eftersom begreppet ”genetisk kod” för 
tankarna till något som är medfött samt oföränderligt och varumärkesidentiteten i högsta grad bör 
förändras om den blir för svag eller för diffus. (Melin 1999, s. 85) Varumärkesidentiten kan beskrivas 
av sex faktorer i en figur som visar hur de mindre beståndsdelarna tillsammans bildar en 
strukturerad helhet. Figuren kallas identitetsprisman och är fokuserad på märkesidentitetens 
utveckling (Melin 1999, s. 86). Figurens struktur bygger på att varumärket har en röst, ett varumärke 
existerar inte utan att kommunicera. Retoriker menar att tal alltid förmedlar en bild av 
avsändaren, vilket är det samma för produkter. Deras kommunikation ger oss en föreställning om 
vem som talar bakom dem. Även om det inte finns en officiell person bakom varumärket så kan 
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konsumenterna ofta beskriva en 
avsändare som personifierar varumärket. 
All typ av kommunikation måste också 
ha en mottagare. Reflektion och självbild 
omger mottagaren som därmed formar 
och utgör en del av varumärkets 
identitet. Relation och kultur är de två 
överbryggande aspekterna mellan 
avsändare och mottagare. För att bygga 
upp en stark märkesidentitet är det 
viktigt att sträva efter att skapa starka 
bindningar mellan märkesprodukten och 
konsumenten. (Kapferer 1992, ss. 41-42) I 
identitetsprisman förekommer det två 
olika typer av förbindelselänkar, 
relationsskapare och kultur. Med 
relationsskapare avses det att 

märkesidentiteten bör syfta till att skapa olika typer av relationer mellan varumärket och 
konsumenterna. Med kultur avses att märkesidentiteten påverkas av företaget bakom produkten, 
bland annat av dess organisatoriska normer och värderingar. (Melin 1999, ss. 87-88) Figuren har också 
en vertikal delning där fysik, relation och reflektion, utgör de sociala nyanserna och ger 
varumärket sitt utåtriktade uttryck. Aspekterna till höger, personlighet, kultur och självbild är 
istället inbyggda i varumärket och formar en del av dess anda. Figuren tillåter oss att utvärdera 
varumärket i detalj för att upptäcka styrkor och svagheter. (Kapferer 1992, s. 42) 
 
Varumärkets bas är fysiken, kombinationen av självständiga karaktärsdrag som är antingen 
framträdande och gör sig påminda så fort varumärket nämns eller som är passiva och mindre 
urskiljbara. Fysiken är den traditionella basen av kommunikation som överensstämmer med 
varumärkets know how och positionering. Fysiken är en nödvändighet som inte klarar sig på 
egna ben men som formar det första steget i varumärkeskonstruktionen. (Kapferer 1992, s. 38) Det 
enklaste sättet att ge varumärket en personlighet är att koppla samman det med en speciell 
person. Då formas gradvis en bild av varumärket genom det sätt som personen i fråga talar om 
produkten. (Kapferer 1992, s. 39) Målsättningen med att skapa en personlighet är att förmänskliga 
märkesprodukten och ge den en själ. För märkesinnehavaren är det viktigt att märkesidentiteten i 
något avseende är en spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad, samtidigt som identiteten 
måste stämma överens med konsumentens självbild. (Melin 1999, s. 86) Tanken bakom att utveckla 
en attraktiv personlighet är antagandet att konsumenterna väljer märkesprodukter på samma sätt 
som de väljer vänner (de Chernatony, L & McDonald, M.B, 1992: Butterworth-Heineman; Batra, R., Myers, J.G. & Aaker, 

D.A. 1996: se Melin 1999, s. 94) . Konsumenterna förväntas därför välja märkesprodukter som de har en 
god relation till och vill synas med, vilket innebär att konsumenterna företrädelsevis väljer 
märkesprodukter som bekräftar och förstärker den egna självbilden. Med den bakgrunden anses 
en attraktiv och karismatisk personlighet vara en starkt bidragande orsak till att en djup och 
långvarig relation mellan konsument och märkesprodukt utvecklas.  (Melin 1999, s. 94) Varumärket 
har sin egen kultur från vilken produkterna härstammar, de kan sägas förkroppsliga kulturen 
fysiskt. Kulturen innebär ett system av värderingar, en källa av inspiration och varumärkes-
energi, som relaterar till de grundläggande principerna som styr varumärket utåt. Varumärken 
identifierar inte bara produkten, de legitimerar den också och skapar en mening både för 

Figur 3 Identitetsprisman, Kapferer 1992, s. 38 



 

24  

produkten och för konsumenten. Associationer till kulturen kan väckas ur varumärkets 
ursprungsland, i Coca Cola ser vi amerika, i Ralph Lauren ser vi Boston och en produkt som till 
exempel Mars har blivit så internationell att ursprunget har raderats. (Kapferer 1992, ss. 39-40) 
Relationen skapar en möjlighet till ett omärkbart utbyte mellan personer och är mest tydlig i 
servicesektorn och i detaljhandeln. Exempel från modevärlden är Yves Saint Laurent som har en 
aura av förförelse, en sensuell relation mellan två människor genomsyrar produkterna och 
varumärket även om ingen fysisk person presenteras. Eller Dior, som har en mer grandios 
framtoning, med ett framåtsträvande sinne och en stoltserande önskan att glimma likt guld. 
(Kapferer 1992, s. 40) Varumärket reflekterar kundens image, vid förfrågan om skillnaden mellan 
varumärken är den spontana tanken ofta skillnaden mellan varumärkets användare. Reflektionen 
förväxlas ofta med målgruppen som beskriver varumärkets potentiella kunder. Reflektionen 
beskriver istället imagen och är en typ av identifiering. (Kapferer 1992, s. 40) Lacoste, kan tas som 
exempel, det är ett franskt modeföretag, grundat 1933 av tennisspelaren René Lacoste som 
introducerade den då revolutionerande vita piké t-shirten. Alla som bär Lacoste spelar emellertid 
inte tennis, tennisspelare är och har heller aldrig varit målgruppen. Meningen är istället att 
varumärket lacoste ska hänvisa till tennisens kulturella rötter och vara en källa till positiva 
känslor (Kapferer 1992, s. 41). Kunderna vill inte alltid bli porträtterade så som han eller hon faktiskt 
är utan mer så som de önskar bli sedda. (Kapferer 1992, s. 41) Om reflektion är målgruppens yttre 
spegel så är självbilden målgruppens inre spegel. Genom vår attityd till vissa varumärken 
utvecklar vi vissa inre relationer till oss själva. Många Porscheägare till exempel köper den typen 
av bil endast för att bevisa för sig själva att de har möjligheten att göra ett sådant köp och mår bra 
av det. (Kapferer 1992, s. 41) 
 
Det finns enligt Solomon (2008, ss. 164-165) också en teori som menar att människor som har en 
svagare självuppfattning tenderar att fylla sin identitet med symboler som förstärker den. 
Eftersom det som syns utåt av en person är hans eller hennes kläder och accessoarer, så är det de 
attributen som formar bilden av den personen för utomstående. Personens generella 
konsumtionsvanor används på så sätt för att avgöra den sociala statusen och placera honom eller 
henne i ett fack.  
 
Identitetsprismans styrka är att dess sex delar ger en väl sammanhållen helhetsbild av 
märkesidentitetens utveckling. Uppbyggnaden av identitetsprisman är dock inte helt 
motsägelsefri. Melin har en invändning mot begreppet kultur i modellen. Han menar att då 
Kapferer lyfter fram kultur som en viktig förbindelselänk bortser han från det faktum att många 
företag under en lång tid medvetet har valt att låta de enskilda märkesprodukterna vara 
frikopplade från företagsnamnet och därmed även från företagsidentiteten. Orsaken till det är att 
de företagen har en utpräglad multibrand- strategi där en koppling mellan de enskilda 
märkesprodukterna och företagsnamnet skulle riskera att underminera de enskilda 
märkesprodukternas unika karaktär.  (Melin 1999, ss. 87-88) 

 

3.3 Brand Equity 
 
Det är svårt att räkna ut varumärkets exakta värde eftersom det är en immateriell och dold 
tillgång. Att det däremot representerar ett mycket stort värde och att det många gånger är 
företagets främsta tillgång och strategiska konkurrensmedel är många författare överens om, 
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däribland Hedén och McAndrew (2004, ss. 74-75), Melin (1999, s. 9) samt Pitta och Katsanis (1995). 
Varumärkets värde, eller varumärkeskapital är den svenska benämningen på det så ofta 
omnämnda och studerade ämnet, brand equity (Melin 1997, ss. 33-34). Brand Equity är som sagt ett 
mångfacetterat begrepp som har studerats av många experter inom området. De har alla sin egen 
definition som varierar beroende på perspektiv och syfte, de flesta har dock enats om att det på ett 
enkelt sätt kan förklaras som produktens mervärde. (Keller 1998, s. 44) Aaker är en av dem som 
ingående har studerat innebörden av brand equity under en längre tid. Figurerna nedan är båda 
skapade av Aaker och är en återgivning av de element som Aaker menar bygger upp ett värde för 
konsumenten och därigenom även för varumärkesinnehavaren. För konsumenten ger det värde 
genom att förse honom eller henne med information, säkerhet vid köptillfället och 
tillfredställelse. För företaget ger det effektivitet och större effekt av varumärkets 
marknadsföring, varumärkeslojalitet, bättre marginal och pris, bättre utvidgningsmöjligheter, 
inflytande på marknaden och konkurrensfördelar. Den översta modelen är Aakers första modell 
av brand eqity och modellen nedanför en uppdatering av den tidigare modellen. (Aaker 1991, s. 17) 
 

 
 

Figur 4 Brand Equity, Aaker 1991, s. 17 

 
 

 
 

Figur 5 Brand Equity, Aaker 2004, s. 84 

 
I Aakers senare version av modellen så samspelar sju element med varandra och är skapade för 
att passa in i olika produktkategorier. De ifrågasätter hur kännedomen och ryktet om varumärket 
är på marknaden, är det högt ansett, upplever kunderna varumärkets kvalitet? (Aaker 2004, s. 84) Den 
viktigaste aspekten av kännedom är varumärkets förmåga att bestå i konsumentens förstaminne. 
Att konsumenten har kännedom om varumärket är nödvändigt för att sedan bygga på med 
associationer, utan en etablerad kännedom är det omöjligt att bygga upp en varumärkesimage. 
Konsumenter som kan framkalla bilden av varumärket i minnet utan påminnelse eller hjälp kan 
sägas ha en hög nivå av kännedom. (Pitta & Katsanis, 1995) Hur är varumärkets differentiering, 
särskiljer det sig från andra konkurrerande varumärken med en egen identitet eller är det mest 
intetsägande och utan energi? Huruvida varumärket tas på allvar med sin verksamhet är också 
viktigt för att veta inom vilka andra kategorier varumärket skulle kunna vara relevant. Har 
varumärket lojala kunder, vilka är de i så fall och framförallt vad skiljer dem från de andra 
kunderna, vad baserar sig lojaliteten på? Slutligen betraktas varumärkets potential till utvidgning 
och möjlighet till att agera plattform för vidare tillväxt. (Aaker 2004, s. 84) 
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Melin (1999, s. 35-36) är kritisk till Aakers tidigare modell. Han menar att ”Other Proprietary Brand 
Assets” - ”juridisk rättighet till varumärket” är en förutsättning för framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad och därför bidrar i högsta grad till att skapa värde för 
varumärkesinnehavaren. Däremot skapar den juridiska rättigheten i sig inget värde för 
konsumenten. Han menar vidare att ”Percieved Quality” – ”upplevd kvalitet” är en av flertalet 
märkesassociationer och därför kan ifrågasättas som självständigt element. Slutligen ifrågasätter 
han även märkeslojalitet, ett element som ingår även i den nya modellen. Huruvida det verkligen 
skapar värde för konsumenten och om det inte är så att det är varumärket som skapar värde för 
konsumenten viket kan resultera i märkeslojalitet. (Melin 1999, ss. 35-36) 
 

3.4 Utvidgning av varumärket
 
En utvidgning kan inte gå åt valfritt håll, det är varumärket som definierar riktningen och den 
ultimata färdvägen. Varumärket bär också med sig koden för de framtida produkter som kommer 
att omfattas. (Kapferer 1992, s. 87) Varumärkesutvidgning kan sägas handla om att tänja på gränserna 
för det acceptabla och samtidigt få gehör för det. Det medför naturligtvis en stor risk, ett 
varumärke som utvidgas utan restriktioner kan mycket väl bli känt men inte därför garanterat 
köpt. Det vore samtidigt fel att helt begränsa varumärket från de mest närliggande 
produktattributen. Det som avgör hur långt ett varumärke går att sträcka är vilka värderingar och 
ståndpunkter som ligger bakom men även vilken vision som finns för framtiden. (Uggla 2002, ss. 
56,58,60) För de flesta företag handlar det inte om huruvida de ska utvidga varumärket utan när och 
hur det ska ske (Keller 1998, s. 455).  
 

3.4.1 Varumärkets utvidgningspotential 

 
Innan en utvidgning kan träda i kraft finns det enligt 
Kapferer (1992, s. 97) två förberedande steg. Ett första 
utforskande steg som känner av de associationer som 
konsumenterna relaterar till varumärket och ger en 
indikation av vilka utvidgningar som skulle kunna vara 
passande. Steg nummer två innebär att testa de nya idéerna 
på marknaden. För att planera en lyckad utvidgning krävs 
kunskap om varumärkets attribut, personlighet, syfte, 
varumärkets hjärta, relationen till konsumenterna samt 
varumärkets latenta potential. Att utvidga varumärket är ett 
stort strategiskt beslut som involverar alla delar av 
företaget. (Kapferer 1992, s. 97) Då det talas om varumärkets 
territorium, så betyder det att det finns skiljelinjer som 
begränsar varumärkets möjliga utvidgningar (Kapferer 1992, s. 94). Kapferer (1997) visar i en modell 
inom vilka ramar varumärket rör sig både ur ett konsument- och ett företagsperspektiv, vad som 
accepteras och när gränsen är nådd. (Uggla 2002, s. 56)  
 
I modellens inre del återfinns varumärkets kärnvärden, de grundläggande värderingar som både 
företagets anställda och deras kunder känner till. Värderingarna kan vara av generell art och 

Figur 6 Varumärkets territorium, Kapferer 
1997 se: Uggla 2002, s. 60 
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möjliga för andra att efterlikna eller så är det mer specifika värderingar som ger en mer egen 
nisch. Att kunna leva upp till sina värderingar är många gånger viktigare än hur komplicerade de 
är. (Uggla 2002, s. 61) En utvidgning från den inre kärnan medför en naturlig produktförlängning. 
Mindre förändringar är inte riskfyllda för varumärkets grundintegritet såvida det inte är den som 
företaget försöker ändra. I det fallet riskeras dock värdegrunden att ryckas bort från varumärkets 
kärna. (Uggla 2002, ss. 61-62) 
 
Den yttre kärnan sträcker sig längre än den inre kärnan och handlar om de spontana associationer 
som knyts till varumärket. En förutseende strategi kan vara att bygga in en utvidgningsfilosofi 
redan från början, med produktkategorier och attribut som rör sig kring den yttre kärnan och 
möjliggör en senare utvidgning av varumärket. (Uggla 2002, ss. 64-65) 
 
Utvidgningszonen innefattar de mer vidsträckta utsikterna för en varumärkesutvidgning som 
ligger latent i kundens medvetande, därav positionen – varumärkets latenta potential. De 
utvidgningar som är framgångsrika inom den här ramen kan ha kapacitet att skapa en djupare 
mening för varumärket eller vitalisera det. Modeföretag som satsar på möbler kan vara ett 
exempel som passar in i zonen, en utvidgning som kan tyckas distanserad men som samtidigt 
accepteras av kunderna. (Uggla 2002, ss. 65-66) 
 
Inom det ”förbjudna området” saknar konsumenten både spontana och djupt liggande 
associationer, området representerar därmed utvidgningar som kan uppfattas som irrelevanta. Det 
kan uppfattas som en gråzon där arbetet är väldigt osäkert, utvidgningen kan ha potential att 
lyckas men likaväl misslyckas och då rasera allt tidigare arbete bakom varumärket. (Uggla 2002, ss. 
67-68)   

 
För att planera en lyckad utvidgning och få svar på vilka utvidgningar som kan vara lämpliga 
krävs både kvalitativa och kvantitativa undersökningar (Kapferer 1992, s. 97). Undersökningar 
baserade på en mindre frågeställning kan ge information om varumärkets närmaste utveckling det 
vill säga den yttre kärnan och för att få information om utvidgningszonerna krävs mer 
djupgående kvalitativa analyser. Uppgiften är därför att genomföra kvalitativa undersökningar för 
att kunna fastställa varumärkets latenta potential och huruvida det kan adaptera de nya 
produktidéerna.  (Kapferer 1992, s. 99) 
 
I och med faktumet att ett varumärke kan förändra en produktkategori gäller det att fastställa 
under vilka omständigheter som de föreslagna produkterna kan vara passande för varumärket. 
Med andra ord vilka objektiva och vilka subjektiva attribut som stöder varumärket. (Kapferer 1992, s. 
99) 
 
För att ta ett klädföretag som exempel så räcker det inte att säga att de skulle kunna tillverka 
jackor, det måste vara mer precist vad en jacka med det företagets varumärke innebär för någon 
utanför varumärkets territorium. (Kapferer 1992, s. 99) Varumärket har ett antal grundstenar som 
bygger dess identitet och ryktet som varumärkets andra produkter sprider skapar ett skydd, det 
medför en distanserande effekt av varumärkets centrala värden. (Kapferer 1992, s. 99) 
 
Den kvalitativa undersökningen kan ge en förståelse för varumärkets funktion ur en konsuments 
perspektiv. Testet hjälper inte bara till att bestämma huruvida utvidgningen går hand i hand med 
varumärket men också huruvida produkten kommer att anses överlägsen sina konkurrenter. 
(Kapferer 1992, s. 99) 
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3.4.2 Tillvägagångssätt för varumärkesutvidgning 

 
En utvidgning av varumärket är ett komplext beslut som lierar strukturerat tänkande med 
kreativitet och intuition (Uggla 2002, s. 70). De första besluten som företaget ställs inför efter att ha 
bestämt sig för en utvidgning är, var ska vi utvidga och vilken varumärkesstrategi ska användas? 
För att finna den mest lovande riktningen för varumärket så gäller det att förstå var varumärket 
kan ge mervärde genom att finna de rätta associationerna, identifiera de eventuellt intressanta 
kategorierna och utvärdera deras affärsattraktion samt överväga produkt- och 
positioneringserbjudande. (Aaker 2004, ss. 196-197)  
 
Tauber har utvecklat en modell (1981: se Uggla 2002, s.70), liknande Aakers uppslag som beskrivits i 
föregåede stycke, som består av en sökprocess i tre steg. Steg ett innebär att urskilja varumärkets 
viktigaste associationer och fastställa varumärkets identitet. (Uggla 2002, s. 70) Det kan finnas flera 
olika källor till associationerna, till exempel, användare, härkomst, ingredienser och symboler. 
Svårigheten är ofta att komma fram till vilka associationer som är de starkaste och som har 
potential att hjälpa till när varumärket ger sig ut på nytt vatten. (Aaker 2004, ss. 197-198) Steg ett följs 
utav arbetet att koppla samman associationerna till produktkategorier som på ett logiskt sätt 
relaterar till varandra för att därefter kunna sortera ut de mest lovande kandidaterna. (Uggla 2002, s. 
70) I steg tre utvärderas förslagen sedan efter olika aspekter; är kategorin attraktiv och växande, 
hur kommer det att se ut i framtiden, ser marginalerna bra ut? Tillkommer nya konkurrenter, är 
de nuvarande konkurrenterna starka eller blickar de mot en ny marknad, finns det överhuvudtaget 
ett konsumentbehov i kategorin som inte är tillgodosett och som kan passa varumärket eller finns 
det andra strategiska motiv förutom att gå in i en ny kategori? Företaget bör också se över 
huruvida de har tillgångar och kompetens för den nya marknaden vad det gäller forskning och 
utveckling, fabriker, marknadsföring, finansiella tillgångar, distribution, global sourcing, och 
kundrelationer. (Aaker 2004, ss. 198-199) Det gäller att under hela processen se kopplingen mellan 
varumärkets nuvarande produkter, målgrupper som kan härledas ur de breda kategorierna och hur 
produktförslag kan påverka varumärkets nuvarande position i önskvärd riktning. (Uggla 2002, s. 71)   
 
Ett av de största misstagen vid en utvidgning är att lansera en produkt utan någon särskiljande 
fördel. Flertalet studier har under åren visat att den viktigaste variabeln för ett lyckat projekt är 
graden av olikhet mot andra produkter i kategorin. Företaget behöver tänka på att gå ut på den 
nya marknaden med ett speciellt erbjudande och en unik positioneringsstrategi. Aaker menar att 
det är viktigt att testa sitt koncept och låta konsumenterna bedöma ett som är så likt det som 
lanseras som möjligt. Han menar vidare att konsumenter är väldigt duktiga på att direkt uppfatta 
och bedöma produktens trovärdighet och lämplighet i kategorin. (Aaker 2004, ss. 199-200)          
 

3.4.3 Olika typer av varumärkesutvidgning 

 
De två vanligaste sätten att utvidga på är horisontell utvidgning respektive vertikal utvidgning. 
Typiskt för horisontella utvidgningar är att bredda det existerande varumärket till en ny 
produktkategori (Pitta & Katsanis, 1995). Linjeutvidgning är det vanligaste typen av horisontella 
utvidgningar och innebär att det ursprungliga varumärket används för att märka en ny produkt 
som riktar sig till ett nytt segment inom samma produktkategori. Ny smak, ny förpackning eller 
ny storlek är alla exempel på linjeutvidgningar. (Keller 1998, s. 453) Coca Cola light eller Pepsi light 
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är två typexempel eftersom de är en förlängning av originalprodukten men de fokuserar på det 
segment som föredrar lightprodukter (Pitta & Katsanis, 1995). 
 
Linjeutvidgningarna kan variera i distans till moderprodukten, nära utvidgningar kan befinna sig i 
samma produktkategori och dela samma egenskaper som moderprodukten. Mer avlägsna 
utvidgningar kan införas i nya produktkategorier och luta sig mot varumärkets totala 
associationer och framgång. Horisontella utvidgningar tenderar att vara relativt distanserade och 
medför därmed en lägre riska att skada varumärket. Det bidrar naturligtvis också till att 
utvidgningarna då inte kan dra samma fördel av varumärkets positiva associationer. De kan också 
misslyckas om produkterna är för skilda från varandra, utvidgningar kan inte breddas med för 
stor spännvidd. (Pitta & Katsanis, 1995) Linjeutvidgningar kan dessutom öka kostnaderna utan att 
samtidigt kompensera med ökad volym och i värsta fall göra varumärket mindre fokuserat och 
svårare att kommunicera. Å andra sidan kan linjeutvidgningar också expandera användargruppen, 
skänka varumärket variation, energi och innovation samt blockera eller förhindra konkurrens. 
(Aaker 2002, s. 275)   
 
Expandera användargruppen - Lojala kunder kan uppfatta att varumärket tillfredställer 
deras specifika behov samtidig som utomstående konsumenter utan dessa specifika behov 
däremot kan känna att det varumärket inte är något för dem. Fenomenet visar därmed att ett starkt 
varumärke kan främja lojalitet på ett utestängande sätt. En linjeutvidgning kan då undvika det 
genom att expandera varumärkets attraktion. En linje i sig kan också utvidgas genom att addera 
en funktionell fördel till en produkt och på så sätt attrahera nya konsumenter. Resultatet av en 
sådan utvidgning kan vara ett helt nytt och lojalt segment som blir resistent mot konkurrerande 
erbjudanden. (Aaker 2002, s. 276) 
 
Erbjuda variation – Linjeutvidgning kan också ge lojala användare en möjlighet att variera sig 
utan att byta varumärke. (Aaker 2002, s. 276) 
 
Ge energi till varumärket – En linjeutvidgning kan ge energi till varumärket och på så sätt 
göra det mer relevant, intressant och synligt. Det skapar en bas för differentiering, effektivisering 
av kommunikationen och stimulering av försäljningen. Generellt sett så skapar linjeutvidgningar 
ny energi som stärker varumärkets brand equity. (Aaker 2002, ss. 276-277) 
 
Innovation till varumärket – Linjeutvidgningar är en tydlig kanal för produktinnovation som 
kan vara ett kraftfullt verktyg för att hålla ett konkurrenskraftigt övertag. Produktinnovationer 
kan skapa differentiering, höja upp varumärkets karaktärsvärde, utvidga användningsområdet och 
blocka konkurrenter. Då det inte finns något egentligt utrymme för innovation inom 
organisationens ledning så hämmas kreativiteten och tvärtom, då ledningen vet att deras 
varumärke är öppet för innovativa linjeutvidgningar så blir medlemmarna mer motiverade att 
anta utmaningen. (Aaker 2002, s. 277) 
 
Förhindra konkurrens – En linjeutvidgning behöver inte vara en finansiell framgång för att 
skapa värde för företaget. Speciellt för ledande varumärken så kan linjeutvidgningar vara 
strategiskt lönande även om den inte ger hög lönsamhet i siffror. (Aaker 2002, s. 277)     
 
Den andra typen av utvidgningar, vertikal utvidgning, är motsatsen till horisontell utvidgning och 
innebär att introducera ett relaterat varumärke i samma produktkategori men med ett helt annat 
pris och annan kvalitet. En sådan utvidgning ger en närmare distans och därmed större risk att 
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skada det ursprungliga varumärket. Vertikala utvidgningar kan delas in i två grupper, mer 
exklusiva eller svagare utvidgningar. Att introducera en vertikal utvidgning som är svagare än 
originalmärket erbjuder en liknande produkt till en lägre pris- och kvalitetsnivå. När det gäller 
funktionsinriktade produkter så reagerar ofta nya konsumenter positivt till den billiga produkten 
och äldre och trogna kunder förstår att det handlar om en annan pris och kvalitetsnivå. När 
konsumenter som har brukat de nya, billigare produkterna sedan vill uppgradera sig så är det lätt 
för dem att välja samma varumärke, i en snäppet högre nivå. Dessutom om utvidgningen är 
lyckad så har företaget uteslutit konkurrenter i det nya segmentet. Å andra sidan om utvidgningen 
är mindre lyckad så kommer konsumenterna antagligen att undvika även originalprodukten. När 
det gäller prestigeinriktade varumärken som relaterar till uttrycket av konsumentens självbild så 
stör den billigare utvidgningen ofta originalproduktens kunder eftersom prestigen befläckas och 
kunderna känner sig lurade. Exklusiva utvidgningar fungerar tvärtom, funktionella 
produktgrupper accepteras inte lika lätt men däremot är det lättare med prestigeprodukter. (Pitta & 
Katsans, 1995)    

 
När företagen flyttar ner varumärkena så möter de ofta problem och nya utmaningar på vägen. 
Den största utmaningen är att undvika att skada varumärket, främst då det gäller förväntad 
kvalitet.  Problemet med att flytta ned varumärket är att det påverkar förväntningarna på 
varumärket mer än vad man kan tro. Psykologer har dokumenterat att konsumenter influeras mer 
av negativ än av positiv information. (Aaker 2002, ss. 279-280)    
 
Enligt Aaker (2002, s. 280) har konsumenter god förmåga att separera den ursprungliga 
kärnprodukten från utvidgningen, även när den sistnämnda har lägre kvalitet. Ett varumärke bör 
självklart bejaka sitt värde och särskilt sin kvalitet men det kan samtidigt ta vissa risker. Ett starkt 
varumärke tål svårigheter och problem som kan uppstå i och med utvidgningar, särskilt då 
produkterna skiljer sig från varandra. Den svåra frågan är istället i vilken utsträckning 
produkterna ska skilja sig åt? (Aaker 2002, ss. 280-281) 
 
Varumärket kan också flyttas upp i nivå. Ett varumärke som är ledande i volym och 
marknadsandelar,  kan lockas att flyttas upp i ett högre segment med mer gynnsamma marginaler. 
Det finns emellertid vissa risker att skada kärnprodukten då varumärket flyttas upp, trots allt är 
det mindre farligt än att flytta det nedåt. Det som kan hända är att det kan få kärnprodukten att 
verka mindre prestigefull än var den tidigare var. (Aaker 2002, ss. 287-288) 
 
Ett annat sätt att utvidga varumärket är att gå in i en helt ny produktgrupp. Ett varierat varumärke 
skapar en identitet som klarar att sträcka sig över flera produktklasser. Ett varierat varumärke kan 
också verka som en överbryggande symbol som får konsumenterna att se relationer mellan 
produkter som de annars eventuellt skulle missa. Genom att krossa konsumenters tidigare 
uppfattningar om märkesstrukturer så kan varierade varumärken utvidga varumärket på nya sätt. 
Ett varierat varumärke ser holistiskt på varumärkesstrategin snarare än ur ett tillväxtperspektiv. 
Målet är att skapa en stark tillgång som vill stå som bas för företaget med en stor 
konkurrensfördel. (Aaker 2002, s. 292) Kärnan i ett varierat varumärkes strategi är att utveckla en 
vision av den ultimata identiteten som varumärket kan besitta, och de produktlinjer som 
varumärket stödjer antingen som en endossent eller som ett drivande varumärke. (Aaker 2002, s. 293) 
 
Ett nyckelbeslut är att välja ut de produkter som är förenliga med varumärkets identitet eller 
vision. När det gäller att välja marknad så handlar det för företaget om att se över sin förmåga att 
skapa produkten, konkurrensens intensitet och trenderna på marknaden. Två kriterier är extra 



 

31  

viktiga; varumärkesidentiteten behöver tillföra ett värde för den nya alternativa produktklassen 
samt att produkten måste passa och förstärka identiteten. (Aaker 2002, s. 293) 
 

3.4.4 Fördelar med varumärkesutvidgning 

 
Väl planerade och implementerade utvidgningsstrategier ger företaget många fördelar. Enligt 
Keller (1998, s. 455) kan de delas in i två aspekter – att varumärket underlättar acceptansen av nya 
produkter och att utvidgningar ger positiv feedback till varumärket som helhet.  
 
Varumärket som stöd för utvidgningen 
Även om det som sagt är svårt att föra in nya produkter på marknaden så har 
produktintroduceringar genom varumärkesutvidgning större chans att lyckas tack vare särskilda 
fördelar som att bidraga med medvetande om varumärket, trovärdighet och en gedigen kundbas. 
Med de hjälpmedlen finns potential att spara både tid och resurser. (Aaker 2004, s. 203) En studie 
angående påverkande faktorer vid produktlanseringar visar att den viktigaste ingrediensen för en 
lyckad introduktion är relationen till ett redan välkänt varumärke (Claychamp & Liddy, 1969: se Keller, 

1998, s. 456). Även Aaker (2004, s. 203) menar att en av de viktigaste målsättningarna för en ny 
produkt är att bli relevant vilket kan ske genom att varumärket bidrar med kännedom som 
kopplas samman till produktgruppen. Från ett välrenommerat varumärke kan konsumenterna dra 
slutsatser och skapa förväntningar, baserade på vad de redan vet om varumärkets huvudprodukt, 
kännedomen om företagets kunskap, trovärdighet och pålitlighet är värdefulla variabler vid 
varumärkesutvidgning (Keller 1998, s. 456).  Att varumärket bidrar med igenkänning gör också att 
kommunikationen och marknadsföringen kring den nya produkten blir mindre komplicerad. I och 
med att marknadsföringskampanjen inte behöver skapa kännedom om varumärket kan den 
fokusera helt på produkten och reduceras till uppgiften att sammankoppla varumärket med den 
nya produktgruppen. Det är vanligare bland konsumenter att acceptera en ny produkt då 
varumärket har hög igenkänningsfaktor.  (Aaker 2004, s. 203) I och med att varumärket associeras 
med ett flertal produkter kan även företagets totala marknadsföringsbudget effektiviseras (Keller 
1998, s. 457).  
 
Den hårda konkurrens som råder och striden om marknadsandelar gör marknadsföringen till en 
viktig del av företagets utveckling vilket kan vara kritiskt eftersom det är en mycket kostsam 
aktivitet. Det liknar en ond cirkel där marknadsföringen är medlet för att nå fler marknadsandelar, 
vilket i sin tur är en nödvändighet för att kunna täcka de kostnader som framtagandet av en ny 
produkt kräver. (Kapferer 1992, s. 85) Vid introduktionen av en helt ny produkt görs ofta 
konsumentundersökningar, utveckling av namn och logotyp, marknadsföring etcetera vilket 
resulterar i stora utgifter och dessutom inte är någon som helst garant för att lyckas (Keller 1998, s. 
458). Det blir svårt för företag att stödja en ständig utveckling av nya varumärken i och med de 
kostnader som det medför. I det fallet kan en varumärkesutvidgning stå till tjänst genom att de 
nya produkter som tidigare skulle ha introducerats som ett eget varumärke nu införs under 
skyddet av ett etablerat varumärke. (Kapferer 1992, s. 86) Pitta och Katsanis (1995) tillägger att flera 
studier har visat att framgångsrika utvidgningar kräver mindre marknadsföringskostnader än 
jämförbara produkter som introducerats under ett helt nytt namn. Med tanke på kostnaderna och 
vad företagen kan tjäna så är varumärkesutvidgning det enda alternativet för många företag. (Pitta 
& Katsanis, 1995)  
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Genom att erbjuda en hel portfolio av produktvarianter inom samma varumärke så uppmuntras 
kunden till att använda varumärkets produkter i en vidare utsträckning och de som söker 
förändring, kan finna det utan att lämna varumärket. För att kunna konkurrera i vissa 
produktkategorier kan det också vara en nödvändighet att ha ett flertal produktgrupper som 
tillsammans formar en sammanhängande produktlinje. (Keller 1998, s. 458) Ofta krävs en viss grad av 
differentiering för att stimulera kunden till köp och lojalitet. Det kan vara svårt för företaget att 
finna en hållbar differentiering, som fortfarande relaterar till nyckelattributen i en kategori där 
många konkurrenter redan verkar. En stark association kan hjälpa kommunikationen likväl som 
en positionering men då ett varumärke har starkt knutna associationer till just en speciell 
produktklass så är utvidgningspotentialen begränsad. Är varumärkets equity mer baserat på 
abstrakta associationer som image, personlighet och självuppfyllande fördelar så kommer 
varumärket med säkerhet att nå längre. (Aaker 2004, ss. 205-206) 
 
Upplevd kvalitet är ett begrepp som ofta har stor inverkan vid konsumentens köpbeslut, särskilt 
när det saknas särskiljande variabler mellan olika produkter (Aaker 2004, s. 204). För att återkomma 
till Aaker och Kellers undersökning så understryker även den hur stor vikten av upplevd kvalitet 
är för utvidgningen (Aaker & Keller, 1990). En ytterligare relaterande term är trovärdighet, huruvida 
organisationen tros leverera vad de lovar. Trovärdighet reducerar köprisken eftersom 
konsumenten uppfattar det som mindre troligt att ett etablerat och välkänt företag skulle stå 
bakom en svag produkt. Användandet av ett känt varumärke är ett mycket effektivt sätt att bygga 
på organisationens upplevda kvalitet och trovärdighet. (Aaker 2004, s. 204) Enligt Aaker (2004, ss. 206-
207) visar flera studier på att utvidgningens framgång beror på lämpligheten och trovärdigheten av 
varumärket i den nya produktkategorin. Lämpligheten relaterar till hur bra konsumenten anser att 
varumärket passar in i den nya kategorin och trovärdigheten till varumärkets förväntade förmåga 
att leverera i den nya kategorin. En låg nivå av trovärdig- och lämplighet behöver nödvändigtvis 
inte vara en katastrof, en del sådana produkter kan också lyckas om de positioneras så att länken 
mellan varumärket och produktklassen betonas. (Aaker 2004, ss. 206-207) 
 
Befintliga kunder känner ofta en samhörighet med varumärket, de har en djupare förståelse och 
en relation som kan vara till nytta för utvidgningen. Det är inte alltid den nya produkten riktar sig 
till de befintliga kunderna men företaget bör vara medvetet om att relationen mellan kund och 
produkt är en stor tillgång för utvidgningen och efterfrågan. (Aaker 2004, s. 206) Den eventuellt höga 
efterfrågan som kan uppstå vid en utvidgning underlättar dessutom övertalningen av 
detaljhandlare att ta emot och marknadsföra produkten. (Keller 1998, s. 456) 
 
Utvidgningen som stöd för varumärket 
Varumärkesutvidgningar hjälper till att förtydliga varumärkets identitet och belysa de existerande 
varumärkesassociationerna, det vill säga de attribut och fördelar som karaktäriserar produkterna 
och som kunderna förhoppningsvis ska relatera till. (Keller 1998, ss. 459, 461) I och med tillskott och 
innovation i varuportföljen så ger det hela varumärket i sig en känsla av uppdatering. I de fallen 
är det dock inte varumärket som hjälper till att sälja produkten utan produkten som faktiskt ger 
varumärket ett uppsving. (Kapferer 1992, s. 83) Tillskotten i varuportföljen är också till fördel för 
varumärket genom att de expanderar marknadens täckningsgrad. Genom att erbjuda en ny sorts 
produkt kan konsumenter som annars inte hade varit intresserade av varumärket fångas, det 
nyhetsvärde som de tillkomna produkterna skapar för varumärket kan hjälpa alla produktgrupper 
i portföljen att öka i försäljning. Särskilt för nedåtgående varumärken kan den nya 
produktkategorin vara till stor fördel då det kan öka intresset och tycket för varumärket, det kan 
också verka positivt för kommande utvidgningar. (Keller 1998, s. 463)   
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En utvidgning skapar uppmärksamhet genom mer reklam, mer exponering av logotypen och 
människor som pratar om varumärket (Aaker 2004, s. 209). Just utseende och logotyp kan, om det är 
exponerat på ett bra sätt, också skapa en ”billboardeffekt” som förstärker uttrycket av 
varumärket. Det är inte bara marknadsföringen som påverkas av nya varumärkesutvecklingar 
utan även produktionskostnaden kan minska i de fall som liknande material används till produkt, 
förpackning och märkning. (Keller 1998, s. 458) 
 
I de bästa fall så piggar en utvidgning upp varumärkets image och skapar en 
varumärkesbyggande funktion istället för att försvaga identiteter eller sänka goodwill-värdet. De 
lojala kunderna får en ännu starkare relation till varumärket eftersom de får en chans att använda 
det på nya sätt och ännu bättre, istället för en konkurrerande produkt. En utvidgning kan 
dessutom få nya kunder att även fastna för de ursprungliga huvudprodukterna. (Aaker 2004, ss. 209-
210)  
 

3.4.5 Nackdelar med brandextensions 

 
Trots alla fördelar med varumärkesutvidgning så finns det även en baksida (Keller 1998, s. 463). 
Varumärket är oftast företagets främsta tillgång men innan företaget bestämmer sig för att 
utnyttja det för expansion så bör de överväga de eventuella skador som kan uppstå (Aaker 2004, s. 
210). 

 
De många olika utvidgningar som finns och det stora antalet produktgrupper kan förvirra 
kunderna och göra det svårt för dem att förstå vilken produkt som är rätt för dem. Även för 
detaljisterna kan det vara problematiskt att få rum i sitt utbud för de ständigt nya produkterna 
vilket i sin tur kan leda till att konsumenterna blir besvikna då de inte hittar de nya produkterna 
som marknadsförs. (Keller 1998, s. 464) 
 
Det kanske värsta scenariot som kan uppstå är om utvidgningen misslyckas och kastar en skugga 
över varumärket som då minskar övriga produkters marknadsandelar. Det är viktigt att veta vad 
konsumenterna har för bild av varumärket för att inte göra misstaget att rasera den med en 
illapassande utvidgning. (Pitta & Katsanis, 1995) Utvidgningar kan naturligtvis skada varumärkets 
image även om de inte är misslyckade, en olycka utom företagets kontroll kan lätt inträffa vilket 
varumärke som helst. Ett exempel kan vara att varumärket används eller nämns i sammanhang 
som ger det ett dåligt rykte eller dåliga associationer. (Aaker 2004, s. 212) Även om utvidgningen 
lyckas till en början så är sammankopplingen av olika produkter till samma varumärke en risk i 
och med att ett oväntat problem som dyker upp i en produktgrupp även kan dra ett negativt rykte 
över varumärkets övriga produkter. (Keller 1998, s. 465) Ju fler produkter som säljs under 
varumärkesnamnet, desto större är naturligtvis skadan (Aaker 2004, s. 212). En ytterligare risk med att 
sammanlänka flera produktgrupper under ett och samma varumärke är att det kan vara svårt att 
identifiera eller koppla det till alla de olika produkterna. Det innebär att utvidgningarna kan 
mörka varumärkets egentliga identitet och minska kännedomen om varumärket. (Keller 1998, s. 466)  
 
Även om försäljningen av en varumärkesutvidgning är hög och når de uppsatta målen så är det 
möjligt att resultatet har uppstått på bekostnad av orginalprodukten, kunderna köper den nya 
produkten samtidigt som de överger varumärkets tidigare produkter. Fenomenet brukar kallas 
kannibalisering och innebär att den nya produkten tar över äldre produkters lönsamhet. Vad som 
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bör beaktas är att det är inte säkert att utvidgningens ökade försäljning kompenserar skadan för 
modermärkets brand equity (Aaker 2004, s. 213). Å andra sidan, om kunderna inte bytt till produkten 
inom samma varumärke kunde de lika väl ha valt att handla hos en konkurrent, så begreppet är 
nödvändigtvis inte bara negativt (Keller 1998, s. 466). Att till exempel en svagare vertikal utvidgning 
introduceras hos ett prestigevarumärke, en kombination som enligt Pitta och Katsanis (1995) i 
princip är dömd att mottagas negativt bland de trogna kunderna, och som får ett mycket positivt 
mottagande i det nya segmentet kan faktiskt vara värd att satsa vidare på. Det är då upp till 
ledningen att avgöra huruvida det accepteras eller inte. På så sätt behöver degraderingen inte 
heller vara negativ utan en ny inriktning av varumärket som kanske ger ett mer positivt resultat. 
(Pitta & Katsanis, 1995)  
 
Ett varumärkes förmåga att hjälpa en utvidgning beror på dess styrka, lämplighet och 
trovärdighet i det nya sammanhanget. Saknas någon av pelarna så är utvidgningens 
framgångsmöjlighet reducerad. Ibland, om utvidgningen är distanserad från varumärkets 
huvudprodukter så reduceras ofta eventuella problem med trovärdigheten. (Aaker 2004, ss. 208-209) En 
utvidgning skapar vanligtvis nya varumärkesassociationer och om de framstår som inkonsekventa 
eller till och med hamnar i konflikt till modermärket så kan det skada varumärkets original. Det 
kan också bidra till att konsumenterna ändrar åsikt om modermärket och originalprodukten (Keller 
1998, s. 467). Att utvidgningens negativa associationer kopplas samman till originalprodukten är 
mindre troligt i de fall de ursprungliga associationerna till varumärket är väldigt starka eller då 
skillnaden mellan kärnprodukten och utvidgningen är distinkt utan att för den delen skapa 
bristande överensstämmelse. (Aaker 2004, ss. 211-212) De varumärkesassociationer som uppstår vid en 
utvidgning kan skapa en skarp image men samtidigt också reducera företagets trovärdighet vad 
det gäller originalprodukterna. Då en av varumärkets fördelar kan vara att det inte är tillgängligt 
för vem som helst så kan överdimensionerade utvidgningar helt plötsligt göra varumärket för 
alldagligt i och med den överdrivna tillgängligheten. (Aaker 2004, s. 211) 
 
Företaget måste ha god insyn i sina konsumenters åsikter och tankar om varumärket för att få ett 
så bra resultat som möjligt med sina utvidgningar. Det ger en större förståelse om varumärkets 
värde och potential samt en lägre risk för ett misslyckande med eventuella utvidgningar. (Pitta & 

Katsanis, 1995) När det knappt är någon skillnad i kvalitet mellan en utvidgning och dess 
konkurrenter så kan det självklart ändå leda till kortsiktig lönsamhet men frågan är om det är 
hållbart över en längre period. Det är snarare så att det besudlar varumärket genom att låta 
kunderna förknippa det med en produkt som inte är bättre än andra i sitt slag. När ett varumärke, 
inte bara breddar åt alla håll, men dessutom med oinspirerande produkter utan relation så skadar 
det varumärkets värde. (Kapferer 1992, ss. 102-103) 
 
Att känna till varumärkets värde ger också en indikation på hur effektfulla tidigare 
marknadskampanjer har varit och om de möjligen behöver förstärkas. Att känna sina kunder är 
även en kostnadsbesparing. Företaget kan fastställa konsumenternas associationer till 
originalprodukten och på så sätt avgöra utvidgningens potential och möjliga succé. (Pitta & Katsanis, 
1995) 

 
Många företag begränsar sin syn på varumärket och ser dem mest som beskrivande 
varumärkesnamn. På samma sätt som det är fel att rusa in i en produktkategori för att alla andra 
gör det så är det fel att hämma varumärkets potential. Vissa kan också glömma bort eller rent 
isolera moderprodukten vid en utvidgning för att inte verka förlegade. Det är en fälla som gör 
varumärket svårare att expandera i framtiden eftersom med modermärket försvinner 
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grundvärderingarna. Med varumärket finns många historiska händelser men det betyder inte att 
framtiden är en spegel av det förflutna. Även om varumärket blir självständigt så är det ändå 
företagsstrategin som i det långa loppet bestämmer varumärkets riktning. (Kapferer 1992, ss. 100-101)    
 

3.4.6 Hur tas varumärkesutvidgningar emot av konsumenten 

 
Egentligen så skulle ett varumärke kunna expandera precis hur som helst, men frågan är hur det 
hade mottagits av konsumenterna. Som läget är så kan företagen inte beordra konsumenterna om 
vad de bör köpa och de bör därför vara väl medvetna om sina begränsningar. Vad som mer kan 
tilläggas är att det är väldigt sällan som konsumenter och företagsledare har samma fördomar. 
Produkter som företaget inte alls tror på kan fungera utmärkt på marknaden likväl som det kan 
vara vice versa. (Kapferer 1992, ss. 94, 101) Aaker och Keller (1990) har gjort en undersökning för att få 
mer kunskap om varför vissa utvidgningar lyckas bättre än andra. Studien behandlar hur 
konsumentens attityd till utvidgningar formas och begrepp som tas upp i den processen är; 
associationer till varumärkets attribut, varumärkets förväntade kvalitet, relationen mellan 
produkter och svårigheten att genomföra en utvidgning. (Aaker & Keller, 1990) 
 
En stor del av varumärkets associationer har potential att medföras till en eventuell utvidgning. 
Ett varumärke kan ha associationer till användningssituation, användare, en plats, produktklass, 
etcetera. Varumärkets moderprodukt kan också ha en uppsättning starka associationer som kan 
förmedlas till utvidgningen. För de flesta utvidgningar är associationerna till varumärket enbart 
positiva för utvidgningen men det kan även finnas tillfällen då de har en negativ påverkan. (Aaker 
& Keller 1990) Det finns samband mellan varumärke, användare samt produktklass vilka i sin tur 
länkas till vidare element. Resultatet av det blir att varumärket har ett set associationer som kan 
variera i styrka. Vilka av dem som medförs till utvidgningen beror på associationens lämplighet 
och huruvida utvidgningen väcker associationer till varumärket. (Aaker & Keller 1990) 
 
Förväntningarna på varumärkets kvalitet är enligt Zeithaml (1988: se Aaker & Keller 1990) ofta högre 
än produktens verkliga attribut. Om varumärket associeras med hög kvalitet så bör utvidgningen 
dra fördelar av det, om varumärket istället associeras med lägre kvalitet bör det inte medföras till 
utvidgningen. (Aaker & Keller 1990) 
 
Innan själva utvidgningen är realiserad så har konsumenterna ändå vissa tankar och attityder till 
den nya produkten tack vare varumärkesnamnet och moderprodukten. Attityderna består av 
kunskap som är både produkt och icke produktrelaterad samt känslor. De produktrelaterade 
associationerna relaterar till funktionalitet och erfarenhet medan de icke produktrelaterade 
associationerna består av mer symboliska meningar. De känslomässiga associationerna skildrar 
de känslor som uppstår till varumärket eller produktkategorin.  När utvidgningen väl är realiserad 
så utvärderas den istället baserat på kundernas attityd till varumärket och utvidgningskategorin. 
Om konsumenten inte känner till varumärket sedan innan så utvärderas utvidgningen endast 
genom tidigare erfarenhet av produktkategorin. I det fall situationen är omvänd så baseras 
utvidgningen istället på attityderna till varumärket. Den tredje effekten, då kunden har kunskap 
om både varumärket och den nya produktkategorin kallas enligt Czellar (2002) ”the perception of 
fit” vilket på svenska kan förklaras som den ultimata länken mellan konsument och 
utvidgningskategori. Undersökningar visar att den länken påverkar attityden till utvidgningar på 
två sätt. Den kan föra över attityder som konsumenterna har, från moderprodukten eller 
utvidgningskategorin till utvidgningen, sedan kan länken även mildra inflytandet av attityderna 
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till varumärket och produktkategorin. Attityderna till varumärkesutvidgningen påverkar i sin tur 
till konsumenternas agerande i form av intention till köp, val av produkt och återköp. Attityderna 
till utvidgningen kan påverka hela varumärkesattityden på samma sätt som den kan påverka 
attityden till produktkategorin. (Czellar, 2002) 
 
Tauber (1988: se Aaker & Keller 1990) har kommit fram till att relationen mellan varumärkets produkter 
är ett nyckelelement för att förutse utvidgningens resultat. Ju starkare relationen mellan de 
nuvarande och nya produkterna är, desto lättare är överföringen av både positiva och negativa 
känslor till den nya produkten. Varför är då relationen så viktig för utvidgningen? En anledning 
är att överföringen av varumärkets upplevda kvalitet ökar när två produktklasser på något sätt 
passar ihop. En annan anledning är att en dålig relation inte bara sänker överföringen av positiva 
associationer, den kan också stimulera oönskade tankar och associationer. (Aaker & Keller 1990) 
 
Olika uppfattningar om den nya produktgruppen är en av de många svårigheter som en 
varumärkesutvidgning innebär. När konsumenter upplever den nya produktkategorin vara 
alldaglig eller väldigt enkel så kan inkongruens uppstå. Konsumenterna kan uppleva 
kombinationen av ett kvalitetsmärke och en trivial produktklass som inkonsekvent och oförenlig. 
Inkongruensen själv kan trigga negativitet eller leda till uppfattningen att varumärkesnamnet 
höjer priset mer än vad som är rimligt för en sådan produkt. (Aaker & Keller 1990) 
 
Genom att skapa produkter under ett specifikt varumärke så väcks förväntningarna hos 
konsumenterna att kunna återfinna varumärkets kärnvärden och attribut även hos de nya 
produkterna. Det välbekanta varumärkesnamnet uppmuntrar konsumenterna att prova de nya 
produkterna och skapar ett fördelaktigt intryck. (Kapferer 1992, s. 95) Kapferer har förslag på vad som 
påverkar acceptansen av utvidgningen. Han menar ett en viktig faktor är varumärkets globala 
image och rykte eftersom konsumenter ofta är benägna att endast ge starka varumärken en chans. 
Det betyder emellertid inte att det bara är stora och kraftfulla företag som bör utvidga, tvärtom är 
det bra för ”mellanmärken” att expandera för att få nytt blod och ny kraft. Sedan beror det också 
på företagets förmåga att tillverka den nya produkten, konsumenterna kan ifrågasätta kunnandet 
kring den nya produktgruppen. Konsumenterna kan både under- och överestimera arbetet bakom 
en ny produkt, många förstår inte hur många timmar som ligger bakom. En ytterligare faktor är 
den nya produktens utseende jämfört med redan existerande produkter och hur den passar in i 
utbudet. (Kapferer 1992, ss. 94-95) 
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4 Empiri 
 
 
Empirikapitlet är uppdelat i huvudsakligen två avsnitt där fallföretagen J Lindeberg och Peak 
Performance introduceras. Varje avsnitt inleds med en kortare presentation av fallföretagen för 
att sedan presentera deras respektive syn på produktutvidgning och vilka strateier som har varit 
aktuella. Fokus ligger på varumärkenas utvidgningspotential samt hur de har utnyttjat den på 
gott och ont. För att läsaren ska få en tydligare uppfattning om J Lindebergs och Peak 
Performance varumärke och image så återfinns en visuell presentation i bilaga 1 respektive 
bilaga 2.  
 

4.1 J Lindeberg 
 
J Lindeberg startades i Stockholm 1996 av Johan Lindeberg och allt sedan starten har varumärket 
kombinerat mode med sport. (Internet 1) Johan Lindeberg kom tidigare från Diesel innan han valde 
att förverkliga sina egna visioner och idéer i skapandet av ett internationellt varumärke med en 
global identitet och modern livsstil.1 Idag är Johan Lindeberg inte längre ägare av företaget utan 
efter några turbulenta år med röda siffror och interna strider så är de nya ägarna sedan 2007 
investmentbolaget Proventus tillsammans med VD Stefan Engström. För att få varumärket på 
fötter har design- och PR verksamhet flyttats hem från London och New York, kontor i Italien 
och Amsterdam har stängt och antalet kollektioner samt produkter har reducerats till hälften. 
(Ekelund, 2007) Varumärket J Lindeberg säljs dock fortfarande världen över, i mer än tjugofem 
länder och omsätter årligen cirka 30 miljoner euro. Förutom i de egna flaggskeppsbutikerna i 
Stockholm, Köpenhamn, New York, Tokyo och Hongkong så säljs varumärket i ledande 
privatbutiker, exklusiva varuhus och i utvalda golfshops (Internet 1). Stefan Engström, företagets 
VD förklarar; "Vi ska bygga ett internationellt premiumvarumärke för män som har råd att satsa 
på kvalitet”(Ekelund 2007). 
 

4.1.1 Varumärkets betydelse 
 
Det har varit många turer i företaget med kollektionsändringar och nedskärningar vilket har 
diskuterats vilt i pressen (Ekelund 2007, Sidea 2008, Internet 3). Vad som dock inte har ändrats är 
varumärkets ryggrad och som de själva uttrycker det ”style DNA”: Elegant Bohemian, 
Craftmanship, Progressive, samt ledorden2; 
 

ELEGANT but not TRADITIONAL 
BOHEMIAN but not CAREFREE 

ARTY but not SNOBBISH 
INTELLECTUAL but not ACADEMIC 

YOUTHFUL but not YOUNG 
PROGRESSIVE but not FUTURISTIC 
TIMELESS but not CONVENTIONAL 

INDIVIDUAL but not ELITIST 
ACTIVE but not COMPETITIVE 

                                                 
1 Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
2 Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
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Enligt produktchef Anna Lönnerstedt3 har varumärkets alla kollektioner stil och klass men 
samtidigt en viss spets, varumärket förespråkar en aktiv livsstil vilket inte ska förväxlas med 
sportig. Inom golfkollektionen kan det till exempel innebära att bära en slips till pikétröjan och 
inom fashion kollektionen att bära en smokingkavaj till ett par jeans. Det gäller att hitta enn udda 
men samtidigt smakfull kombination, vilket tar olika uttryck i olika delar av kollektionen. 
 
Både produktionschef Kristin Roos och Lönnerstedt4 är överens om att varumärket riktar sig till 
mode- och kvalitetsmedvetna killar. Ålder, menar de, är inte längre intressant. ”Idag är det inte 
längre så att man klär sig så annorlunda oavsett ålder.” Det är även en medveten konsument 
som gillar mode och ser mervärdet i produkterna i form av god kvalitet och en god tanke bakom 
produktionen.5 Tidigare har målgruppen varit lite spretig, med till exempel en kostymbaserad 
linje och huvtröjor med stora logotyper till en yngre krets. Varumärket kommer nu att rikta sig till 
en lite mognare kund med sofistikerad smak, och som har råd med kvalitet. (Ekelund 2007) 
 
Många av kunderna anser de vara lojala även om det är svårt att avgöra eftersom de inte har 
direkt kundkontakt. Lönnerstedt6 menar att många kunder gillar specifika detaljer i produkten, 
som den smala passformen, vissa material, att kunderna har hittat produkter som de verkligen 
gillar och därför återkommer. Hon menar vidare att varumärket är väldigt starkt och därför får 
många att återvända. Roos7 tillägger även att det är ännu tydligare bland golfkunder eftersom J 
Lindeberg där är ett ledande modemärke som sticker ut i just det specifika segmentet. Vidare 
påstår hon att en negativ aspekt med att vara ett internationellt och välkänt varumärke är alla 
piratkopior som företaget inte har en chans att styra över.  
 
J Lindeberg är ett internationellt varumärke som inte har någon ambition att använda sitt svenska 
ursprung som en viktig värdering. Positioneringsmässigt så ser de sig som snäppet dyrare än sina 
konkurrenter här i Sverige, men också att de erbjuder mer värde för pengarna. Internationellt 
ligger de fortfarande lågt i pris jämfört med de varumärken som anses vara konkurrenter. Den 
internationella marknaden är annorlunda och det finns ett underlag för högre priser.8 Företagets 
VD, Stefan Engström menar att de på lång sikt, som ett tioårs-projekt, definitivt vill bygga ett 
internationellt prestigevarumärke i premiumsegmentet där andra varumärken som Ralph Lauren 
och Burberry är positionerade. Han vill inte kalla J Lindeberg ett lyxvarumärke men gärna ”new 
luxury”. (Ekelund 2007) 
 

4.1.2 Utvidgning inom J Lindeberg 

 
Under J Lindebergs första år innefattade varumärket kollektioner både för dam och herr med ett 
antal olika linjer. Huvudlinjen var J Lindeberg, sedan fanns det en linje som hette J Lindeberg 
Denim och en som hette JL där JL golf utgjorde 50% och JL ski 50%. Under 2006 valde företaget 
att lägga om linjerna till följande; 
 

                                                 
3 Anna Lönnerstedt Produktchef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
4 Anna Lönnerstedt Produktchef och Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
5 Anna Lönnerstedt Produktchef och Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
6 Anna Lönnerstedt Produktchef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
7 Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
8 Anna Lönnerstedt Produktchef och Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
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1. J Lindeberg – Huvudlinje för både dam och herr. High fashion med 30-40% högre pris än den 
förra huvudlinjen. Ett mindre antal selektivt valda återförsäljare i Milano, London, New York. 
Promotion bland annat genom två modevisningar per år i Milano, relationer till opinionsbildare, 
god kontakt med utvalda modemagasin och redaktörer. 
 
2. J Lindeberg – En skräddad kostymlinje positionerad mellan huvudlinjen och JOHAN by J 
Lindeberg. 
 
3. JOHAN by J Lindeberg – En yngre fashionlinje för både herr och dam med hjärtat i denim. 
Ett större antal återförsäljare på ett globalt plan. Promotion genom produktplacering i 
nöjesindustrin, exklusiv lookbook, presentation av kollektionen på marknaden för opinionsbildare 
och tidiga konsumenter, fortsätta använda myspace för att nå den alternativa publiken, 
partnerskap med andra nischade varumärken och företag.  
 
3a. JOHAN JEANS by J Lindeberg – En sidolinje till JOHAN by J Lindeberg med denim.  
 
4. JL J Lindeberg – Casual kollektion för herr med en bred distribution. Under JL ligger 
fortfarande golf och ski kvar. Promotion genom presentation på marknaden för tidiga 
konsumenter och även den stora massan, produktplacering vid väl valda sportarenor, visa upp 
logotypen i samband med sport och konstevenemang, kommunicera via hemsidan, partnerskap 
med andra nischade varumärken och företag. 
 
4a. JL Golf – För dam och herr. Trendsättare inom golfsegmentet. Distribueras vid golfbanor, 
lyxigare golfklubbar, större varuhus i ett flertal länder.  
 
4b. JL Ski – För dam och herr. Trendsättare inom ski segmentet. Distribution vid skidorter och 
större varuhus. Research & development av Jon Olsson, freestyleåkare sponsrad av J Lindeberg.9    
 
Idag har varumärket åter ändrats om och antalet linjer har reducerats och placerats under ett och 
samma varumärkesnamn, J Lindeberg. Företaget har i samma veva också uppdaterat varumärkets 
logotyp. En tailoringlinje, en fashionlinje, en denim linje, en golflinje och en nystartad skilinje är 
vad varumärket J Lindeberg representerar i nuläget. Golf och ski är de enda linjer som 
fortfarande innehåller damkläder.10 Lönnerstedt11 förklarar att idag kommunicerar de bara ett 
namn eller varumärke istället för att ha olika namn på alla linjer. Det har helt enkelt skett en 
förändring i strategin. Förut då J Lindeberg var paraplyet som täckte flera underlinjer blev det för 
mycket att kommunicera. Företaget har begränsade resurser och är för litet för att på ett bra sätt 
klara av den kommunikation som så många linjer kräver. Hon förklarar vidare att det som företag 
kan vara lätt att tro att alla förstår att alla underlinjer med olika namn ligger under ett varumärke, 
hon menar att det säkerligen var många som trodde att JOHAN var ett eget varumärke och att 
konsumenten inte såg det finstilta. Hon erkänner att de gick lite för fort fram i beslutstagandet om 
flera linjer med olika namn.  
 
Vad som ligger bakom varumärkets val av inriktning och linjer var något som var relativt klart 
från första början. Själva grundprodukten menar både Lönnerstedt och Roos12, är golf och fashion 

                                                 
9 Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
10 Anna Lönnerstedt Produktchef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
11 Anna Lönnerstedt Produktchef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
12 Anna Lönnerstedt Produktchef och Kristin Roos Produktionschef J Lindeberg, intervju 2008-05-29 
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men produktionschef Kristin Roos är noga med att poängtera att de inte ser sig som ett golfmärke 
utan att deras huvudverksamhet är att vara ett fashion-varumärke eller livsstilsvarumärke. Hon 
menar vidare att om de ser till vad som säljs mest så är det kanske golfkläder som har dragit in 
mest pengar men det är inte så de vill marknadsföra sig utan golfen hänger med på ett välkänt 
fashion-varumärke som gör moderiktiga golfkläder.    
 
Idag är herrkläder huvudprodukten och alla produktgrupper där under har lika stor plats.13 Roos14 
menar att tidigare var high fashion-linjen deras huvudprodukt, absolut inte det de sålde mest av 
men däremot det som byggde deras image. Numera finns inte den linjen kvar på samma sätt utan 
är integrerad i helheten.  
 
Anledningen till att de började arbeta med golfkläder var att det kändes som en underutvecklad 
produktgrupp och marknad. Lönnerstedt15 berättar att på 60- och 70-talet var alla väldigt stiligt 
klädda när de spelade golf för att sedan under 80-talet klä ner sig i stora pikétröjor och fladdriga 
bomullsbyxor. En av anledningarna till att J Lindeberg började med golfkläder var för att 
återinföra stilen i golfvärlden. Hon berättar också att Johan Lindeberg hade en idé om att 
reformera golfen och igenom sporten kunna nå etablissemanget, makthavare, kretsar som ofta rör 
sig vid golfbanan, och därigenom också lättare slå internationellt. Roos16 menar också att 
varumärket på något sätt är byggt kring Johans egen livsstil och att hans person är 
grundinspirationen för varumärket. Johan hade från början idén att skapa ett livsstilsvarumärke 
och hans stora intressen var golf och mode. Hon tillägger också att golf är en sport med väldigt 
bra exponeringstid, en långsam sport där, om man sponsrar de spelare med mycket medial 
uppvaktning så syns varumärket väldigt bra utåt.       
 
Vad det sedan gäller ski så har det också med livsstilen att göra. Från att ha varit ett varumärke 
med fashion och golf ville företaget göra fashion och sport. I Sverige är golf väldigt förenat med 
sommar och att då göra ski var ett sätt att komplettera golfen och göra varumärket mer gångbart 
året runt. Det är en stor chans att de människor som spelar golf på somrarna även åker på 
fjällsemester på vintern, det känns som två sporter som kompletterar varandra och gör 
varumärkets livstilspaket mer komplett.17     
 
När man arbetar med ett livstilsvarumärke är det naturligt att vilja erbjuda kläder för både dam 
och herr. J Lindeberg började tidigt med damkläder, innan de var fast etablerade på herrsidan. 
Tanken med det var att inte bli ett för etablerat herrvarumärke som sedan försöker sig på att göra 
dam.18  
 
Företaget är just nu i en uppbyggnadsfas där ski ska lanseras höst 2009 och damkollektioner är 
nästa steg i framtiden. De menar att det är viktigt att först komma på fötter och bli starka innan 
damkollektionen relanseras så att det inte blir som förra gången då företaget växte ifrån sig självt. 
Skidkollektionen som det arbetas med nu har en annan inriktning än den en gång nedlagda 
skidkollektionen. Den nya kollektionen är en helt ny satsning där företaget vill väva in hantverket 
i produkten, höja nivån och göra kvalitetsskidkläder. Fredrik Dahl (Jonjons 2008) som är designer för 
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kollektionen förklarar att den har en mer dressad look än andra kollektioner på marknaden. Den 
kommer att vara mer sofistikerad och med dressade detaljer från den skräddade delen av 
klädindustrin. Intentionen är att skidjackorna ska passa i backen men även en kall dag på stan. 
Han menar vidare att inget annat företag på marknaden på samma sätt tidigare har lyckats 
kombinera funktionella material och lösningar med en skräddad passform. Kollektionen riktar sig 
till dem som har höga krav på funktion och design, den kommer att säljas i 75 stycken noga 
utvalda butiker varav en femtedel av dem är svenska. Skidkollektonen ligger lite högre i pris men 
Dahl tvivlar inte på att det finns en marknad. Han menar att i rådande tider köper konsumenten 
hellre ett klassiskt plagg som kan användas länge samt att det i bistrare tider och med dagens 
fokus på miljö är bättre att arbeta med långsiktiga produkter. (Jonjons 2008) 
 
Inför en utvidgning jobbar företaget med en projekt- och en produktplan där allt gås igenom 
exakt, hur organisationen runt produkten ska se ut, tidsschema, investering, distributörer, butiker, 
produktens utseende, etcetera. Även om tanken från början var att skapa ett livsstilsvarumärke 
och strategin såg relativt klar ut så har vissa saker skett snabbare tack vare tillfälligheter och 
möjligheter som har varit lockande att hoppa på.19 Inför implementeringen så läggs det extra krut 
på marknadsföringen, inom golfen till exempel så porträtterar de vissa spelare som Camilio 
Villegas samt Jesper Pernevik och tidigare, inom ski, så sponsrade de Jon Olsson, en gång 
världens bästa freestyle-åkare.20 Lönnerstedt21 menar att det är som ett pärlband av olika små 
aktiviteter. Allt från att göra en brand book som berättar om varumärket J Lindeberg i allmänhet 
och den aktuella utvidgningen i synnerhet till marknadskampanjer i tidningar och på tavlor 
beroende på budget. Sedan arbetar de också med produktplacering, ett antal produkter tas fram 
som får synas på rätt människor vid rätt tillfälle vilket dels ger snabb feedback och dels bra 
exponering. Det är också vanligt att göra någon slags återkoppling till en kändis, antingen genom 
sponsring eller att företaget klär en kändis i ett modereportage. De personer som sponsras av J 
Lindeberg måste ha en attityd och karaktär som går i hand med varumärket.22 De ska även kunna 
personifiera varumärkets livsstil samt förmedla och representera varumärkets kärnvärden och 
style dna. 23 
 
Att det har varit några svängiga år för företaget är både Lönnerstedt och Roos24 överens om och 
det är fortfarande svårt att säga vilket resultat hopslagningen av linjerna till ett varumärke 
kommer att ge. 
 
Vad det gäller varumärkets position efter hopslagningen så har J Lindeberg som helhet flyttats 
uppåt på en kvalitetsskala. Vid en jämförelse från starten har varumärket nog tappat lite 
coolhetsfaktor också menar Lönnerstedt25 och istället för att tänka 100 % design har det blivit 
mer traditionellt. Roos26 tillägger att de idag, för att sälja mer produkter, tar större hänsyn till 
kommersiella krafter och inte endast är designstyrt. Vartefter ett varumärke växer och blir större 
på fler olika arenor så blir det en utmaning att tillfredställa alla marknader eftersom olika 
marknader oftast har olika behov. Lönnerstedt27 återkommer till coolhetsfaktorn och menar att 
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den inte går att behålla den hur länge som helst. ”Den har du oftast som nykomling men när 
företaget sedan växer så kommer det ifrån det även om produkten inte förändras”. Sen är det 
också så menar Roos28 att det som bygger attityden i ett varumärke sällan är de produkter som 
företaget tjänar de största pengarna på. En av J Lindebergs största produkter är pikétröjan, den 
ger en bas i intäkterna men är inte direkt den coolaste produkten. Även om den naturligtvis är 
cool för att vara en pikétröja flikar hon in. Företaget behöver de kommersiella produkterna för att 
bygga en ekonomisk grund och sedan behövs spetsprodukterna för att skapa attityd och locka ett 
intresse. 
 
Om det inte finns kompetens inom företaget för en specifik produktgrupp är det mest troligt att 
företaget tar extern hjälp, till exempel har de en konsult som hjälper till att bygga upp 
tailoringlinjen, inom ski tar de in en mönsterkonsktruktör och designer som är proffs inom det 
området. Oftast är det lättast att ta hjälp utifrån, vi har ibland tyckt att vi kan lära oss själva 
berättar Lönnerstedt29 men det blir en så mycket längre startsträcka då.  Det sker aldrig några 
specifika tester av produkterna innan lansering mer än att man testar idén verbalt med olika 
människor. Ofta märks det snabbt vilket mottagande produkterna får vid införsäljningen. 
 
Både Lönnerstedt och Roos30 ser utvidgningar som en fortsatt strategi. Det är bara att arbeta på, 
bara företaget är tillräckligt starkt innan vissa steg tas. Om det till exempel är aktuellt med en 
parfymlicens så är det viktigt att varumärket är tillräckligt starkt för att parfymen ska få rätt nisch 
på marknaden. Men de ser inga hinder över huvud taget och menar skulle kunna gå att göra 
absolut allting. Tidigare har det snarare varit tvärtom, att de har velat hoppa på många olika idéer, 
men numera försöker hålla lite i tyglarna och se att det fungerar inom hela företaget innan de går 
vidare. Båda intygar att det verkligen är drömmen att bygga vidare J Lindeberg till ett komplett 
livsstilsvarumärke. 
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4.2 Peak Performance 
 
Peak Performance grundades 1986 i Åre av den före detta professionella skidåkaren Stefan 
Engström och Peter Blom, tidigare chefredaktör på tidningen ”Åka Skidor”. Tanken var att skapa 
ett svenskt modeföretag med funktionella plagg som var snygga både i och utanför skidbacken. 
Deras vision var från början och är fortfarande att skapa ett globalt varumärke i världsklass med 
hjälp av företagets passion och värden.  Deras mission är vidare; att utveckla, tillverka och sälja 
produkter i världsklass vad det gäller kvalitet, funktion och design under Peak Performance 
varumärke. Företaget har växt kraftigt sedan starten och har idag en omsättning på cirka en 
miljard svenska kronor31. De har över 2000 försäljningsställen runt om i världen och sextiofem av 
dem är egna butiker som kallas för General Stores där Peak Performance livsstilskoncept kan 
förmedlas ut till konsumenterna. (Internet 2)  
 

4.2.1 Varumärkets betydelse 

 
“Whatever we take on, Peak Performance will always be a Mountain Resort Brand. We live and 
breathe our brand name, and with more passion than ever before. And our products and 
everything we do continues to adhere to the simple philosophy envisaged by our founder way 
back when everything began.”(Internet 4) 
 
Peak Performance varumärke är uppbyggt av ett antal värderingar; kärleken till sport och natur, 
allt ska vara på riktigt, långsiktighet, förnyelse och team känsla inom Peak Performance. (Internet 4) 
Att allt ska vara på riktigt innebär att allt som företaget gör måste vara trovärdigt. Företaget 
föredrar och försöker till högsta grad att anställa personal med ett stort intresse för skidåkning. 
Kollektionerna framställs med hög kvalitet och testas av skidåkare, och det arbetas inte med 
några detaljer som inte fyller en funktion.  Värderingen långsiktighet bygger på att ha en 
begränsad och långsiktig distribution, de söker inte distributörer att arbeta med för en säsong utan 
vill bygga starka relationer som håller. Förnyelse innefattar teknisk innovation, något som 
företaget arbetar med konstant, även med egen forskning och utveckling. Teamkänslan försöker 
företaget skapa genom att se alla som arbetar inom företaget som ett lag. ”Även om vi är många 
starka individer inom företaget så är alla anställda lika viktiga för att lyckas”.32 Själva 
varumärkesnamnet Peak Performance är baserat på företagets värden och är fundamentalt för alla 
aktiviteter inom företaget, från design till kontakt med partners. Anders Rydgren33 som är 
försäljningsanalytiker på Peak Performance berättar att från att företaget startade av några vänner 
i Åre 1986 så har de idag vuxit till ett multinationellt företag och att även om det är mycket som 
självklart har förändrats i och med det så är det samtidigt många beståndsdelar som är de samma. 
Värderingarna och varumärkets personlighet har till exempel lämnats orörda, vad Peak 
Performance än tar för sig så kommer de alltid att vara ett Mountain Resort varumärke. 
Rydgren34 menar vidare att det främst är de bestående värderingarna i varumärket som också 
skiljer dem från sina konkurrenter. Peak Performance arbetar med produkten som utgångspunkt 
och skapar till exempel sedan sin marknadsföring runt det. Nike som är en av deras konkurrenter 
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börjar istället med marknadsföring, och skapar sedan produkten. Till exempel inom golf så knyter 
de till sig en spelare och börjar sedan skapa produkter inom det segmentet. Vad som mer skiljer 
Peak Performance från konkurrenter är att de har sin egen forskning och utvecklingsavdelning 
vilket gör att de ständigt håller sig i framkant. I stället för att snegla på konkurrenter vill de att 
konkurrenterna ska efterfråga Peak Performance tekniska lösningar. Rydgren35 poängterar dock 
att företaget anser sig ha olika konkurrenter inom olika produktgrupper. När det gäller 
slutkonsumenter så menar Rydgren36 att Peak Performance riktar sig till aktiva människor som 
attraheras av Peak Performance värderingar men inte inom någon speciell åldersintervall. De 
anser sig ha många lojala kunder vilket rapporteras från butikspersonalen. Peak Performance har 
en grupp människor som de sponsrar som de kallar sina vänner och ambassadörer. Med åren har 
de blivit allt mer restriktiva, de har idag färre ”vänner” som de har möjlighet att skapa ett bättre 
och närmare samarbete med. De som utses är professionella idrotssmän/kvinnor verksamma inom 
sporter som företaget arbetar med, de är människor som är bra ambassadörer för varumärket och 
representera de värden som företaget står för.37 
 
Den image de vill att varumärket ska förmedla är en aktiv känsla, kvalitet, en långvarig produkt 
och relation. Kunden ska känna sig högpresterande, ägare till en kvalitativ och hållbar produkt 
samt som en vän till varumärket. Det nordiska ursprunget är också en viktig ingrediens som är 
ständigt återkommande.38 
 

4.2.2 Utvidgning inom Peak Performance 

 
Varumärkets första kollektion år 1986 bestod huvudsakligen av skidkläder samt klassiska 
basplagg i hög kvalitet och uttryckte design och funktion på ett innovativt vis. Namnet Peak 
Performance gavs för att symbolisera just kvalitet och design. År 1989 expanderade Peak 
Performance till att designa sportkläder även för vår och sommar för att kunna erbjuda ett 
sortiment året runt. Därefter lades även jeans wear till för att skapa något mer än endast ett sport-
varumärke. (Internet 5) Vad som från början var ski och casual blev då så småningom active och 
casual. Rydgren39 förklarar vidare att genom kombinationen sport och mode växte två olika 
huvudkollektioner fram, Active wear och Casual wear. Båda linjerna erbjuder herr-, dam- samt 
barnprodukter och active linjen är även uppdelad per aktivitet i ett antal underlinjer; ski och 
technical sports – vilket innebär kläder för bland annat hiking, cykling, paddling, löpning, 
klättring och annan träning. Black Light är också en gren inom active wear och består av topp-
produkter vad det gäller material och funktion utvecklat för alpinism. Peak Performance har ett 
bergsguide-team på nio personer, tillhörande den yttersta världseliten i alpinism, som är med i 
utvecklingsprocessen av Black Light. Även om Black Light är en mer påkostad kollektion så 
ligger den inte så mycket högre i pris tack vare interna rationaliseringar inom produktionen. 
Black Light beskrivs av Rydgren40 som toppen i en triangel där utvecklingen sprids nedåt till 
övriga kollektioner. Alla plagg som tillhör Black Light kollektionen är utöver varumärkesnamnet 
Peak Performance, märkta med ”Black Light”. Företaget har i dagsläget inga problem med att 
konsumenterna uppfattar det som ett eget varumärke men för att det inte heller ska hända i 
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framtiden så är de restriktiva med att kommunicera ut konceptet som Black Light till konsument 
utan att varumärkesnamnet är närvarande.  
 
Tanken bakom alla kollektioner är att skidåkare lever ett aktivt liv och företaget vill att de ska ha 
möjligheten att välja Peak Performance till alla sina aktiviteter.  Några ledord som de vill att 
konsumenten ska koppla till de olika linjerna är hög prestanda samt funktion till active 
kollektionen och mount metropolitan till casual kollektionen. Med mount metropolitan menar de 
en känsla där berget möter staden, en kollektion att använda i city men som fortfarande präglas av 
aktiviteterna runt berget. Vad företaget ändå är noga med att poängtera är att även om active- och 
casual wear är två olika linjer så är de ändå sammanlänkade genom gemensamma principer och 
varumärkesnamnet Peak Performance.41 
 
Golf är en annan linje som adderades för att det är en livsstil som företaget anser passar 
varumärket. Vid mountain resorts som är ett ledord i varumärket Peak Performance, finns det 
också ofta närhet till golfbanan. Det startade som en del av active-linjen men har med åren blivit 
mer och mer som en egen linje. Anledningen till det är att det har gått från att tidigare bara ha 
sålts på våren till att bli en tolvmånaderskollektion som säljs både vår och höst. Att de började 
sälja även under hösten beror på att de har som ambition att växa i södra Europa där det spelas 
golf även under höstmånader, för att växa måste marknadens krav tillgodoses. På nittiotalet 
gjordes en extratur och företaget tillverkade seglarkläder i samband med Withbread Around the 
World Race (idag Volvo Ocean Race), där företaget 1998 sponsrade de två EF-båtarna. Företaget 
ansåg att segling var en aktivitet som passade varumärket och en bra sätt att visa sitt varumärke.42 
 
En annan avstickare som inte var lika lyckad enligt Rydgren43 var att under en period ge sig på att 
skapa kostymer och skor. Det är två svåra produktgrupper som kräver stor kompetens och lång 
utveckling. Han menar att anledningen till den nya inriktningen mer handlade om 
entreprenörskap och en vilja att skapa än om förnuft och strategi.   
 
Efter en dipp försäljningsmässigt var företaget tvunget att skära ner och de hade också kommit 
fram till att de producerade för mycket produkter och framför allt för mycket olika produkter 
vilket gjorde att kvaliteten började svikta. För att komma tillrätta valde de att reducera antalet 
produkter och istället fokusera på varumärkets ursprung.44 
 
Under cirka fyra år har Peak Performance även sålt parfym och bodylotion under sitt varumärke. 
De såg det som ett bra komplement till kollektionerna och en kassako eftersom den typen av 
produkter har väldigt bra marginal.45 Varför togs de då bort om de genererade ett positivt flöde? 
Rydgren46 menar att de togs bort ur sortimentet eftersom det saknades fokus. Det såldes lite hur 
som helst utan någon kontrollerad distribution, strategi eller struktur vilket i längden kan vara 
skadligt för varumärket.   
 
Idag när det planeras inför en ny produktgrupp går det oftast till på ett mer strukturerat sätt. Det 
börjar med en projektplan för den nya varugruppen där konkurrenter läses av, en lämplig 
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prisklass beslutas som går i linje med varumärket och företaget undersöker dessutom vilka 
distributörer som passar för produkten. Förutom den internt arrangerade marknadsanalysen görs 
inga andra undersökningar för att kontrollera nya produkters potential på marknaden. Själva 
implementeringsstadiet innebär extra fokus på den nya produkten vid införsäljning och mer 
marknadsföring för den nya produktgruppen främst genom evenemang och tidningsmedia. Om de 
inte har tillräcklig kunskap inom någon intressant produktgrupp så har de valt att tillverka per 
licens. Det innebär att ett annat specialicerat företag tillverkar produkten men dock med 100 % 
kontroll av Peak Performance som själva lämnar ett godkännande för design produktion. 
Solglasögon och glasögon är exempel på produkter som tillverkas under licens.  
 
De nya produktgrupperna får aldrig några nya varumärken eller namn. Peak Performance vill dra 
nytta av det höga värdet i varumärkets ursprung; skidkläderna. Det är skidkläderna som är deras 
prestigegren och det som de är mest kända för, vilket gör det naturligt att de vill föra över 
skidkollektionens höga värde även till de andra linjerna. Att Peak Performance är ett Mountain 
Resort varumärke är den gemensamma nämnaren för alla linjer. Linjerna skiljer sig heller inte 
vad det gäller logotyper, företaget har några som de alternerar emellan men de är inte uppdelade 
per linje. Den första logotypen som även kallas corporate logotypen är i skrivstil men när 
företaget var med och sponsrade alpina VM i Vail år 1999 var den tvungen att få en 
kompletterande, tydligare textad logga för att synas ordentligt på portar i backen och på kläder. 
Logotypen har sedan utvecklats till ”Peak” och även bara till ett P. Rydgren47 menar att det är ett 
tecken på att Peak Performance är ett starkt varumärke när kunden känner igen avsändaren även 
om det bara står ett P på produkten. År 2007 ansåg företaget sig ändå arbeta med lite för många 
olika logotyper och bestämde sig för att rensa upp. De menar att om det ska bli ett internationellt 
varumärke så är det ett måste att ha en extremt tydlig kommunikation så från och med år 2009 
kommer varumärket visas med ett nytt utseende. De ser ingen risk i att det skulle skada 
varumärket eftersom varumärkets värderingar inte ligger i logotypen utan i namnet Peak 
Performance. Vad som emellertid kan skada varumärket är alla de piratkopior som florerar på 
marknaden. De mest problematiska situationerna uppstår då kunden själv inte har förstått att det 
är en kopia de har köpt och sedan vänder sig till företaget på grund av en kvalitet som inte har 
levt upp till förväntningarna.48   
 
Företagets olika utvidgningar har gett både lyckat och mindre lyckat resultat. Alla satsningar kan 
inte alltid lyckas av olika orsaker och har då varit tvungna att dras tillbaka, det handlar enligt 
Rydgren om tajming, fokus och rätt produktval. De snedsteg som har tagits har påverkat 
varumärket på kort sikt och gett det en törn som det gäller att bygga upp igen. Utvidgningarna har 
också skapat en medveten förändring och förflyttat varumärkets position på marknaden.  Idag 
strävar Peak Performance mer efter att bli ett premiumvarumärke där pris inte är en lika viktig 
aspekt för konsumenten. Då varumärket började sin bana så var det med småskalig tillverkning 
utan direkt tanke på positionering som idag är en nödvändighet eftersom det finns så många fler 
konkurrenter. Då Peak Performance startade hade de ungefär två starka konkurrenter, idag har de 
tjugo. Rydgren poängterar att de ser utvidgningar som en fortsatt strategi där det är varumärket 
själv som sätter gränserna. ”Vi måste ställa oss frågan: är det här Peak Perfomance?” 49 
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5. Analys 
 
 
I följande kapitel behandlas och analyseras de frågor som i det inledande kapitlet presenteras i 
form av problemställning och syfte. Utgångspunkten är det empiriska materialet med stöd från 
valda teorier ur referensramen. Min intention är att i nästa kapitel kunna dra relevanta slutsatser 
utifrån analysen. 
 

5.1. Varumärkets betydelse 
 
Det är svårt att mäta huruvida ett varumärke är starkt eller inte, men en förutsättning för att skapa 
det är enligt Hedén & Mc Andrew (2005, ss. 73,74) en helhetssyn och kontinuitet i företagets alla 
aktiviteter. Peak Performance har funnits sedan år 1986 och har ända sedan starten kommunicerat 
sitt varumärke som sportigt med skidkläder som moderprodukt och specialitet. Trots att de sedan 
starten har utvecklat ett antal produktgrupper som inte har varit så lyckade och därför lagts ner så 
ser de sig ändå stå på starka ben.50  J. Lindeberg däremot har en brokigare bana bakom sig. De 
har visserligen varit inriktade på mode och sport sedan starten men däremellan har många 
kollektioner startats upp för att sedan läggas ned. Felet har enligt Roos och Lönnerstedt (2008) 
legat i att företaget var för litet för att kunna kommunicera så många underlinjer på ett bra sätt. 
Nystarten som de går igenom nu är ett tillfälle att strama åt kollektionerna och göra dem mer 
enhetliga (Ekelund 2007). Vad som bör nämnas är emellertid att även om kollektionerna under åren 
svävat ut för J Lindeberg och de nu vill börja om så är ledorden fortfarande desamma, vilket 
tyder på en stark grund som tidigare har beskrivits av Hedén & Mc Andrew (2005, ss. 73-74). Jacoby 
och Kyner (1973; se Melin 1999, s. 85) anser precis som Hedén och Mc Andrew att 
varumärkesidentiteten kräver kontinuitet och uthållighet för att lyckas, ett koncept som Melin 
(1999, s. 85) uttrycker annorlunda. Han menar att varumärkesidentiteten absolut måste gå att 
förändra om den blir för svag. Till viss del måste varumärket hålla fast vid sitt ursprungskoncept, 
båda varumärkena visar prov på att det är när de har släppt sina rötter som utvidgningarna 
fallerar. J Lindeberg utvidgade till ett flertal linjer i för snabb takt och Peak Performance införde 
seglarskor och kostymer, något som inte gick i hand med övriga kollektioner eller hem hos 
konsumenterna. Melin har också en poäng eftersom om varumärken inte får förändras eller 
uppdateras så vore det omöjligt för J Lindeberg i det här fallet att göra en omstart med sitt 
varumärke. 
 
Melin (1997, s. 25) tar också upp ett antal funktioner som ett varumärke kan fylla för konsumenten 
och företaget. Båda varumärkena kan kommunicera med hjälp av sina värderingar samt 
uppbyggda identiteter och på så sätt fungera som informationskälla för kunden, vilket också är 
viktigt för företaget. Det är när varumärkena börjar med underlinjer och aktiviteter utan 
eftertanke, eller sviker sina kommunicerade värderingar som de kan framställas som 
motsägelsefulla och opålitliga. De förlorar då sin roll som riskreducerare eller garant som är så 
viktig för att skapa märkeslojalitet hos konsumenten. Som garant förväntas även varumärken att 
hålla konsistent kvalitet, något som både Peak Performance och J Lindeberg har lyckats relativt 
bra med. De har under en tid med för många utvidgningar tappat i kvalitet men både Lönnerstedt 
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Figur 7 Inspirerad av Identitetsprisman, Kapferer 
1992, s. 38 

(2008) för J Lindeberg och Rydgren (2008) för Peak Performance menar på att de under senare år 
snarare höjt sin kvalitet.  
 
Både J Lindeberg och Peak Performance fungerar som imageskapare inom sitt segment. Till hjälp 
att förmedla sin image har de sponsrade personer som representerar respektive företags 
värderingar och som kunderna kan identifiera sig med. För företaget är varumärket dessutom 
viktigt som positioneringsinstrument (Melin 1997, s. 27).  Båda varumärkena tillhör 
premiumsegmentet och både Lönnerstedt (2008) för J Lindeberg och Rydgren (2008) för Peak 
Performance menar att de har höjt sin position på senare tid, särskilt vad det gäller kvalitet. Som 
tillväxtgenerator fungerar Peak Performance bra med tanke på hur omsättningen har stegrat sedan 
starten. J Lindeberg fungerar däremot sämre. Den avsaknad av stabilitet och röriga organisation 
som företaget har varit utsatt för har gjort att tillväxten inte har varit optimal. Det är en helt 
normal utveckling enligt Keller (1998, s. 9) som anser att ett varumärkes tillväxtpotential grundar 
sig i en viss nivå av stabilitet. 
 
Att skapa en långvarig och stark relation till sina konsumenter kan ta lång tid men det kan ofta 
förenklas genom att utveckla en personlighet bakom varumärket. Om det är så som Melin (1999, s 
94) påstår att konsumenter väljer produkter på samma sätt som de väljer vänner så skulle Peak 
Performance kunder eftertrakta sportiga människor som älskar aktiviteter, natur och efterfrågar 
den senaste tekniken. J Lindebergs kunder söker hellre en aktiv elegant bohem som uppskattar 
livets goda. Att det är möjligt att måla upp en sådan bild är ett relativt säkert tecken på en stark 
image hos varumärket, vilket enligt Pitta och Katsanis (1995) i sin tur ger bra konsumentrespons. 
Den stora frågan är emellertid om en konsument på gatan kan måla upp en lika beskrivande bild 
av varumärket som representanterna från företagen. 
 
Kapferer (1992, s. 38) har utvecklat en modell som kallas identitetsprisman som visar hur företagets 
olika delar tillsammans kan bilda en strukturerad enhet. Modellens styrka är att den ger en god 
bild av märkesidentitetens utveckling (Melin 1999, s. 86).  
 

Med vetskapen om hur Lönnerstedt och Roos (2008) 
beskriver J Lindeberg så kan varumärket appliceras 
på identitetsprisman med följande resultat. De 
fysiska produkterna av hög kvalitet och för den 
elegante bohemens aktiva livsstil. När det gäller 
personlighet så är det varumärkets skapare, Johan 
Lindeberg och hans livsstil, som står som 
varumärkets grundinspiratör. J Lindeberg är ett 
internationellt varumärke och vill inte representera 
en specifik geografisk eller religiös kultur. I stället 
förespråkar de en viss typ av livsstil, en exklusiv och 
medveten man som har intressen som skidåkning, 
golf, resa, konst och kultur, samt naturligtvis en 
förkärlek till mode och hög kvalitet. Reflektionen av 

varumärket ger en bild av den elegante bohemen; en person som har en sofistikerad men egen 
och speciell stil. J Lindeberg ger konsumenten en självbild av att vara speciell och aktuell, vilket 
kan liknas med att kunden kan känna sig uppdaterad vad det gäller stil och smak. 
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Peak Performance kan vidare appliceras på samma 
modell med Rydgrens (2008) beskrivning som grund. 
Peak Performance fysiska produkt består av 
högkvalitativa produkter för aktiviteter runt berget, 
till exempel skidåkning, golf och även andra sporter 
som cykling och surfing. Helt enkelt produkter för 
en sportig och aktiv livsstil. Varumärkets 
personlighet är sportig, sund och professionell – allt 
är på riktigt. När det gäller kultur så är det nordiska 
ursprunget viktigt och kärleken till naturen. Den 
relation som varumärket levererar externt till 
konsument är vänskap och en teamkänsla, att alla 
tillsammans är en grupp likasinnade individer med 
samma intressen. Reflektionen av varumärket ger en 
bild av kärlek till sport och natur och självbilden 
som de vill ge kunden är känslan av att vara en topp- 
presterare. 
 
Även om de två olika varumärkena har gemensamma produktgrupper och relativt likartad 
positionering vad det gäller pris och kvalitet i premiumsegmentet så märks det tydligt genom 
identitetsprisman vilka olika inriktningar de har. Vad Solomon (2008, ss. 164-165) påstår, att 
konsumenter väljer specifika varumärken för att förstärka sin identitet och att det gör det lättare 
för utomstående att placera konsumenten i fack och läsa av den sociala statusen stärks också av 
Kapferers identitetsprisma. Identitetsprisman gör varumärket väldigt enkelspårigt men kan vara 
till nytta för att rannsaka vem som är mottagaren och varumärkets styrkor och svagheter. Melin 
(1999, ss. 87-88) invänder mot begreppet kultur i modellen. Han påstår att många företag inte vill 
koppla samman enskilda varumärken med företagsnamnet, men inom modebranschen påstår både 
Roos och Lönnerstedt (2008), samt Rydgren (2008) att deras produkter inte skulle vara lika mycket 
värda om de inte kommunicerades med varumärkesnamnet.  
 
När det gäller brand equity så är Melin (1999, ss. 35-36) kritisk till Aakers modeller (Figur 3.2 Aaker 1991, 
s. 17 & Figur 3.3, Aaker 2004, s. 84) och bland annat till märkeslojalitet som betydande för konsumenten. 
Det bör dock noteras att även Melin själv påpekar hur viktigt det är att kunden kan känna lojalitet 
mot varumärket när han beskriver produkten som garant och riskreducerare. Ur det kan tolkas att 
modellen där lojalitet utgör en av modulerna visst har en poäng. Dessutom nämner Aaker (1991, s. 
17) endast lojalitet som värdeskapare i samband med varumärket. Vid en jämförelse av Aakers 
båda modeller så är ett av de tillkomna elementen ”extendibility” det vill säga förmågan att 
utvidgas. År 1991 (Aaker 1991, ss. 20-21) var det endast en del i begreppet brand associations vilket är 
en indikator på utvidgningsmöjligheternas växande betydelse.   
 

5.2 Utvidgning av varumärket 
 
Kapferers modell ”varumärkets territorium”, där varumärkets möjliga utvidgningar kan avläsas, 
har tillämpats för de båda varumärkena. Den inre kärnan består av varumärkenas grundläggande 
element (Uggla 2002, s. 61). För J Lindeberg är det hämtat ur deras style dna samt ledord.51 Peak 
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Figur 8 Inspirerad av Identitetsprisman, Kapferer 
1992, s. 38 
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Performance inre kärna bygger istället på deras värderingar; kärleken till sport och natur, allt ska 
vara på riktigt, långsiktighet, förnyelse och team känsla inom Peak Performance. (Internet 4) 
Härifrån har företagens första utvidgningar tagit form, till exempel Peak Performance casual 
kollektion som är till för att användas under den lediga tiden vid berget eller J Lindebergs 
skräddade kollektion som har blivit till en viktig del för hela varumärket. I den yttre kärnan så 
återfinns de spontana associationer som kan göras till respektive varumärke (Uggla 2002, s. 64).  Peak 
Performance arbetar med produktgrupper inom både cykling, surfing och bergsklättring, men det 
är antagligen inte det första som en konsument tänker på när de hör om varumärket Peak 
Performance. Företaget har skapat ett så starkt varumärke inom sport och natur att de säkerligen 
skulle kunna ta sig an de flesta aktiviteter inom den grenen. Frågan är istället hur konsumenter 
skulle reagera om de började arbeta med aktiviteter som fotboll, handboll eller bandy. Aktiviteter 
som inte är knutna till naturen på samma sätt eller ger liknande frihetskänsla som till exempel 
skidåkning, cykling eller surfing. Vad Peak Performance skulle kunna finna potential i inom 
utvidgningszonen och utveckla är att anordna kurser i till exempel bergsklättring eller skidåkning 
och låta sina ”vänner” som de sponsrar vara med. Ett annat alternativ skulle kunna vara att öppna 
hotell exempelvis vid en skidort eller surfing-ort. Vad som är viktigt vid sådana aktiviteter är 
naturligtvis att det görs med eftertänksamhet och i linje med varumärkets värderingar (Hedén & Mc 

Andrew 2005, ss. 73,74). Uggla (2002, s. 61) menar att de utvidgningar som är framgångsrika inom den 
här ramen kan ha kapacitet att skapa en djupare mening för varumärket. Det hjälper varumärket 
att förnya sig och addera nya positiva associationer, som Keller (1993, se; Pitta & Katsanis 1995) menar 
vara viktigt. 
 

 
 

Figur 9 Inspirerad av Varumärkets territorium, Kapferer 1997 se: Uggla 2002, s. 60 

 
J Lindebergs yttre kärna och dit spontana associationer kan göras är; dam, tennis och skidåkning. 
En skidkollektion är redan på gång och är en aktivitet som ligger i stil med varumärkets 
värderingar och förmedlade livsstil52. Tennis är ingen aktivitet som de arbetar med i dagsläget 
men väl en sport som skulle kunna passa varumärket. De har heller inga dam-kollektioner idag 
förutom inom golfsektionen. Som Lönnerstedt (2008) uttrycker så är det viktigt att arbeta med både 
dam och herr kollektioner för att framstå som ett helhetligt livsstilsvarumärke. Då varumärket 
startade började de därför arbeta med dam tidigt efter att herrkollektionen kommit igång men nu 
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efter neddragningarna saknas dam fortfarande.53 Engström, VD på J Lindeberg, uttrycker att de 
ska bygga ett internationellt premiumvarumärke för män som har råd att satsa på kvalitet (Ekelund 
2007).  Det är emellertid viktigt att börja med damkollektionen inom snar framtid så att det inte 
blir som de befarade om de hade väntat med dam från första början. Varumärket bör inte bli för 
etablerat på herrsidan så att de uppfattas som ett herrvarumärke som försöker sig på att göra 
damkollektioner54.   
 
Vid en betraktelse av J Lindeberg i utvidgningszonen så skulle de kunna finna potential i att 
arbeta med konst och design som nya kategorier. De skulle till exempel kunna samarbeta med 
konstnärer och formgivare för att skapa nya produkter och anordna gemensamma utställningar. 
Att även exponera delar av kollektionerna vid utställningarna skulle kunna vara ett nytt och 
passande forum för varumärket. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vara noggrann med vilka 
företaget väljer att samarbeta med så att de båda har gemensamma eller väl kompletterande 
värderingar eftersom det som Hedén och Mc Andrew (2005 ss. 73,74) säger är viktigt att skapandet 
av ett starkt varumärke bygger på en helhetssyn i allt företaget tar sig för, bland annat de 
evenemang de medverkar i.  
 
Aaker (2002, s. 292) påstår att ett varierat varumärke kan sträcka sig över flera produktklasser och på 
så sätt skapa en stark bas med stor konkurrensfördel. De nya produktklasserna måste dock väljas 
med omsorg och passa samt förstärka varumärkets identitet. Varumärket bör också ha förmågan 
att tillföra värde i den nya produktklassen. Målet är enligt Aaker (2002, s. 293) precis vad 
Lönnerstedt (2008) och Rydgren (2008) önskar; att utveckla och förstärka visionen av den ultimata 
identiteten. De nya förslagen presenterade i utvidgningszonen måste därför passa inom de 
ramarna. Den skidåkare som gärna klär sig i Peak Performance skulle då i en optimal värld välja 
att bo på ett Peak Performance mountain resort och J Lindebergs kund skulle framför andra, välja 
att gå på en utställning där varumärket medverkar. 
 
Både Lönnerstedt (2008) för J Lindeberg och Rydgren (2008) för Peak Performance menar att 
utvidgningar är en fortsatt strategi och att de flesta hinder kan överbryggas av ett starkt 
varumärke. Frågan är därför vad som skulle kunna vara det förbjudna området? De måste båda 
ställa sig frågan om kategorierna i den zonen verkligen är deras varumärke och vad det skulle ge 
respektive kosta att ge sig in på den nya marknaden.  
 

5.2.1 Tillvägagångssätt för varumärkesutvidgning 

 
J Lindeberg som precis har startat upp sin nya skidkollektion kan exemplifiera hur de har arbetat 
med en introduktion av en ny produktkategori på marknaden. Det första steget enligt Aaker (ss. 
196-197), Uggla (2002, s. 70) och Tauber (1981) är att fastställa associationer som är grundläggande för 
varumärket och som kan stå som grund även för en ny produktgrupp. Till skillnad från J 
Lindebergs tidigare skidkollektion följer den nya kollektionen enligt Dahl (Jonjons, 2008) en helt 
annan inriktning som går mer i linje med företagets övriga produktgrupper, precis som Aaker, 
Tauber och Uggla skulle uppskatta. Den nya skidkollektionen har en mer dressad och sofistikerad 
look med en högre nivå av kvalitet och hantverk (Jonjons, 2008). I steg två som innebär att analysera 
konkurrenter, konsumentbehovet i kategorin och om det finns något bra motiv att träda in i den 
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nya kategorin har Dahl (Jonjons, 2008) också svar på tal. Enligt honom är kollektionen till för 
konsumenter som uppskattar funktion men även design och som vill kunna använda sin jacka 
både i staden och i skidbacken. Det är en ny inriktning som inget svenskt skidvarumärke tidigare 
har satsat på vilket ger dem en annorlunda positionering på marknaden. Det medför inte ett 
självklart konsumentbehov men väl ett gott motiv för att göra ett försök i den nya kategorin. Dahl 
(Jonjons, 2008) påstår dock att han tror att många i dag föredrar att köpa en dyrare jacka som har fler 
användningstillfällen och högre kvalitet. Kompetens för att kunna skapa den nya skidkollektionen 
har företaget anskaffat genom att investera i en ny designer och en ny mönsterkonstruktör, båda 
med specialistkunskaper55. Vad det gäller distributionen så är den selektivt utvald inför första 
kollektionen, dels för att passa konceptet men även för att sälja på säkra ställen som företaget väl 
känner till (Jonjons, 2008).  
 
Inget utav företagen har tidigare gjort några djupare marknadsundersökningar på konsumentnivå 
innan de har gett sig på nya produktkategorier som Kapferer (1992, s. 99) eller Aaker (2004, ss. 199-200) 
föreslår att företag bör göra. Snarare har de begrundat de beslut som även Aaker (2004, s. 196-197) 
menar att ett företag ställs inför. Att tänka efter vilken strategi som ska användas, var varumärket 
kan ge mervärde, identifiera rätt kategorier och väl överväga produkt och kategori. Lönnerstedt 
(2008) för J Lindeberg anser att om produkten inte skulle mottagas väl vid införsäljningen så 
plockas den bort ur sortimentet. På ett sätt fungerar därför införsäljningen som en slags kontroll 
innan produkten når marknaden. Självklart finns det produkter som kommer ut på marknaden 
ändå men inte slår igenom så starkt som företaget hade önskat. Båda företagen har exempel på 
misslyckade utvidgningar och för dem båda har det till största del berott på en iver att skapa och 
lockande tillfälligheter. Den kreativitet som brinner inom mindre företag är inte alltid positiv när 
det går för fort fram.    
 

5.2.2 Olika typer av varumärkesutvidgning 

 
Både J Lindeberg och Peak Performance arbetar med horisontella utvidgningar, så kallade 
linjeutvidgningar. Precis som Keller (1998, s. 453) beskriver linjeutvidgningar så använder båda 
företagen ett enda varumärkesnamn för alla produktgrupper och deras utvidgningar riktar sig till 
nya segment men inom samma produktkategori. Rydgren (2008) poängterar att de är noga med att 
kommunicera varumärkesnamnet Peak Performance för alla produkter eftersom det ligger ett så 
stort värde i det. Lönnerstedt (2008) för J Lindeberg förklarar att det är något de nuförtiden också 
gör eftersom företaget är för litet för att kommunicera så många olika varumärken som det gjorde 
förut. Vad Aaker (2002, s. 25) påpekar, att linjeutvidgningar också kan göra varumärket mindre 
fokuserat och svårare att kommunicera är något som både J Lindeberg och Peak Performance har 
erfarenhet av. Både Lönnerstedt (2008) och Rydgren (2008) erkänner att respektive varumärke 
tidigare har varit inblandade i för många produktgrupper vilka de då har varit tvungna att 
reducera och företagen har fått fokusera om. 
 
Båda varumärkena kan rikta sig mot olika användargrupper, även en konsument som inte spelar 
golf, åker skidor eller klättrar i berg, kan finna produkter hos Peak Performance. En konsument 
som ändå lever ett aktivt liv, har en förkärlek till naturen eller bara gillar vad varumärket står för 
kan klä sig i Peak Performance från topp till tå. Skulle samma person sedan börja med en sport 
som relaterar till Peak Performance så är det stor chans att han eller hon gärna klär sig i samma 
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varumärke vid utövning av den nya aktiviteten. Kanske är det rentav så att Peak Performance kan 
inspirera kunden att prova på en ny aktivitet? Det samma gäller för J Lindeberg, en konsument 
som spelar golf med J Lindeberg som favoritmärke som sedan behöver en ny kostym går 
antagligen och investerar i även en kostym från J Lindeberg. Precis som Aaker (2002, s. 276) 
föreslår så är utvidgningar ett sätt att både få lojala kunder att ha möjligheten att variera sig utan 
att lämna varumärket men också ett sätt att locka nya konsumenter till varumärket. Nu till 
exempel när J Lindeberg relanserar sin skidkollektion så är det antagligen fler skidåkare, än då de 
var utan skidkollektion, som får upp ögonen även för varumärkets övriga produktgrupper. Den 
optimala konsumenten är dock den lojala kunden som inte byter varumärke, det är den som båda 
företagen bygger sitt varumärke efter. Rydgren (2008) menar att deras tanke är att skidåkare är 
aktiva inom många aktiviteter och då ska ha möjlighet att alltid bära Peak Perfomance, även på 
fritiden i och med deras casual kollektion. Roos och Lönnerstedt (2008) menar att J Lindeberg 
riktar sig till en aktiv och medveten konsument med smak för mode och kvalitet. Deras kund ska 
hitta den rätta klädseln vare sig han ska ut på golfbanan, skidbacken, gå på konstutställning eller 
smokingmiddag.   
 
Aaker (2002, ss. 276-277) menar att en linjeutvidgning kan ge ny energi till hela varumärket och 
därmed göra det mer synligt och intressant. Det kan mycket väl stämma eftersom både Rydgren 
(2008) och Lönnerstedt (2008) medger att en ny utvidgning medför mer marknadsföring. Eftersom 
båda företagen endast använder ett varumärke för alla sina produkter så gynnas även de när 
logotypen för varumärket syns i reklamsammanhanget. Att båda varumärkena bara 
kommunicerar ett varumärkesnamn innebär enligt Keller (1998, s. 458) även att det kan skapas en 
billboard effekt som förstärker varumärkets uttryck.  
 
Enligt Aaker (2002, s. 277) så kan linjeutvidgningar medföra nya konsumenter, något som också ger 
varumärket nytt liv. Black Light är för Peak Performance en typ av innovation för varumärket. 
Som Rydgren (2008) förklarar så fungerar det som toppen i en triangel där kollektionens 
utveckling allt eftersom sprids nedåt till övriga kollektioner. För J Lindeberg så är kunskaperna 
inom skrädderiet ett sätt att vara innovativ i och med appliceringen på skidkollektionen. De 
tekniska materialen och lösningarna från skidkollektionen är också något som de kan ha 
användning för i övriga kollektioner.  
 
Aaker (2002, s. 277) menar till sist att linjeutvidgningen också kan vara strategiskt lönande även om 
den inte ger hög lönsamhet i siffror. För Peak Performance skulle det kunna vara deras junior 
kollektioner. Det är inte säkert att många familjer vill inhandla ett skidställ från Peak 
Performance till en ständigt växande familjemedlem. Att ändå erbjuda den kollektionen gör det 
möjligt för vissa familjer som prioriterar kvalitet före pris att köpa hela familjens skidställ på 
samma gång i samma butik, vilket i sig ger ett stort mervärde till vissa kunder. Eftersom J 
Lindeberg är ett varumärke som precis har rannsakat sig självt och satsar på återuppbyggnad så är 
det ett strategiskt val att satsa på lönsamhet i första hand (Ekelund 2007). 
 
Vertikala utvidgningar innebär enligt Pitta och Katsanis (1995) att introducera produkter i en ny 
kvalitets- och prisram. Varken J Lindeberg eller Peak Performance arbetar med vertikala 
utvidgningar vilket stämmer väl med det som Pitta och Katsanis (1995) menar, att vertikala 
utvidgningar lämpar sig sämre för prestigevarumärken. Lönnerstedt (2008) för J Lindeberg berättar 
att varumärket under senare tid har flyttats uppåt både vad det gäller kvalitet och pris och när det 
gäller den internationella marknaden så är deras tanke att på sikt att kunna höja sig ytterligare i 
prisnivå för att ligga närmare sina konkurrenter och varumärken inom samma positionering. Det 
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handlar dock inte om nya kollektioner utan en högre prisbild generellt för hela varumärket för att 
hamna på rätt nivå. Även Peak Performance strävar enligt Rydgren (2008) mer efter att bli ett ännu 
tydligare premiumvarumärke där pris inte är en lika viktig aspekt för konsumenten. Peak 
Performance kollektion Black Light skulle kunna vara ett exempel på en kollektion som har 
flyttats upp och lagts inom en högre kvalitets och prisram (Rydgren, 2008). Det skulle vara ännu 
tydligare om kollektionen fick ett snäppet högre pris eftersom det är deras mest avancerade 
kollektion. När det är en kollektion som ligger så mycket i framkant som de påstår så borde de, 
även om de marginalmässigt egentligen inte behöver, ta ut ett högre pris för att inte få 
konsumenten att tveka på kollektionens prestanda. Aaker (2002, s. 288) menar att ett pris som är för 
lågt kan få konsumenterna att tro att produkterna är av lägre kvalitet.     
 
Att introducera en underlinje i lägre prisklass som enligt Aaker (2002, s. 278) är ett annat alternativ 
skulle vara att förstöra varumärkenas image eftersom de båda siktar på att ligga i 
premiumsegmentet. Befintliga kunder skulle då antagligen reagera och tvivla på respektive 
varumärkes kvalitet och se en förändring i varumärkets identitet som de inte längre skulle tilltalas 
av. Pitta och Katsanis (1995) är inne på samma linje när de menar att det är svårare för varumärken 
som relaterar till konsumentens självbild att sänka nivån eftersom en billigare produkt under 
varumärket skulle befläcka varumärkets tidigare prestige.   
 
Aaker (2002, ss. 280-281) menar att ett starkt varumärke till viss del tål svårigheter som kan uppstå i 
och med utvidgningar, och att företag bör ta vissa risker för att kunna utvecklas. Det kan vara en 
förklaring till att både Peak Performance och i än större utsträckning J Lindeberg har klarat sig 
trots sina snedsteg och för snabba beslut. Den svåra frågan menar samma författare är hur mycket 
produkterna kan skilja sig åt. För J Lindeberg ser Lönnerstedt (2008) inga hinder över huvud taget, 
så länge det varumärket står på en stark grund och inriktar sig mot rätt nisch. För Peak 
Performance del så handlar det enligt Rydgren (2008) om tajming, fokus och rätt produktval. 
 

5.2.3 För- och nackdelar med varumärkesutvidgning 

 
Både J Lindeberg och Peak Performance har tagit hjälp av sina varumärken när de har 
introducerat nya produkter vilket enligt Aaker (2004, s. 203) ger särskilda fördelar i form av 
igenkännelse, trovärdighet, med mera. Claycamp & Liddy (1969: se Keller 1998, s. 456) påpekar också 
att den viktigaste ingrediensen för en lyckad introduktion är relationen till ett redan välkänt 
varumärke. Även om J Lindebergs första utvidgningar hade relation till varumärket så låg det 
under olika namn vilket tycks ha försvårat för konsumenten eftersom företaget hade för små 
resurser att kommunicera allt på ett bra och tydligt sätt56. Lönnerstedt (2008) medger också att det 
säkert var många som uppfattade JOHAN som ett eget varumärke och inte såg kopplingen till J 
Lindeberg, vilket enligt Keller (1998, s. 456) gör konsumenternas lojalitet och köpkraft minskar. 
Kapferer (1992, s. 94) menar att det är vanligt att företag och konsumenter har olika uppfattningar, 
så även om det i detta fall var självklart för J Lindeberg vad JOHAN innebar så behöver det inte 
ha varit lika klart hos konsumenterna.  
 
Keller (1998, s. 456) uttrycker också att från ett välrenommerat varumärke kan konsumenterna dra 
positiva slutsatser och skapa förväntningar. Som nämnt i empirin så har det diskuterats mycket i 
pressen kring J Lindeberg och inte bara i positiva ordalag (Ekelund 2007, Sidea 2008, Internet 3). Det kan 
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naturligtvis vara negativt för varumärket men även om det är negativ publicitet så skapar det 
igenkänning hos konsumenten och en eventuell nyfikenhet att följa varumärket och vad som 
hände. Vad den negativa publiciteten däremot skulle ha kunnat rasera är trovärdigheten i J 
Lindeberg som varumärke. Enligt Aaker (2004, ss. 206-207) så är det flera studier som visar på att 
trovärdigheten är viktig när varumärket utvidgar, varumärkets förmåga att leverera i den nya 
kategorin. För att nu visa att varumärket faktiskt levererar vad som lovas har J Lindeberg tagit 
hjälp av flera specialister inom sina områden, för att få den rätta kompetensen och minska 
startsträckan för produkternas introduktion på marknaden. Dels gäller det inom den senast 
introducerade produktgruppen, skidkollektionen, men även i återuppbyggandet av 
tailoringlinjen,57  
 
Varumärket kan inte alltid hjälpa utvidgningen, det beror på varumärkets lämplighet och 
trovärdighet, som annars reduceras om utvidgningen är för distanserad (Aaker 2004, ss. 208-209). Att 
för ett sportvarumärke som Peak Performance hastigt utvidga till att sälja kostymer är ett drag 
som blev för distanserat. Att J Lindeberg kan kombinera kostymer och skidkläder beror på 
varumärkets uppbyggnad och de två produktgruppernas koppling till varandra (Aaker 2004, ss. 208-
209).  När ett varumärke utvidgar med oinspirerade produkter utan relation till varumärket så 
skadar det imagen och varumärkets värde. Det skulle vara samma sak om J Lindeberg började 
designa kläder för bergsklättrare, vilket skulle vara en väldigt distanserad produktgrupp utan 
relation till varumärkets kärnvärden.   
 
Eftersom båda varumärkena nuförtiden bara använder ett varumärkesnamn för att kommunicera 
alla produktlinjer så sparas de stora kostnader som det annars innebär att ta fram nya logotyper, 
de gör heller inga konsumentundersökningar som också är mycket kostsamt. Pitta och Katsanis 
(1995) påstår att de mest framgångsrika och minst kostsamma utvidgningarna är de som har 
introducerats under ett redan existerande varumärkesnamn, vilket bådar gott för både J Lindeberg 
och Peak Performance. Rydgren (2008) menar att Peak Performance genom att enbart använda sitt 
varumärkesnamn kan dra nytta det höga värdet i skidkläderna som är varumärkets ursprung. Båda 
företagen har dock ändrat sina varumärkeslogotyper under årens lopp vilket naturligtvis också är 
kostsamt men en nödvändighet för att uppdatera sig, något som i enlighet med Melin (1999, s. 85) 
lönar sig om varumärket är i behov av förnyelse. I J Lindebergs fall var det också ett sätt att visa 
att man startade om58. 
 
Utvidgningarna i sig kan också fungera som stöd för varumärket. Keller (1998, ss. 459, 461) och 
Kapferer, (1992, s. 83) menar att de kan hjälpa till att förtydliga varumärkets identitet och att 
utvidgningarna bidrar med innovation och en känsla av uppdatering. Hos J Lindeberg så 
förstärker skidkollektionen företagets intresse i den skräddade modeindustrin och i 
golfkollektionen lyser det stora modeintresset från herrkollektionen igenom59. Hos Peak 
Performance så förstärker Black Light med sin höga prestanda de övriga kollektionerna och 
poängterar företagets tekniska kunskaper och kompetens inom kläder för aktiva vänner.  
  
Keller (1998, s. 463) talar om att utvidgningar ökar marknadens täckningsgrad och når konsumenter 
som annars inte hade varit intresserade, vilket följer samma principer som Aaker’s (2002, s. 276) när 
han talar om utvidgningarnas förmåga att expandera användargruppen. Eftersom både J 
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Lindeberg och Peak Performance är varumärken som baseras på image och personlighet så har de 
enligt Aaker (2004, ss. 205-206) bättre förutsättningar att utvidga inom fler områden än varumärken 
som har starka associationer till en viss produktklass. 
 
Det finns som bekant även nackdelar med varumärkesutvidgningar, till exempel så nämner Keller 
(1998, s. 464) att kunden kan förvirras av ett för stort utbud av produktgrupper. För att lyssna till 
Lönnerstedt (2008) så var det antagligen det som hände med J Lindeberg, att de hade för många 
olika produktgrupper som inte kunde kommuniceras så att konsumenterna förstod skillnaden 
mellan dem. Det kanske värsta som kan hända är ändå om utvidgningen raserar varumärkets 
uppbyggda image (Pitta & Katsanis 1995). Om inte Peak Performance hade tagit bort sina kostymer i 
tid så är det precis vad som hade kunnat hända eftersom produktantalet hade blivit alltför stort, 
och fokus samt kvalitet hade börjat svikta (Rydgren, 2008). Varumärket hade då fått en försvagad 
identitetsprisma eftersom den strukturerade helheten hade fallerat och gett kunden en vag bild av 
varumärket (Melin 1999, s. 86). Peak Performance har påverkats av snedstegen men kunnat byggas 
upp igen, enligt Aaker (2002, ss. 280-281) tack vare att det är ett starkt varumärke. Om Peak 
Performance hade fortsatt med alla sina produktgrupper och även J Lindeberg så hade det varit 
risk att utvidgningarna hade mörkat varumärkets egentliga identitet och minskat kännedomen om 
varumärket (Keller 1998, s. 466).  
 
Varken J Lindeberg eller Peak Performance behöver i någon större utsräckning oroa sig för 
kannibalisering, det uttryck som Aaker (2004, s. 213) förklarar. Även om de är specialiserade på 
kläder så ligger deras produktlinjer inom olika användningsområden vilket gör att de inte behöver 
konkurrera med varandra. Om kunder hos Peak Performance till exempel däremot byter från den 
vanliga skidkollektionen till skidkläder ur Black Light kollektionen eller om en J Lindeberg kund 
byter stil från uppklädd kostym till mer en modeinriktad casual stil så innebär det dock att 
varumärket drabbas av kannibalisering. Som Keller (1998, s. 466) emellertid anser, så kan de båda 
varumärkena i de fallen vara nöjda att kunderna i alla fall stannar inom varumärket istället för att 
gå till en konkurrent.  
 
Både Peak Performance och J Lindeberg har problem med piratkopior60, ett exempel på vad som 
enligt Aaker (2004, s. 212) kan skada varumärket utan att företaget kan kontrollera det. Många 
kunder är inte medvetna om att det är piratkopior de köper och kontaktar sedan företaget för att 
kvaliteten inte lever upp till vad konsumenten förväntade sig. Det skadar naturligtvis varumärkets 
image, även då kopior görs och exponeras som inte det minsta liknar originalprodukterna. 
Konsumenterna kan då få fel uppfattning om varumärket.  
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6 Slutsats 
 
 
I följande kapitel besvaras den problemställning som ligger till grund för uppsatsen. Slutsatserna 
har tagit form med stöd av den teoretiska referensramen och uppsatsförfattarens analys och 
tolkning av empirin. 
 

6.1 Huvudproblem 
 
Vad har fallföretagen fått för resultat av sina utvidgningar och vad skiljer de båda företagens 

resultat från varandra? 

 
J Lindeberg och Peak Performance är båda livsstilsföretag och även om varumärkena skiljer sig 
åt så återfinns många likheter i deras sätt att arbeta. De har båda exempel på utvidgningar som 
har startats upp för att sedan läggas ned eftersom de inte har ansetts lyckade och betydande för 
varumärket. De arbetar med horisontella utvidgningar och använder sina varumärkesnamn för 
alla produktgrupper eftersom de ser ett stort värde i varumärkenas ursprung. Det som både J 
Lindeberg och Peak Performance i framtiden bör tänka på då de enbart kommunicerar ett 
varumärkesnamn är att i de fall de startar upp förhastade och mindre genomtänkta utvidgningar 
så är risken att hela varumärket besudlas av den eventuellt misslyckade utvidgningen. 
  
I Peak Performance fall handlade de mindre lyckade utvidgningarna om att de startade upp 
kollektioner som inte gick hand i hand med varumärkets image. Den återigen viktiga 
trovärdigheten blev ifrågasatt eftersom det var en produktgrupp som inte passade in bland det 
övriga sortimentet eller i varumärkets värderingar. Att som sportvarumärke hastigt utvidga till att 
sälja kostymer blev för distanserat. Om de inte hade agerat i tid så är frågan om inte de 
misslyckade utvidgningarna hade raserat varumärkets image. Peak Performance hade fått en 
försvagad identitetsprisma och gett konsumenterna en vag bild av varumärket. Precis som Aaker 
namner så är det antagligen tack vare sitt starka varumärke som de har klarat sig trots snedsteg, 
men inte ens det starkaste varumärke kan alltid stå emot påfrestningar. 
  
J Lindeberg har en annan historia. De har varit inriktade på mode och sport sedan starten men 
kollektionerna har varierat i större utsträckning än för Peak Performance. Felet verkar ha varit att 
de har velat växa snabbare än vad som har varit möjligt vilket i slutändan bara stjälper 
varumärket och ger en förvirrad konsument. I J Lindebergs fall kunde de inte kommunicera alla 
underlinjer så att konsumenten förstod skillnaden mellan dem. Nu när varumärket har stramats åt 
och byggs upp igen används fortfarande samma ledord vilket tyder på att varumärket trots allt har 
en stark grund.  
 
Att J Lindeberg kan kombinera kostymer och skidkläder som inte gick för Peak Performance 
beror på produktgruppernas kopplingar till varandra. J Lindeberg började med skidkläder som har 
en skräddad inriktning, dels en egen nisch men också en stark relation till varumärkets andra 
kollektioner som bygger på skräddad konfektion. När Peak Performance började med till exempel 
kostymer, var det en produktgrupp som inte hade någon återkoppling till varumärket eller 
huvudprodukten, som för deras del är skidkläder. Även om Peak Performance är ett starkt 
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varumärke så måste det också ha förmågan att tillföra värde i den nya produktkategorin. Peak 
Performance har sedan istället fortsatt att utveckla moderprodukten och hållt sig inom kategorier 
som lättare kan relateras till sport och aktivitet. Kollektionen Black Light är ett exempel som 
symboliserar företagets tekniska kunskaper och kompetens. 
 
Kapferers modell, varumärkets territorium, kan användas av företagen för att i avläsa 
varumärkenas kärna och möjliga utvidgningar. Peak Performance ger ett intryck av att ha en 
starkare kärna eftersom de har skidkläder som moderprodukt, vilket är en specialiserad 
varugrupp. J Lindeberg däremot har inte en lika stark moderprodukt, utan baseras mer på ett sätt 
att vara. Att ha en starkare kärna är positivt eftersom det kan ge en klarare bild av varumärket, 
Peak Performance förknippas väldigt starkt med sport och natur vilket ger dem många alternativ 
att utvidga inom. Det innebär samtidigt en begränsning och därför kan även J Lindebergs kärna 
vara positiv eftersom den kan ge dem utvidgningsmöjligheter inom fler områden. Återigen kan 
paralleller dras till företagens initiativ till utvidgning inom produktgrupperna kostym och 
skidkläder. 
 
Både J Lindeberg och Peak Performance ser utvidgningar som en fortsatt strategi samtidigt som 
de inte vill göra om tidigare misstag med opassande utvidgningar. Det yttre förbjudna området är 
därför ovisst för båda varumärkena. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att båda varumärkena har haft skiftande resultat av sina 
utvidgningar av olika orsaker. De verkar båda ha lärt sig av sina misstag och arbetar idag på en 
mer kontrollerad nivå. Det kan vara svårt som medelstort kreativt företag att hålla i tyglarna utan 
att skena iväg när det går i medvind. Precis som nämnt i inledningen; i dagens företagsklimat där 
varumärket spelar en sådan central och viktig roll så är det förståeligt att företagen vill dra 
maximal nytta av det (Uggla 2002, s. 35). 
 

6.2 Delproblem 
 
Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med utvidgning av varumärken inom modebranschen? 

 
Både författarduon Pitta och Katsanis samt Claycamp & Liddy påstår att de mest framgångsrika 
utvidgningarna är de som har introducerats under ett redan existerande varumärkesnamn, något 
som både J Lindeberg och Peak Performance har gjort. Trovärdighet och igenkännelse av 
varumärket väger också tungt vid utvidgning. J Lindeberg demonstrerar till exempel sin 
trovärdighet genom att ta hjälp av specialister inom respektive område för att få tillgång till den 
rätta kompetensen. Konsekvent kvalitet som båda företagen nuförtiden arbetar mer med är också 
ett sätt att visa sin trovärdighet som varumärke. Det är helt enkelt viktigt att varumärkena håller 
vad de lovar innan de utvidgar sitt sortiment. För att sedan kunna använda varumärkesnamnet och 
bygga vidare med det som grund måste det vara starkt. För att ta reda på huruvida varumärket är 
starkt eller inte så kan Kapferers modell, identitetsprisman, användas. Den kan vara mycket 
användbar för företag i modebranschen för att läsa av utvecklingen av varumärkets identitet. 
 
Varumärken, liknande J Lindeberg och Peak Performance, som bygger på image och personlighet 
har bättre förutsättningar att utvidga än varumärken som bara har starka associationer till en viss 
produktklass. Tack vare sin image är varumärkena inte lika snävt inriktade. De nya 
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utvidgningarna måste emellertid vara strategiska och passa varumärkets image samt förstärka 
identiteten. 
 
Innan företag utvidgar med nya produkter så bör de enligt de flesta marknadsföringsexperter göra 
konsument och marknadsundersökningar. Det är något som varken J Lindeberg eller Peak 
Performance har gjort, de har istället gjort en egen marknadsanalys ur varumärkets perspektiv. 
För mindre företag är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra undersökningar på en mer 
avancerad nivå. Båda företagen ser sin införsäljning till distributörer som en test, säljer inte 
produkterna tillräckligt bra så plockas de bort ur sortimentet. 
  
En annan förutsättning för att lyckas med utvidgningen är att som företag inte vara för besatt av 
att tjäna pengar. Många utvidgningar kan vara strategiskt lönande och skapare av stort mervärde 
för vissa konsumenter, även om de inte ger hög avkastning. Ett exempel är Peak Performance 
juniorkollektion, det är inte den kollektion som ger högst avkastning men den är viktig för 
varumärket då den ger ett högt mervärde. Om varumärkena lyckas skapa starka utvidgningar så 
kan de i sin tur också fungera som stöd för varumärket. Utvidgningarna kan förtydliga 
varumärkets identitet vilket sluter cirkeln i och med att en stark varumärkesidentitet också 
underlättar för att skapa en stark utvidgning. 
 
Har utvidgningen förändrat varumärkets position och hur ser J Lindeberg och Peak 

Performance på vidare utvidgning av varumärket?  
 
Varumärket är väldigt viktigt som positioneringsinstrument, både J Lindeberg och Peak 
Performance tillhör premiumsegmentet, det övre skiktet av marknaden. Både J Lindebergs 
produktchef Anna Lönnerstedt och Anders Rydgren, försäljningsanalytiker på Peak Performance, 
menar att de under senare tid har höjt sin position, särskilt vad det gäller kvalitet. Det har skett 
automatiskt i och med att varumärkena har lärt sig vilka kollektioner som är viktiga för dem och 
att kvalitet går före kvantitet.  
 
Meningen med att vara ett livstilsvarumärke är att konsumenten aldrig ska behöva lämna 
varumärket. Målet med utvidgningarna är enligt respondenterna från både J Lindeberg och Peak 
Performance att utveckla den ultimata identiteten som konsumenter kan identifiera sig med.  
 
Med tanke på Peak Performance tillväxt och stabilitet så har de i dagsläget ett bättre utgångsläge 
för att arbeta med varumärkesutvidgningar. För J Lindeberg fungerar det däremot sämre. Den 
avsaknad av stabilitet och röriga organisation som J Lindeberg har haft under många av sina år 
gör att de inte befinner sig i ett optimalt läge för utvidgningar. Respondenterna från J Lindeberg 
verkar ändå positiva inför framtiden och ser inga hinder för utvidgning av varumärket. Det gör 
heller inte Peak Performance representant. Vad båda företagen måste vara noga med för att inte 
falla i den gamla fällan är att fundera över konsekvenserna av introduktionen av en ny 
produktgrupp. Varumärket är som ett gummiband, det är väldigt elastiskt men om det sträcks för 
långt så går det tyvärr av.  
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7 Avslutande diskussion 
 
 
I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring de använda källorna och uppsatsens 
tillförlitlighet, uppsatsförfattarens egna reflektioner kring studiens genomförande och det ges 
förslag till fortsatta studier inom ämnet. 
 

7.1 Källkritik och tillförlitlighet 
 
Det har inte varit några stora problem att hitta relevant sekundär information av generell art, 
varken till metoden eller till den teoretiska referensramen. Däremot har det varit svårt att finna 
teori med inriktning på modeindustrin, vilket påverkar uppsatsens validitet. När det gäller 
insamling av sekundärdata kan tillförlitligheten alltid diskuteras, det finns inte någon möjlighet 
att kontrollera hur informationen från första början har samlats in, eller hur objektiv den 
egentligen är. Reliabiliteten kan vidare diskuteras då jag själv har valt ut och bestämt vilken 
information som har varit relevant för studien. För att minska risken för subjektivt insamlad 
information har jag i den mån det varit möjligt använt mig av ursprungliga källor samt undvikit 
bearbetad information. I den litteratur som jag har kommit över har det främst refererats till 
Aaker, Keller samt Kapferer och jag har därför valt att fördjupa mig huvudsakligen i deras 
teorier. För att uppsatsen ska få en strak validitet så har min intention under hela processen varit 
att använda relativt ny litteratur och nyligen publicerade artiklar. Jag har arbetat enligt min 
intention men det har varit svårt att till fullo leva upp till det målet eftersom de senaste 
upplagorna inte alltid funnits tillgängliga eller varit möjliga att få tag på. 
 
I empirin har förutom information från intervjuer, även sekundärdata från artiklar och företagens 
hemsida använts. Avsikten till det har varit att stärka intervjun med information som inte kunde 
fås på ett lika tydligt vis från företagens kontaktpersoner. Eftersom både J Lindeberg och Peak 
Performance har ställt upp på att medverka i uppsatsen antagligen med förhoppningen att kunna 
få nya tankar och infallsvinklar så antas de upplysningar som har lämnats vara korrekta för att 
kunna göra ett så bra arbete som möjligt.  
 
Primärdatan har till största del kommit till genom intervjuer med Anna Lönnerstedt samt Kristin 
Roos från J Lindeberg och Anders Rydgren från Peak Performance. Med tanke på 
respondenternas kompetensområde så bedömer jag sanningshalten och validiteten i 
primärmaterialet som hög. Det är svårt att avgöra om det finns personer på företagen som hade 
varit mer lämpliga att intervjua, de har antagligen getts som kontaktpersoner dels på grund av 
lämplighet och dels på grund av möjlighet att ta sig tid. Jag kan ändå inte i efterhand klaga på den 
information jag har fått tillgång till, har det varit någon fråga som respondenterna inte har kunnat 
besvara vid intervjutillfället så har de återkommit efteråt. Det var inga problem att vid ett senare 
tillfälle få tag på respondenterna via e-mail eller via telefon för att ställa följdfrågor eller få 
förtydliganden.  
 
Risken finns att jag med mina intervjufrågor har påverkat respondenterna till att svara på vissa 
sätt men intentionen har varit att ställa objektiva frågor och påverka intervjuobjekten i minsta 
möjliga mån. Jag är medveten om att icke strukturerade frågor har en tendens att sänka 
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tillförlitligheten men jag vill samtidigt få så mycket fakta som möjligt utan att styra 
respondenterna. Att ställa snävare och mer ledande frågor skulle också ha påverkat validiteten 
negativt. Graden av öppenhet har varierat hos de olika respondenterna, dels beroende på deras 
personlighet, dels på deras förhållande till företaget, men en aspekt kan också ha varit hur pass 
bekväma de har känt sig i intervjusituationen. Det kan ligga i respondenternas intresse att vinkla 
svaren för att undvika att lämna ut viss information eller för att framstå på ett önskvärt sätt. Till 
exempel ville inte representanterna från J Lindeberg gå in djupare på de schismer som har varit 
inom företaget och Anders Rydgren från Peak Performance inte ville avslöja företagets 
framtidsplaner. Det handlar om information som kan vara känslig för företagen vilket jag 
respekterar och har full förståelse för. I det stora hela upplevde jag det dock som att alla frågor 
besvarades mer eller mindre utförligt och att samtliga respondenter svarade öppet och ärligt vid 
intervjuerna.  
 
Svaren från intervjun har tolkats och analyserats utifrån mitt eget perspektiv, vilket medför att 
analysen präglas av en viss subjektivitet vilket i sin tur kan minska tillförlitligheten. Vid 
intervjuerna användes diktafon och det har vid tillfälle funnits behov av att tolka svaren med 
hjälp av anteckningar då ljudupptagningen har varit sämre eller då respondenterna har svarat 
osammanhängande och med oavslutade meningar. Den primära informationen ses som samtida i 
och med att de inspelade personliga intervjuerna transkriberades i nära tidsmässig anslutning till 
intervjun. 
 
Eftersom min personliga bedömning är att kopplingen mellan teori och empiri överensstämmer 
kan studien sägas uppfylla ytvaliditet. Antalet undersökta företag skulle behöva vara fler för att få 
en högre grad av yttre validitet men det skulle emellertid kräva en större tidsram vilket inte räckte 
till för den aktuella uppsatsen. Det ringa antal företag som medverkar i studien påverkar även 
generaliserbarheten. Det är inte min intention att studien ska användas som en mall för 
modeföretag i stort utan mer ses som inspiration och vägledning för företag som arbetar på ett 
liknande sätt som de två fallföretagen.  
 

7.2 Reflektioner över uppsatsen 
 
Den här uppsatsen har varit en relativt utdragen process, intervjuerna har till exempel gjorts under 
våren 2008 medan färdigställandet av studien har skett under hösten 2008. Under våren hade 
världsekonomin ett helt annat läge och stämningen hos företag var annorlunda. Idag är företagen 
mer återhållsamma och det kan tänkas att de intervjuer som har gjorts inte hade varit i lika 
positiva ordalag om de hade genomförts under det senare halvåret. Världsekonomin är ständigt 
skiftande men eftersom det senaste årets ekonomiska utveckling har varit som en 
bergochdalbana, med dalen under hösten 2008, ger det en tankeställare vilka olika utslag en 
intervju kan ge och vidare vilka konsekvenser uppsatsen kan få av det.  
 
Trots att den har varit utdragen så har det varit en rolig process att låta uppsatsen ta form. Att 
uppsatsen behandlar den svenska modebranschen är ett val efter eget personligt intresse och 
ämnet uppstod av en slump i sökandet efter en intressant problemställning inom marknadsföring. 
Jag upptäckte att just utvidgningar inom modebranschen var ett ämne som det inte fanns många 
tidigare studier om och avsaknaden av specifik litteratur var stor, vilket därför fick mig att anta 
utmaningen. Modebranschen är en eklektisk och föränderlig bransch, jag har uppfattningen att 
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varumärken måste uppdateras och förnya sig för att överleva idag, vilket också gör det till ett 
aktuellt ämne. Vad jag har upptäckt efter att arbetet har slutförts är att modebranschen inte verkar 
skilja sig så mycket från andra branscher när det gäller varumärkesutvidgning.  
 
När det gäller analysen om företagens potential inom utvidgningszonen så vill jag åter påpeka att 
det är uppsatsförfattarens egna tankar och inte företagen själva som har kommit med idéer. Ingen 
hänsyn till finansiering eller investering har tagits utan tanken har enbart varit att förlänga 
varumärkena på lämpligt sätt i ton med respektive varumärke. I teorin kan jag medge att vissa 
kapitels medverkan kan ifrågasättas, ett exempel är stycken som behandlar konsumenter. 
Eftersom studien är gjord ur ett varumärkesperspektiv och inte innehåller någon 
konsumentundersökning så har inte alla stycken varit intressanta att applicera i analysen men 
enligt mig är de ändå viktiga för att skapa förståelse för resterande stycken. 
 
I arbetet med en uppsats så finns det alltid en tendens att snöa in sig i det valda ämnet och aldrig 
vilja ta sig ur eftersom det innebär att begränsa sig. Eftersom uppsatsskrivandet emellertid har 
ramar så måste arbetet begränsas. Om mer tid och resurser hade funnits att tillgå så hade en 
djupare teori och empiri gärna utvecklats för att sedan kunnat resultera i en djupare analys. För 
framtida uppsatsförfattare presenteras i nästa stycke forskningsförslag som skulle kunna utveckla 
ämnet ytterligare. 
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetets gång har ett antal alternativa frågeställningar kommit upp som jag anser vara 
intressanta att belysa i vidare forskning. Trots att jag som författare är nöjd med det slutliga 
resultat, anser jag att det finns flera tillvägagångssätt för att angripa ämnet och dess problem.  
 
Ett förslag på vidare forskning vore att genomföra en liknande studie ur ett konsumentperspektiv. 
Att utföra konsumentundersökningar, bland både J Lindebergs och Peak Performance kunder 
men också bland konsumenter som ännu ej varit i kontakt med varumärkena. Det skulle kunna ge 
användbar information om attityder, tankar och föreställningar om företagen ur ett 
konsumentperspektiv som skulle kunna hjälpa företagen att utvärdera och planera vidare 
utvidgningar. Det skulle också vara intressant att ta reda på konsumenters inställning till 
varumärkenas produktgrupper och vilka utvidgningar de skulle föredra, för att se vilken nivå av 
kongruens som finns mellan företagets och konsumentens åsikter. 
 
Eftersom det saknas litteratur för den specifika branschen så är ett förslag till vidare forskning 
också att göra en mer kvantitativ undersökning och involvera fler företag för att få ett mer 
generaliserbart resultat. 
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Bilaga 2, Varumärkesbeskrivning 
 
 
 
 

 



 

  

Bilaga 3, Intervjumall J Lindeberg 
 

� Berätta om företagets bakgrund 
� Berätta om företagets affärsidé 
� Vilken är varumärkets målgrupp 
� Har ni många lojala kunder 
� Om så är fallet vad baseras det på 
� Vilken image vill ni förmedla 
� Hur är varumärket positionerat på marknaden 
� Vilka associationer vill ni att konsumenterna ska koppla till varumärket och de olika 

produktgrupperna 
� Vad särskiljer ert varumärke från konkurrenter 
� Vilken är moderprodukten 
� Vad har företaget sedan starten arbetat med för produktgrupper 
� Hur har varumärket utvecklats sedan starten 
� Vad ligger bakom valet av utvidgning och varför har eventuella linjer adderats eller tagits 

bort 
� Får de nya linjerna egna varumärken eller säljs alla under samma varumärke 
� Hur har utvidgningarna tagit form 
� Hur går ni tillväga inför en utvidgning – planeringsstadiet 
� Hur går ni tillväga inför en utvidgning – implementeringsstadiet 
� Hur tänker ni vid val av sponsorpersoner (tillagd fråga) 
� Vilka resultat har utvidgningarna gett 
� Har utvidgningarna förändrat varumärkets position 
� Hur går ni tillväga om det inte finns kompetens in house inom ett område ni är 

intresserade av 
� Förekommer det några tester innan lansering av en ny linje 
� Vilken gemensam nämnare har era olika produktgrupper 
� Ser ni utvidgningar som en fortsatt strategi, finns det några begränsningar  



 

  

Bilaga 4, Intervjumall Peak Performance 
 

� Berätta lite om varumärket 
� Vilken är varumärkets målgrupp 
� Har ni många lojala kunder 
� Vilken image vill ni att varumärket ska förmedla 
� Vilka associationer vill ni att konsumenten ska koppla till varumärket och de olika 

produktgrupperna 
� Hur väljer ni vilka ni ska sponsra (tillagd) 
� Vad särskiljer ert varumärke från konkurrenter 
� Vilka produktgrupper har företaget arbetat med sedan starten 
� Vilken är varumärkets moderprodukt 
� Vad ligger bakom ert val av utvidgningar 
� Får de nya utvidgningarna egna varumärken 
� Hur går ni tillväga inför en utvidgning – planeringsstadiet 
� Hur går ni tillväga inför en utvidgning – implenmenteringsstadiet 
� Vilka resultat har utvidgningarna gett 
� Har ni något problem med att konsumenter tror att Black Light är ett eget varumärke 

(tillagd) 
� Hur är varumärket positionerat på marknaden 
� Har utvidgningarna påverkat varumärkets position 
� Utvidgar ni enbart inom områden där ni har kompetens, om inte hur går ni tillväga 
� Testar ni produkterna innan lansering 
� Vilken gemensam nämnare har era produktgrupper 
� Ser ni utvidgningar som en fortsatt strategi, finns det några begränsningar 
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