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Abstract 
 
Brand extensions are currently becoming more of a trend within business development, since 
the method simplifies the entrance into new markets. Extensions however are not a shortcut to 
accumulation of money and success. If the brand extension is to work, it must be structured so 
that it becomes natural to the costumers head, postulated that the new product is to be 
purchased. Many companies have succeeded, but many are also those who have failed in 
brand extension and from that paid a very heavy price for the lesson. As the strategy increases 
among companies, it is also a great many companies that stretches into related markets, or to 
completely different types of business. The brand will then function as an ensurer for the new 
product. Based on that, the brand name has a lead to play both for companies as well as for 
the consumers. Dependent on that what we buy indirectly is given a role for ourselves as well 
as for others through what the brand symbolizes. The product is therefore so much more today 
than a physical item. It is an expression, and a visualization of the buyer’s lifestyle. Therefore 
the transcendent brand is used as a platform when a company extend.  
 
The study aims to explore and describe the rules for a brand stretch. Along with an analysis of 
how a lifestyle may effect brand extensions, in the fashion and furniture business. Ralph 
Lauren and Lexington are both players in the lifestyle market, while the company Chilli can 
distinguish as a general store, but the three companies have in common that they all have 
carried out a brand stretch. Therefore it is interesting to find out if a lifestyle can affect the 
customer’s acceptance for a new category.     
 
The thesis consists of a qualitative study with a deductive method approach. Which implicate 
that the base is from theoretical studies, even though the work in practice involved that the 
empirical and the theoretical framework carried out side by side. The theoretical framework 
deals with the brands territory, and the brand’s impact on a brand extension, whereas the 
empirical part examines the acceptance of an extended product in correlation: brand vs. a 
lifestyle brand.     
 
The success or failure of a brand extension will not be shown until it has been inducted onto 
the market. Companies can however on beforehand pre-test the extensions chances by 
analyzing the basic factors that determine how the customer will receive the brand extension. 
The thesis shows that the company’s identity must precede its image. Since it is the 
company’s brand name that determines what actually is a possible brand extension or brand 
stretch.   
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Sammanfattning 
 
Varumärkesutvidgning är i dag en trend inom affärsutveckling, då metoden underlättar 
ingången på nya marknader. Utvidgningar är dock ingen genväg till en garanterad 
publikframgång. Om utvidgningen ska fungera måste den struktureras så att den framstår som 
självklar i konsumentens huvud, förutsatt att man vill att utvidgningsprodukterna ska köpas. 
Många är företagen som lyckats med sin utvidgning men många är även de som misslyckats, 
och som med det fått betala ett högt pris för lärdomen. I takt med att utvidgningsstrategierna 
har ökat bland företag, är det också många som glider in på närbesläktade marknader, eller på 
helt andra branscher. Varumärket får då fungera som en garant för den nya produkten. Utifrån 
det har företagsnamnet fått en huvudroll att spela, både för företag såväl som för 
konsumenter. Eftersom det vi köper indirekt får en betydelse för oss själva, och för andra 
genom det varumärket symboliserar. Produkten är således så mycket mer i dag än en fysisk 
vara. Det är en känsla, och en visualisering av köparens livsstil. Det transcendenta varumärket 
används därför som en plattform när företaget branschglider.  
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva branschglidningens spelregler. Samt 
analysera om livsstil kan komma att påverka branschutvidgningar inom mode- och 
möbelbranschen. Ralph Lauren och Lexington är båda aktörer på livsstilsmarknaden. 
Företaget Chilli karakteriseras som en diversehandel, men gemensamt för de tre företagen är 
att de alla har branschglidit. Därför känns det intressant att ta reda på om livsstil kan påverka 
kundens acceptans av en ny kategori. 
 
Uppsatsen består av en kvalitativ studie med en deduktiv metodansats. Vilket innebär att 
utgångspunkten varit från teoristudier, även fast empirin och den teoretiska referensramen i 
praktiken bearbetats sida vid sida. Studiens teoridel behandlar varumärkets territorium och 
varumärkets betydelse för varumärkesutvidgningar. Medan empiridelen undersöker 
acceptansen för utvidgningsprodukter i korrelation med vanligt varumärke vs. livsstilsföretag. 

Det är först efter en introduktion på marknaden som det syns om varumärkesutvidgningen 
kommer att lyckas. Företag kan emellertid ändå i förväg pröva branschglidningens chanser, 
genom att analysera de basfaktorer som avgör hur kunden kommer att ta emot 
varumärkesutvidgningen. Studien visar att identiteten måste föregå imagen eftersom det är 
företagets varumärke som bestämmer vad som faktiskt är en möjlig branschglidning.  

 
Nyckelord:   
Livsstil, horisontell utvidgning, branschglidning, varumärkesutvidgning 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Brand extensions eller varumärkesutvidgningar som den svenska benämningen lyder är ett av 
de hetaste ämnena inom brand management (Kapferer, 2004). Fenomenet har kommit att bli 
till en trend inom affärsutveckling då det underlättar ingången på en ny marknad (Apéria & 
Back 2004; Kapferer, 2004; Uggla 2002). Anledningen till det är att den finansiella risken vid 
inträde på nya marknader alltsedan 1970-talet har varit mycket stor. Det har medfört att allt 
fler företag börjat bygga sin affärsutveckling på redan etablerade varumärken (Kapferer, 
2004; Uggla 2002). Eftersom det vanligtvis är mer lönsamt att tillexempel utvidga genom 
branschglidningar för ett välkänt varumärke än att starta ett nytt. Benämningen 
branschglidning hänvisar till en varumärkesutvidgning där ett redan erkänt varumärke 
förlängs till en ny marknad. Genom det kan företaget således lägga betydligt mindre pengar 
på marknadsföringen av de nya produktkategorierna (Pepall & Richards 2002). En parallell 
trend som också för tillfället syns jämte den konventionella varumärkesutvidgningen är att allt 
fler företag utvidgar varumärkes territorium genom exempelvis samarbeten (Uggla 2002). 
Dock kan man ifrågasätta om det är ett välkänt varumärke allenast, som gör det smidigare för 
ett företag att få inträde till en ny marknad (Pepall & Richards 2002). Brand extensions är 
ingen genväg till en garanterad succé. Många utvidgningar har onekligen blivit 
framgångsrika, men många är också de som fatalt misslyckats och med det kostat företagen 
miljonbelopp att reparera. Därför är det väsentligt skriver Uggla (2002) att oavsett om 
utvidgningen sker upp, ner eller i sidled (se kapitlet varumärket i fokus för en utförligare 
förklaring) måste varumärkena struktureras logiskt så att expansionen framträder rationellt 
och tydligt för de potentiella kunderna. Åtskilliga är företagen i dag som allt oftare väljer att 
glida över på varandras marknader, möjligen kanske för att stärka sin image eller ta 
marknadsandelar?  
 
Varumärkets betydelse har därför fått en allt större roll i vår samtid, för såväl företag som för 
konsumenter (Holmberg & Wiman 2002). Från det att vi vaknar, under hela dagen till det att 
vi går och lägger oss överöses vi med bilder, symboler och tecken som alla slåss om vår 
uppmärksamhet. Den ständiga kampen om att höras och synas har gjort att image fått allt 
större innebörd, och för företag innebär det att de måste skilja ut sig för att inte drunkna i 
varumärkesfloden som skapats (Bättre ledarskap 2011). Genom imagens och varumärkets 
betydelse har det bildats en helt ny marknad under ”the lifestyle umbrella” vilket kan sägas 
handla om ”the art of living” där inredning, underhållning och andra ämnen breddat sin 
dragningskraft, och kommit att skapa livsstilar (Publishers Weekly 1997). Vad en livsstil är 
finns det ingen obestridlig definition på, men ofta utgör det en människas sätt att leva. Det 
mesta vi äger har en etikett som förmedlar ett budskap. Kaffet vi dricker, möblerna i våra hem 
och kläderna vi har på oss utgör alla en liten del av helheten i vår identitet. Allt sänder ut olika 
signaler som sedan uppfattas och får betydelse för oss själva, och för andra (Bättre ledarskap 
2011). Livsstilsföretag som Laura Ashley, Ralph Lauren och Lexington förkroppsligar till 
exempel ett särskilt sätt att leva, och tilltalar därför ett särskilt konsumentsegment 
(Chernatony & Helivan 1999). Det vi köper speglar således i mycket den livsstil vi 
eftersträvar, eftersom varumärket i sig alltmera utgör det som faktiskt konsumeras (Holger & 
Holmberg 2002). Produkten är i dag mer en känsla, en livsstil eller en upplevelse menar 
Holger & Holmberg (2002). Det transcendenta varumärket har på det sättet huvudrollen när 
företaget branschglider (Uggla 2002). 
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1.2 Problemdiskussion 
Samtidigt som allt fler företag väljer att bära upp nya produkter kring deras redan mogna och 
etablerade varumärken, ser inte alla företagsledningar varumärket som en prioriterad fråga. 
Problemet med det är att sambandet mellan affärsutvecklingen och varumärket då ofta 
förbises (Bättre ledarskap 2011). Varumärket är en stark resurs i företaget och det finns 
många risker med att introducera nya produkter under det redan kända varumärket (Kapferer 
2004; Uggla 2002). Alldeles för ofta glömmer företag bort att en svag varumärkesutvidgning 
tär på hela varumärkeskapitalet. Frågan som då väcks är vad som egentligen gör en lyckad 
utvidgning? Expansionen ska i praktiken kunna bredda den ursprungliga visionen, missionen 
och identiteten till att omfatta bredare kategorier menar Uggla (2002) och ibland saknas det 
struktur inom företaget för att kunna optimera affärsmöjligheterna. Företag måste bli 
duktigare på att kunna urskönja sambandet mellan visionen och färdriktningen på 
förlängningen. Meningen med exempelvis branschglidning som utvidgningsmetod är att den 
ska ge någon form av stordriftfördel, eller kunna fungera som en garant för kvalitet (Pepall & 
Richards 2002). Det kan ifrågasättas om expansionens ändamål blir uppfyllt om produkten i 
slutänden inte kan härledas tillbaka till företaget. Finns ingen kontrollerad och långsiktigt 
strategi för varumärkesutvidgningen anser Uggla att det kan bli en avgörande faktor om 
utvidgningen kommer lyckas eller inte. På senare tid syns en glidning allt mer mellan 
heminredning och mode. Stora aktörer har börjat gå från mode till inredning, och det 
förefaller även allt vanligare på den svenska marknaden.  
 
Det svenska livsstilsföretaget Lexington utgör ett exempel, då bolaget efter tio års verksamhet 
nu kommit att vandra över till att även innefatta klädmode (Lexington). Senast i tur med att 
utvidga sitt koncept är inredningsbutiken Chilli som valt att glida till kläder, utan någon 
självklar koppling för företaget i den riktningen. Det väcker frågan om all branschglidning 
verkligen följer en rationell strategi? Tillsammans med vad det egentligen är som gör att 
företag kan glida över till nya branscher? Progression är påtagligt det som står högst upp på 
agendan för alla detaljhandelskedjor, oavsett om det handlar om att öka sitt besökarantal eller 
få kunderna att shoppa mer, så är tillväxt en ständig överlevnadsfråga (Quo Vadis 2005). 
Beaktas det till ekvationen med utvidgningar menar Uggla (2002) att det näst intill är omöjligt 
att innan ett intåg på marknaden faktiskt veta hur utvidgningen kommer tas emot. Därför är 
det än viktigare att företag är medvetna om sambandet och problematiken kring 
varumärkesutvidgningar, då ett överexploaterat varumärke kan göra att varumärket förlorar 
sin positionering. Med det blir det givetvis dessutom svårare för företaget att hålla kvar sin 
varumärkesimage (Kotler at al 2008). Genom att använda sig av livsstil differentierar företag 
sig lättare på marknaden, men det är heller inte utan problem, eftersom konsumenter i dag kan 
ha flera levnadsvanor samtidigt, och med det får företagen svårt att hålla jämna steg med 
konsumenternas snabba livsföring. En viktig faktor vid en utvidgning är därför att företaget 
faktiskt vet vad deras hemläxa kräver, så att inte förlängningen börjar tära på varumärket.  
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1.3 Problemformulering                                                    
Problembakgrunden och problemdiskussionen demonstrerar att företag expanderar genom att 
låta sitt varumärke fungera som en garant för den nya produkten.  
 
Gemensamt för livsstilsföretag som Ralph Lauren och Lexington är att de tillhör segmentet 
prestigevarumärken och att de använder livsstilsmarknadsföring för sina produkter. Vilket 
mynnar ut i nedanstående problemställning: 
 
Delproblem 

� Vilka kopplingar finns mellan ett företag och dess branschglidning?  
� Hur styr varumärket företagets branschglidning?  

 
Huvudproblem 

� Kan livsstil påverka kundens acceptans för branschglidningar?  
 

1.4 Syfte  
Ralph Lauren och Lexington är båda aktörer på livsstilsmarknaden, gemensamt är att de 
skapat en visualisering av en åtråvärd livsstil. Syftet med uppsatsen är att utifrån teoretiska 
och empiriska studier beskriva branschglidningens spelregler, samt undersöka och analysera 
hur livsstil kan komma att påverka utvidgningar inom mode- och möbelbranschen. 
 

1.5 Problemavgränsning 
Uppsatsen kommer efter en presentation av de många olika varumärkesstrategierna, enbart att 
behandla så kallad horisontell utvidgning (branschglidning), all annan form av 
varumärkesutvidgning har valts bort för att förhindra en allt för bred och komplex studie. 
Efter figur 2:2 kommer jag därför att tillskriva de många olika begreppen för utvidgningar 
samma innebörd, och syfta på horisontell utvidgning. Förhållandet mellan företag, varumärket 
och dess branschglidning kommer således vara uppsatsens utgångsläge, med avstamp i studier 
inom utvidgningsstrategier, varumärket och varumärkets territorium. Därefter är avsikten att 
analysera livsstilsföretaget Lexington för att fördjupa mig i hur de använt sig av 
livsstilsmarknadsföring. Ralph Lauren kommer också att tas med som exempel, för att 
tillsammans med Lexingtonanalysen ta reda på om livsstil kan underlätta acceptansen för en 
branschglidning.   
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1.6 Uppsatsens disposition 
• Kapitel 1 Inledning 
 Presenterar uppsatsens ämne, problembakgrund, problemdiskussion och leder sedan fram till 
problemformuleringen, syftet och avgränsning.  
 
• Kapitel 2 Teori  
Redovisar grundläggande teorier inom ämnesområdet.  
 
• Kapitel 3 Metod 
Redogör för motiven och förklaring kring praktiskt tillvägagångssätt för uppsatsen.  
 
• Kapitel 4 Empiri 
Här ges först en inblick i Lexington, och sedan presenteras resultatet för den empiriska 
undersökningen.  
 
• Kapitel 5 Analys 
Här framläggs den information som kommit fram under arbetet.  
 
• Kapitel 6 Slutsats  
Ger en presentation av uppsatsens resultat och framför de slutsatser som kan dras utifrån 
studien 
 
• Kapitel 7 Avslutande diskussion 
Tar upp de reflektioner som uppkommit under studien, och diskuterar inverkan på studiens 
resultat. Vidare ges även uppslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Varumärket i fokus  
Varumärkesutvidgning innebär att ett etablerat varumärke används för ett nytt 
marknadserbjudande. En utvidgning kan företrädas av (1) en ny version av redan befintlig 
produkt (linjeutvidgning), (2) en förflyttning upp eller ner i prisklass inom samma 
produktkategori. (3) Förflyttande i sidled till en ny produktkategori (så kallad Horisontell 
utvidgning) vilket uppsatsen i sin helhet kommer att behandla. Eller (4) genom ett samarbete 
med ett utomstående varumärke (så kallad indirekt varumärkesutvidgning eller co-branding).  
 
Kapferer (2004) utvecklar historien om varumärkesutvidgningar genom att påpeka att det inte 
direkt är något nytt fenomen, utan att det alltid varit inneboende (inherent) i lyxvarumärken. 
Även inom Mitsubishi, och i andra japanska konglomerat används strategin systematiskt. 
Därför att utvidgningar likväl som de kan försvaga varumärket (Kotler et al 2008), också kan 
stärka och öka dess lönsamhet om utvidgningen kan passas in i varumärkets löfte (Kapferer 
2004; Apéria & Back 2004). Företag som exploaterar varumärkesutvidgning spenderar 
överlag mindre pengar på reklam, jämfört med andra företag som lanserar helt nya 
varumärkesprodukter skriver Pepall & Richards (2002). De menar att varumärkets namn är ett 
substitut för reklam och en bekräftelse. Kapferer (2004) ger stöd till teorin och menar att 
utvidgningar är ett erkännande på att varumärken är en källa till konkurrensfördelar, och en 
bekräftelse på att det är det verkliga kapitalet i ett bolag. 
 
Med utgångspunkt däri måste företagens marknadsansvariga därför bli mer observanta på 
bristfälliga strategier, och ifrågasätta lanseringen av utvidgningar som kan komma att bli 
olämpliga, och som en följd urholka varumärket menar (Martı´nez & Pina 2010). Sedan 
tidigare vet vi att varumärken tillhör ett av företagets mest värdefullaste tillgångar. Såväl som 
det kan betraktas som en tillgång och tjäna plats i balansräkningen kan det även bli till en 
skuld som en dag måste avvecklas. Varumärken är följaktligen varken en tillgång eller skuld 
per definition, därför är det viktigt att företagen påtagligt motiverar varumärkenas existens 
(Uggla 2002). 
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2.2 Varumärkets territorium 
Med bakgrund i det ovanstående finns det en påtaglig risk med tillväxten genom 
varumärkesutvidgningar. Förlängningen skulle kunna innebära en succé om strategin hamnar 
på rätt position (Uggla 2002). Men omvänt skulle det inte bara kunna medföra en ekonomisk 
risk om det misslyckades, tänkbart är också att varumärkets image skulle komma att ta skada 
(Kapferer 2004; Kotler at al 2008). Eftersom varumärkesutvidgning innebär ett töjande på 
varumärkets gräns resonerar Uggla (2002) att det trots den risken är direkt fel att placera ut en 
gräns för hur långt utanför varumärkets närmaste associationer utvidgningar kan nå. Ralph 
Lauren såväl som Lexington utgör tydliga exempel bland många på att det är möjligt, då de 
över en viss tid lyckats expandera från sitt legitima territorium in på ett tilläggsområde (Ralph 
Lauren; Lexington).  
 
Utvidgningar handlar om att tänja på gränsen för det acceptabla, och få gehör för det, men det 
finns en distinkt gräns för vad som faktiskt är möjligt (Uggla 2002). I konsumentens huvud 
har varje varumärke ett legitimt territorium, ett område där varumärket passar och som sätter 
gränser för hur långt det kan utvidgas (Apéria & Back 2004). För att veta vart gränsen går kan 
modellen över varumärkes territorium hjälpa till att guida varumärkesinnehavaren i vad som 
är möjligt, såväl som vart den naturliga integriteten finns (Uggla 2002). Innan en riktning för 
varumärket kan utvecklas måste företaget förstå vem varumärket är och varför det finns, med 
andra ord varumärkets mission, vision och värderingar (Apéria & Back 2004). Det som avgör 
hur långt ett varumärke kan utvidgas är beroende av företagets värderingar och vision (Uggla 
2002). För att illustrera hur komplicerat (eller för den delen ganska simpelt) varumärkets 
territorium faktiskt är kan företeelsen jämföras med en kroppsbyggare som blir skådespelare, 
så långt kanske det känns rimligt? Sadlar han sedan om till guvernör kanske associationen 
spontant låter vansinnig, ändå har det visat sig vara en fullt möjlig expansion för Arnold 
Scwartsnegger. Kanske hade det dock redan från början känts mer accepterat om det hade 
varit en mer ansedd skådespelare? Förklaringen menar Uggla (2002) ligger i den inneboende 
och avgörande faktorn på kvalitet och kompetensen hos varumärket. Som ett ytterligare 
exempel hänvisar han till Börje Salming då det blivit allt vanligare även inom idrotten att 
koppla nya associationer och värden till det egna varumärket. Salming har stegvis utvidgat till 
kategorier som legat nära kärnan och i takt med utökningen utökat varumärkets mening med 
nya associationer och produkter.  
 
Utvidgningar kan komma att innebära ett vågspel vad gäller överexploatering, vilket i sin tur 
kan minska chansen för att skapa en tydlig varumärkesimage. Varumärket kan förlora sin 
positionering i konsumentens minne genom överanvände menar Kotler at al (2008). Förr eller 
senare blir utvidgningarna inte längre trovärdiga för kunden, speciellt inte om ett varumärke 
ständigt utvidgas till att innefatta nya produkter (Apéria & Back 2004; Uggla 2002). Den 
viktigaste faktorn är att det finns en logisk koppling mellan de aktuella varumärkena menar 
Apéria & Back (2004)   Målet måste därför vara att både bli känt och köpt, annars kommer 
varumärket hamna på ”kyrkogården” som Uggla (2002) framställer det. Där återstår endast att 
strypa (avveckla) märket eller att förändra det till något bättre. För att lyckas är det viktigt att 
de berörda varumärkena är välkända såväl som att de har starka, positiva och unika 
associationer. Samt att de behöver ha en entydig varumärkespersonlighet (Apéria & Back 
2004). För att förstå varumärkets inneboende ramar illustreras fenomenet i modellen 
nedanför. 
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Figuren illustrerar de fyra zonerna vilka tillsammans pekar ut varumärkets territorium, och 
visar såväl på dold potential som på eventuella gränser för hur långt ett varumärke kan 
utvidgas.  

                                                                                  
 

                          
 
 
(2) Den yttre kärnan står för spontana associationer som direkt kan knytas till varumärket. I 
takt med företagets utvecklingsresa kan den också komma att bli förändrad, men utvidgningar 
härifrån förknippas ofta med linjeutvidgningar då de stimulerar naturliga associationer. Att 
redan i början bygga in en utvidgningsfilosofi för idéer, produkter och kategorier som 
naturligt kretsar kring kärnan kan vara en välbetänkt strategi menar Uggla (2002). I takt med 
att varumärket utvecklas och expanderar till olika kategorier behövs en definition på 
varumärkets ”heart and soul”. Det vill säga de varumärkesassociationer som är centrala för 
kärnans varumärkeslöfte och mantra. Utifrån det kan varumärkets gränser lättare definieras 
menar Apéria et al (2008).  
 
(3) Utvidgningszonen visar på utvidgningsmöjligheter (dold potential) genom att lyfta fram 
det latenta i kundernas medvetande. Utifrån den dolda kunskapen kan varumärket ges 
ytterligare djup och vitalisering. Företag kan genom utvidgningszonen skapa distanserade 
utvidgningar, där positioneringen ändå bär upp och skapar en acceptans hos kunderna. 
Heminredning från Ralph Lauren anser Uggla (2002) är ett sådant exempel som trots 
avståndet funnit acceptans hos kunderna.  Jag återkommer till det senare i empirin. 
 
(4) Inom det förbjudna området lider konsumenten brist på såväl spontana som djupliggande 
associationer. Här finns egentligen inget direkt kundupplevt mervärde. Uggla menar att vi 
intuitivt kan känna när varumärket rör sig på ett förbjudet område. Zonen visar på eventuella 
risker genom att signalera om möjlig irrelevans för konsumenten. Visserligen är det en gråzon 
där utvidgningen har potential att lyckas, men även misslyckas. Om företaget rör sig i det här 
området kan det bli ett direkt hot mot varumärkeskapitalet, Uggla (2002) menar att 
varumärkets rykte sätts som insats eftersom det inte går att veta om utvidgningen kommer 
lyckas, och med det riskerar allt tidigare arbete bakom varumärket att bli förstört. 
 
 
 

Figur 2:1 Varumärkets territorium, Kapferer 
1992 genom: Apéria, s. 141 

 

 
(1) Varumärkets inre kärna demonstrerar 
dess kärnvärden. Enligt Uggla (2002) kan 
de ses som tidlösa element, som både 
företaget och de anställda bör leva upp 
till. Det är något som kunderna även 
känner igen (via t.ex. ett mantra). 
Varumärkesutvidgningar utifrån den inre 
kärnan innebär ett naturligt steg för 
utveckling. Just av den orsaken att det är 
den form av utvidgning som ligger 
närmast ursprunget. Därför är det också 
den strategi som medför lägst risk anser 
Apéria & Back (2004) och Uggla (2002). 
Vanligast under sådana förhållanden är 
att produktförlängningen inifrån kärnan 
sker med hjälp av linjeutvidgningar. 
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2.3 Affärsutveckling genom horisontell utvidgning 
Tidigare har fenomenet mer allmänt presenterats, och vi har bara skrapat på ytan av det som 
kännetecknar varumärkesutvidgningens spelregler. Sedan förut vet vi att 
varumärkesutvidgningar innebär att det befintliga varumärkets identitet används för att skapa 
nya affärsmöjligheter (Apéria & Back 2004). För att illustrera de redan nämnda skillnaderna i 
de fyra olika utvidgningsstrategierna visas i figuren nedan en modell av de olika 
utvidgningsstrategierna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:2 Brand based business development, Aaker 1996 genom: Apéria, s. 116 
 
Hädanefter ska vi enbart studera så kallad horisontell utvidgning (branschglidning), vilket vi 
kan se benämns ”brand extension” utifrån modellen. Kärt barn har många namn menar Uggla 
(2002), då de olika begreppen för varumärkesutvidgning liksom för den här typen av strategi 
alla avser att beskriva samma eller liknande fenomen. Det gör det aningen förvirrande och 
även svårt att hitta en entydig definition. En extrem form av brand extension kallas för ”brand 
stretching” menar Jobber (2007) termen hänvisar till utvidgningar av ett etablerat varumärke 
försett med en produkt inom en marknad till en ny produkt på en annan marknad (Jobber 
2007; Pepall & Richards 2002). Vilket innebär ett förflyttande i sidled till en ny 
produktkategori (Uggla 2002). Kotler et al (2008) tillskriver begreppen ”brand extension” och 
”brand stretching” samma innebörd och menar att nuvarande varumärke förlängs till nya eller 
modifierade produkter inom en ny kategori. Kapferer (2004) förklarar det genom 
konstaterandet att ”Managing brand extensions” handlar om att identifiera varumärkets 
tillväxtmöjligheter. Ett exempel på det förutom Ralph Lauren och Lexington är Tommy 
Hilfiger som förlängts från kläder till parfym, skor och heminredning (Jobber 2007).  
 
Listan över varumärken som har lanserat och marknadsfört nya produkter under det 
ursprungliga varumärket är mycket vidsträckt (Pepall & Richards 2002). Ytterligare exempel 
är enligt (Apéria & Back 2004) Marlboro kläder, skor från Camel, och glass från Mars. Lika 
lång som listan är över branschglidningar är, lika ofta händer det också att företagen etablerar 
sig på marknader där deras eget märke i någon mening ligger väldigt långt från den marknad 
där de skulle haft likvärdig styrka som på originalmarknaden menar Pepall & Richards 
(2002). Branschglidningar startade via supermarkets och har enligt Quo Vadis (2005) kommit 
att utveckla vad som kan kallas för ett branschupphörande. Det är kampen om kundens 
plånbok som ligger till grund, tillsammans med konsumentens allt mer stressande miljö. Vårt 
levnadssätt har lett till en ökad efterfrågan av allt under ett och samma tak, så kallad ”one-
stop-shopping”. Standardiserade produkter och högre kvalitet har tänjt på konsumenternas 
attityder till att köpa generiska produkter menar författarna. Det kan även vara helt okej att 
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köpa starkt knutna branschprodukter även i dagligvaruhandeln, bara priset är rätt. Varumärket 
möter likafullt utifrån branschglidningen en helt främmande produktkategori och marknad, 
som redan är förknippade med vissa bestämda associationer menar Uggla (2002). Quo Vadis 
(2005) anser dock att branschindelningen har fått en minskad roll och att det i stället växt 
fram konsumtionskluster. Inom varje kluster kan områdena blandas bara det finns nog 
relevans i hur produkterna konsumeras. Varje kedjekoncept kan således få en kombination av 
olika produkter från olika branscher, där butikens namn får fungera som substitut för bransch 
och sortimentområde. Ett välkänt varumärke tillåter ett företag att komma in på en befintlig 
marknad där mindre kända rivaler inte tillåts inträde lika lätt, enligt Pepall & Richards (2002) 
beror det främst på att företag med en välkänd varumärkesidentitet har fördel av att kunna ta 
ut ett högre pris vilket gör att de också lättare särskiljer sig gentemot andra.  
 
Risken med horisontella varumärkesutvidgningar är enligt Uggla (2002) att företaget kan 
komma att förknippats med allt eller inget. I praktiken innebär det ett första steg mot en 
degeneration av varumärket, vilket betyder att företaget förlorat sin särskiljningsförmåga 
gentemot andra. Vilket kan komma att leda till en urvattning av varumärket i stället för en 
tillväxt. Därför är det viktigt att företaget undersöker hur väl varumärkets associationer passar 
med den nya produkten (Kotler at al 2008). Minskningen av varumärkesimagen på en sådan 
marknad kan kompenseras genom de fördelar marknaden erbjuder i form av lägre 
koncentration eller styrka av de konkurrerande aktörerna på den marknaden menar (Pepall & 
Richards (2002). Därför anser Uggla (2002) att det är viktigt att företagsledningen skaffar sig 
god kunskap om associationerna i den nya kategorin, så att man vet hur det egna varumärket 
kommer påverkas av utvidgningen. 
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2.4 Strategier för Varumärkesutvidgning  
Sju basstrategier identifierats genom en studie av Tauber vilka visat sig karaktärisera de mest 
lyckade varumärkesutvidgningarna genom tiderna (Uggla 2002; Apéria & Back 2004). En 
varumärkesutvidgning innebär överföring av varumärkets associationer (transfer av image) 
vidare på en ny produkt (Uggla 2002). Därför måste utgångspunkten för samtliga 
utvidgningar vara varumärkets underliggande associationer menar Uggla (2002) och Apéria & 
Back (2004). Vidare resonerar författarna att associationerna följaktligen måste passa både 
varumärket och den nya produkten som kommer bära varumärkets namn. Framgång fås inte 
automatiskt genom att bara tillämpa någon av de sju strategierna menar Uggla (2002) utan de 
bidrar endast med att i allt högre grad göra utvidgningen mer logisk för konsumenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:3 utvidgningsstrategier: sju utvidgningsbaser för framgång; författarens egen modell med inspiration från Uggla 

(2002) 

Företaget som vill utvidga kan: 

(1)Lansera samma produkt i en annan form. Vilket innebär en 

snabb ökning på varumärkeskapitalet då kärnvärdet bara flyttas 

vidare på ett annat yttre.  

(2) Kapitalisera på en specifik smak eller ingrediens. Genom att 

tillföra värdet (smaken) till ett annat varumärke. Denna strategi 

kopplas samman med linjeutvidgningar då samma varumärke 

används för att införa en ny version för en och samma 

produktkategori.  

(3)Flytta varumärket till en komplementprodukt. Som uppfattas 

ha en naturlig koppling med kärnprodukten.                   

(4)Exploatera samma lojalitets- och kundbas. Då det redan 

finns en uppbyggd lojalitet, kapitaliserar företaget på känslan av 

trygghet hos kunden. ICA bank är ett sådant exempel.  

(5)Bygga vidare på ett unikt kännetecken eller expertis. Genom 

att kapitalisera på en upplevd kärnkompetens överbryggas 

trovärdigheten in på den nya produktkategorin. 

(6) Använda attribut eller produktfördelar som förknippas med 

varumärket, och förflytta dem till en ny kategori eller form.  

 (7)Exploatera kändisskap hos ett etablerat varumärke eller 

namn med en unik image och status.  
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2.5 Kundens syn på Varumärkesutvidgning 
Hittills har beskrivningen endast utgått från företagets perspektiv. Vi ska även studera 
konsumentens perspektiv, då varumärkesutvidgningar kräver genuin förståelse för kunden 
(Uggla 2002). Varumärkesutvidgningar handlar enligt Kapferer (2004) om ett omdefinierande 
av varumärkets mening. Det innebär att de aspekter som konsumenten upplever som mest 
trovärdiga och relevanta också är de som ska interageras i utvidgningen, och på så vis föras 
tillbaka in till företaget (Apéria & Back 2004). Varumärkesutvidgningar medför att kunden 
kommer att identifiera kärnvarumärket som avsändare för den nya produkten. Därför är det 
till fördel anser Uggla (2002) om det sker en återkoppling till varumärket som kan göra den 
mer trovärdig. Konsumenten har inte något behov av att förstå vilken typ av utvidgning 
företaget använt sig av och således är det viktigt resonerar Uggla (2002) och Apéria & Back 
(2004) att kvalitén från kundens sida upplevs ligga på samma nivå som den ursprungliga. Om 
kvalitén uppfattas som otillfredsställande skulle varumärkets rykte kunna ta skada, och en 
obalans skulle troligen innebära att utvidgningen misslyckas Apéria & Back (2004).  
 
Det värde och den självbild som skapas hos kunden genom shoppingen, utifrån vad den 
faktiskt köper är enligt Quo Vadis (2005) mycket viktigare än själva produkterna. 
Acceptansen för branschglidningen är följaktligen helt beroende av kundernas associationer 
till varumärket, och om de följer med till den nya produktkategorin eller inte (Uggla 2002; 
Apéria & Back 2004). Kundens upplevda kvalitet är en viktig nyckelfunktion för en 
framgångsrik varumärkesutvidgning menar Apéria & Back (2004). Därför bör förlängningen 
helst öka varumärkets värde, så att kunden känner att ytterligare värde har tillförts (Uggla 
2002; Apéria & Back 2004). Med utgångspunkt i det är vi nu tillbaka i företagsperspektivet 
igen, då kännedomen om att det rör sig om exempelvis en horisontell utvidgning endast är av 
intresse för företaget som ska utarbeta utvidgningsstrategin menar Uggla (2002). Tidigare har 
det funnits ett tunnelseende vad gäller brand extension anser Kapferer (2004) vilket medförde 
att företag endast fastställde konsumenternas attityder till tänkbara utvidgningar, och 
utvidgade varumärket i alla möjliga olika riktningar. Kapferer ger med bakgrund i det ett 
varningens finger till att endast basera varumärkesutvidgningar på konsumentundersökningar. 
Förlängningar kan inte göras i alla riktningar baserat på konsumenternas tyckande och 
tänkande. Riktningen måste definieras av varumärket bedömer han.  
 
Däremot så går det genom en förståelse för hur konsumenten utvärderar 
varumärkesutvidgningar, att bilda sig en uppfattning och överblick för vilka faktorer som 
påverkar konsumentens bedömning av den (Uggla 2002). Det finns vissa basfaktorer som 
avgör hur konsumenten utvärderar varumärkesutvidgningen, och som kan användas som 
strategiska komponenter (1) varumärkets identitet och image (2) associationer för kategorin 
dit varumärket ska förflyttas och (3) Utvidgningens passform och innehåll. De här faktorerna 
kommer nu att presenteras var och en i turordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 12 - 

2.5.1 Varumärkets identitet och image  
En varumärkesutvidgning innebär att det befintliga varumärkets identitet används för att 
underlätta inträde på en ny marknad för att konkurrera med redan etablerade konkurrenter 
(Apéria & Back 2004; Pepall & Richards 2002). Utifrån företagets perspektiv är följaktligen 
den första komponenten kärnvarumärkets identitet anser Uggla (2002). Då identiteten 
naturligt utgör en plattform för all varumärkesutvidgning (Apéria & Back 2004). Identiteten 
styr också vilka värden och associationer som karaktäriserar kärnan. Hur långt varumärket 
kan sträckas, och hur många produktkategorier som över tid kan omfattas är helt beroende av 
abstraktionsnivån hos associationerna i varumärket. Därför att företagets image bygger på en 
tydlig identitet (Kapferer 2004). Ännu en avgörande faktor är om varumärket har en 
funktionell eller mer prestigeorienterad positionering. Eftersom prestigevarumärken ofta har 
ett mer flexibelt territorium (Uggla 2002). När identitet handlar om livsstil eller upplevelse är 
det självförverkligandet eller den estetiska upplevelsen som styr, snarare än funktionalitet 
(Holmberg & Wiman 2002). Genom varumärkets mission, vision och värderingar är det 
möjligt att finna varumärkets identitetsplattform vilken sedan kan guida i vilken riktning 
varumärket kan utvidgas. Som ett verktyg för varumärkesidentiteten illustreras en 
identitetsprisma inspirerad utifrån Kapferer, vilken definierar varumärkets identitet. 
Varumärkesidentiteten består av sex sidor där var och en av facetterna utgör en beståndsdel i 
identiteten, som förstärker de andra (Apéria & Back 2004). Identitetsprisman fastställer vilka 
områden som möjligen är ett ”no go area” för varumärket (Kapferer 2004). Modellen kan 
användas för att finna varumärkets styrkor och svagheter då varumärket behöver studeras i 
detalj, och ger en bild av hur innehavaren vill att identiteten ska uppfattas av målgruppen. 
Apéria & Back (2004) har modifierat modellen och gett den tydligare namn.  
  
                                             Sender              

                                 (sändare) 

 

               

                  

                      

      

     Recipient 

                                                     (mottagare) 

 

Figur 2:4 The brand identety prism, Apéria & Back 2004 

 
Modellen visar på att det finns kopplingar mellan användarens image, personlighet och 
relationer. Den image som varumärkesinnehavaren valt åt målgruppen har en psykologisk 
image och avgör varumärkets personlighet. Vilken i sin tur lägger grunden för skapandet av 
relationer. Physique, Relations och Reflection (User image) består alla i Kapfers ursprungliga 
exempel av det som är synligt. Medan personality, culture och Self-image (Gratification) 
utgör de mer abstrakta facetterna i prisman.  
 

1. Physique (Fysik) är summan av varumärkets mest betydelsefulla egenskaper, vilket är 
en kombination mellan de så kallade salienta (framträdande) egenskaperna och de 
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nödvändiga men mindre synliga som produkt/service, attribut och fördelar. Facetten 
beskriver även varumärkets territorium, då det är dess fysiska aspekter som tillåter en 
vidareutveckling. Det är enligt Kapferer därför en bild på Coca Cola flaskan finns på 
läskburkarna, då bilden ska påminna oss om ursprunget och om identiteten, när en 
standardiserad produkt tagit över. Om varumärket är en blomma så är ”physique” dess 
stam.  

2. Brand personality (varumärkets personlighet) skapas med tiden till en karaktär. Det 
enklaste sättet att bygga upp en personlighet är via en så kallad ”spokesperson” vilken 
fördelaktigt kan vara en kändis eller ett djur. 

3. Culture/codes (Kultur) är det gemensamma ursprunget, som har ett tydligt inflytande 
och utgör en del av det starka varumärket.  

4. Relations (förhållandet/relationen) mellan varumärket och dess kunder. Kan ses som 
en vän eller rådgivare beroende på om det är en informell eller formell relation.    

5. User-Image (det Kapferer kallar ”Reflection”) reflekterar den imaginära målgruppen, 
och blir till en identifikation. Konsumenter kan många gånger utan problem beskriva 
vilken slags kund ett varumärke har, och lika ofta används varumärken för att visa 
vem man är. Eller rättare sagt den image kunden vill ha.  

6. Gratification (det Kapferer kallar ”Self image”) återger kundens inre självbild, och 
visar på de ideal köparen har genom dess attityd till de varumärken den använder. 

 

Kärnvarumärkets identitet är dock egentligen ointressant utifrån kundens perspektiv, menar 
Uggla (2002). Imagen däremot är desto mer avgörande ur kundens synvinkel, eftersom det är 
den bild konsumenten skapat av företaget. Består varumärkes image av positiva associationer 
till exempelvis hög kvalitet kommer attityden till utvidgningen att bli bättre (Martı´nez & 
Pina 2010). Imagen kan stimulera efterfrågan på marknaden, och förlänga livscykeln på 
produkterna, och varumärkena (Hines & Bruce 2007). Tidigare nämndes att identiteten är det 
som planerat sänds ut av företaget till konsumenterna. Varumärkesidentiteten är således 
summan av de associationer företaget vill skapa eller bibehålla i sin image menar (Apéria & 
Back 2004). För att förstå varumärkesidentiteten måste företaget också förstå dess nuvarande 
identitet och image. Då det är imagen som styr vad som är möjligt att göra med varumärket, 
och hur långt det kan utvidgas (Uggla 2002). Har man en svag identitet är det svårare att 
hantera varumärkesutvidgningar menar Apéria & Back (2004). Varumärkesidentiteten måste 
därför föregå dess image.  
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2.5.2 Associationer för produktkategorin och varumä rket 
Den här dimensionen glöms ofta bort anser Uggla (2002) och det medför en dålig start på 
utvidgningen. Kundens syn på varumärkesutvidgningen är beroende av associationerna hos 
produktkategorin, och varumärket får därför en underordnad roll. Vidare menar han att de 
associationer som redan finns för produktkategorin kommer att färga av sig på utvidgningen, 
då de finns inarbetade i kulturen hos kategorin. Viktigt är därför att veta vad som associeras 
med marknaden och vad som associeras med produktkategorin, och därtill även med 
varumärket menar Apéria et al (2008) och Uggla (2002). Kärnvarumärkets associationer kan 
tjäna som grund för varumärkesstrategin och i synnerhet för varumärkespositioneringen anser 
Apéria et al (2008). Grundläggande varumärkesassociationer bedöms vidare enligt författarna 
vara av en mer abstrakt karaktär (t.ex. attribut och förmåner) och utmärker de mest avgörande 
aspekterna för ett varumärke. Associationer till en viss produktkategori kan enligt Uggla 
(2002) skapa tillhörighet eller ett medlemskap till en kategori baserat på (1) upplevelsenära 
associationer (kring ljud, dofter och färger) eller genom (2) distanserade associationer (som 
bygger på tidigare kulturell, historisk eller vetenskaplig kunskap). Ett jämförande med 
erkända medlemmar inom kategorin kan också nyttjas för att visa på en kategoritillhörighet. 
Utifrån kategorins symbolspektra vilken innebär hur öppet eller begränsat, men även hur djupt 
ett område och associationerna är syns det om utvidgningen kan förse kategorin med ett 
tillfört värde eller inte menar (Apéria et al 2008).   
 
Konsumenternas definition av värde påverkas och ändras dock över tid baserat på tidigare 
erfarenheter och individuella faktorer menar (Hines & Bruce 2007). Enligt Apéria & Back 
(2004) kan värde uppstå med kundens kännedom om att ett varumärke finns inom nya 
konsumentgrupper. Av den orsaken kan på samma sätt ett välkänt märke innebära att kundens 
oro inför kvaliteten minskas, vilket gör att sannolikheten för att kunden testar den nya 
produkten ökar. Det är även beroende av konsumentens användningsbeteende samt på hur 
synlig produkten kommer att vara (Uggla 2002). Därför att konsumenten värdesätter synlighet 
menar Pepall & Richards (2002). Konsumenter är mer villiga att betala en dyrare slant för ett 
välkänt varumärke, och därför beror acceptansen för utvidgningen på 
varumärkeskännedomen. Anledningen är att konsumenten ofta tillskriver tidigare existerande 
kvalitetsassociationer till det nya (Jobber 2007). Därför resonerar han även att attityden till 
utvidgningar är mer gynnsam när kvalitén hos det ursprungliga varumärket är hög. Värde och 
värderingar hör ihop menar Holmberg & Wiman (2002) då konsumenter inte bara köper en 
prisvärd produkt i dag, utan även köper in sig i varumärkets värderingar. Värde kan definieras 
som den totala inköpsupplevelsen, där pris bara är en del av värdet (Hines & Bruce 2007).  
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2.5.3 Passform och innehåll 
Apéria & Back (2004) klargör att det traditionella sättet att bygga varumärken genom 
produktfördelar inte är tillräckligt för att skapa så starka relationer med kunden, eller 
differentiera varumärket så mycket som behövs för att möjliggöra utvidgningar. Tidigare i 
prisman framgick att det finns viktiga kopplingar mellan image, personlighet och relationer. 
Det Uggla (2002) kallar för passform och innehåll skapar en brygga i konsumentens 
medvetande mellan det som kärnvärdet representerar, och kan binda samman kärnvarumärket 
med ursprungsprodukten och den nya, tillsammans med de associationer som redan finns dit 
varumärket ska utvidgas. Det kan brytas ner för att få en oändlig mängd information om vad 
som påverkar och bidrar till kundens utvärdering av utvidgningen, men det är inget som 
uppsatsen kommer behandla ytterligare.  
 
Den viktigaste delen i utvidgningsprocessen är kategorins destination menar Apéria et al 
(2008), och därför är det viktigt för företaget som ska utvidga att göra sin hemläxa, som finns 
att hitta i varumärkets image såväl som i företagets mer allmänna kompetenser och resurser. 
Passformen för imagen såväl som på kategorin har direkt påverkan på konsumentens 
inställning till utvidgningen (Martı´nez & Pina 2010). Passform och innehåll kan fungera som 
beslutsunderlag vid en varumärkesförlängning enligt Uggla (2002), då variablerna bygger upp 
ett helhetsintryck av hur väl de olika kategorierna passar ihop med varandra eller inte. De 
visar även hur trovärdigt och logiskt det framstår tillsammans med kundens preferenser och 
föreställningar. Finns ingen passform mellan det ursprungliga varumärket och den nya 
produkten eller kategorin, blir intresset från kunden svalt. Om passformen däremot är hög 
mellan varumärket och den nya produkten ökar hävstångseffekten och det blir mindre troligt 
med negativa effekter (Martı´nez & Pina 2010). Apéria & Back (2004) förklarar emellertid att 
starka varumärken faktiskt kan skapa sina egna kopplingar mellan till synes olika och 
främmande produktkategorier. Vid en första anblick kan det verka som att ett antal olika 
produkter inte alls passar ihop, eller har någon gemensam nämnare. När de sedan konfronteras 
med exempelvis varumärket Gucci verkar det plötsligt logiskt då varumärket länkar samman 
dem under en och samma personlighet. Trots oenigheten om passform kontra varumärke är 
Uggla (2002) och Apéria & Back (2004) båda ense om att varumärket måste tillföra något 
speciellt till utvidgningen för att bli accepterat. Enligt Helivian & Chernatony (1999) tillför 
diskussionen teorin om att livsstilsföretag kan uppnå ett ökat symboliskt värde och en bättre 
passform med kundens livsstil. Martı´nez & Pina (2010) anser att bedömningen av en 
utvidgning oavsett märkeskännedom blir mer positiv om det finns trovärdighet bakom. När 
passformen är hög och imagen positiv finns möjlighet till framgång menar de. Det viktiga är 
att få konsumenten att direkt koppla samman den nya produkten med varumärket.  
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2.6 Affärsutveckling genom livsstil 
Design handlar inte bara om form och funktion i dag, utan tilldelas dessutom en viss mening 
för både individer och företag (Holmberg & Wiman 2002). Förut fastställdes det att företagets 
utvidgningar drivs (oberoende av variant eller strategi) av många olika associationer 
relaterade till kategorin eller produkten, men även till mer abstrakta egenskaper som 
exempelvis prispremium, eller till en livsstil (Uggla 2002). Konsumenter drivs av olika 
rationalitetsnivåer och ingivelser, samtidigt som vi vill sticka ut vill vi också visa på en viss 
grupptillhörighet. Design differentierar, och utifrån den skapar vi oss själva och vårt eget 
varumärke menar Riddarstråle (Holmberg & Wiman 2002, s17-29). Helivian & Chernatony 
(1999) anser att konsumentens beteende och konsumtionssystem följer strävandet efter det 
goda livet. Företagens livsstilsteman kan alltmer beskrivas som populärkultur, vilket 
resulterar i att produkter för den önskade livsstilen efterfrågas.  
 
Konsumenter har med detaljhandelns utveckling blivit mer globala, och de allt mer likartade 
inköpsbeteendena gör att detaljister kan standardisera sina produkter. Eftersom trender i dag 
sprids snabbt över världen och gör att smakpreferenserna ser likadana ut (Quo Vadis 2005). 
Apéria & Back (2004) skriver att människor utan problem kan beskriva ett varumärkes 
konsumenter, eftersom det används för att visa på tillhörighet och identitet. Så kallad 
”personal branding” är främst produkter som hör hemma inom klädbranschen, men enligt Quo 
Vadis (2005) hör även alla andra produkter som visualiserar den enskilde individens 
personlighet hit.  
 
Möbelbranschen är den som förändrat sig mest utifrån de nya konsumentattityderna, och 
branschglidningar relaterat till boendet är något som förutspås utvecklas än mer. 
Konsumenterna är inte längre branschfixerade utan orienterade mot livsstil menar författarna. 
Handelns brus avkodas därför genom utsortering av de erbjudandena som skiljer ut sig, och 
som upplevs som överlägset bäst. Branschintresset hos konsumenterna är inte längre i fokus 
utan ligger i stället på relationen till varumärkesnamnet. "A Lifestyle retail brand" är enligt 
Helivian & Chernatony (1999) ett varumärke som inriktat sig på livsstil till vissa 
marknadssegment. Livsstil är aningen abstrakt men anses tillgängligt för oss alla, oavsett 
tillgångar.  
 
Ungefär 20 procent av västvärldens konsumerande tillför ingen annan funktion än att lyfta 
fram det personliga varumärket (Quo Vadis 2005). Det kan avspeglas i den ökade 
försäljningen av livsstilsböcker, innehållandes lika många beteckningar som Hollywood har 
plastikkirurger dryftar artikeln i Publishers weekly (1997). Dock finns direkt ingen klar 
definition på begreppet livsstil, och användningen av livsstilar är heller inte helt utan problem 
då företag inte kan hålla jämna steg med konsumenterna beroende på att de kan ha flera 
levnadsvanor samtidigt (Helivian & Chernatony 1999). Konsumentens attityd och beteende 
ändras efter den situation och tidpunkt de befinner sig i. Dagens kunder trotsar den 
traditionella segmenteringen då de inte i lika stor omfattning återspeglar sina generationer 
menar Hines & Bruce (2007). De utvecklar resonemanget ytterligare med att konsumenternas 
egen personlighet, inkomst, attityd och livsstil via referensgrupper mer än någonsin får 
konsumenten att vilja "vara sig själv"(trots rollens osäkerhet och utsatthet). En livsstil kan 
vara allt från att ägna sig helhjärtat åt sin hund, till att påta i trädgården. För det handlar inte 
bara om inredning, matlagning och underhållning utan rättare sagt om hur vi ser ut; på tal om 
plastikkirurger tillsammans med ”the art of living”(Publishers weekly 1997).  
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Samtidigt som vi å ena sidan förväntas använda företagen och deras varumärken som ett 
verktyg för att visa på vår egen identitet, dvs. att vi shoppar ihop en livsstil och personlighet 
ifrågasätter å andra sidan kritiker varumärkets förmåga att skapa mening och identitet 
(Holmberg & Wiman 2002). Livsstil däremot har i vår brottomkultur kommit att bli ett 
sökande efter lösningar för att uppfylla olika behov och önskningar samtidigt (Hines & Bruce 
2007). Helivian & Chernatony (1999) menar att effekten av ett lifestyle retail brand är att 
bilden om en livsstil skiljer ut butikskoncept från andra, eftersom det omdefinierar och skapar 
värde för båda parter i relationen. Butiken kompletterats med en uppsättning mervärden som 
har ett symboliskt värde och mening för de levnadsvanor som en viss konsumentgrupp har. 
Fenomenet utökar funktionen av återförsäljaren, som får komma konsumenten in på livet 
(Hines & Bruce 2007). Genom Quo Vadis (2005) ställs frågan om Harley Davidsson skulle ha 
överlevt om inte myten och livsstilen som omger produkten hade skapats. Forskningen visar 
att differentiering blir allt svårare, och butiksatmosfären och historien blir därför en möjlig 
konkurrensfördel (Hines & Bruce 2007). 
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3 Metod 

3.1.1 Forskningsansats 
Forskning är en systematiskt uppbyggd undersökning av en eller flera frågor och består av två 
typer av datainsamling; sekundärdata och primärdata (Jacobsen 2002). Med sekundärdata 
menas den information andra samlat in och sammanställt för ett visst fenomen (Christensen 
et. al 2010). Primärdata består av information som forskare samlat in direkt från en eller flera 
informationskällor, data inhämtas med hjälp av olika tekniker och kan samlas in genom en 
kvalitativ metod och/eller kvantitativ metod (Jacobsen 2002). Metoderna kan dock även 
komplettera varandra för att ge en mer verklig bild. Det är frågeställningen och frågornas 
karaktär som bestämmer vilken sorts metod som bör användas menar Jacobsen (2002). 
Kvalitativ forskning har fokus på att förstå ett fenomen, medan kvantitativ forskning 
fokuserar på att få fram statistik om fenomenet. En vanlig kvantitativ metod är enligt 
författaren exempelvis enkätundersökningen där variablerna redan är satta innan metoden 
utförs, eftersom man redan i förväg har en hypotes man vill testa. Metoden lämpar sig bäst för 
att mäta omfattningen av ett fenomen. Utifrån ett stickprov generaliseras resultatet till en hel 
population. Den kvalitativa metoden är användbar för att skapa större klarhet i ett okänt ämne. 
Ansatsen är mer flexibel och öppen för att hitta ny information (Jacobsen 2002) då 
undersökaren använder sig av olika tekniker så som intervjuer, som ger en mer nyanserad bild 
av ämnet.  

3.1.2 Val av undersökningsenheter 
Forskningen visar att det blir allt vanligare att företag använder sig av utvidgningar genom ett 
redan etablerat varumärke för att öka sin tillväxt. Dock är det först efter en etablering det visar 
sig om utvidgningen slog väl ut hos konsumenterna. Vetskapen om att den svenska 
inredningskedjan Chilli i vår startar ett nytt modekoncept i Göteborg City, har väckt frågor 
som; varför företag i allt större utsträckning börjat sälja produkter som inte vanligtvis ingår i 
deras affärsproposition. Chillibutikerna är annars verksamma inom möbler, belysning, och 
porslin av kända varumärken som de sedan blandar med varor från hela världen. Genom att de 
nu även utvidgar till att innefatta textilier och mode så sker det utan en naturlig förankring till 
det nuvarande sortimentet. Därför blir det aktuellt att ställa sig frågan hur det kan komma sig 
att det är lättare att acceptera en lampa exempelvis från Lexington, än en tröja från Chilli? Det 
här kommer vara drivkraften genom hela studien och den kommer därför söka svaret på om 
livsstil kan vara en faktor som överbryggar inträdet till nya branscher. Det kommer göras 
genom att studera livsstilsföretag som Lexington och Ralph Lauren, för att se om livsstil kan 
påverka branschglidningens acceptans, då det är påtagligt att allt fler företag i dag inte bara 
erbjuder sina kunder det traditionella produkterbjudandet utan också en livsstil. 

3.1.3 Datainsamlingsteknik 
För att studien ska bli så undersökande som möjligt har jag valt att använda den kvalitativa 
metoden för insamlingen av data, det innebär i det här fallet samtalsintervjuer. Underlaget till 
studien består av både sekundär och primärdata, och datainsamlingen består emellertid till stor 
del av litteraturstudier av sekundärdata, då tillgång och information om butikernas verksamhet 
inte varit tillgänglig. Uppsatsen präglas av en deduktiv ansats då utgångspunkten är teori för 
att kunna forma empirin. Sekundärdata söktes främst från böcker som behandlar brand 
extension, brand management och varumärken. Böckernas referensförteckning gav sedan 
vidare litteraturtips. Livsstilskonceptet är ett relativt outforskat ämne och därför valde jag att 
komplettera med artiklar. Förutom sekundär och primärdata har ny information även behövts 
för sammanhanget, primärdata som inhämtats är främst från intervjuer, men också från 
årsredovisningar och annan offentlig bolagsinformation. 
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3.1.4 Urvalsstrategi – icke sannolikhetsurval 
För undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval använts. vilket enligt Christensen et. al. 
(2010), innebär att informanterna inte väljs ut slumpmässigt utan väljs utifrån exempelvis 
informanternas gemensamma kunskapsnivå i ett ämne. Vidare har ett heterogent urval gjorts, 
då det erbjuder variation bland respondenternas egenskaper. I undersökning har två typer av 
informanter valts, de första med fokus på att de varit kunder i någon av butikerna och de 
andra att de känner till koncepten men inte räknas till målgruppen. Enligt Christensen et.al. 
(2010) fås genom urvalet möjlighet att studera eventuella likheter och avvikelser vilket 
lämpar sig bra då jag vill se om det finns någon skillnad i hur kunder och icke-kunder 
resonerar kring varumärkenas territorium. 

3.1.5 Intervjuns genomförande 
Intervjun valdes eftersom det förenklar tvåvägskommunikationen, och ger bättre tillgång till 
informanternas tankar i samband med undersökningen. Den främsta nackdelen med metoden 
är att intervjuaren lätt kan påverka informanten, därför har jag försökt minimera effekten 
genom att göra situationen så naturlig som möjligt för den intervjuade. Intervjuerna utfördes 
därför i informanternas hemmiljö, och består delvis av strukturerade delar, vilket innebär att 
jag använt mig av en guide i olika steg (den redovisas för i kapitel 4). Innan har frågorna 
pilotundersökts (testpersonerna var två till antalet) för att försäkra att frågorna kunde 
praktiseras (Nyberg, 2000). De tankar jag hoppas få tillträde till är konsumenternas åsikter om 
butikernas varumärkesutvidgningar, och vilka produktkategorier de anser som logiska. Då jag 
inte haft tillgång till målgruppen för premiesegmentet, valde jag att göra de två första 
konsumentintervjuerna med en Lexingtonkund, och en Chillikund. Därefter gjorde jag 
intervjuer med två icke-kunder, som ändå kände till de båda butikerna. För att se om det finns 
några skillnader för vad som kopplas som logiskt, acceptabelt och som naturliga 
associationer. För att få fram vilka associationer som frammanas av kategorierna, har 
komplementprodukter till vardera branschen valts ut. Under intervjun får informanterna i ett 
första skede studera produktbilder (utvidgningar) som de parar ihop efter hur de tycker de hör 
ihop, och utan relation till ett varumärkesnamn. Därefter tillförs varumärkesnamnen och de 
får para ihop produkterna igen utifrån varumärkena. Det jag vill undersöka är vad som händer 
när produkterna får ett varumärkesnamn över sig, kategoriseras de fortfarande efter eventuell 
produktkategori eller färgar varumärket av sig? Informanterna blir alla under tiden ombedda 
att resonera och förklara varför de gör som de gör. I ett tredje steg får de analysera en 
produktmiljöbild och utifrån det undersöker jag sedan utvidgningsprodukternas acceptans. För 
att få kunskap om deras uppfattning av varumärket avrundar jag intervjun med några frågor 
för att se vilken image de tillskriver respektive butik. Två intervjuer gjordes även med 
butikspersonal från en återförsäljare av Lexington. Samtalet med säljarna inleddes med att de 
fick resonera kring vem deras typkund är, och vilka varor de säljer mest av, samt hur köp ser 
ut generellt i butiken. Sammanfattningsvis består mina primärdata av sex intervjuer vilka 
ligger till grund för mitt resultat.  
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3.1.6 Metodreflektion 
Som urval till intervjuerna föll det sig naturligt att välja konsumenter i Lexingtonbutiken. Det 
visade sig dock ganska snart att intervjuerna skulle bli undermåliga eftersom antalet kunder 
vid den tidpunkten var minimal hos Lexington. Eftersom tiden och resurserna var begränsad 
togs därför beslutet att göra två intervjuer med butikspersonalen i stället. Därefter var tanken 
från början att använda en fokusgrupp med icke-kunder. För att undersöka om det fanns 
skillnader mellan acceptansen bland icke-kunder och kunder, och samtidigt få till en mer 
dynamisk diskussion kring fenomenet. Dock inträffade det avhopp i sista stund, och problem 
som uppstod med att respondenterna inte var tillräckligt många gjorde att urvalet ändrades. 
Det nya urvalet blev de respondenter som fanns tillgängliga, och därför togs beslutet att 
använda intervjuer i stället. Då jag inte hade tillgång till Lexingtons primära målgrupp valde 
jag att komplettera den empiriska insamlingen med icke-kunder med en kund hos Lexington 
och en kund hos Chilli för att se hur respektive konsument (kund eller icke-kund) ställde sig 
till varumärkesutvidgning i samband med livsstil.  

3.1.7 Validitet och Reliabilitet  
Enligt Christensen et. al. (2010) kan begreppet validitet definieras som giltighet och relevans 
på en studie, det behandlar hur trovärdigt resultatet är och om man mätt det man avsåg mäta. 
Det kan delas upp i två begrepp; intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten 
handlar om trovärdigheten. Om hur väl en undersökning och resultatet överensstämmer med 
verkligheten. För att kompensera för att validiteten påverkats genom att jag utfört studien själv 
och inte tillåtits banda intervjuerna. Försöker jag återge datainsamlingens tillvägagångssätt så 
tydligt som möjligt. Den externa validiteten handlar om graden av generaliserbarhet 
(Christensen et. al 2010) även här blir den påverkad då studien inte behandlar nog många fall 
för generaliseringsbarhet. Dock har inte det heller varit min primära fokus, då det i stället varit 
att belysa ett visst fenomen, det vill säga hur företagen (Ralp Lauren och Lexington) utvidgat 
sina produkter med hjälp av en livsstil, och om livsstilen ökar acceptansen för de nya 
produktkategorierna.  
 
Reliabilitet anger i vilken grad undersökningsresultat kan upprepas menar Christensen et. 
al.(2010). Om undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle är problematiken kring en 
kvalitativ undersökning att den troligen inte kommer ge ett identiskt resultat. Beroende på att 
informanterna varierar och verkligheten är föränderlig, men även på grund av att forskare har 
olika värderingar och tolkningar. Därför är reliabiliteten kopplad till mig då jag som 
undersökningens genomförare sätter min individuella prägel på studien när jag tolkar 
resultatet. Informationen som samlats in är därför sannolikt till viss del färgad av både mig 
som intervjuare men också av informanternas personliga åsikter. Därför att det i grunden är 
otänkbart att det existerar någon form av forskningseffekt som egentligen inte har påverkan på 
objektiviteten, det är svårt att ha ett helt öppet sinne menar Jacobsen(2002).   
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4 Empiri   
Den empiriska studiens syfte är att testa acceptansen för utvidgningar, och se om gillandet 
kan öka genom livsstil. Lexingtons företagsinformation återfinns därför som en bilaga. Det 
gör även intervjuguiden för butikspersonalen, liksom de produktbilder som används i 
undersökningen. Här presenteras inledningsvis resultatet från intervjun med de båda 
butiksanställda. Därefter sammanställs undersökningen av varumärkets territorium.    

4.1.1 Intervjusammanställning butikspersonal 
Emelie Magnusson1 hos Lexington återförsäljaren Marina Inredningar har lätt att svara på 
vilka produkter som säljer mest: handdukar (från bland annat Gant, Lexington), kuddfodral 
och speciellt porslin, vilket butiken har i lokalen bredvid som tillhör samma återförsäljare. 
Däremot har hon svårt att svara på vem den typiska kunden är, efter lite tvekande och 
eftertanke säger hon att det är svårt att säga då det är så olika. Det kan vara allt från kvinnor, 
män och ungdomar i olika åldrar, men runt trettio plus säger Emelie Magnusson till sist. 
Medan Amanda Johnsson2 säger att de är från tjugofem plus och uppåt. Att det främst är 
kunder som är medvetna om kvalité, mode och varumärken är de båda eniga om. Amanda 
Johnsson säger att det syns tydligt vilka som kommer att handla och vilka som inte gör det, 
men att det ändå är svårt att veta eftersom kunderna kan se så olika ut. Därför är det också 
viktigt att ge samma typ av service till alla säger hon.  
 
Butikens kunder köper exempelvis en liten pryl då textil och så vidare blir så dyrt bedömer 
hon; vissa väljer därför accessoarer så som tvål eller doftljus. Medan andra kan komma in och 
köpa en hel matchande inredning till det nyrenoverade rummet. Det finns också vissa kunder 
som kommer in och beställer en hel inredning säger de båda, och ger exempel på att det då 
ofta handlar om möblemang till sommarhuset eller till sovrummet. Ofta går det i Marint tema 
säger Amanda Johnson, som också är Lexingtons heminredningskonsulent. Våra basfärger är 
ju marinblått, rött och vitt säger Emelie Magnusson som en förklaring till ovanstående. 
Stamkunderna kommer oftast in någon gång i månaden för att köpa en ny tvål, nya handdukar 
beroende på säsong; de vill ofta ha det nya ur kollektionen.  På frågan hur de tror att deras 
kunder använder produkterna svarar de båda efter en stunds reflektion, och diskussion att ofta 
matchas det efter färger. Handdukar med en viss tvål. Genom att kunderna förändrar hemmet 
med färg och form, att det används både i vardagssammanhang och till fest men att det 
sammanfattningsvis används som dekoration, en prydnad i hemmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Emelie Magnusson, Försäljare vid Lexington, Borås, intervju 2011-04-21 
2 Amanda Johnsson, Försäljare vid Lexington, Borås, intervju 2011-04-21 
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4.2 undersökning av varumärkets territorium 
Intervjun delades upp i tre steg där (1) Informanterna får para ihop butikernas redan 
existerande produktutvidgningar utifrån fria associationer, och utan relation till 
varumärkesnamnet.(2) Därefter tillförs varumärkesnamnen och de får para ihop produkterna 
igen, utifrån produkt och varumärken. (3) Därtill får de sedan utforska en produktmiljöbild, 
från vilken jag sedan undersöker vilka utvidgningsprodukter de uppfattar som acceptabla. 
Slutligen ställs ett antal frågor för att se vilken image de tillskriver butikerna. 
 

4.2.1 Intervjusammanställning Lexingtonkund 
 
Informanten för Lexington parade i steg ett ihop bilderna efter rumsfunktion, där hon 
kategoriserade ut produkter till köket, vardagsrummet, sovrum samt kläder som en kategori 
för sig. En produkt uteblev; utemöblerna då hon tyckte att de inte kunde placeras in. Följande 
produkter valdes ut: 
 
Köket:  glas16, tallrikar5, bestick21, förkläde10, grytlapp12 och servetter4 här 

hamnade även sittkudden. 
 
Vardagsrummet:  soffa19, sittpuff20, sockar23, den blåa kudden2, mattan15, ljus13 och 

bordsunderläggen17. 
 
Sovrummet: handdukar1, badrock11 och sängkläder14; med motiveringen att det är 

mjuka produkter. 
 
Kläder: här valde hon sådant som hon kopplade till att hon hade på sig; keps, 

skor, väska, kläder, solglasögon och pläd. Hon kunde inte förklara 
närmare varför hon kategoriserade så men tyckte att det kändes som det 
fanns tydliga kopplingar mellan produkterna och användningsområdet.  

 
I steg två höll hon sig till en liknande funktionsindelning med skillnaden att de flesta 
Lexingtonprodukter hamnade under sitt ursprungliga varumärke. Med undantag för Chillis 
sockar vilka också blev placerade under Lexington. Eftersom de passade in där, färg- och 
sortimentmässigt. Kategoriseringen gjordes med utgångspunkt i hur hon föreställde sig 
varumärkena, och delades spontant in efter bilden om vad de erbjuder.  
 
Lexington:  Köket:  servetter4 och bordsunderlägg17 
 

Vardagsrummet: socka23, den blåa kudden2 och ljus113  
 
Sovrummet: handdukar1, badrock11 och sängkläder14 
 
Kläder: skor8, keps9, väska7, kläder, solglasögon18 och pläd3 

    
Varav Chilliprodukter: sockar23  

 
Under Chillis varumärke placerades produktbilderna ut med snabbhet såväl som lätthet. Med 
undantag för sockarna som enligt ovan hamnade under Lexingtons varumärke. Här delades 
produkterna inte in under funktion utan bara efter vad som kunde tänkas tillhöra varumärket. 
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Chilli:   Utemöbler22, Soffa19, sittpuff20 och bestick21  
    
Varav Lexingtonprodukter, sittkudde6, mattan15, förklädet10, 
grytlappen12, glas16 och tallrikar5 

 
När jag sedan i steg tre visar produktmiljöbilder och därefter placerar ut sockarna till Chillis 
sida tycker hon att det känns logiskt och okej. När jag även lade dit skjortan tyckte hon att det 
inte kändes lika logiskt, och att hon inte tycker det passar in i deras sortiment, hon tycker det 
är förvirrande och förstår inte om det är något de har eftersom det inte finns andra kopplingar 
till just kläder. Likadant med solglasögonen; kläder och solglasögon det kopplar till mode 
säger hon som en förklaring. När jag i stället går över till Lexingtons sida och placerar dit 
skjortan, glas, och soffan tycker hon att det känns helt okej, och säger: ”men säljer de inte allt 
av det där redan? Det känns som det alltid varit så.” Lexington står för kvalité säger hon 
sedan, och numer har de ju även kläder så det känns naturligt. Chilli har lite större möbler och 
säljer även accessoarer (små detaljer) till hemmet men kläder är inget de säljer. 
 
När jag sedan frågar vad hon tycker om varumärkena, säger hon att hon föredrar Lexington då 
det är en stil hon gillar att visa upp, de har en mer speciell stil än vad Chilli har och där 
handlar hon bara någon litet, någon gång. Oftast blir det då sådant som inte syns lika mycket. 
Lexington handlar hon på för att bryta av med något som syns, och som visar vem hon är, 
säger hon. När jag ber henne definiera vem som använder respektive varumärke svarar hon 
att; Chillis målgrupp nog är en medelsvensson, medan Lexingtons kunder har bättre ekonomi, 
bor lite utanför på landsbygden; är framgångsrik och gillar det amerikanska temat. 
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4.2.2 Intervjusammanställning Chillikund 
Informanten för Chilli parade i steg ett ihop bilderna efter hur de för honom hör ihop, han 
kategoriserade produkterna utan att först reflektera över funktion, men upptäckte därefter att 
de bildade ett mönster och placerade då ut dem efter:   
 
Kök:  servett4, glas16, underlägg17, tallrikar5, bestick21, förkläde10, grytlapp12 
 
Vardagsrummet:  Soffa19, sittpuff20, den blåa kudden2 och mattan15. 
 
uterum:  utemöbler22, ljus13, pläd3, sittkudde6     
 
Kläder: solglasögon, badrock, handduk, keps, väska, skor och sockarna. 
 Därefter var det en produkt kvar; sängkläderna, vilka han inte valde att 

placera ut alls då han inte kunde se en logisk koppling till de andra 
produkterna. 

 
I steg två delades produkterna upp efter varumärket, och kopplades inte alls till funktion eller 
rum. Lexington har mer kvalité, och lite mer märkesgrejer resonerar han under utplaceringen. 
Det blir även här produktbilder kvar som han inte kan placera in under något av varumärkena, 
därför att de passar till båda menar han. Dessa är: förkläde, grytlapp och servett.   
 
Lexington:  handdukar1, den blåa kudden2, keps9, tallrikar5, solglasögon18, 

underlägg17, väska7, pläd3, skor8, badrock11 och kläder. 
  
 
Chilli: Utemöbler22, Soffa19, sittpuff20, matta15, sittkudde6, ljus13, socka23, 

sängkläder14, glas16 och bestick21  
 
Varav Lexingtonprodukter: matta15, sängkläder14, sittkudde6, ljus13 och 
glas16 

 
I steg tre när jag visar produktmiljöbilder och därefter placerar sockarna till Chillis sida säger 
han att det känns ”helt off.” När jag sedan lägger dit skjortan är hans spontana reaktion: ”nej, 
men de har ju inga kläder, de säljer ju möbler och inredning. Dit åker jag inte för att köpa 
kläder.” Likadant med solglasögonen; nej, jag skulle inte köpa solglasögon på Chilli, fanns 
det skulle jag tro att det är billiga ”brillor.” När jag i stället placerar skjortan, glas, och soffan 
på Lexingtons sida tycker han att det känns okej med allt utom möblerna, det passar inte för 
Lexingtons sortiment säger han då de inte har några möbler.  
 
Då jag sedan frågar vad han tycker om varumärkena, svarar han att Lexington står för kvalité 
och är mer inriktade på design och accessoarer i övrigt. Chilli säljer möbler och inredning, 
han handlar inte där så ofta men butiken ligger nära så därför blir det någon gång då och då. 
På frågan om hur han använder produkterna, eller hur han tror att man använder Lexington 
respektive Chillis produkter svarar han ”att produkterna används väl på likvärdigt sätt”. När 
jag försöker förklara mig närmare säger han att han skulle använda produkterna lika, och 
menar på att man köper ju inga fula saker. Jag avrundar sedan intervjun med att be honom 
definiera vem som använder respektive varumärke. Han menar att den som går till Chilli, 
säkert även kan gå till Lexington. De säljer ju olika saker, så man går till vardera butiken 
beroende på vad man behöver, målgruppen kan nog vara både en kille och en tjej som gillar 
heminredning.    
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4.2.3 Intervjusammanställning Icke-kunder 
Informant ett  satt och funderade ett bra tag medan hon skapade sig en överblick över 
produkterna genom att plocka i bilderna innan hon utbrister; vänta här nu, det finns ju en 
koppling här! Det går att dela in efter aktiviteter som sommar och bad, inomhus och mat. 
Därefter placerar hon ut bilderna efter:  
 
Utomhus: utemöbler22, sittkudden6, keps9, skor8, väska7, badrock11, handdukar1 

och solglasögon18  
 
Inomhus:  soffa19, sittpuff20, ljus13, sockar23, den blåa kudden2, matta15, 

sängkläder14, pläd3, kläder. 
 
Mat: glas16, underlägg17, tallrikar5, bestick21, förkläde10, grytlapp12 och 

servetter4 
 
 
I steg två delade hon upp produkterna efter varumärket, och produktbilderna kopplades inte 
alls som i steg ett till aktivitet eller funktion. Hon säger att Lexingtons färger styr tanken och 
därför försöker hon medvetet bortse från det. En produktbild blir kvar och det är 
solglasögonen som hon inte riktigt passar in under varken Chilli eller Lexington, men hon 
skulle nog välja Lexington om hon måste välja säger hon med tanke på att de har kläder. 
Pläden skulle även fungera hos Lexington även fast den inte passar in färgmässigt säger hon. 
 
Lexington:  väska7, matta15, förkläde10, grytlapp12, glas16. servett4, underlägg17, 

sittkudde6, den blåa kudden2, keps9, tallrik5, bestick21, kläder, 
badrock11, sockar23 och sängkläder14. 

  
Varav Chilliprodukter: bestick21. 

 
Chilli:   Utemöbler22, Soffa19, sittpuff20 och pläd3 

 
Varav Lexingtonprodukter: pläd3 

 
I steg tre placerar jag sedan ut produktmiljöbilderna och flyttar över sockarna, skjortan och 
solglasögonen till Chillis sida. Sockarna tycker informanten känns okej då det kunde fungera 
som en lockgrej hos Chilli. Sockar i en korg bredvid soffan; lite hemmamys sådär säger hon. 
Skjortan och solglasögonen känns däremot inte som de passar in. Möbelbutiker ligger ju lite 
avsides och inte där klädbutiker brukar ligga, så det skulle nog inte fungera säger hon. När 
man handlar möbler är man heller inte mentalt förberedd på att prova kläder, och därför känns 
det lite ”off” för Chilli. Sockar, skor och sådant som tillhör säsongen och som är lätt att 
plocka med sig, tex skor bredvid trädgårdsmöbler resonerar hon skulle kunna fungera. När jag 
i stället placerar ut skjortan, glasen, och soffan på Lexingtons sida säger hon att hon inte vet 
hur stort möbelsortimentet är men att soffan såväl som det andra skulle kunna fungera, även 
fast soffan på bilden inte passar in stilmässigt, de säljer ju möbler och rubb och stubb så det 
skulle kunna fungera i deras sortiment. På frågan vad hon tycker om varumärkena, säger hon 
att Lexington har fina saker men att hon aldrig skulle kunna tänka sig att köpa hela konceptet, 
inte ens till sommarhuset. Utan bara någon liten pryl, som inspiration fungerar det bra och det 
är ju kvalité; deras handdukar och sängkläder är jättefina. Chilli ligger för avsides där hon bor 
(Stockholm) så det är ingen butik hon är mer än bekant med. Jag ber henne därefter definiera 
vem som använder respektive varumärke. För Chilli tvekar hon aningen och säger att det är 
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svårt att svara på, men att de inte direkt är nischade. Däremot är ju Lexington inte så 
”mainstream” säger hon. Åldermässigt är nog målgruppen 35, 45 till 50, relativt ung 
mellanhög till höginkomsttagare. Som har sommarhus, båt (Leisure) men så har de ju 
sängkläder och det stämmer inte med uteliv resonerar hon. Hon jämför därefter Lexington 
med Gant; och att även de lyckats skapa känslan utifrån, genom ett Amerikanskt tema. Det är 
ett ”safety play” säger hon sedan. Man kan gå in i deras butik och få hjälp med en känsla för 
stil. Det skulle fungera överallt; det ger en miljö som är stilfull, som skulle kunna passa alla, 
stilen är tillrättalagt och ser bra ut, den ger lite hotellkänsla. 
 
 
 
Informant två  kategoriserar bilderna och resonerar kring att de olika produktbilderna skulle 
kunna passa i fler än en kategori egentligen, men att de gör sig bäst enligt följande:  
 
Kök:    tallrik5, glas16, underlägg17, förkläde10, grytlapp12, bestick21 och servett4 
 
Vardagsrum:   Soffa19, sittpuff20, pläd3 och den blåa kudden2 
 
Sovrum:   sängkläder14, sockar23, matta15 och nattlinne  
 
Badrum:   badrock11, handduk1 och ljus13 
 
Utomhus/Strandsaker: skjorta, klänning, keps, väska, skor, solglasögon, sittkudde och 
utemöbler (men även servetterna, grytlapp och förkläde skulle passa här menar hon).   
 
Inför steg två när hon ser varumärkesnamnen säger hon att Chilli säljer diverse varor och att 
de inte har lika renodlad stil som Lexington. De är inriktade på mest kopior så därför skulle 
nog det mesta fungera resonerar hon. Chilli har dålig kvalité, medan Lexington erbjuder 
kvalité. Bestick skulle kunna gå under båda namnen menar hon då båda säljer lite av varje, 
även fast Lexington är mer inriktade på textilier så har de ju även skålar och glas.  
 
Lexington:  väska7, solglasögon18, skor8, matta15, förkläde10, grytlapp12, glas16, 

servett4, underlägg17, sittkudde6, ljus13, tallrik5, kläder, keps9, 
badrock11, pläd3, handdukar1 och sängkläder14. 

  
Chilli:   Utemöbler22, Soffa19, sittpuff20, den blåa kudden2 

Sockor23 och bestick21 
 
   Varav Lexingtonprodukter; den blåa kudden2 
 
I steg tre när jag visat produktmiljöbilderna och sedan flyttar över sockarna, skjortan och 
solglasögonen till Chillis sida. Tycker hon att sockar känns okej, de har hon redan sett hos 
Chilli. Skjortan och glasögonen är hon lite mer skeptisk till, men menar att de säljer lite av 
varje och det verkar ju vara basic så det skulle säkert gå eftersom de säljer allt möjligt. När jag 
sedan placerar ut skjortan, glasen, och soffan på Lexingtons sida, säger hon att Lexington är 
stilrent och att man betalar för att ha märket synligt. Därför skulle det nog fungera även fast 
soffan mer känns som rekvisita. Visst kan man säkert handla allt det där hos dem, men deras 
kunder vill nog ha det bästa av allt menar hon, och då köper man nog inte allt hos dem. 
Pläden, den blåa kudden, skorna och solglasögonen känns inte heller som om de skulle vara 
renodlat Lexington. Så det skulle nog även kunna fungera hos Chilli diskuterar hon. På frågan 
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vad hon tycker om varumärkena, säger hon att hon aldrig skulle sätta ihop en hel stil med 
Lexington, alla kedjor har i dag liknande produkter i sitt sortiment, och därför känns det inte 
så exklusivt. ”Jag tror inte att det är någon som skulle köpa exempelvis ett överkast för 
sextusen om det finns ett snarlikt för mindre” säger hon.  
 
Det ska vara kvalité, men det syns ju inte vad produkten kostat utan märket, därför köper man 
bara Lexington om man vill göra intryck på någon anser hon. De har exklusiva fritidsgrejer 
för fritidshus eller båt. Man använder nog deras produkter om man vill verka exklusiv tror 
hon. Chilliprodukter används nog om man vill kunna förnya sig ofta, eller inte har intresse för 
märke/kvalitet och tycker att exempelvis Mio är för dyrt.  Lexington tar man fram när det 
kommer gäster resonerar hon, och menar att man nog inte köper det för sin egen skull. Till 
vardags skulle man nog lika gärna kunna använda Chilli, det handlar säkert om social 
acceptans säger hon och tar Josefin Bornebusch i solsidan som exempel.  
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4.2.4 Sammanfattning undersökning utav varumärkets territorium  
Under det första steget i experimentet försöker samtliga informanter att kategorisera bilderna 
utifrån användningsområde, och genom den aktiviteten sker också indirekt en 
funktionsindelning. Till synes uppfattas den mest logiska ordningen vara att dela in produkter 
för kök, vardagsrum, utomhus och kläder. Som vi kan se skiljer sig emellertid benämningarna 
på funktionsgrupperna åt. ”Icke-kund ett” kallar till exempel funktionsområdet kök; för mat i 
stället. Dock går det att se att samma typ av produkter har en tendens att hamna under samma 
typ av kategorisering, och det gäller för samtliga informanter. Dock hamnar i det här steget en 
del produkter utanför funktionsramarna, och de produkter som inte kan ställas under en 
renodlad kategori är utemöblerna för Lexingtonkunden och sängkläder för Chillikunden. 
Händelseförloppen kan troligtvis förklaras genom att informanterna inte delat in i de områden 
dit de tycker att produkten kan relateras. Informanten ”icke-kund 2” resonerar att vissa av 
produkterna även skulle kunna passa i fler än en kategori, innan hon slutligen placerar ut dem 
efter användningsfunktionerna som nämns ovan. Lexington- och Chillikunden har båda 
sorterat ut produkter som för dem direkt kan härledas till kategorin kläder. Medan icke-
kunderna i stället sorterat in de här produkterna som något man använder utomhus. 
 
 I steg två verkar en viss förvirring råda angående om funktionsindelningen fortfarande ska 
gälla, men sedan delas produkterna in utan vidare eftertanke, utifrån det för informanten mest 
logiska varumärkesnamnet. Samtliga informanter verkar ha en bra kännedom om vilka 
produkter som kan tänkas höra till respektive varumärke. Lexingtonkunden är dock aningen 
mer restriktiv med indelningen av produkter än vad Chillikunden är som håller det lite mer 
öppet. Icke-kunderna är de som huvudsakligen lyckats pricka merparten av produkterna rätt. 
Matrelaterade produkter såväl som möbler hamnar under varumärket Chilli, medan produkter 
med det marina temat hamnar under Lexington, som om det vore en magnet. 
Lexingtonkunden och ”Icke-kund ett placerar in sockarna som ursprungligen hör till Chilli 
under Lexington, då de färgmässigt stämmer överens. ”Icke kund ett” resonerar dock att de 
också mycket väl skulle kunna fungera som en säsongsbetonad lockprodukt för Chilli. 
Chillikunden och ”Icke-kund 2” vet dock sedan innan att det är en produkt som Chilli saluför. 
Produkter som verkar vara direkt neutrala och okej för båda varumärkena tycks vara de 
produkterna som uppfattas mest som accessoarer. Dock sker en överraskande effekt i steg tre, 
då Lexingtonkunden från att ha varit restriktiv med produkterna i steg två oväntat tilldelar 
dem till Lexington, som om det är något de redan tillhandahåller.  
 
Den image som utifrån tendenserna kan skönjas, och tilldelas respektive varumärke är att 
Lexington står för kvalité. Medan Chilli får stämpeln att sälja lite av varje i ett lägre 
prissegment.   
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5 Analys 

5.1.1 Kunden simplifierar branschglidningen 
Identitet, image och varumärkets betydelse har genom hela uppsatsen kunna skönjas bygga 
upp både företag, såväl som människors självbild. Individers personlighet, inkomst, attityd 
och livsstil via olika referensgrupper visar sig genom litteraturstudien också alltmer bidra till 
att konsumenterna kommit att sträva efter att visa upp sitt personliga varumärke (Hines & 
Bruce 2007). Kundens självbild och relation till varumärket spelar bevisligen genom Quo 
Vadis (2005) därför en mycket centralare roll under inköpet än själva produkten. Det visas 
också genom Holmberg & Wiman (2002) då de menar att det är ett värde kunden köper. Den 
empiriska undersökningen visar upp ett uttryck för att det ligger någonting mer i ett köp än 
bara den fysiska produkten. Det finns en tendens hos informanterna att utan vidare eftertanke 
kunna gruppera vilka som handlar på respektive butik. Fenomenet att utan svårigheter kunna 
klassificera beror med stöd i Apéria & Back (2004) troligen på att varumärket visar på viss 
hemvist och således en identitet. Samtliga informanter placerade in Lexington som ett 
någorlunda nischat kvalitetsföretag, medan Chilli ansågs sälja lite av varje. Den nämnda 
attityden till Chilli porträtterade sig också vid min observation i butiken, då kunderna 
beaktningsvärt endast noterade det nya tillskottet i butiken.  
 
Lexingtonkunderna sågs i den empiriska studien som höginkomsttagare medan Chillis 
målgrupp klassificerades som medelinkomsttagare vilka uppskattar variation och förnyelse, 
till en förmånligare peng. Genom studien går det således att se tendenser på att identitet och 
image spelar en allt viktigare roll i ett köp, speciellt då Lexingtonkunden var påtagligt 
medveten om att hon var mer benägen att visa upp det hon köpt på Lexington. Därför är det 
följaktligen viktigt för det utvidgande företaget att ta sitt avstamp i de associationer som av 
konsumenterna kopplas till varumärket (Uggla 2002; Apéria & Back 2004). Samtidigt är det 
bra att också komma ihåg att det finns undantag som bekräftar regeln, det kan vara okej för 
konsumenter att köpa branschprodukter även i dagligvaruhandeln, om priset är rätt. 
Konsumenterna är inte längre branschkänsliga utan vägleds desto mer av olika livsstilar vilket 
framgår genom (Quo Vadis 2005). Konsumenter köper som bekant in sig i värdet och 
varumärkets värderingar (Holmberg & Wiman 2002). Ett livsstilsföretag kan därför ha 
förmånen att åstadkomma ett ökat symboliskt värde för kunden, därför att det integrerar en 
bättre passform för kundens livsstil (Helivian & Chernatony 1999). Ett upplevt ökat värde är 
viktigt för att en utvidgning ska falla i god jord hos konsumenten (Uggla 2002; Apéria & 
Back 2004). Livsstil kan differentiera och ökar på så vis också värdet i butikskonceptet. 
Bilden om en livsstil blir därför till en konkurrensfördel eftersom det automatiskt tillförs ett 
mervärde för kunden (Hines & Bruce 2007). Företagens livsstilsteman kan således resultera i 
att produkter för den önskade livsstilen efterfrågas (Helivian & Chernatony 1999).  
 
I litteraturstudien framgår det genom Uggla (2002) att det är svårt att veta hur en utvidgning 
kommer tas emot. Företag kan förvisso förutspå hur kunden kommer att ta emot en 
varumärkesutvidgning genom att analysera de basfaktorer som är de mest avgörande i en 
utvärdering (1) Varumärkets image (2) Associationerna för produktkategorin och (3) 
Utvidgningens passform och innehåll. Av den orsaken att konsumentens uppskattning för 
utvidgningen är helt beroende av varumärkets upplevda kvalitet och image, och därmed 
kundernas associationer till varumärket (Uggla 2002; Apéria & Back 2004). Beroende på att 
det genom associationerna finns ett legitimt territorium i konsumentens huvud som styr hur 
långt ett varumärke kan sträckas (Apéria & Back 2004). Undantaget är om varumärket har en 
prestigeorienterad positionering snarare än en funktionell, då följer ett flexiblare territorium 
menar Uggla (2002). Förklaringen är att identitet som rör livsstil snarare styrs genom kundens 



 

- 30 - 

självförverkligande (Holmberg & Wiman 2002). Uggla (2002) menar att associationer eller 
ett medlemskap till en kategori kan frammana tillhörighet. Beaktas Ralph Lauren så spådde 
företaget redan tidigt livsstilens potential. De säljer först och främst sitt varumärke genom att 
erbjuda köparen ett självförverkligande, en bild och en historia om ”The American Lifestyle” 
(Murphy 2007). Lexington jobbar också på liknande sätt utifrån det amerikanska temat, och 
tar hand om sitt varumärke genom att vårda den karakteristiska stilen. Sammanträffande är att 
både Ralph Lauren och Lexington förmått bredda sitt territorium till andra branscher, och 
samtidigt lyckats få produkterna att verka självklara. Informanterna tycker visserligen inte att 
alla produkter är renodlade Lexingtonprodukter, men en tendens som kan skönjas är att 
färgerna och sannolikt latenta associationer verkar knyta produkter till sig. Med utgångspunkt 
i den empiriska undersökningen klargörs vilka associationer som informanterna kopplade till 
varumärkena och produkterna. Vi kan utifrån steg ett se att informanterna gärna vill finna en 
förbindelse mellan produkterna. När där inte finns ett varumärke att relatera till, så kopplas 
produkterna ihop efter användningsfunktion. Sedan när varumärkena sammanförs visar den 
empiriska studien upp liknande tendenser som tidigare skildrats i litteraturstudien. Samtliga 
informanter anförtror Lexington fler produkter, trots att de i ett tidigare steg tyckt att 
produkterna kan tillhöra båda företagen, eller placeras in under Chilli. Apéria & Back (2004) 
menar att starka varumärken skapar sina egna kopplingar mellan till synes främmande 
produktkategorier. Butikens namn fungerar då som en ersättare för branschen (Quo Vadis 
(2005). Produkterna framträder genom det mer logiskt eftersom varumärkesnamnet länkar 
samman alla varorna under en och samma personlighet. Utifrån det kan man genom Jobber 
(2007) anta att utvidgade produkter får mer acceptans genom kundens varumärkeskännedom, 
eftersom konsumenter har en benägenhet att överföra existerande kvalitetsassociationer till 
utvidgningarna. 

5.1.2 ”Managing brand extensions” 
Kapferer (2004) menar att varumärkesutvidgningar naturligt äger rum för lyxvarumärken och 
att det beror på att företagen redan från början har potentialen i sig. Det här exemplifierar 
både Lexington och Ralph Lauren då företagen tycks ha haft en inbyggd vision om ett 
gränslöst och internationellt perspektiv, vilket visat sig kunna lägga både det ena och det 
andra under deras varumärken. Speciellt Lexington visar på hur branschglidningen kan vara 
infogad i grunden genom att kunder varje säsong efterfrågat vart modellernas kläder kan 
införskaffas. För företaget gäller det sålunda att faktiskt kunna identifiera den inneboende 
tillväxtmöjligheten, för det är vad ”Managing brand extensions” handlar om menar Kapferer 
(2004). Samtidigt måste utvidgningen ytterligare kunna utvidga visionen, missionen och 
identiteten till att omfatta bredare kategorier menar Uggla (2002). Tillväxt är viktigt för 
överlevnad (Quo vadis 2005) och branschglidningar kan liknas vara en genväg i 
affärsutvecklingen eftersom det underlättar tillträdet på nya marknader (Apéria & Back 2004; 
Kapferer, 2004; Uggla 2002). Tanken är då att utvidgningen (den nya produkten) ska kopplas 
samman med det redan existerande varumärket (Uggla 2002). Grundläggande för 
utvidgningsarbetet är därför att företaget förstår vem man är, och varför man finns. Således 
förstärks teorin om att det är företagets mission, vision och värderingar som styr potentialen 
för hur långt man kan glida som företag (Apéria & Back 2004). Tidigare fastställdes det 
genom Kapferer (2004) att företag under en tid endast mätte konsumenternas attityder till 
potentiella utvidgningar innan man därefter utvidgade i alla möjliga tänkbara riktningar. 
Sedan dess har företag insett att riktningen måste definieras av varumärket självt för att 
utvidgningen överhuvudtaget ska kunna framstå som trovärdig i kundens huvud. Eftersom 
konsumenternas gillande av utvidgningsprodukten just bygger på att associationerna från 
ursprungsprodukten även överförs, och förknippas med det redan existerande varumärket 
(Uggla 2002). Börje Salming är ett lysande exempel på hur företag kan gå tillväga. Successivt 
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har varumärket utvidgat till kategorier som legat nära kärnan, och parallellt utökat 
varumärkets mening med nya associationer som kan kopplas till nya produkter. Jämför man 
med Lexington började varumärket med bädd och bad, för att sedan gå till kläder och strax 
därefter explodera till utvidgningar som accessoarer, glasögon, porslin och senare nu i år även 
till en säng genom co-branding. Frågan är hur stor utvidgningspotentialen för företaget är? 
Även fast företaget vet sitt ursprung, sin identitet och färdriktning, så klargjordes det i teorin 
via Apéria & Back (2004) att det finns ett legitimt territorium där magin slutar fungera, och 
den osynliga gränsen tar vid. Kristina Lindhe menar att Lexington har fungerat i alla länder 
man gått in på, men hur mycket är livsstilens förtjänst? Kapferers modell över varumärkets 
territorium har används för att illustrera varumärke kontra livsstilsvarumärke, och visar på hur 
informanterna ställer sig till den stora blandningen av utvidgningsprodukter.     
 
När informanterna inte kunde se varumärkesnamnet delades som tidigare nämnts produkterna 
in efter användningsfunktioner, där kök, vardagsrum och kläder blev de största gemensamma 
funktionsgrupperna. Därefter kom sovrum och utomhus som visserligen benämndes lite olika 
till namn men där samma typ av produkter hade benägenhet att hamna. Båda företagen har för 
avsikt att blanda husgeråd med kläder och möbler. I modellen syns vilket varumärke som 
produkterna kopplas samman med i konsumenternas huvuden och hur nära ursprunget de 
ligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 inspirerad av Kapferer genom Apéria, Varumärkets territorium 
 

Lexingtons innersta kärna kan egentligen sammanfattas med ett enda ord och det är livsstilen. 
Sedan kan den brytas ner i många olika facetter. Av den enkla orsaken får deras livsstil ”livet 
på den Amerikanska kusten” stå för varumärkets hjärta, vilket banar vägen för företaget och 
sedan får ledorden ”Casual Luxury för både stads- och landsbygdsliv” guida vägen genom 
den yttre kärnan och utvidgningszonen tillsammans med de marina färgerna. Möbler visade 
sig i studien inte vara en helt omöjlig expansion för Lexingtons varumärke, men det fanns 
heller inga tydliga associationer dit. Liksom Chilli inte hade några tydliga associationer till att 
kunna omfatta kläder. 
 

Lexington 
 

1. (Bädd och bad) 
 Badrock, Nattlinne, Kläder 
 
2. Accessoarer: väska, keps, solglasögon, 
skor och tofflor* 
 
3. Accessoarer för hemmet: underlägg** 
matta, sittkudde, glas, tallrik, servett, 
grytlapp, förkläde, pläd, prydnadskudde, 
doftljus   
 
4. Möbler 
 
 

 

Chilli 
 
1. (Möbler och husgeråd) 
Soffa, Pall, trädgårdsmöbel 
 
2. Accessoarer för hemmet: bestick*** 
 
3. matta, sittkudde, glas, tallrik, servett, 
grytlapp, förkläde, pläd, 
prydnadskudde, doftljus, tofflor  
 
4. Kläder 
 

* Tofflor sågs som en produkt som kunde tillhöra båda varumärkena 
 **Underläggen var en självklar accessoarprodukt för Lexington, medan de andra accessoarerna vidare 
kunde relateras till de båda varumärkena. 
 ***Besticken sågs givet enbart för Chilli 
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5.1.3 Varumärkets image som vägvisare 
Hur långt ett varumärke kan sträckas, och hur många produktkategorier det så småningom kan 
innefatta kan summeras vara bundet till abstraktionsnivån hos varumärkets inneboende 
associationer (Kapferer 2004). Därför att kunden identifierar kärnvarumärket som en 
avsändare, och då sker en transfer av image vidare på utvidgningsprodukten. Företagets image 
styr följaktligen vad som är möjligt att göra med varumärket, och hur långt det kan utvidgas 
(Uggla 2002; Martı´nez & Pina 2010). Därför att imagen också styr vilka värden och 
associationer som karaktäriserar kärnan (Kapferer 2004). Vården av varumärket är således en 
mycket viktig del i branschglidningen beroende på att imagen skapas utifrån att företaget har 
en tydlig identitet (Kapferer 2004). Varumärkesidentiteten kan definieras som summan av alla 
de associationer som företaget vill förmedla till köparen, och i dennes huvud förvandlas sedan 
identiteten till en image (Apéria & Back 2004). Utifrån det utgör identiteten 
sammanfattningsvis en naturlig plattform för all varumärkesutvidgning (Apéria & Back 
2004). Ruter dam tydliggör företeelsen genom att framhäva att Lexingtons fokus först och 
främst är att bygga sitt varumärke och att sedan sälja produkter. Ralph Lauren har liksom 
Lexington vårdat sitt innersta väsen, fast genom idén att livsstil är viktigare för kunden än 
produkten, samtidigt som varumärket skapat en konsekvent stil, vilket även skulpterat deras 
framträdande image. Företaget har även lyckas bredda sina associationer och med det 
möjliggjort utrymme att växa vidare på (Murphy 2007). Förutom imagen så har även 
kategorin en avgörande roll för hur konsumentens attityd till utvidgningen kommer att bli 
(Martı´nez & Pina 2010). Destinationen bedöms genom Apéria et al (2008) också vara 
avgörande i utvidgningsprocessen. Följaktligen är det därför viktigt att veta vilka 
associationer som redan finns för marknaden, för produktkategorin och tillsammans med 
varumärket (Apéria et al 2008; Uggla 2002). Utifrån det behövs därför i ett första steg 
varumärkesidentiteten studeras närmare för att få fram varumärkets styrkor och svagheter så 
att det lättare går att uppfatta varumärkets ”no go area” (Kapferer 2004). Den omarbetade 
modellen av Apéria & Back (2004) visar en klarare bild över Lexingtons väsen. 
 
 
                               Sender              

                             (sändare)       

 

           

            

                      

      

     Recipient 

                            (mottagare) 

 
Figur 5:2 inspirerad av Apéria & Back, Ihe brand identety prism  

 
Modellens ”physique” (1) visar de viktigaste delarna för Lexingtons egenskaper, 
utvidgningspotential och territorium. De marina färgerna skapar tillsammans med deras 
personlighet ”den amerikanska stilen” (2) som också är deras kultur (3) och med det 
varumärkets innersta tillväxtpotential. Som tidigare nämnts är det bra att veta vilken image 
varumärket i nuläget har och den empiriska undersökningen tyder på att relationen (4) kunden 
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har till Lexington är att produkterna utgör ett blickfång, en prydnad i hemmet som utstrålar 
stilren vardagslyx. Den ”User image” (5) företaget sänder ut och vill att kunderna ska ta till 
sig är just den vardagliga men ändå aktiva och eleganta New Englandstilen. I den empiriska 
undersökningen framgår att samtliga tycker att varumärket står för kvalité. Jämförs realiteten 
sedan med varumärket Chilli så syns en klar skillnad på respondenternas val av målgrupper. 
Endast Chillikunden understryker att samma målgrupper beroende på vad man behöver kan 
handla på båda ställena, då man som person förmodligen är intresserad av inredning. Annars 
placeras Lexingtons målgrupp som mellanhög- till höginkomsttagare; något som 
butikspersonalen i butiken jag besökt däremot avvisar då deras kunder varierar, och består av 
köpare som är medvetna om kvalité, mode och varumärken oavsett inkomst.3 Den sjätte 
facetten ”Gratification” visar på den självbild kunden drivs av, och avslöjar köparens ideal 
och attityd till det köpta varumärket.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Emelie Magnusson och Amanda Johnsson, Försäljare vid Lexington i Borås 
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6 Slutsatser  

6.1.1 Delproblem 
Inledningsvis går det att fastställa att branschglidningar kan ge en smidigare tillväxt för ett 
företag, speciellt om företaget gjort sin hemläxa. Eftersom varumärket då kan erbjuda gratis 
dragningskraft för den nya kategorin, förutsatt att varumärket förmedlar bra associationer till 
konsumenterna, och att den nya produkten direkt kan kopplas samman med företaget.  
 
Utifrån det tycks det även vara möjligt att applicera ovanstående på både lyxvarumärken och 
livsstilsföretag, som en förklaring till varför de har ett flexiblare territorium då de automatiskt 
har positiva associationer i sig, eftersom de redan erbjuder något åtråvärt som sedan går att 
förlänga och förankra i ytterligare produktkategorier. Kedjornas mix av branschprodukter 
förlänger butikskoncepten men samtidigt verkar det också föra med sig en viss problematik 
eftersom undersökningar visar att differentieringen för företag blir allt svårare. Särskiljningen 
blir troligtvis inte enklare av att företag genomför svaga utvidgningar, vilka kan medföra att 
företaget riskerar att förknippas med allt eller inget till följd av företagets vårdslöshet. I 
analysen framgick att det inte bara är konsumenternas attityder som styr om företaget kan 
åstadkomma en bestseller, utan också företagets vision, misson och värderingar tillsammans 
med marknadens, varumärkets och kategorins associationer. Följaktligen kan sannolikt 
delproblemet; vilka kopplingar finns mellan företaget och branschglidningen, skrivas samman 
med; hur styr varumärket företagets branschglidning. Därför att varumärket bestämmer vad 
som överhuvudtaget är en möjlig branschglidning för företaget. Branschglidningens spelregler 
sker naturligtvis i samexistens med bådadera eftersom företaget är varumärket. Varumärkets 
territorium visar sig i lika stor grad vara beroende av de nämnda realiteterna, tillsammans med 
varumärkets identitet och image. Grundat däri är det essentiellt att företaget vet sambandet 
mellan sin image, vision och färdriktning för utvidgningen, eftersom det är kvalitén och 
logiken i branschglidningen som styr framgångsfaktorn. Lexington skulle förmodligen inte 
haft en naturlig koppling till kläder om de inte använt sig av livsstilsmarknadsföring. Då det 
genom livsstilsannonseringen verkar ske ett överbryggande mellan Lexingtons identitet och 
de nya kategorierna. Kanske kan man säga att en möjlig väg för branschglidningen hade varit 
att utvidga från den inre kärnan, det vill säga sängkläder vidare till morgonrock och nattlinnen 
och successivt till kläder om Lexington inte använt sig av livsstilsmarknadsföring. Riktningen 
från sängkläder direkt till kläder, hade troligtvis känts lite mer abrupt om branschglidningen 
gjorts utan miljöbilder, bilderna skapar således en genväg. Steget från kläder till 
heminredning tycks inte så främmande vid ett jämförande mellan Lexington och Ralph 
Lauren. Även om koncepten skiljer sig åt finns ändå många likheter i deras arbetssätt, 
eftersom företagens nya produkter knyts samman genom, och via så kallad 
livsstilsmarknadsföring (se Ralph Lauren och Lexington). Kläder såväl som inredning visar 
vilka vi är som personer, och skapar därför en rationalitet till branschglidningen genom 
betydelsen för ”personal branding”. Då jag inte haft tillgång till Chillis värderingar och vision 
är det svårt att göra ett uttalande om deras strategi. Dock är det bevisligen svårt att se en 
logisk koppling mellan att gå direkt från inredning till kläder utan att ha något som 
överbryggar företeelsen. Chilli riskerar att produkterna inte kan återkopplas till företaget. Det 
visade sig också genom min observation att kunderna ville försäkra sig om att de hamnat i rätt 
butik. Trots det får ändå utvidgningen en överraskande acceptans hos kunderna, om än en 
smula förvirrat. Studien ställer sålunda dörren lite på glänt till om det finns möjlighet att glida 
över gränsen bara genom att förväntas ha lite av varje till ett billigare pris. Genom att 
exploatera samma lojalitets- och kundbas (se kapitel 2.4). Dock är det vad företaget sänder ut 
(genom sin identitet) som avgör vilka associationer konsumenterna har till varumärket, och 
indirekt bestämmer de också vart det legitima territoriet för varumärket finns.  
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6.1.2 Huvudproblem 
Associationerna som adderas i varumärket verkar likt en nyckel kunna öppna upp för 
affärsmöjligheter. Genom ”Lifestyle branding” har varumärket försetts med en personlighet, 
och en image vilket kan förenkla identifieringen av varumärket. Bilden som Lexington vill 
förmedla till sina kunder framgår genom identitetsprisman som elegant, men ändå ledig 
amerikansk vardagslyx. Den empiriska studien demonstrerade att samtliga informanter 
kopplade samman Lexington med kvalitet och en lite elegantare stil, och med det uppfylls 
således ändamålet med att förmedla en identitet och livsstil. Chilli verkar emellertid inte ha en 
entydig identitet, och då kan det sannolikt också bli svårt att genom branschglidningen 
särskilja sig gentemot konkurrenterna. Livsstil har i vår ”bråttomkultur” kommit att utveckla 
egenskaper och koder som förenklar vardagen för konsumenter, eftersom det förkortar 
problemlösningen. Sammanfattningsvis är svaret på Kan livsstil påverka kundens acceptans 
för branschglidningar? Beroende av branschglidningens sammankoppling och återkoppling 
med varumärket och företaget. Det tycks lättare att introducera en förlängning genom att 
anspela på en livsstil, eftersom starka varumärken skapar sina egna kopplingar mellan till 
synes främmande produktkategorier. Dock är det nog inte livsstil allena som bidrar till det, 
utan en influens av att kunden gör ett ställningstagande, i kombination med den upplevda 
kvaliteten och kompetensen (imagen) som finns inneboende i varumärket. Konklusionen av 
studien visar att en utvidgning likt ett vin ska provsmakas innan det tanklöst spottas ut. 
Eftersom studien i enighet med Kristina Lindhe pekar på att det är riskabelt att utan en 
naturlig synergi lägga för många produkter under ett och samma varumärke. Studien visade 
att det finns en tendens för konsumenter att gärna vilja finna en förbindelse mellan 
produkterna, och att fler produkter anförtros åt ett företag som erbjuder varumärkeskännedom 
och kvalitet. Kunden visar gärna upp, och köper produkter som utstrålar vem den vill vara. 
Inte minst syns tendenserna i den empiriska undersökningen, utan också i att tjugo procent av 
det vi konsumerar endast köps för att propagera för det egna varumärket. Genom 
standardiseringar, bättre kvalitet och ”one-stop-shopping” har livsstilsföretag utifrån imagens 
och varumärkets alltmer differentierande egenskaper gjort ett större intåg på marknaden. 
Konsumenter har även kommit att bli mer globala, eftersom kunders smakpreferenser i 
snabbare takt kommit att sprida sig över världen. Vilket fört med sig att det blivit lättare för 
företag att standardisera. Möjligtvis är det med bakgrund i det som Lexington kommit att 
fungera i alla länder man gått in på, trots att det inte skett någon anpassning för landet. I 
Lexingtons fall handlar det om en lyxig stil men inte i överflöd, utan snarare att det ska 
kännas att varumärket hjälper till att måna om familjen och hemmet. Den ”bråttomkultur” 
som i nuläget råder tycks således inte ha passerat obemärkt för detaljhandeln. Sammantaget 
vekar företag exploatera det nya konsumentbeteende som växt fram. Men för det måste 
företagen kunna skapa naturliga kopplingar mellan deras nuvarande produkter och de nya. Det 
återstår att se om Chillis mode kommer att gillas, och med det ge ett positivt tillskott för 
Chilli, eller om det så småningom kommer hamna på kyrkogården. 
 
För att inte äventyra anseendet för det ursprungliga varumärket innan man är säker på 
utvidgningens utgång, skulle möjligen en metod likt Lexingtons fungera för Chilli. Det vill 
säga att utvidgningsprodukten distanseras aningen, genom att den får en egen symbol. Det 
verkar Chilli dock få med sig genom att man tagit in kläder från exempelvis Vero Moda och 
Ichi. Vilka för övrigt verkar ligga i samma prissegment som inredningsbutiken. Det är 
emellertid svårt att finna en logik, eller struktur i branschglidningen och med tanke på att 
Chilli inte köps baserat på märket, så som Ralph Lauren och Lexington gör, skulle 
förvirringen kunna avhjälpas genom att Chilli beaktar sin identitet, och genom det sin relation 
med kunden. Minnesvärt och värt att poängteras är att det är imagen som i slutänden 
bestämmer om företaget kan glida sig förbi konkurrenterna.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1.1 Reflektioner under och efter arbetets gång 
Syftet med uppsatsen har genom resans gång reviderats, och det kan i viss mån ha kommit att 
påverka resultatet genom att tillvägagångssättet även fått korrigerats. Uppsatsen ursprungliga 
avsikt var att i samverkan med ett fallföretag jämföra butikens koncept, och få en djupare 
förståelse för hur livsstilssegmentering kan fungera i samband med en branschglidning. Då 
tillträde till företaget uteblev ur konkurrenssynpunkt, fick intentionen omsider ändras. Till att 
utforska branschutvidgningars spelregler, och genom det undersöka om livsstil är en faktor 
som i positiv bemärkelse kan påverka acceptansen för en produktutvidgning. Resultatet kan 
därför tänkas ha blivit ett annat om insyn i företagen hade delgivits, eftersom resurserna då 
hade kunnat fördelas mer tidseffektivt.  
 
Även valet av informanter är något som utifrån omständigheterna kan ha påverkat 
intervjuerna. Då information som framkommit under en intervju, enligt Jacobsen (2002) är 
beroende av relationen mellan informant och intervjuare tillsammans med den yttre miljön. 
Valet av informanter kunde möjligen ha blivit bättre om det hade funnits tillgång till fler och 
mer frekventa kunder. Dock kan resultatet ses som mer allmängiltigt då jag för att kunna se på 
skillnader, medvetet valt kunder och icke-kunder. Att endast fyra informanter valts och att det 
därför inte är ett representativt urval, innebär att studien inte har någon generaliserbarhet. Det 
har heller inte varit mitt ändamål, då kvalitativa studier snarare handlar om överförbarhet av 
kunskap, och med det en kartläggning av ett fenomen (Jacobsen 2002). Upptäckten som gjorts 
efter att studien slutförts, är att varumärkesutvidgningar oavsett bransch - eller metod (upp, 
ner eller i sidled) förmodligen inte skiljer sig mycket åt när det gäller företagets spelregler. 
Det gäller alltid för det expanderande företaget att ha insyn i sitt varumärke, och att veta vilka 
associationer de olika elementen har hos potentiella kunder.  
 

7.1.2 Källkritik och tillförlitlighet 
Varumärket är otvivelaktigt ett hett ämne, det bevisar hyllmetern av varumärkesböcker som 
finns under området nationalekonomi. Däremot är renodlad information om branschglidningar 
relativt svårt att finna, och desto mindre finns det primärt om branschglidning i förhållande 
till livsstil. Därför kan den sekundärdata som samlats in liknats vid ett lapptäcke bestående av 
litteratur från ”brand management” tillsammans med tidningsartiklar om livsstil. Utifrån det 
kan tillförlitligheten självfallet diskuteras. Jag finner dock att den information som 
framkommit kan ses som trovärdig då teorierna främst består av litteratur från erkända 
författare och därför uppfyller validiteten. Även de modeller som tillämpats och översatts till 
mitt forskningsproblem har gjorts med stort beaktande till förlagan. Reliabiliteten för teorin 
kan därför anses vara god då de metoder jag använt mig av är grundade i litteraturen. Andra 
källor jag använt mig av bedöms också som pålitliga då de står i nära relation till företagen.  
 
Den information som genom primärdata samlats in kan önskvärt ha varit bättre, det är dock 
beroende av att studiens tid och resurser har varit begränsade. Vid vidare eftertanke är det 
svårt att utan information från Lexington själva veta tillförlitligheten från den samtalsintervju 
som gjordes med de anställda hos återförsäljaren. Jag har inte heller haft tillgång till någon av 
företagens vision, mission eller värderingar, vilket har försvårat analysarbetet och därför har 
jag inte kunnat dra djupgående slutsatser kring varumärkenas territorium. Därav påverkas 
validiteten i studien då jag inte fullt ut kunnat mäta det jag från början avsett. Återförsäljarens 
kunder kan exempelvis mycket väl föredra något annat märke över Lexington, och det skulle 
då också kunna påverka köpbeteendet i affären, jämfört med hur snittet ser ut hos övriga 
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butiker. Med hänsyn till det valde jag att även titta på konsumenter, för att få ett så 
representativt resultat som möjligt i frågan om hur livsstil kan påverka acceptansen för en 
utvidgning. Validiteten i den empiriska undersökningen hade dock blivit mer tillförlitlig om 
jag använt fler kunder från respektive butik i undersökningen. Data som samlas in har 
beroende på deras insamlingsteknik olika styrkor och svagheter. Minnesvärt är därför att det 
inte finns någon perfekt forskningsprocess (Jacobsen 2002). Samtalsintervjuns svaghet är 
främst intervjuareffekten, därigenom kan det antas att tillförlitligheten därför är svår att beakta 
då effekten kan ske omedvetet. Speciellt i det här fallet eftersom studien naturligt innehåller 
element av en latent natur. Vid genomförande av experimenten försökte jag därför så lite som 
möjligt påverka informanten, genom strukturen i de olika stegen. Det här kan naturligtvis ha 
påverkat undersökningen i båda riktningarna, särskilt med tanke på eventuella missförstånd 
som kan ske, dock förenklar intervjun för en tvåvägskommunikation vilket gjort att eventuella 
oklarheter kunnat lösas direkt. Med mindre inblandning kunde jag också lägga mer fokus på 
att anteckna och observera, och på så vis kompensera för att tillförlitligheten sjönk med 
avsaknaden av inspelning. Reliabiliteten för undersökningen av varumärkenas territorium 
hade givetvis kunnat höjas genom att jag bandat intervjuerna, faran hade då i stället varit 
risken att förlora de få informanter jag hade tillgång till. En annan svårighet jag fann under 
experimentets gång var att samtliga informanter hade viss kunskap om Lexingtons primära 
färger, vilka kan återfinnas som beståndsdelar i alla deras produkter. Färgerna och 
produktassociationerna från de olika produktbilderna gällande båda varumärkeskoncepten har 
troligen därför haft viss påverkan i den empiriska undersökningen. Det har jag i analysen tagit 
hänsyn till genom att knyta an och dra slutsatser mer genom tendenser och kring de sekundära 
källorna. För en rättvisare bild hade det varit önskvärt att använda företag som kommit lika 
långt med sitt branschglidande, något som i Sverige dock är svårt att hitta inom samma 
riktning och bransch. 
 

7.1.3 Förslag till vidare forskning 
Som bekant finns det fler sätt än ett att angripa ett problem på. Tidigare forskning har utifrån 
ett företagsperspektiv undersökt hur företag bäst kan lyckas med sin utvidgning. Det skulle 
därför vara intressant att undersöka fenomenet utifrån ett kundperspektiv, för att se om 
kunden kan inflika nytt blod till diskussionen.  
 
Den här studien har specifikt behandlat branscher som kan sägas vara inom ”personal 
branding”. Fortsatta studier skulle därför kunna vara att utifrån en liknande studie i samverkan 
med ett fallföretag undersöka fenomenet mer detaljerat, utifrån företagets mission, vision, 
värderingar och identitet samt deras primära kundkrets. 
 
Intressant skulle även vara att titta mer allmänt på samma fenomen, och öka 
generaliserbarheten genom att använda en kvantitativ ansats.  
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Bilagor 

Lexington 
The Lexington Company AB ingår under koncernen Kristina Lindhe & Company Holding, 
vilken har till uppgift att äga och förvalta egendom. Lexington har sitt säte i Stockholm, och 
de säljer visionen om livet på den amerikanska kusten genom en modifierad och 
skandinaviserad New Englandstil. Verksamheten beskrivs år 2008 vara inom området Home; 
och då främst erbjuda bädd och bad. År 2009 tillskrivs företaget som ett ”lifestyle brand” med 
produkter främst inom inredning och kläder (årsredovisning 2008; 2009). Miljöbilder är ett 
genomgående tema i presentationen av Lexingtons sortiment, och produkterna regisseras in i 
ett amerikaniserat sammanhang, att de har ett svenskt ursprung skyltar man beaktansvärt inte 
mycket med. Gestaltandet görs utifrån loggan, där stjärnor och ränder för tankarna till den 
amerikanska flaggan. Tillsammans med ledorden elegant och avslappnat, stadsliv såväl som 
på landsbygd, tillsammans med ordet ”casual Luxury” vilket också kan sammanfatta 
varumärkets inneboende själ (Lexington).  
 
Företaget grundades 1997 av Kristina Lindhe och hennes man tillsammans med några vänner, 
efter att de förvärvat namnet från ett redan inarbetat företag med basen inom bäddlinne. 
Upptakten till konceptet var att Kristina Lindhe hoppade av läraryrket för att sälja lyxiga 
plädar och samtidigt driva sommarbutik på den svenska ostkusten. Marknaden i Sverige var 
inte stor nog, och därför började Lindhe även sälja på utländska marknader. Med bakgrund i 
det föddes idén om den amerikanska drömmen, och det internationella perspektivet har därför 
alltid funnits med sedan de startade Lexington. Företaget har sedan starten haft som mål att 
expandera till två marknader per år, och 2009 fanns företaget runtom på tjugo marknader, 
vilket enligt affärstidningen E24 motsvarar i genomsnitt två nya per år. Med undantag för år 
2008 då de i stället lade fokus på att etablera den nya klädkollektionen, och med det tog klivet 
in i begreppet livsstilsvarumärke (årsredovisning 2008). Idén om mode hade funnits länge 
med underlag i att kunder varje säsong hörde av sig för att fråga vart de kunde införskaffa 
modellernas kläder i katalogen, vilka på den tiden endast var privata. Sedan 2008 års 
modeintåg med en herrkollektion, damkollektion samt accessoarer, har Lexington även 
utvidgat livsstilskonceptet till att innefatta glasögon, och porslin. I november 2011 kommer 
det också lanseras en livsstilsäng på Svenska marknaden. Genom ett samarbete med Hilding 
Anders, men under Lexingtons eget varumärke. Sängen ligger i premiumsegmentet och 
kommer säljas i de egna butikerna, på NK och inom SOVA-butikerna (Hildinganders).  
 
Kristina Lindhe säger i en intervju på företagets redovisningsbyrå GrantThornton att hon 
annars är skeptiskt till att lägga för många produkter under ett och samma varumärke. Då det 
kan leda till en urvattning, om det inte finns en naturlig synergi. Många är modeföretagen som 
försökt göra inredning säger hon till E24, men som inte fått det att lyckats och därför har 
företaget sett det som en utmaning. Klädkollektionen var visserligen ingen stor chansning 
eftersom efterfrågan redan fanns, men de såg det som en utmaning att lyckas. Medvetenheten 
om modebranschens annorlunda spelregler medförde att hemläxan inom mode gjordes väl. 
Kläderna säljs under varumärkets namn men har fått en helt egen symbol; ananasen. Vilken i 
Newport, USA står för gästfrihet (GrantThornton). I dagsläget finns Lexington i mer än 40 
länder, med drygt 900 butiker, och en outlet på Harrods i London. Nyligen öppnades även en 
flaggskeppsbutik i det fashionabla China World Mall centra i Peking (China Daily). 
Lexington har hittills fungerat i alla länder man gått in på, och anledningen säger Kristina 
Lindhe till E24 tros vara att de inte ändrat butikskonceptet och anpassat kollektionen till varje 
land. Vidare resonerar hon att oavsett land och kultur så är hennes egen tro att människor är 
lika; att man värnar om sin familj, hem och trygghet, alla månar om samma värden. 
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Lexingtonmärket syftar till att skapa en avslappnad, glad, snygg och varm atmosfär i hemmet. 
Produkterna är gjorda av naturliga material, och kollektionerna lanseras baserat på årstiderna 
och anammar därför naturliga färger med mönster från blommor, stjärnor till ränder 
kordinerat med varumärkets ”core colors” rött, vitt och marinblått (China Daily). Företagets 
fokus är först och främst att bygga varumärke, och därefter sälja sängkläder, handdukar, 
pyjamasar och morgonrockar men inte i volymer (ruter dam). Lexington har också medvetet 
hållit sig från stora intressenter vilket medfört i princip enbart svarta siffror för företaget 
skriver E24, men Lindhe menar att företaget genom det blivit starkt och visar på trovärdighet 
och långsiktiga relationer. Företaget jobbar främst via distributörer, men har även egna 
butiker då de ger mer kontroll över produktpresentationen, och fungerar som förebild och 
inspirationskälla för Lexingtons återförsäljare(Grant Thornton). 

Chilli 
Informationen som finns att hämta om Chilli är mycket knapp och i likhet med Lexington 
delges ur konkurrenssynpunkt ingen information. Chillis verksamhet är inom möbler och 
husgeråd. Räkenskapsåret 2010 har präglats av den rådande lågkonjunkturen och medfört 
effektivisering av verksamheten, men även tillväxt genom tre nya butiker, samtidigt som 
butiken i Halmstad har stängts (årsredovisning 2010). Hemsidan meddelar att man under 
våren 2011 utvecklat en ny webbplats, men trots förändringen är den mycket lik deras gamla. 
Det finns inte mycket information om vare sig konceptet eller produkterna, och produktbilder 
saknas trots att de finns benämna i kategorier. Största förändringen är att det adderats en 
webbshop. Chilli är en inredningskedja som skapades 2002, med inriktning på möbler, 
inredningsdetaljer, belysning, textil, glas och porslin. Som bransch ingår de som detaljist för 
glas, porslin, husgeråd under koncernstrukturen med Moells glas och porslin som moderbolag 
(121.nu). Dotterbolagen och moderbolaget bedriver alla samma verksamhet(årsredovisning 
2010). Chillistore består i dagsläget av fjorton butiker runtom i Sverige varav basen finns i 
Göteborg, där de också har flest antal butiker. 
 
Beroende på butikernas storlek kan sortimentet variera förklaras det på hemsidan, butiken 
tycks även ha fått ett mantra som lyder ”krydda din tillvaro med en nypa Chilli.”  Att de nu 
även erbjuder mode nämns inte alls i deras produktnyheter, där de annars rapporterat om nya 
utemöbler och lampor i sortimentet. I ett telefonsamtal med modeansvarige Linda Holm4 är 
konceptet helt i sin linda, och därför är man också försiktig med sin information, butiken vill 
därför inte delge någon information om det nya konceptet. Modekonceptet i butiken i 
Göteborg dök till synes bara upp. På tre månader gick man från möbler till att omfatta ett litet 
och smalt klädsortiment, till snart en hel exploderande avdelning med sommarkollektioner. 
Utan förankring och koppling i tidigare kommunikation. Bolaget ska bedriva design, 
produktion och försäljning av möbler samt grossist- och lagerförsäljning av 
heminredningsartiklar lyder det i Bolagsordningen (2011). Under min observation fann jag att 
kläderna som ingår i kollektionen är av olika märken; mest från Ichi och Vero Moda, men 
också överraskande sortimentet med kläder från Saint Tropez som är av en helt annan 
prisklass. De besökande kunderna vid den tidpunkten stannade upp vid ingången, kanske för 
att orientera sig då de också uttryckte en överraskning över att det nu kommit en hel 
avdelning med kläder, de tycktes dock acceptera avdelningen, och kommenterade den endast 
med lite förvåning i rösten. Avdelningen ägnades sedan inte stor uppmärksamhet. En kund 
ville försäkra sig om att han kommit rätt och frågade butikspersonalen om det verkligen var 
Chillibutiken. 

                                                 
4 Linda Holm, Modekonceptansvarig 2011-03-10 
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Ralph Lauren 
Märket Polo grundades 1967 och sedan dess har andan alltid varit kvalitetsprodukter, 
tillsammans med skapandet av inbjudande miljöer.  Det började med en samling 
handgjorda kvalitetsslipsar för fyrtio år sedan, och Lauren själv menar att han från 
starten kände att det inte fanns några gränser för märket. På 1970 talet tog de steget in 
i modevärlden, med en mycket vågad kollektion som omdefinierade manligt mode till 
en kvinnlig stil (Ralph Lauren). Ralph Lauren var den första att vårda idén om att 
livsstil är viktigare än produkten, och den första att få kunderna att vilja leva visionen 
om det perfekta livet genom hans skapade ”Lifestyle” (Murphy 2007). 1972 
lanserades så deras numer amerikanska klassiker; pikétröjan med den välbekanta 
polospelaren på bröstet. Idag erbjuder Ralph Lauren allt från kläder, till accessoarer, 
parfymer och möbler. Företaget är ledande inom design och erbjuder så kallade 
”premium Lifestyle” produkter. Sedan 1997 är företaget börsnoterat (Ralph Lauren).  
 
De var emellertid inte först med livsstilskonceptet men de var det första att lyckas 
skapa en fullbordad livsstil till sin kund (Murphy 2007). Företaget själva säger sig 
vara innovatörer i så kallad livsstilsannonsering, berättandet av en historia och 
skapandet av butiker som uppmuntrar konsumenten att åtrå deras livsstil (Ralph 
Lauren). Tänk på Ralph Lauren, och du förnimmer bilder av det goda livet skriver 
Murphy (2007). En väl skulpterad image träder fram, som numer är inrotad i 
populärkulturen. Nyckeln till framgång tros vara att man lyckats framhäva produkter 
genom att skapa en historia som bildar en egen tidlös stil. Samtidigt som man pumpar 
in nytt bränsle till varumärket genom att det ges möjlighet att ha flera olika sidor. Neil 
Kraft, VD för Kraftworks säger i artikeln att nyckeln säkerligen varit deras 
konsekventa stil genom åren (Murphy 2007). Livsstilsföretagets ansenliga rykte och 
distinkta, genomgående image har med åren kommit att innefatta ett antal olika 
produkter, och varumärken som tagit dem ut på den internationella marknaden (Ralph 
Lauren). VDn för Catherine Sadler Group menar utifrån Murphy (2007) att ”Lifestyle 
branding” handlar om att skapa en varumärkespersonlighet och en image som väcker 
känslor. Att företaget drivs av unika ambitioner som är tillräckligt starka och breda för 
att stödja eventuella varumärkesutvidgningar, har också något som Ralph Lauren 
alltid haft inneboende i sitt varumärke. Med hjälp av en ögonblicksbild inspireras 
kunden till att förstå helheten, och själv skapa bilden av ”The American Lifestyle” 
vilken aldrig existerat (Murphy 2007). På företagets hemsida kan man i dagsläget läsa 
att de erbjuder nätshopping på en helt ny nivå; en rikare och mer spännande interaktiv 
destination. Konsumenten transporteras in i Ralph Laurens värld. Där man kan shoppa 
kvalitetsprodukter till sig själv, och till sitt hem samtidigt som man kan låta sig tas 
med på ett äventyr. Ralph Lauren visade vägen och sedan har allt fler följt i hans 
fotspår (Murphy 2007). 
 
 
”What began forty years ago with a collection of ties has grown into an entire world, 
redefining American style”  
            Ralph Lauren 

 

 
 
 
 



 

 

Intervjuguide Lexington återförsäljare 
 
Vad säljer butiken mest av? 
 
Vem skulle du säga är Lexingtons typkund? 
 
Köper era kunder olika slags produkter från er och Lexington eller en viss vara? 
 
Hur tror du Lexingtons kunder använder de produkter de köper? 
 

• i vilka situationer? 
• varför? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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