
 

 

 

Examensarbete för Civilekonomprogrammet 

Björn Borg slår ett slag för 

sportkläder 

En studie om marknadskommunikation i samband 

med varumärkesutvidgning för modeföretag 

 

Författare: Andersson Pontus och 

Sjöö Mattias 

Handledare: Owusu Richard 

Examinator: Hultén Bertil 

Termin: VT17 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå: A2E 

Kurskod: 4FE63E 



  
 

i 
 

Förord 

Detta examensarbete har varit en lärorik uppgift, en uppgift som vi nu kan presentera 

med stor stolthet. Med detta examensarbete sätter vi båda punkt för vår tid som 

studenter och kan nu se fram framtida utmaningar i arbetslivet.  Vi kommer båda att se 

tillbaka till tiden i Kalmar som en fantastisk tid i våra liv.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Richard Owusu som utefter bästa förmåga 

hjälpt oss att ständigt utveckla och förbättra vårt examensarbete. Richard har bidragit 

med sin gedigna erfarenhet inom området och hela tiden fått oss att vilja utveckla och 

förbättra vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till professor Bertil Hultén som 

agerat examinator. Bertil har genom många års erfarenhet väglett oss genom kursens 

genomförande. Tack.  

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår uppdragsgivare Björn Borg Group som bidragit 

med information vilket studiens genomförande inte hade varit möjlig utan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar 24 maj 2017 

 

 

______________________                                                     ______________________ 

       Andersson Pontus                                                                        Sjöö Mattias 



  
 

ii 
 

Abstrakt 

Titel: Björn Borg slår ett slag för sportkläder.  

Författare: Pontus Andersson och Mattias Sjöö 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.  

Program: Civilekonomprogrammet 

Kurs: 4FE63E - Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet 30hp. 

Handledare: Richard Owusu 

Examinator: Bertil Hultén  

Frågeställning: Hur bör ett modeföretag kommunicera sitt varumärke i samband med 

en varumärkesutvidgning till nya segment? 

Syfte: Syftet med studien är att studera ett svenskt modeföretag i kontexten 

varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. Studien syftar således till att 

undersöka marknadskommunikation i samband med en varumärkesutvidgning hos 

modeföretag för den Svenska marknaden. Uppsatsen skall således ge underlag för hur 

ett modeföretag påverkar uppfattningen av varumärken hos konsumenter genom 

marknadskommunikation. För denna studie undersöks modeföretaget Björn Borg vilka 

vi ämnar ge implikationer/råd till för sin varumärkesutvidgning, förslag som kan 

komma till nytta för andra modeföretag i liknande situationer. 

Metodik: Studien har genomförts i samarbete med Björn Borg där undersökningen 

antar en induktiv ansats med en kvalitativ undersökningsmetod. Data som ligger till 

grund för empiri har samlats in genom ett flertal intervjuer samt fokusgrupper med 

individer i Sverige.  

Resultat och slutsats: Resultatet visar att konsumenter upplever digital kommunikation 

som är individanpassad som positivt vilket bör utnyttjas vid varumärkesutvidgningar. 

Undersökningen visar att konsumenter nås av marknadskommunikation på digitala 

medier med fokus på sociala medier. När det finns positiva associationer till ett 

modervarumärke är detta något som bör utnyttjas vid utvidgning av ett modevarumärke 

till att inkludera sportkläder. Slutligen påvisar resultatet positivt på att använda sig av 

influencer marketing i sin marknadskommunikation genom exempelvis bloggare, 

idrottsprofiler och/-eller olika typer av förebilder för målgruppen.  

Begränsningar: Studien ämnar undersöka konsumenter för den Svenska marknaden 

vilket således begränsar studien till marknaden för Sverige.  

Teoretiskt och praktiskt bidrag: För denna studie är det teoretiska bidraget att digital 

marknadsföring som är individuellt anpassad upplevs som positiv hos konsumenter. 
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Likväl har vi funnit att konsumenter idag inhämtar sin dagliga information från nya 

digitala medier vilket medför att traditionella kommunikationskanaler har kommit att bli 

förlegade. Således visar studien att marknadskommunikation via digitala medier i 

samband med varumärkesutvidgningar uppmärksammas hos konsumenten, exempelvis 

bör företag använda sig av influencers och/-eller individanpassad reklam för att nå ut till 

konsumenter i dagens samhälle. Det praktiska bidrag vi presenterar för 

fallstudieföretaget fokuserar på möjligheterna med att använda digital 

marknadskommunikation och då främst kommunikation på sociala medier och via 

influencers. Genom att öka mängden marknadskommunikation på digitala medier ser vi 

en god möjlighet att förbättra konsumentens uppfattning om det utvidgade varumärket 

Björn Borg.  

Nyckelord: Varumärke, varumärkesutvidgning, marknadskommunikation, 

marknadsföring, digital marknadsföring, identitet, image, differentiering, sociala 

medier, influencers.  
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Abstract 

Title: Björn Borg strikes a hit for sportswear.  

Authors: Pontus Andersson & Mattias Sjöö 

Faculty: School of Business and Economics at Linnaeus University 

Programme: Business Administration and Economics Programme 

Course: 4FE63E- Degree Project in Marketing, The Business Administration and 

Economics Programme 

Supervisor: Lecturer Richard Owusu 

Examiner: Professor Bertil Hultén 

Research question: How should a fashion company communicate their brand in 

connection with a brand extension to new segments?  

Purpose: The purpose with this thesis is to study a Swedish fashion company in context 

with brand extension and marketing communication.  Thereby the thesis aims to study 

marketing communication associated with brand extension for a Swedish fashion 

company. The thesis will support how a fashion company can change consumer’s 

perception of the brand through marketing communication. In this thesis we will study 

the fashion company Björn Borg whom we aim to provide with implications for their 

brand extension, and suggestions for other fashion brands in similar situations. 

Methodology: The thesis has been created in cooperation with Björn Borg, with an 

inductive approach and a qualitative research method. The collection of the data is 

collected through interviews and focus groups with individuals in Sweden.  

Result and conclusions: The result shows that consumer’s values digital marketing 

communications with a more individually approach, which thereby should be used 

associated with brand extensions. The thesis shows that consumers are more easily 

reached by marketing communications through digital media with a focus on social 

media. The brand should use the positive associations the customers have towards the 

brand in order to include their sport clothes. It has also been proven through this thesis 

that using influencer marketing with bloggers, sportsmen or other types of role models 

is viewed as positive in relation to marketing communication.    

Limitations: This thesis aims to study consumers on the Swedish market which 

therefore limits the study for Sweden and the Swedish market.  

Theoretical and practical contributions: The theoretical contribution from this thesis 

is that digital marketing which is individually customized is perceived positive from a 
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consumer view. We have also detected that consumers today collects their daily 

information from digital media which results in a decreasing interest in traditional 

communication channels. The thesis shows that marketing communication via digital 

media in cooperation with brand extension gets the consumers attention, for instance 

should brands use influencers and/-or personalized commercials in order to reach out to 

consumers in today's society. The practical contribution we present for the case study 

company aims on the opportunity to use digital marketing communication and more 

specific communication by social media and influencers. By raising the amount of 

marketing communication on digital media we have detected a good opportunity 

improve consumers image of the extended brand Björn Borg.  

Keywords: Brand, Brand extension, Marketing communication, marketing, digital 

marketing, identity, image, differentiation, social media, influencers.  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet för denna studie har ett tydligt fokus på varumärkesutvidgning 

och marknadskommunikation. Upplägget består av en beskrivning av bakgrund till 

valda ämnen för studien. Följaktligen presenteras en problemdiskussion följt av 

forskningsfråga, syfte och sist avgränsningar för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Varumärket Björn Borg ägs av Björn Borg Group och har sedan starten på 90-talet växt 

till att bli ett globalt modevarumärke, mestadels känt för sina underkläder (Björn Borg 

Group, 2017).  I en intervju skriven av Willers (2016) förklarar Björn Borgs VD att 

varumärket är väl etablerat inom underkläder, dock finns svårigheter att växa ytterligare 

inom detta produktområde. I samma artikel utvecklas resonemanget med att det råder 

allt tuffare konkurrens inom modebranschen och företaget Björn Borg stod inför ett val 

att fokusera på underkläder eller utvidga varumärket. För att nå nya kundsegment föll 

valet på att utvidga varumärket genom att inkludera sportkläder i sitt utbud av 

produkter. Företagets mål är att till 2019 bygga upp ett sportmode-varumärke för 

konsumenter som är aktiva och modemedvetna (Björn Borg Group, 2017). 

 

Målet med att utvidga varumärket är att lägga grunden till ett mer renodlat sportmode-

varumärke, ett finansiellt delmål är att till 2019 dubbla omsättningen vilket innebär att 

gå från cirka 500 miljoner sek till 1 miljard sek (Willners, 2016; Thorell, 2015). 

Branschen för sportkläder är glödhet vilket Morgan Stanley (2015) styrker då branschen 

omsätter mer än någonsin. Accelerationen påvisas också i en artikel från Vilenius 

(2016)  där analytiker menar att sportbranschen kommer att öka mellan 10-14 procent 

under 2015-2017. Artikeln visar också att bolag verksamma inom sportbranschen har 

levererat starkt positivt på börsen under 2000-talet, vilket kan visa på en indikation om 

branschens frammarsch.  

 

Att många tränar tydliggörs i Europeiska kommissionens rapport om fysisk aktivitet i 

EU vilken påvisar att det är framförallt invånarna i de nordeuropeiska länderna som 

utövar fysisk aktivitet mest frekvent (Europeiska kommissionen, 2014). Samma rapport 

visar på att procentuell andel av befolkningen i de olika länderna i norden utövar fysisk 

aktivitet mest frekvent. I en artikel från Dagens Nyheter skriver Oldberg (2014) att en 
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stor del av alla Svenskar tränar och/-eller motionerar minst en gång i veckan. 

Informationen indikerar att det finns en stor marknad för sportmode, vilket i 

förlängningen leder till en stor marknadspotential för att sälja mer sportkläder i Sverige. 

Branschen för sportmode har inte bara vuxit på grund av att individer tränar mer än 

någonsin menar Omar (2014) i en artikel i Sydsvenska Dagbladet, sportmode har 

kommit att bli en ny typ av mode som används utanför gym och träningspass. Det finns 

en tydligare sammankoppling mellan mode och sport idag menar samma skribent, 

konsumenter vill ha kläder som är bekväma men också snygga ur ett modeperspektiv. 

En liknande beskrivning av den växande trenden för sportmode förklarar Salter (2015) i 

en artikel från The Telegraph. Samma artikel beskriver att sportkläder har blivit ett 

statusplagg där konsumenter vill visa att de är fysiskt aktiva, i samma artikel betonar 

hon också aspekter som bekvämlighet och funktionalitet vilka anses viktiga för 

konsumenten. 

 

Enligt Björn Borgs interndata (2017) har konsumenter låg kännedom för Björn Borgs 

sportkläder jämförelsevis med underkläderna. I samband med att branschen för 

sportmode växer och att en stor del av befolkningen i Sverige utövar fysisk aktivitet 

behöver varumärket Björn Borg stärka sin position för sportkläder. Detta är något som 

kan uppnås genom en varumärkesutvidgning där konsumenterna attraheras av det 

utvidgade varumärket.  

  

Utvidgningar av varumärken har idag blivit ett vanligt fenomen hos företag för att 

expandera sin produktportfölj, Kotler och Keller (2012) menar att omkring 80-90 

procent av alla nya produkter årligen grundar sig i en varumärkesutvidgning. Området 

kan också benämnas som varumärkes-stretching vilket innebär att varumärket utnyttjas 

till fördel för andra produkter på nya eller befintliga marknader. Uggla (2002) definierar 

varumärkesutvidgning som att ett befintligt varumärke utnyttjas till fördel för ett nytt 

erbjudande till marknaden. Uggla (2002) menar att ett befintligt varumärke som är känt 

och har en stark identitet kan utnyttjas till fördel för att sälja någonting nytt. Pepall och 

Richards (2002) styrker föregående mening genom att förklara att ett varumärke som 

utvidgas med en stark identitet kan underlätta ett inträde eller etablering på en ny 

marknad med hjälp av det ursprungliga varumärket.  
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Fördelarna med att utvidga sitt varumärke är många samtidigt också olika beroende på 

vilket företag. En fördel enligt VanAuken (2003) är kostnadsfördelarna mot att etablera 

ett helt nytt varumärke. Kotler och Keller (2012) resonerar också om fördelar och 

förklarar att en varumärkesutvidgning kan dra nytta av konsumenters uppfattning om 

varumärket genom att lansera nya produkter. Finns det en positiv uppfattning av 

varumärket sen innan kommer detta att minska risken för de nya produkterna då 

varumärket redan är uppskattat. Konsumenterna kopplar automatiskt ihop de nya 

produkterna med liknande kvalité som den ursprungliga produkten varumärket erbjuder 

(Kotler & Keller 2012). Vidare för Milberg et al. (2013) resonemanget att en utvidgning 

blir mindre riskfylld när varumärket utvidgas till ett liknande produktområde vilket 

överensstämmer med vad Kotler och Keller (2012) menar. 

 

VanAuken (2003) lyfter också risker som varumärket utsätts för vid en utvidgning av 

det befintliga varumärket. Ett exempel på en risk som varumärket utsätts för vid en 

utvidgning till ett annat produktsegment är att varumärket tappar sin image hos 

konsumenten (VanAuken, 2003). För att lyckas med en varumärkesutvidgning är den 

tydligaste faktorn enligt Milberg et al. (2013) att det finns en tydlig koppling mellan den 

nya produkten och modervarumärket.  

 

Bakgrunden till Björn Borgs utvidgning är att de utvidgar sitt varumärke för att etablera 

sig inom produktsegmentet för sportkläder. En följd av detta blir således att förmedla 

utvidgningen till konsumenterna vilket för oss in på det teoretiska området för 

marknadskommunikation.  Vikten av kommunikation vid utvidgningar av varumärken 

tydliggörs av Kim (2003) som förklarar att kommunikation är en viktig del i processen 

med att utvidga ett varumärke.  

 

Marknadskommunikation definieras på många olika sätt och exemplifieras av Fill 

(2013) som den kommunikation varumärket har till sina konsumenter genom olika 

mediekanaler.  Dagens marknadskommunikation ter sig mer komplex än tidigare då 

kommunikationen har förändrats (Keller et al, 2012). Batra och Keller (2016) förklarar 

att nutidens konsumenter tillförskaffar sig information genom nya medier vilket har 

förändrat när, var och hur konsumenter väljer varumärke. Äldre media såsom TV, radio 

och tidningar vilket beskrivs som klassisk marknadsföring har fått konkurrens med 
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exempelvis mobila enheter, sociala medier och hemsidor på internet. På de nya 

medierna sker kommunikationen mer mellan konsumenter exempelvis genom olika 

recensioner där konsumenten recenserar ett varumärke (Batra & Keller, 2016). Att 

kommunikationen förändras styrks av Keller (2009) där han påvisar att teknologiska 

utvecklingen medför nya digitala kommunikationskanaler vilket påverkar hur 

människor uppfattar och kommer i kontakt med varumärken. Vi kan se att företags 

kommunikation med konsumenter lever i en snabbföränderlig värld där 

marknadsföringen måste anpassas. Då modeföretag genomför en varumärkesutvidgning 

blir marknadskommunikation till konsumenterna en viktig del i att öka konsumenternas 

medvetenhet om utvidgningen. Därav blir marknadskommunikation en naturlig del att 

undersöka för denna studie.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Varumärkesutvidgning är en möjlighet för företag att expandera sitt varumärke till nya 

marknader eller fler kundgrupper. Företeelsen med att utvidga varumärket är enligt 

Ferguson et al. (2016) vanligt vid lansering av nya produkter. Enligt Ferguson et al. 

(2016) är det konsumenternas mottagande av de nya produkter från varumärket 

avgörande hur utvidgningen blir positiv eller negativ. Interndata från Björn Borg (2017) 

visar att konsumenters kännedom om varumärket Björn Borg är stor inom området 

underkläder. Samma undersökning visar på att det finns en låg medvetenhet om 

varumärkets sportkläder (Interndata Björn Borg, 2017). Detta påvisar att det finns en 

problematik för exempelvis modeföretag Björn Borg att genom sin 

marknadskommunikation skapa kännedom om sitt utvidgade varumärke hos 

konsumenten.   

 

Ferguson et al. (2016) talar om att det behöver finnas en samhörighet mellan det 

utvidgade varumärket och modervarumärket. Bridges et al. (2000) för ett liknande 

resonemang och menar att upplevd passform mellan modervarumärke och det utvidgade 

varumärket är viktigt vid varumärkesutvidgningar. Samma författare talar om hur 

passformen kan förbättras genom fördelaktig kommunikation och menar att 

kommunikationsstrategier spelar en avgörande roll vid varumärkesutvidgningar 

(Bridges et al, 2000).  Alexander och Colgate (2005) diskuterar området på liknande sätt 
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och menar att det utvidgade varumärket bör leva upp till varumärkets tidigare 

uppfattningar hos sina konsumenter.  

 

Ett varumärke som utvidgar till en produkt eller område som tydligt går att relatera till 

modervarumärket har enligt Milberg et al. (2013) större sannolikhet att accepteras av 

konsumenterna. För att studera en sådan acceptans blir det av vikt att undersöka 

varumärkeslojalitet för att se om konsumenter accepterar en varumärkesutvidgning på 

grund av en befintlig lojalitet mot varumärket. Vidare har många av de studier som 

finns är relaterade till teoretiska möjligheter och har inte applicerats i praktiken. Enligt 

Aaker och Keller (1990) och Hem et al. (2003) är det ett problem med många av de 

studier om varumärkesutvidgning. Detta styrks av Bridges et al. (2000) undersökning 

som exempelvis baseras på teori och inte varumärken som i verkligheten existerar.  

 

Uggla (2002) utvecklar resonemanget om att en tydlig marknadskommunikation till 

konsumenterna krävs för att lyckas med en varumärkesutvidgning till nya marknader. 

Aaker och Keller (1990) menar att ett vanligt förekommande problem vid 

varumärkesutvidgningar är att utvidgningen inte längre associeras till modervarumärket, 

ett problem som förklaras av Uggla (2002) som en bristande marknadskommunikation.  

Batra och Keller (2016) talar om marknadskommunikation och hur det har förändrats 

drastiskt. Samma författare menar att klassiska mediekanaler som TV, radio eller 

tidningar är inte längre lika effektiva jämfört med exempelvis nya digitala teknologier. 

Keller (2009) utvecklar resonemanget om att användandet om kommunikationskanaler 

förändrats kraftigt under senaste åren genom att understryka vikten av en välfungerande 

kommunikation mellan företag och konsumenter. Anledningen är att det finns en 

möjlighet att skapa nära och långvariga relationer här menar Keller (2009).  

 

Som tidigare nämnts visar interndata från Björn Borg (2017) att det finns det en tydlig 

problematik för modeföretaget Björn Borg och deras sportkläder, konsumenterna är inte 

medvetna om deras produkter för detta område. Därav kan vi se problematik i att 

modeföretag saknar kännedom om kommunikation av sitt varumärke vid en utvidgning. 

I och med en ökad komplexitet med ny digital kommunikation har det också blivit 

svårare att veta exakt hur företag skall kommunicera med sina konsumenter. Med detta i 

åtanke leder det till att undersöka och analysera hur Björn Borg genom sin utvidgning 
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mot sportkläder når ut till sina befintliga samt nya konsumenter med att de också 

erbjuder produkter som sportkläder.  

 

Genom att studera varumärket Björn Borg med fokus på deras varumärkesutvidgning i 

samband med hur marknadskommunikation påverkar konsumenternas uppfattning om 

varumärket vill vi fylla det gap som finns för modeföretag när de utökar sina 

produktkategorier, i detta fall sportmode. Utifrån den diskussion som har förts kan vi se 

att det finns ett behov av att utforska området för marknadskommunikation i samband 

med varumärkesutvidgningar. I samband med att studien undersöker en verklig miljö 

med hjälp av teori vill vi på så vis täcka det gap som finns med att undersökningar 

gjorda på området för varumärkesutvidgningar mestadels är genomförda i teorin med 

fiktiva utvidgningar.  

 

1.3 Problemformulering/forskningsfråga 

Utifrån den ovan givna bakgrunden och diskussionen kan vi se att det finns ett behov av 

att undersöka hur modeföretag kommunicerar och genomför en varumärkesutvidgning 

till sportkläder. Då marknaden för sportkläder har en hög tillväxttakt visar det på en 

tydlig potential för modeföretag att utnyttja varumärkesutvidgning till sin fördel. 

Företag kommer fortsatt bredda sina produktkategorier och då det finns ett tydligt 

problem med att nå ut med detta effektivt till konsumenter är en undersökning av detta 

betydelsefullt. Därav blir det av intresse att studera området varumärkesutvidgning i 

relation till marknadskommunikation. Således har vi för denna undersökning avsikten 

att besvara följande frågeställning: 

 

Hur bör ett modeföretag kommunicera sitt varumärke i samband med en 

varumärkesutvidgning till nya segment?  
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1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka marknadskommunikation i samband med en 

varumärkesutvidgning hos modeföretag för den Svenska marknaden. Uppsatsen skall 

således ge underlag för hur ett modeföretag når ut med sin varumärkesidentitet till 

konsumenter genom marknadskommunikation. Således ämnar vi tillföra teoretisk 

information för modeföretag som utvidgar sina varumärken och hur det kommunicerar 

varumärket i dagens samhälle som präglas av nya teknologier gällande kommunikation. 

Genom detta vill vi kunna tillföra såväl praktisk som teoretisk information till fördel för 

såväl det teoretiska gap som finns samt tillföra relevant information till uppdragsgivaren 

om hur de anpassar sin kommunikation till denna förändring. Vi vill dessutom ge 

praktiska implikationer för uppdragsgivaren och deras varumärkesutvidgning om hur de 

kommunicerar sitt utvidgade varumärke till konsumenter. Som fallstudie undersöks 

modeföretaget Björn Borg vilka vi ämnar ge praktiska implikationer till för sin 

varumärkesutvidgning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie ämnar sig för att studera Svenska konsumenter vilket därav blir en 

geografisk avgränsning för studien. Studien har också ett fokus på ett modeföretags 

varumärkesutvidgning för sportkläder vilket således avgränsar undersökningsområdet 

för produkter inom sportkläder. 
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2 Metod 

Detta metodkapitel ger en förståelse för undersökningens genomförande. Kapitlet 

består av motiveringar för de tillvägagångssätt som valts för studiens genomförande 

med en utgångspunkt från de definitioner som redogjorts för. Således ämnar 

metodkapitlet ge en objektiv och klar bild för studiens tillvägagångssätt.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

För det vetenskapliga synsättet förklarar Bryman och Bell (2013) två olika 

samhällsvetenskapliga synsätt vilka beskrivs som positivism och hermeneutik. 

Positivismen grundar sig i Aguste Comtes idéer om att kunskap ska genereras positivt 

vilket ska bidra till att mänskligheten utvecklas (Patel & Davidson, 2013). Vidare 

beskriver Patel och Davidson (2013) positiviska metodiken som kunskapsgenererande 

med syftet att vara verklig och åtkomlig för individens sinnen och förnuft. Hermeneutik 

beskrivs av Yin (2011) som aspekten för en studies tolkning av olika händelser för ökad 

förståelse av bland annat sociokulturella, politiska och dylika sammanhang där 

händelserna utspelas. Vidare beskrivs hermeneutik som tolkningslära vilket betyder att 

undersökaren exempelvis studerar eller analyserar för att senare söka förståelse för den 

mänskliga existensens grunder. Något som i dagens forskning också inkluderas är 

mänskliga handlingar, sättet att leva samt huruvida det visar sig (Patel & Davidson, 

2013). En förklaring för hermeneutiken är att forskare analyserar texter där de försöker 

skapa sig en liknande uppfattning som skribenten för texten har haft (Bryman & Bell, 

2013). För denna studie antas ett hermeneutistiskt synsätt med anledning av att 

tolkningar kommer att utgå från konsumenternas värdeuppfattningar för varumärket 

Björn Borg och deras produkter inom sportmode. För att begripa konsumenternas 

uppfattningar krävs således en förståelse för deras olika handlingar samt för de val i 

livet som konsumenten gör, där valen inte alltid torde grundas i förnuft. Genom att anta 

det hermeneutistiska synsättet kan konsumenternas olika uppfattningar som de berättar 

och upplever slutligen generera en klarare bild vilket skapar en förbättrad förståelse. 

Med andra ord är synsättet en fördel då studien handlar om människor och deras olika 

resonemang, synsätt och upplevelser.  
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2.2 Forskningsansats  

Forskningsansatsen beskrivs av Christensen et al. (2010) som ett avstamp vid 

genomförandet av en studie och förklarar vilken typ av undersökning som ska 

genomföras samt vilket resultat som är möjligt att få fram. Bryman och Bell (2013) 

förklarar vidare att det finns två huvudsakliga typer av ansatser, deduktiv och induktiv 

där den deduktiva i huvudsak anses vara relaterad till forskning med en kvantitativ 

struktur och den induktiva med kvalitativ. Yin (2016) menar likväl att den induktiva är 

mest förekommande vid kvalitativ struktur och den deduktiva är mest förekommande 

vid kvantitativ struktur, dock menar samma författare att det inte är fel att exempelvis 

använda en deduktiv ansats vid en kvalitativ studie. Patel och Davidson (2013) 

presenterar ett tredje typ av ansats vilket beskrivs som den abduktiva ansatsen, vilken är 

en kombination mellan induktion och deduktion.  De olika ansatserna beskrivs av Patel 

och Davidson (2013) som olika möjligheter forskaren har i sitt arbete med att koppla 

ihop teori med empiri. 

  

Bryman och Bell (2013) beskriver det deduktiva tillvägagångssättet som att författaren 

formulerar hypoteser genom redan befintlig teori som sedan testas mot de observationer 

som genomförts av forskaren i syfte att acceptera eller förkasta den valda hypotesen. 

Patel och Davidson (2013) beskriver i enklare ord den deduktiva strategin som 

bevisandets väg till skillnad mot den induktiva strategin där forskaren istället följer 

upptäckandets väg. En induktiv ansats fokuserar på att utifrån de observationer som 

görs för en speciell situation, tidpunkt och grupp av individer, generera slutsatser. Målet 

med ett induktivt tillvägagångssätt är att skapa teori från de observationer som 

genomförts (Bryman & Bell, 2013). Målet med en induktiv ansats är enligt Patel och 

Davidson (2013) att generera ny teori baserat på insamlad empiri. En problematik med 

den induktiva ansatsen är enligt Patel och Davidson (2013) att det finns svårigheter att 

bestämma huruvida den framtagna teorin är generaliserbar, just för att den baseras på 

empiri som i sin tur grundas vid en viss situation och tidpunkt där en utvald grupp 

människor.  

 

Då vi har som mål att generera ny teori för vårt forskningsområde genom insamlad 

empiri kommer vår studie att ha en induktiv struktur. Vi formulerar vår teori utifrån 

enskilda fall från praktiken vilket Patel och Davidson (2013) menar är ett tydligt bevis 
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på att forskningsansatsen är av en induktiv karaktär. Vårt val av en induktiv ansats 

framför en deduktiv kan även understrykas då vi inte använt oss av hypoteser eller har 

som mål att testa redan befintlig teori.  

 

2.3 Undersökningsmetod  

Det finns enlig Bryman och Bell (2013) två olika tillvägagångssätt för hur forskare 

samlar in information, bearbetar den och slutligen analyserar den vilka beskrivs som 

kvantitativ eller kvalitativ forskningsstrategi. Målet med en kvalitativ metod är enligt 

Christensen et al. (2010) att analysera helheten och den sociala verkligheten, då det är 

den sociala verkligheten som skall analyseras och tolkas är det viktigt att vara objektiv 

och tillåta de individer som intervjuas att ge sin bild av den sociala verklighet som 

undersöks. Alla kvalitativa metoder har liknande slutmål, Christensen et al. (2010) 

förklarar det som att kvalitativa studier vill upptäcka samt belysa underliggande mönster 

likväl den utveckling som sker i den sociala verkligheten som beslutats om att 

undersöka. Patel och Davidson (2013) förklarar följaktligen att en kvalitativ metod 

baseras på ord, text och symboler som tolkas och analyseras utifrån dess kontext medan 

den kvantitativa metoden baseras på specifika mätningar vid datainsamling, statistisk 

bearbetning och analysmetoder. En studie av kvalitativ karaktär har som syfte att 

undersöka djupgående samt generera en ökad förståelse för de mönster som existerar 

likväl en bakomliggande förklaring till varför den sociala verkligheten ser ut som den 

gör (Christensen et al. 2010).  

 

En kvalitativ metod inte är lika strukturerad som en kvantitativ metod vilket ger 

forskaren möjligheten att skapa en unik variant av metodik som passar bäst för varje 

unikt fall (Patel & Davidson, 2013). Det har enligt Bryman och Bell (2013) riktats kritik 

mot det kvalitativa tillvägagångssättet på grund av den frihet forskaren har i analys och 

tolkning. Det är inte ovanligt att forskares personliga intressen och värderingar formar 

studiens uppkomst i delar som exempelvis val av forskningsområde, kvalitativa 

intervjuer och tolkning av dessa (Bryman & Bell, 2013). Vi understryker därför vikten 

av att genomgående vara så objektiva som möjligt vid genomförandet av denna studie. 

  

Studien har som syfte att studera hur ett svenskt modeföretag genom 

marknadskommunikation förändrar konsumentens uppfattning om varumärket i 
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samband med att företaget genomgår en varumärkesutvidgning till att innefatta 

sportkläder. Genom en kvalitativ studie vill vi få en tydlig bild från konsumenternas 

perspektiv där de delger sina tankar och uppfattningar för området via intervjuer och 

fokusgrupper. Genom att ha ett objektivt förhållningssätt vid insamlingsprocessen av 

data vill vi förmedla i den grad så korrekt bild som möjligt för att kunna besvara vår 

frågeställning. Med anledning av detta vill vi generera en helhetsbild för hur 

marknadskommunikation påverkar konsumenters uppfattning om ett modeföretag i 

samband med en varumärkesutvidgning. Utifrån konsumenternas tankar och idéer vill vi 

skapa en förståelse för hur uppdragsgivaren bör kommunicera med marknaden i 

samband med en varumärkesutvidgning. 

 

2.4 Forskningsdesign  

Yin (2011) förklarar att en forskningsdesign ses som en studies skiss över hur studien 

genomförs i syfte att stärka undersökningens validitet. Bryman och Bell (2013) 

beskriver fem stycken olika typer av forskningsdesign. Forskningsdesignen grundar sig 

enligt samma forskare i valet av forskningsstrategi där forskaren ställs inför två val i 

form hur studiens skall utföras, nämligen forskningsmetod och forskningsdesign. 

Tidigare har vi presenterat val av forskningsmetod av kvalitativ karaktär vilket är en del 

i den strategi som studien har. Vidare kan vi förklara denna studie i form av en 

fallstudieansats vilket således blir studiens design. Fallstudiedesign förklaras av Bryman 

och Bell (2013) som en grundläggande struktur där endast ett fall undersöks. 

Christensen et al. (2010) menar emellertid att en fallstudie likväl kan studera ett fåtal 

undersökningsenheter. 

 

Denna studie ämnar undersöka ett unikt fall och situation vilket då överensstämmer med 

sättet Bryman och Bell (2013) och Christensen et al. (2010) beskriver formen för en 

fallstudiedesign. Patel och Davidson (2013) förklarar att vid en fallstudie är målet för 

forskaren att utgå ifrån ett helhetsperspektiv och samla in täckande information. Samma 

författare menar även att en fallstudie passar väl då målet är att studera processer eller 

förändringar.  Christensen et al. (2010) förklarar att ett specifikt fall kan studeras vid ett 

specifikt tillfälle eller över en tidsperiod vilket kan baseras på både primär och 

sekundärdata. Utifrån en fallstudie kan forskaren inte dra statistiska generaliseringar, 

utan måste fokusera på djupgående analyser om fallet. Christensen et al. (2010) 
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förklarar följaktligen att mer komplexa situationer där människor interagerar med 

varandra bör studeras genom en fallstudiedesign. 

 

Då vi studerar marknadskommunikation till konsumenter i samband med en 

varumärkesutvidgning blir interaktion mellan människor en viktig del i fallet och 

således blir en fallstudiedesign motiverat att använda. Eftersom vi studerar en unik 

situation och fall vill vi få en så övergripande förståelse som möjligt för att kunna 

generera ny teori inom vårt valda område. Valet av fallstudie passar likväl vår 

utforskande och framåtriktade frågeställning. När ett specifikt fall studeras menar Patel 

och Davidson (2013) att data kan samlas in på olika sätt, vilket bidrar till att fallet får en 

tydligare och fylligare bild för forskaren. Vi har genomfört personliga intervjuer och 

fokusgrupper vilka ämnar komplettera varandra och möjligen ge olika perspektiv på 

fallet.  

 

2.5 Litteraturstudie 

Litteraturgenomgångens viktigaste funktion är enligt Bryman och Bell (2013) att 

redovisa tidigare forskning som genomförts inom det valda området. Vid 

litteraturstudien visar författaren hur tidigare forskning valts ut, viktigt vid 

genomgången är att författarna går igenom tidigare forskning på ett kritiskt och 

vetenskapligt sätt där objektiviteten är av yttersta vikt. En väl utförd 

litteraturgenomgång stärker trovärdigheten för studien och författarnas kunskaper inom 

det valda området (Bryman & Bell, 2013). 

  

Efter att vår första kontakt med uppdragsgivaren fick vi en djupare förståelse om det 

vilket problem de stod inför. Utifrån samtal med uppdragsgivaren kom vi fram till det 

valda området för studien, huvudbegreppen blev således varumärkesutvidgning och 

marknadskommunikation. Båda författarna har ett gediget intresse för marknadsföring 

och uppmärksammade problematiken med att nå ut och förstå sina konsumenter vid en 

varumärkesutvidgning. Begreppet varumärkesutvidgning var förhållandevis nytt för 

båda författarna innan studien inleddes, båda har endast stött på begreppet i enskilda 

sammanhang vid marknadsföringskurser som lästs vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Följaktligen tillkommer begreppet marknadskommunikation som båda författarna har 

studerat vid en specifik kurs under vårterminen 2016 i Kalmar. Intresset har växt med 
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uppgiften då båda författarna har fått upp ett stort intresse för såväl uppdragsgivarens 

problematik likväl sett den större bilden där varumärkesutvidgningar är ett vanligt 

fenomen hos företag som vidare behöver studeras.  

 

Vi har haft kontakt med Jonas Lindberg, global marknadsdirektör på Björn Borgs 

huvudkontor under studiens tillväxt. Utifrån detta har vi sökt upp vetenskapliga artiklar 

relevanta för området. Detta har givit oss den kunskap och insikt som ligger till grund 

för den bakgrund, problemdiskussion och forskningsfråga som presenteras i kapitel 1.  

  

En mer djupgående teoriinsamling har sedermera ägt rum, här främst genom business 

source premier (BSP) där vi använt oss av sökord som: Brand, Brand extension, 

Marketing communication, marketing, digital marketing, identity, image, 

differentiation, social media, influencers. Flera av sökorden har kombinerats för att hitta 

ytterligare lämpliga källor, vi har likväl använt oss av sökorden på engelska som 

svenska. Flera av de källor vi läst har vi valt att sålla bort då vi anser dem överflödiga 

eller ointressanta för denna studie. Genom att på ett objektivt och vetenskapligt sätt 

bearbetat den stora volym vetenskapliga artiklar i kombination med den litteratur vi läst 

anser vi uppnått en kunskapsnivå och djupgående förståelse som krävs för att 

genomföra vår studie. Litteraturstudien kommer sedermera att mynna ut i studiens 

teoretiska referensram samt avlutas med en modell över denna studies olika delar.  

 

2.6 Datainsamling 

Vid olika typer av forskning krävs det alltid att forskaren samlar in någon viss typ av 

data. Detta kan ske på olika sätt och är alltid grunden för vad som senare kommer att 

analyseras, tolkas och presenteras (Christensen et al, 2010). De olika typer av data som 

kan samlas in i huvudsak är enligt Christensen et al. (2010) av kvalitativ karaktär eller 

kvantitativ karaktär. Vid insamling av kvalitativ data beskrivs detta som att det ger 

uttryck i ord, text eller bilder och vid kvantitativ uttrycks data i siffror, antal och mängd. 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär kommer ej kvantitativ data att samlas in vilket 

också utesluter en ytterligare beskrivning för innebörden med kvantitativ data. 

Kvalitativ data skall för undersökningen generera verklighetstrogna beskrivningar som 

uttrycks via text eller modeller med syftet att belysa och lyfta fram olika samband som 
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växt fram. Vidare nyttjas kvalitativ data för att skapa teorier eller praktiska och/-eller 

teoretiska hypoteser.  

 

Data kan också senare delas in i olika typer där de beskrivs som antingen primärdata 

eller sekundärdata (Christensen et al, 2010).  Denna studie baseras på kvalitativ data då 

datainsamlingen sker genom intervjuer och fokusgrupper vilket således blir grunden för 

den primärdata som samlats in. Sekundärdata ter sig i form av den empirisk data som 

finns insamlad sedan innan, exempelvis andra studier som presenteras i vetenskapliga 

artiklar. Begrepp och modeller har samlats in från vetenskaplig litteratur som ter sig i 

böcker presenterade av olika författare. En viss del av den data bygger också på 

nyhetsartiklar och diverse hemsidor vilket framförallt presenteras i bakgrunden samt 

problemdiskussionen.  

 

2.6.1 Primärdata 

Primärdata beskrivs av Christensen et al. (2010) som den data som inte redan existerar, 

data som måste samlas in då informationen tidigare inte samlats in. Primärdata samlas 

in av forskaren själv genom olika undersökningar, exempelvis intervjuer, fokusgrupper, 

observationer (Corbin och Strauss, 2008). Det går också att använda sig av enkäter 

vilket inte används för denna studie, därav går vi inte heller in djupare på innebörden av 

en enkätundersökning, eftersom enkäter framförallt nyttjas vid kvantitativa studier.  

 

Vidare talar Christensen et al. (2010) om möjligheten att samla in data genom 

observationer, vilket också det är ett sätt att samla in primärdata. Corbin och Strauss 

(2008) menar att genom att kombinera olika typer av insamling är chansen större att 

forskaren får tillgång till mer data vilket i sin tur gör det enklare att verifiera den 

insamlade data.  Genom att försöka få den urvalsgrupp studien ämnar undersöka att 

svara på olika frågeställningar kopplade till den teoretiska referensramen, skall 

exempelvis intervjuer och/-eller fokusgrupper generera data som skall ge underlag för 

att besvara den problematik som studien undersöker (Christensen et al. 2010). När 

primärdata samlas in kan detta täcka bakgrundsvariabler såsom demografi samt 

skillnader i uppfattning om bakgrundsvariablerna. Vidare talar Corbin och Strauss 

(2008) om att observationer och/-eller intervjuer kan ge svar på personligheter, livsstilar 

och erfarenheter. Samma författare förklarar även att det krävs träning för att kunna 
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samla in primärdata. En stor fördel med primärdata är att data som samlas in är 

information insamlad specifikt för den studie som genomförs. 

 

Ett vidare resonemang förs av Christensen et al. (2010) där de menar att insamling av 

primärdata är fördelaktigt då den information som tillförskaffas är ny och inte föråldrad 

som vissa sekundärkällor kan vara. I motsats talar författarna också om nackdelar som 

kan uppstå vid insamling av primärdata. Kostnader kan skena iväg samtidigt som det är 

tidskrävande att samla in primärdata för en studie (Christensen et al. 2010). Å andra 

sidan kan primärdata ses som tillförlitlig då forskaren som samlar in den har sig själv att 

lita till, materialet som samlas in blir tillförlitligt i den mån forskaren vet med sig att 

materialet är till nytta för undersökningen (Christensen et al. 2010). För denna studie 

har primärdata samlats in genom intervjuer och fokusgrupper där varje möte har varit 

individuella möten, forskaren har närvarat tillsammans med respondenterna. Den 

primärdata som har samlats in har varit till grund för studiens syfte och anpassad till att 

uppfylla forskningsämnet likväl frågeställningen. Då all primärdata som har samlats in 

har genomförts under studiens genomförande är också materialet aktuellt samt 

uppdaterad med tiden.  

 

Primärdata grundar sig i konsumentens resonemang och påståenden kring ämnet 

varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. Genom semi-strukturerade 

intervjuer har en insamling av primärdata möjliggjorts som blir till underlag för den 

presenterade resultatdelen.  

 

2.6.2 Sekundärdata  

Sekundärdata beskrivs som data som redan är insamlad av andra och uttrycks i olika 

former (Bryman & Bell, 2013). Christensen et al. (2010) uttrycker sekundärdata som 

något tidigare insamlat och sammanställt för ett annorlunda sammanhang. Med andra 

ord är det data som redan existerar när denna undersökning genomförs. Christensen et 

al. (2010) talar också om olika typer av sekundärdata där de benämner intern och extern 

sekundärdata. Intern sekundärdata ter sig ofta i form av intern information, exempelvis 

försäljningsvolym eller marknadsföringskostnader. Genom att analysera sådan typ av 

data kan forskaren skapa sig en uppfattning om kundtyper eller geografiskt hur 

försäljningen ser ut, exempelvis vart uppdragsgivaren säljer mest av en viss produkt.  
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Vidare kan interna system studeras för att skapa sig en uppfattning om uppdragsgivaren 

och tillföra viktig grundläggande information för studien (Christensen et al. 2010).  

Intern sekundärdata för denna studie ter sig i form av information som har fåtts av 

uppdragsgivaren. Det gäller exempelvis information om målgrupp, försäljningsvolym 

av olika artiklar och hur varumärket uppfattas idag. Informationen kommer bland annat 

direkt från en anställd på företaget samt från undersökningar som företaget har tillgång 

till. Extern sekundärdata är istället redan befintlig data som kommer från en annan källa 

än uppdragsgivaren. Det kan vara antingen kommersiell eller publicerad data där de 

båda skiljer sig åt. Kommersiell data ter sig i företag som har genererat data i 

kommersiellt syfte. Christensen et al. (2010) beskriver kommersiell data som när 

exempelvis ett undersökningsföretag tagit fram information som de sedan kan ta betalt 

för. Publicerad data är oftast tryckt i olika former, exempelvis litteratur eller akademisk 

skrift. Denna information är enkelt att komma åt samt att den tillhandahålls gratis 

(Christensen et al. 2010). 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att sekundärdata är till fördel för exempelvis 

studenter när de genomför sina examensarbeten. För denna studie har sekundärdata varit 

möjlig att samla in genom de databaser som Linnéuniversitetet tillhandahåller via sitt 

universitetsbibliotek. Framförallt har detta varit vetenskapliga artiklar samt 

referenslitteratur. Christensen et al. (2010) talar om att stora fördelar med sekundärdata 

är kostnaden och tidsaspekten. Att data är tillgängligt och fri för alla är något som vi har 

haft nytta av för denna studie då det är en uppsats för studiesyfte och inte en 

kommersiell rapport. Att också kunna få tillgång till information snabbt och enkelt 

istället för att undersöka vissa fenomen själva har likväl det underlättat datainsamlingen 

för denna rapport.  

 

2.6.3 Urvalstyper 

Yin (2011) beskriver urvalet för kvalitativa studier som avsiktligt urval. Anledningen att 

välja specifika datainsamlingsenheter ligger till grund för att endast arbeta med enheter 

som är relevanta för studiens område. Att välja respondenter som forskaren misstänker 

vara av annan åsikt än denne själv för det studerade ämnet är fördelaktigt enligt Yin 

(2011) då det minimerar risken för en snedvriden studie. Vid undersökningar kan 

urvalet delas in i två olika urvalstyper, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
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(Christensen et al. 2010). Sannolikhetsurval beskrivs som slumpmässigt där varje 

respondent väljs slumpmässigt där varje respondent har samma chans att komma med i 

urvalet. Motsatsen är icke-sannolikhetsurval där kan chansen inte förutses, Christensen 

et al. (2010) beskriver det som att respondenterna inte väljs slumpmässigt. 

 

Icke-sannolikhetsurval kan beskrivas i form av bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

slumpmässigt urval (Yin, 2011). Bekvämlighetsurvalet är inte att föredra då det enkelt 

kan bli snedvridet likväl som att det inte ger den mest informativa informationen, Yin 

(2011) hävdar därför att om det går att undvika ett bekvämlighetsurval skall detta göras 

även om det kan vara lättillgängliga källor. Christensen et al. (2010) menar istället att ett 

bekvämlighetsurval kan användas om de utvalda respondenterna är representativa för 

området i allmänhet.  Vidare för Yin (2011) resonemanget med att snöbollsurval kan ses 

som mer acceptabelt än bekvämlighetsurvalet. Ett snöbollsurval innebär att välja 

respondenter som sedan kan ge upphov till ytterligare respondenter, exempelvis leder en 

intervju till en annan intervjuperson (Yin, 2011). 

 

För denna studie har ett icke-sannolikhetsurval använts med anledning av studiens 

geografiska läge. Det teoretiska problemet som formulerats undersöks på ett företag för 

den Svenska marknaden således kommer studien att genomföras i Sverige vilket medför 

att det krävs ett urval av respondenter från Sverige. Kontakt har tagits med individer för 

den målgrupp som studien ämnar undersöka. Målgruppen är kommunicerad från 

uppdragsgivaren och anges som aktiva individer och/-eller med intresse för mode i 

åldrarna 18-45 år.  

 

Huvudsakligen grundar sig studien på ett bekvämlighetsurval eftersom kontakt har 

tagits med respondenter i forskarnas närhet som anses lämpliga för studiens område och 

målgrupp. Vi kan också argumentera för att insamling och sammansättande av 

fokusgrupper kan ses som ett snöbollsurval eftersom de satts samman utifrån 

rekommendationer från bekanta till forskarna. Vidare har också en intervju genomförts 

med uppdragsgivaren och deras expert på området med insyn i branschen. Fokus för 

studien ligger i konsumentens perspektiv och därav är också valet med att intervjua och 

genomföra fokusgrupper med i huvudsak individer på den Svenska marknaden relevant.  
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2.6.4 Personlig intervju 

En personlig intervju genomförs vanligtvis med en intervjuare och en respondent där en 

dialog utbytes mellan parterna (Christensen et al. 2010). Genom att formulera frågorna 

väl där de är kopplade till den teori som presenterats ger respondentens svar värdefull 

data för studien (Christensen et al. 2010). En fördel med att genomföra personliga 

intervjuer är att de skapar ett djup i diskussionen där undersökaren får förlängda svar, 

vilket är en stor skillnad mot exempelvis en enkätundersökning med förutbestämda svar 

(Christensen et al. 2010). De nackdelar som Christensen et al. (2010) beskriver är 

framförallt kostnaden med att genomföra intervjuer. Resonemanget som förs är att 

intervjuer tar tid vilket blir en kostnad för undersökaren, vidare underskattas också den 

restid det kan ta att ta sig till respondenten (Christensen et al. 2010).  

 

För denna studie kommer intervjuer att genomföras med individer i Sverige i åldrarna 

18-45 år. Antalet intervjuer kommer att vara 11 stycken vilka består av såväl kvinnor 

och män i Sverige, gemensamt för individerna är att de har ett intresse för motion, 

träning och/-eller mode då detta är studiens målgrupp. Grundtanken var från början att 

genomföra fler intervjuer, på grund av bortfall av olika anledningar. Då totala antalet 

respondenter inräknat både personliga intervjuer och fokusgrupper blev 29 individer ser 

vi det insamlade materialet som tillräckligt. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av 

Bryman och Bell (2013) som när forskaren använder sig av en lista med teman vilka 

kommer att samtalas om, listan utgörs vanligtvis i form av en intervjuguide och måste 

inte följa en strukturerad ordning. Överlag kommer dock intervjuerna att i den mån som 

det går att följa den ursprungliga ordningen vilket Bryman och Bell (2013) menar är 

vanligt vid en semistrukturerad intervju. Samma författare menar att en 

semistrukturerad intervju kännetecknas av att respondenten ges utrymme för att forma 

sina svar. Genom att utnyttja den formulerade intervjuguide som skapats och ge 

utrymme för respondenten att utveckla sina svar kommer alltså intervjuerna för denna 

studie att vara semistrukturerade.  

 

Genomförandet av intervjuerna har skett genom att undersökarna har sökt upp 

intervjupersonerna personligen. Respondenterna har givits utrymme att besvara varje 

fråga och tid för diskussion har tillgodosetts. Således har svaren som senare ligger till 

grund för studiens resultatdel givit ett djup och bredd genom de frågor som har 
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bearbetats. Ett visst bortfall av intervjuer existerar vilket kan härledas till logistiska 

svårigheter, sjukdom eller bortfall på grund av tidsbrist där respondenter inte haft 

möjlighet att deltaga då de varit upptagna med annat. Utifrån den analys och slutsats 

som studien presenterar kan vi se att det empiriska materialet tillför den djup och bredd 

som en kvalitativ studie kräver. Vi har också för denna studie träffat det 

fallstudieföretag som undersöks där vi genomfört en intervju med företagets 

marknadsdirektör. Intervjuen ägde rum på plats i Stockholm på fallstudieföretagets 

huvudkontor. Under intervjun behandlades ämnen för det valda forskningsområdet. En 

förklaring återges i bilaga B. Anledningen att en intervju ägde rum var för att skapa 

förståelse för Björn Borgs marknadsföring idag.  

2.6.5 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är enligt Christensen et al. (2010) när flera respondenter deltar samtidigt 

med syftet att flera individer kan komma fram till andra resonemang jämfört med en 

personlig intervju. En fokusgrupp kan samordnas genom en intervju som antingen är 

ostrukturerade eller semistrukturerade där fokus är att diskutera ett specifikt ämne 

(Christensen et al. 2010). Yin (2011) talar om fördelar respektive nackdelar med 

användandet av fokusgrupp. Fördelarna som Yin (2011) beskriver är effektiviteten 

genom att samtala med flera personer samtidigt, nackdelen blir således att diskussionen 

har en tendens att tappa sitt djup (Yin, 2011). Yin (2011) utvecklar sitt resonemang med 

att det kan vara lättare för människor/individer att uttrycka sina åsikter och tankar i 

grupp än vad de kan göra vid en personlig intervju.  

 

Fokusgrupperna som genomförts för denna studie är tre till antalet med 5-7 personer 

medverkande vid varje. Fokusgruppen har följt liknande intervjuguide som vid de 

personliga intervjuerna, en beskrivning ges vid operationalisering om hur frågorna är 

kopplade till teorin. Deltagarna består av samma urval som vid intervjuerna, vilket 

således blir individer i Sverige med intresse för motion, träning och/-eller mode. 

Deltagarnas ålder var mellan 19-43 vilket faller in under den målgrupp som tidigare 

presenterats.    

 

Fokusgrupperna har genomförts på respektive ort, forskarna har alltså åkt till de platser 

där deltagarna befinner sig. Att få tag på deltagare till fokusgrupperna visade sig bli 

problematiskt i dagens individuella samhälle där många har fullt upp med sitt. 
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Lösningen blev att utnyttja det kontaktnät som skribenterna besitter där individer som 

skribenterna känner gav rekommendationer om relevanta respondenter att medverka i 

fokusgrupperna. Resultatet blev att genomföra tre fokusgrupper vilka tog plats i Skåne, 

Blekinge och Västra Götaland. Deltagarna i sin tur sattes samman med kriteriet att 

befinna sig i studiens målgrupp.  

 

Fokusgruppen i Skåne bestod av fem deltagare i åldrarna 23-27 där alla uppgav sig för 

att ha ett intresse för antingen mode och/-eller motion. Fokusgruppen i Blekinge bestod 

av sex respondenter i åldrarna 19-43 vilka alla föll inom rätt målgrupp för studien. 

Fokusgruppen i Västra Götaland bestod av sju deltagare i åldrarna 22-24 vilket likväl 

faller in under studiens målgrupp. 

 

Genomförandet av fokusgrupperna gick till som så att i Blekinge lånades en sal på 

Blekinge Tekniska Högskola för att genomföra fokusgruppen. Respondenterna hade 

god tid att diskutera frågorna tillsammans vilket skapade en bredd och djup i de svar 

som återgavs. Då denna fokusgrupp hade en äldre person medverkande bidrog det till 

nya perspektiv där de yngre respondenterna fick en annan synvinkel på de diskuterade 

ämnena. Deltagarna var alla aktiva och bidrog till att diskussionen utvecklades. I 

fokusgruppen som hölls i Skåne lånades ett konferensrum i centrala Malmö. Där fick 

deltagarna en lugn och behaglig miljö att diskutera vilket bidrog till att diskussionen gav 

ett djup och bredd i sina svar. I Västra Götaland var fokusgruppen lagd till en neutral 

plats i form ett lånat hus. Platsen var lugn där det inte uppkom några avbrytande 

moment vilket var diskussionen till gagn. Respondenterna hade god tid till att diskutera 

där de alla var aktiva och engagerade. I den sista fokusgruppen var respondenternas 

åldersspann relativt litet vilket kan haft en inverkan på deras diskussioner.   

 

2.7 Operationalisering 

Begreppet operationalisering grundar sig i att det används för att beskriva 

tillvägagångssättet vid formulering av frågor kopplade till den mätning av begrepp som 

genomförs (Bryman & Bell, 2013). Begrepp förklaras av samma författare som 

grundstenarna i företagsekonomisk forskning vilka ska översättas till exempelvis 

intervjufrågor för den undersökning som skall genomföras. Genom att arbeta fram 

indikatorer för begreppen kommer forskaren fram till ett visst mått som skall 
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undersökas. För att få fram rätt indikatorer finns det olika sätt att genomföra detta på 

enligt Bryman och Bell (2013). Ett sätt som också används vid denna studie är att frågor 

utformas vilka blir en del i de intervjuer som respondenterna svarar på. Då indikatorerna 

kan grunda sig i flera olika källor kan det också enligt Bryman och Bell (2013) kopplas 

flera olika frågor till samma indikator.  

 

Det faktum att vi utfört en induktiv studie innebär dock att vi ej haft som mål att mäta 

begrepp, vi har använt begrepp som definitioner och vägledning i syfte med att 

konceptualisera det studerade fenomenet. Indikatorerna för vår studie blir således våra 

begrepp och teman. I vår operationaliseringstabell har vi valt att utgå ifrån två begrepp, 

varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. De teman/indikatorer som 

formulerats kan ses som delar av de begrepp som vi presenterat i tabellen. Anledningen 

till att vi delat upp begreppen varumärkesutvidgning och marknadskommunikation är 

att så tydligt som möjligt påvisa att vi undersöker det vi ämnar undersöka samt 

presenterar i vår teoretiska referensram. De teman vi valt att använda för begreppet 

varumärkesutvidgning är Identitet/image, lojalitet, differentiering och positionering. 

Begreppet marknadskommunikation har delats upp i teman digitala medier och 

traditionella medier. Varje tema/indikator kan besvaras av ett eller flera frågor från vår 

intervjuguide. I operationaliseringstabellen visar vi vilka frågor från vår intervjuguide 

som svarar på vilket eller vilka teman/indikatorer. Den intervjuguide vi skapat 

återfinnes som bilaga intervjuguide. Vi vill poängtera att frågorna i vår intervjuguide är 

breda i sin natur vilket tillåter respondenter att föra resonemang som kan beröra flera 

teman/indikatorer utifrån samma fråga, därför kan en fråga täcka flera 

teman/indikatorer.  
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Tabell 1 Operationaliseringstabell intervjuguide (egen) 
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2.8 Analysmetod 

Christensen et al. (2010) förklarar att beroende på om studien har en kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär finns det olika metoder för att analysera den data som forskaren 

tagit fram. Då vår studie har en kvalitativ karaktär kommer vi således att använda en 

kvalitativ analysmetod. En kvalitativ studie fokuserar på helheten och vanligt vid 

kvalitativa studier är att det krävs stora mängder data för att möjliggöra denna typ av 

analys (Christensen et al. 2010). Vi har som tidigare nämnt samlat in data genom 

intervjuer och fokusgrupper, de genomförda intervjuerna har alla spelats in på 

mobiltelefoner för att vi ska kunna lyssna på innehållet i efterhand. Vi har även valt att 

transkribera samtliga intervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som att 

forskaren dokumenterar intervju innehållet i skrift. Detta har underlättat för oss i den 

mån att samtliga intervjuer enklare kunnat jämföras och mönster har blivit tydligare att 

urskilja.  

 

Det finns enligt Christensen et al. (2010) flera sätt för att analysera kvalitativ data, men 

vad som är gemensamt är att målet är att upptäcka och belysa underliggande mönster i 

den sociala verklighet som undersöks. Vad som här skiljer en kvalitativ analysmetod 

från en kvantitativ är att den kvalitativa bör ses som en process, med detta menas att 

insamling av data och analys sker samtidigt. Insamlingsfasen blir oftast mest 

dominerande i början, men efter att en del data samlats in kommer forskaren att övergå 

till analysarbete, vilket till en viss del kan styra och påverka den senare delen av 

insamlingsfasen. Christensen et al. (2010) menar att det är ofrånkomligt för forskaren 

att inte börja analysera data utifrån den första eller några av de första genomförda 

intervjuerna. Av denna anledning baseras flera kvalitativa analysmetoder på en 

kombination av insamling och analys.  

 

I den kvalitativa analysmetoden finns det tre överlappande processer, reduktions-, 

struktur- och visualiseringsprocessen. Reduktionsprocessen innebär att insamlad data på 

något sätt kodas, sammanfattas eller organiseras (Christensen et al. 2010). Vi har utifrån 

genomförda intervjuer och fokusgrupper transkriberas samtliga inspelade samtal.  

 

Struktureringsprocessen innebär att de nyckelord som arbetets fram genom 

reduceringen nu relateras till varandra för att skapa mönster. Vår intervjuguide består av 
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ett antal frågor som alla går att relatera till ett eller flera teman, vilket i sin tur har 

underlättat arbetet att relatera data till specifika områden som exempelvis image eller 

kommunikation. Visualiseringsprocessen innebär att den numera strukturerade 

insamlade data sammanfattas eller omvandlas till sammanfattade bildfigurer, detta blir 

det sista steget som lägger grunden för den slutliga analysen. Ju fler intervjuer vi 

genomförda insåg vi att det inte längre resulterade i ny typ av svar eller information från 

respondenterna, vilket innebar att vi nått teoretisk mättnad (Christensen et al. 2010) 

 

2.9 Studiens trovärdighet 

Christensen et al. (2010) förklarar att en studie bör spegla verkligheten på ett trovärdigt 

sätt. Ett annat sätt att förklara studiens trovärdighet på är enligt Bryman och Bell (2013) 

att bedöma studien från två kriterier, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet beskrivs av 

samma författare med fyra underkriterier vilka förklaras som tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet beskrivs som att säkerhetsställa forskningen som gjorts är i enlighet med 

de regler som finns där det är viktigt att forskaren har fått rätt uppfattning om den 

verklighet som existerar. För att få reda på om resultatet stämmer överens med den 

sociala verklighet som studerats vid en kvalitativ studie kan det insamlade materialet 

rapporteras till de undersökande. De får då möjlighet att ta del av resultatet där de kan 

poängtera en feltolkning eller dylikt (Bryman & Bell, 2013). För denna studie har det 

empiriska materialet diskuterats med respondenterna i samband med intervjuer och 

fokusgrupper så inga misstolkningar skall uppkomma.  

 

Överförbarheten beskrivs som hur pass sannolikt det är att resultatet kan överföras till 

en annan situation. Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativ forskning fokuserar 

på djup och inte bredd, bredd anses mer vanligt vid exempelvis kvantitativa studier. 

Utförliga beskrivningar skall underlätta för andra att se att resultatet är överförbart till 

en annan miljö. Genomförandet av denna studie har beskrivits utförligt för att underlätta 

att överföra studien på andra områden där metoden kan komma till nytta. 

 

Pålitlighet kan beskrivas som att det finns en beskrivning för hur studien praktiskt har 

genomförts. Pålitligheten är oftast svår att bedöma för kvalitativa studier då det är en så 
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pass stor mängd data som samlas in vilket medför problematik att undersöka i detalj. 

Begreppet skall förtydliga att studien säkerhetsställs genom att det finns beskrivningar 

och/-eller förklaringar till varför och hur saker och ting har genomförts (Bryman & Bell, 

2013). För denna studie har det varit flertalet seminarium där såväl examinator och 

andra deltagare fått möjlighet till att objektivt studera studien och dess genomförande. 

Likväl har studien studerats av en handledare under processens gång där handledaren 

har fått möjlighet att kommentera och granska innehållet samt genomförandet.  

 

Det sista underkriteriet beskrivs med att forskaren skall kunna konfirmera att denne har 

varit objektiv i sina studier, personliga värderingar och dylikt skall inte spegla studiens 

resultat. En forskares inriktning skall enligt Bryman och Bell (2013) inte påverka 

utförandet av de slutsatser som formuleras. Författarna av denna studie har i den mån de 

har kunnat medvetet försökt att vara så pass objektiva som går för att genomföra en så 

bra studie som möjligt. 

 

Den andra delen av de två huvudbegreppen för studiens trovärdighet i kvalitativa studier 

är äkthet. Äkthet beskrivs bland annat som att studien skall ge en rättvisande bild av det 

som faktiskt har undersökts. Studien bör således ge en korrekt bild om individers 

uppfattningar och åsikter då de deltagit i undersökningen. Genom att ha tillhandahållit 

beskrivningar av de val som har gjorts samt gått igenom det insamlade materialet 

flertalet gånger har författarna haft som mål att inte undgå viktiga delar för studiens 

äkthet och konfirmering.  

 

2.10 Replikation och Reliabilitet 

För en kvantitativ studie innebär en låg reliabilitet om samma fråga ställs flera gånger 

till en respondent och denne svarar olika blir reliabiliteten låg. Vid en kvalitativ studie 

gäller inte samma regel, vid kvalitativa studier resonerar forskningen snarare åt att 

respondenten kan ha fått nya insikter eller tillförskaffat sig ny kunskap för ämnet (Patel 

& Davidson, 2013). Om fenomenet uppstår behöver detta inte ha en negativ inverkan på 

resultatet. Den kvalitativa forskaren resonerar att begreppet reliabilitet blir ointressant 

för kvalitativ forskning då studien inte kommer att exakt kunna återupprepas 

(Christensen et al. 2010; Patel & Davidson, 2013). Detta kan liknas vid resonemanget 
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som Bryman och Bell (2013) för i samband med begreppet replikation. En kvalitativ 

studie får samma problematik med replikationen som med reliabiliteten. 

 

Kvalitativa studier kan vara svåra att replikera med anledning av dess ostrukturerade 

form samtidigt som forskningen blir beroende på forskarens egen uppfattning enligt 

Bryman och Bell (2013). Hur som helst är replikation omtvistat där vissa forskare 

skattar replikation lågt samtidigt som andra skattar det högt. Vanligtvis skattas 

replikation högre vid exempelvis kvantitativa studier än vid kvalitativa enligt Bryman & 

Bell (2013). Något som nämns är att det är viktigt att beskriva tillvägagångssättet för en 

studie för att möjliggöra en replikation, även om det till stor sannolikhet inte kommer att 

kunna genomföras (Bryman & Bell, 2013).  

 

Christensen et al. (2010) menar att reliabiliteten är starkt kopplad till undersökaren själv 

vilket resulterar i att om någon annan skall genomföra studien kommer denne inte 

kunna anta undersökarens skepnad. På grund av den osäkerhet som finns kring 

replikation och reliabilitet vid kvalitativa studier värderar vi för denna studie 

replikerbarheten och reliabilitet på ett sätt där det skall finnas underlag för att 

genomföra studien igen. Genom att beskriva tillvägagångssättet noggrant ges 

möjligheten att försöka replikera studien. 

 

Då denna studie utförs till grund för en civilekonomexamen skiljer den sig något mot en 

klassisk akademisk uppsats. Då det praktiska problemet har en större roll för studien 

kan det exempelvis uppstå svårigheter med att problemet som undersöks bör uppstå 

igen i samma verklighet som vi lever i idag. Patel och Davidson (2013) samt 

Christensen et al. (2010) för resonemanget att vår samtid är föränderlig vilket bidrar till 

att varken undersökaren eller någon annan kommer att komma fram till exakt samma 

resultat vid kvalitativ forskning. Därför blir begreppen reliabilitet och replikerbarhet av 

den tyngd för en kvalitativ studie som validiteten, ett sätt att se på det är att reliabiliteten 

och replikerbarheten blir en del av validiteten vilket förklaras av (Patel & Davidson, 

2013; Christensen et al. 2010). Forskarna för denna studie ämnar återge och beskriva 

hur studien har genomförts på ett så pass utförligt sätt att det skall ge en möjlighet för 

andra forskare att genomföra studien igen.  
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2.11 Validitet  

Vid kvalitativa studier innebär validitet att begrepp och insamlad data tolkats på ett 

relevant sätt vilket leder till att slutsatserna ger en så korrekt bild som möjligt av den 

verklighet och situation som studerats (Yin, 2011). Christensen et al. (2010) menar att 

begreppet har sitt ursprung från kvantitativ forskning där validiteten mäts genom 

statistiska mått. Dock är validiteten viktig likväl vid kvalitativa studier och används för 

att studera att studien mäter det den ämnar mäta tillförlitligt. Christensen et al. (2010) 

beskriver att kvalitativ data vanligtvis genereras vid en fallstudie, där studien ämnar 

undersöka flera variabler för ett fåtal respondenter i jämförelse med kvantitativa studier.  

 

Patel och Davidson (2013) förklarar begreppet genom ett exempel som bygger på att 

intelligens inte är något vi varken kan studera eller ta på, istället måste vi definiera det. 

Först när det existerar en klar definition kan det konstrueras ett instrument som visar på 

att undersökaren faktiskt undersöker det den ämnar undersöka. Om forskarna 

undersöker det de ämnar undersöka beskrivs studien som att vara av god validitet (Patel 

& Davidson, 2013). I ett utvecklat resonemang beskriver Patel och Davidson (2013) 

validiteten som innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten. Innehållsvaliditeten 

beskrivs som en analys av instrumentet där analysen kopplas samman med den 

teoretiska referensramen för studien. 

 

Genom att beskriva de begrepp som skall undersökas i litteraturstudien för att senare 

översätta dem till variabler, variablerna formar sedan de frågor som undersökaren 

använder vid datainsamlingen (Patel & Davidson, 2013). Det är detta förfarande som 

benämns som innehållsvaliditeten vilket senare visar sig i om det är en god 

innehållsvaliditet för studien. Bryman och Bell (2013) förklarar att en studie bör följa de 

förutbestämda regler och praxis som finns. Genom att följa uppsatta regler och praxis 

kommer studiens resultat att uppnå en god tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Ett 

ytterligare sätt att stärka validiteten är enligt Patel och Davidson (2013) den samtidiga 

validiteten. Dock är den samtidiga validiteten svår att mäta vid kvalitativa studier vilket 

leder till att fokus för denna studie ligger på en innehållsvaliditet. En bra grund är att 

litteraturgenomgången är tydlig och att den granskas av kunniga individer inom ämnet. 

För denna studie är det framförallt vår handledare som handleder oss likväl de 
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opponenter som opponerar på författarnas studie. Slutligen går studien genom en 

granskning av examinatorn vilken är expert för området marknadsföring.  

Genom att tydligt visa på koppling mellan vald teori och insamlad empiri vill vi visa att 

studiens validitet är av god karaktär. Den teori vi samlat in består genomgående av stora 

centrala begrepp där det finns mycket tidigare forskning. Vår insamlade empiri baseras 

på intervjuer och fokusgrupper med konsumenter i olika sammanhang där frågorna som 

vi använt ligger till grund i två stora delar av vår teori, varumärkesutvidgning och 

marknadskommunikation. Vår operationalisering visar på en mer detaljerad nivå hur 

specifika frågor relateras till viss teori. Våra genomförda intervjuer och fokusgrupper 

har beskrivits utförligt i empirin, för att minimera risk för feltolkning. En annan åtgärd 

för att vi som forskare inte ska feltolka respondenternas svar är att vi aktivt genom 

samtliga intervjuer ställt kontrollfrågor och försäkrat oss om att vi förstått 

respondenternas svar och resonemang.  

 

2.12 Forskningsetik 

Forskningsetik beskrivs av Christensen et al. (2010) som ömsesidig respekt mellan 

forskare och respondent. Etik spelar en viktig roll vid framförallt insamling av 

primärdata såsom vid intervjuer och/-eller fokusgrupper, de etiska aspekterna måste 

värderas noga vid alla typer av möjligheter till att någon eller några tar fysisk, psykisk 

eller ekonomisk skada (Christensen et al. 2010). Yin (2013) talar om öppenhet hos 

forskaren och beskriver det som att alla forskare bör vara så pass öppna som möjligt 

med sin forskning. Det skall finnas en öppenhet med forskarens tankar och åsikter där 

denne inte har för avsikt att dölja något (Yin, 2013). Yin (2013) fortsätter sitt 

resonemang med öppenhet om att det bör finnas ett stimulerande klimat mellan forskare 

och respondenter. Forskaren skall förklara och förtydliga vad syftet med forskningen är 

och varför respondenterna behövs för att studera ett visst ämne. Genom att få 

respondenternas godkännande att använda dem som referenser i forskningen skapas 

också en god forskningsetik där forskare och respondenter är överens (Yin, 2013). 

Christensen et al. (2010) talar om att forskningen skall ha respondenterna i åtanke vid 

publicering av studien där forskaren skall se till respondenternas bästa.  

 

Vid genomförandet av intervjuer och fokusgrupper har vi beaktat de etiska aspekterna 

genom att vara öppna med studiens bakgrund. Vi har också försökt att få alla 
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respondenter så pass delaktiga som möjligt genom att stimulera ett öppet klimat där alla 

får delge sin åsikt. Exempelvis har vi under fokusgrupper och intervjuer respekterat 

varje individs åsikter och värderingar där alla fått utveckla sina resonemang och tala till 

punkt utan att bli avbruten.  

 

2.13 Metodkritik 

För denna studie har en kvalitativ metod använts vilket bör ge kritik till studiens 

resultat. Kvalitativ metod har gett studien ett djup vilket har främjat djupet i den analys 

som återges, dock bidrar det också till att resultatet är svårt att generalisera. En 

förbättring av studien hade kunnat uppnås genom att likväl inkludera ett kvantitativt 

förhållningssätt. Ytterligare en kritisk aspekt är att studiens resultat bygger på intervjuer 

och fokusgrupper. Om exempelvis en kvantitativ metod istället hade nyttjas hade det 

insamlade materialet inte i samma mån kunnat påverkas av författarna för denna studie.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör för studiens teoretiska referensram som vilket utgör studiens 

grund. Teori från tidigare forskning presenteras för att skapa grundläggande förståelse 

för området som studien berör. Studiens teoretiska referensram baseras huvudsakligen 

på varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. Kapitlet ligger till grund för 

senare presenterat empiriskt material, analys och slutsats.   

3.1 Varumärke 

I en allt mer komplex värld där konsumenter har mindre tid och fler 

konsumtionsmöjligheter har företags varumärken kommit att bli en vital tillgång. Ett 

starkt varumärke kan här vara det som gör skillnaden för konsumenten när det kommer 

till att välja produkt eller tjänst (Keller et al. 2012; VanAuken, 2003). En beskrivning av 

innebörden för ett varumärke är enligt Kapferer (2008); Keller et al. (2012) att ett eller 

flera tecken ska påvisa ursprunget för produkten och/-eller tjänsten och samtidigt skilja 

denna produkt eller tjänst från konkurrenter.  

 

Organisationen American Marketing Association (2017) beskriver ett varumärke som 

ett namn, symbol, term eller design vars uppgift är att identifiera och särskilja en typ av 

produkt eller tjänst från andra aktörer som erbjuder liknande produkter eller tjänster. Att 

välja just namn, symbol, term eller design är enligt Keller et al. (2012) nyckeln för att 

differentiera och särskilja ett varumärke från konkurrenter och benämns som 

varumärkens olika element.  

 

Varumärkens element kan baseras på personer, platser och/-eller ha ett förklarande syfte 

om vilken verksamhet som företaget är aktivt inom. Fill (2013) och Kapferer (2008) 

menar båda att ett starkt varumärke ska vara utstickande och därmed differentieras från 

konkurrenter och skapa tillit hos konsumenten. Kapferer (2008) argumenterar över att 

ett varumärke bör granskas som ett system, ofta fokuseras endast symbolen eller namnet 

på varumärket. Vad som utöver symbolism och namn bör beaktas är enligt samma 

författare, varumärkets koncept och produkten eller tjänsten.  
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Treffner (2011) beskriver ett varumärkes funktion som bärare av ett budskap. 

Varumärket förmedlar ett budskap till konsumenten där konsumentens tolkning av detta 

budskap avgör om resultatet blir ett köp. Treffner (2011) förklarar att företaget bakom 

varumärket har som mål att budskapet uppfattas på ett visst sätt av konsumenten då det 

alltid är konsumenten som avgör hur budskapet uppfattas.   

 

Keller et al. (2012) utvecklar resonemanget om varumärkets funktion och betraktar det 

från två huvudperspektiv, konsumenten och företaget. För konsumenten fyller 

varumärket en rad funktioner, en funktion ett varumärke har för konsumenten beskrivs 

som att varumärket ger konsumenten information om vilket företag som ligger bakom 

produkten eller tjänsten. Keller et al. (2012) förklarar att varumärken får en viss 

betydelse för konsumenter vilket baseras på tidigare erfarenheter. Konsumenter 

upptäcker med tiden att vissa varumärken motsvarar eller inte motsvarar deras 

förväntningar vilket leder till att varumärket exempelvis fyller en roll med att 

konsumenten enkelt skall kunna navigera till sitt favoritmärke. Fill (2013) följer 

resonemanget om att ett varumärke har olika innebörd för konsumenter och företag. 

Samma författare menar på att den teknologiska utveckling med internet, sociala medier 

och bloggar har konsumenter fått en större roll när det kommer till att definiera ett 

varumärke, företag har på grund av detta fått det allt svårare att influera och få 

konsumenter att uppfatta varumärket så som företaget önskar (Fill, 2013). 

  

Enligt Kapferer (2008) har konsumenter en bild eller uppfattning av ett varumärke och 

beskriver detta som att ett system av associationer, dessa lägger grunden för relationerna 

mellan konsumenter och företag vilket kan beskrivas som brand image. Ett företags 

brand image kan ge konsumenten en bild av inom vilket område varumärket är aktivt, 

vilket segment varumärket tillhör rent kvalitetsmässigt. 

  

För att förstå hur ett varumärke kan differentieras från konkurrenter är det viktigt att 

förstå hur ett varumärke är uppbyggt, vilket enligt Fill (2013) grundas i två attribut, inre 

och yttre.  De inre attributen hänvisar till funktionella aspekter av produkten, 

exempelvis form, produktens fysiska kapacitet eller dess prestanda. Skulle de inre 

attributen förändras hade produkten förändrats. De yttre attributen är de som inte 

förändrar produkten även om de ändras, dessa kan vara saker som varumärkesnamn, 
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marknadskommunikation eller pris. De yttre attributen används av konsumenter för att 

skapa associationer som ger varumärket en betydelse, därför används ofta dessa yttre 

attribut för att skilja på varumärken från konsumenternas perspektiv (Fill, 2013). 

 

Biel (1997) menar att ett varumärke baseras på tre element och beskriver dessa som att 

ett varumärke påstås kunna leverera vad som utlovas, varumärket ska även ha någon 

form av personlighet och det sista elementet som bygger ett varumärke är att skapa 

individuella relationer till dess konsumenter.  

 

I stora företag finns det ofta flera varumärken, hur dessa varumärken är relaterade till 

varandra kan enligt Fill (2013) ha huvudsakligen två strukturer, varumärkes hus eller 

hus av varumärken. Ett varumärkes hus kännetecknas av ett övergripande varumärke 

som äger ett antal varumärken där målet är att dominera en viss marknad genom dessa 

mindre varumärken, exempelvis Disney eller IBM. Ett hus av varumärken kännetecknas 

istället av där ett antal varumärken ägs av samma övergripande varumärke men har utåt 

sett ingen relation till varandra, exempelvis General Motors eller Procter & Gamble. Fill 

(2013) poängterar samtidigt att det ofta handlar om kombinationer mellan dessa två 

strukturer.  

 

3.1.1 Varumärkets identitet (brand identity) 

Varumärkets identitet kan beskrivas som hur ett varumärke genom olika kanaler sänder 

ut ett budskap om vad varumärket faktiskt står för, vad som gör ett visst varumärke 

unikt och därmed differentieras från konkurrenter (Kapferer, 2008). Genom en unik 

varumärkesidentitet som skiljer varumärket från konkurrenter kommer varumärket 

enligt Roy och Banarjee (2014) att fånga konsumentens uppmärksamhet. Sääksjärvi och 

Samiee (2011) beskriver ett varumärkes identitet som hur varumärket strävar efter att bli 

uppfattat. Ett varumärke med en tydlig identitet bör kunna beskriva hur varumärket 

skiljer sig från mängden, vilken typ av värde som levereras och i vilken marknad är 

varumärket aktivt inom (Kapferer, 2008). Roy och Banarjee (2014) beskriver 

varumärkesidentitet som summan av ett varumärkes olika uttryck som utspelar sig i 

produkten, organisationen, symboler och personer. Att tydliggöra ett företags 

varumärke genom dess styrkor, värden och visioner är likväl viktigt för att framhäva ett 

varumärkes identitet enligt Roy och Banarjee (2014).  
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Fill (2013) förklarar att ett varumärkes identitet bör ses som hur ett företag eller 

varumärke vill bli uppfattat av dess konsumenter. Wheeler (2013) menar att en tydlig 

varumärkesidentitet är det som lägger grunden för igenkännande från konsumenter, 

identiteten underlättar för konsumenter att skilja på konkurrenter och gör varumärket 

mer levande vilket gör det enklare för konsumenter att relatera och skapa relationer till 

varumärket. Varumärken med en stark identitet skapar sig konkurrensfördelar enligt 

Roy och Banarjee (2014) vilket bidrar till ett stabilt varumärke som enkelt kan anpassas 

mot marknadsförändringar. Ett problem är enligt Kapferer (2008) att en del varumärken 

inte grundar en tydlig och korrekt identitet, vilket leder till kommunikationssvårigheter 

mellan varumärke och konsumenter.  

 

Ett begrepp som är vanligt förekommande i samband med varumärkets identitet är 

varumärkets image vilket Sääksjärvi och Samiee (2011) och Fill (2013) beskriver som 

den bild konsumenterna skapar om varumärket. Genom att skapa en tydlig och korrekt 

identitet för varumärket och genom väl utförda marknadsföringsstrategier menar samma 

författare att chansen är betydligt högre att konsumenternas image liknar den identitet 

varumärket önskar skicka ut.  

 

Fill (2013) påpekar att det är konsumenternas egen uppfattning som styr hur de beaktar 

varumärkets image. Ett alternativ för att påverka konsumentens uppfattning om ett 

varumärke är enligt Kapferer (2008) att förändra/förtydliga varumärkets identitet och/-

eller att se över hur dess identitet kommuniceras ut. Kapferer (2008) förklarar likväl att 

ett varumärke kan ha en tydlig identitet men har i något led i kommunikationsprocessen 

svårigheter att kommunicera ut vad de vill vilket skapar problematik med hur 

varumärket uppfattas. En modell som förklarar ett varumärkes identitet är Kapferers 

Brand identity prism, modellen består av sex olika identiteter, den fysiska identiteten, 

personlighet, relationer, kultur, reflektion och slutligen självbild. De sex identiteterna är 

uppdelade i två dimensioner, avsändaren kontra mottagaren och interna kontra externa 

utbyten (Kapferer, 2008).  

 

Den fysiska identiteten beskrivs som materiella delar av varumärket eller produkten, 

exempelvis Coca Colas flaskor. Varumärkets personlighet byggs upp med tiden genom 

all kommunikation som sker från varumärket, ett effektivt sätt enligt Kapferer (2008) är 
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att bygga upp varumärkets personlighet genom att anlita en talesperson. Relationer 

avser de externa relationer varumärket har till sina konsumenter och kulturen ses istället 

som den egna interna företagskulturen inom varumärket. Reflektion baseras på hur 

konsumenten uppfattar varumärket, vilken grupp är stereotyp för ett visst varumärke 

eller produkt. Självbilden baseras på individens självbild och kan ses som en jämförelse 

mellan varumärke och konsument. Konsumenter ämnar konsumera varumärken vars 

självbild speglar varandra.  

 

Genom att reflektera över dessa sex olika identiteter kan företag och marknadsförare få 

en bättre förståelse varför konsumenter väljer eller inte väljer att konsumera deras 

varumärke. Det blir också enklare för ett varumärke att definiera dess identitet men 

också hur viktig kommunikationen från avsändare till mottagare är för att nå ut med 

önskat budskap.  

 

 

Figur 1 Brand identity prism (Kapferer, 2008) 

 

Sääksjävi och Samiee (2011) bryter även dem ned begreppen image och identitet i 

subgrupper. Varumärkets identitet delas upp i kunskap om varumärket, från 

varumärkets/företagets perspektiv, varumärkets syfte, skillnad från konkurrenter och 

vad de erbjuder. Samma författare delar upp image i undergrupper såsom varumärkets 

trovärdighet, varumärkets karaktärsdrag, konsumenternas övergripande attityd för 

varumärket samt dess känslor för varumärket.  
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3.1.2 Varumärkets image (brand image) 

Keller et al. (2012) definierar varumärkets image som hur konsumenten uppfattar ett 

varumärke, men det finns flera faktorer som kan påverka hur konsumenten skapar en 

uppfattning av varumärket. En stark varumärkes image baseras ofta på 

marknadsföringskampanjer och skapar starka fördelaktiga och unika associationer om 

varumärket i konsumentens tankar. Men det är inte endast genom styrd 

marknadskommunikation konsumenter skapar sin image för varumärket, det baseras på 

egna personliga upplevelser med varumärket eller företaget, information eller åsikter 

om varumärket/företaget från andra håll än direkt från företaget. 

En ofta bakomliggande orsak till att konsumenter skapar en uppfattning om ett 

varumärke/företag är genom information eller åsikter de tagit del av via word of mouth 

menar Keller et al. (2012). Ett annat vanligt förekommande sätt för konsumenter att 

skapa sin image för ett varumärke/företag är genom olika former av media. Hur en 

konsument skapar sin image för ett varumärke/företag är väldigt unikt och kan baseras 

på platser, personer eller olika former av event. Solomon et al. (2013) menar att allt 

efter internets framgång har det skapats flera typer av forum och plattformar där 

konsumenter kan recensera produkter och upplevelser med varumärket, vilket bidrar till 

hur konsumenten uppfattar varumärket eller företaget bakom varumärket. Samma 

författare menar att ett varumärkes image kan jämföras med en typ av personlighet, som 

då skapas genom flera marknadskanaler. Solomon et al. (2013) förklarar att 

konsumenter ofta väljer varumärken/företag där deras personliga identitet liknar eller 

önskar liknas med varumärkets image. I de fall där konsumenten identifierar sig med 

varumärket är möjligheten stor att denne blir lojal mot varumärket för framtiden.  

 

3.1.3 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet förklaras av Loken et al. (2010) som ett omtvistat begrepp inom 

marknadsföring. Definitionen är inte helt klar då vissa menar på att varumärkeslojalitet 

bygger på konsumentens upprepade köp av exempelvis en produkt vilket Loken et al. 

(2010) menar på att det är en alldeles för stor förenkling av begreppet. Vidare förklarar 

Loken et al. (2010) varumärkeslojalitet som en konsuments anförtroende mot ett 

specifikt varumärke. Solomon et al. (2013) för ett liknande resonemang och beskriver 

varumärkeslojalitet som återupprepade köp av ett varumärke som baseras på tidigare 

positiva erfarenheter i samband med konsumtion av samma varumärke. 
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Varumärkeslojalitet kan inte enbart härledas till en konsuments vanor, det finns en 

underliggande faktor till konsumentens beteende (Solomon et al. (2013); Loken et al. 

(2010). Varumärkeslojalitet tar enligt Solomon et al. (2013) tid att bygga upp och 

baseras på kommunikation från varumärket vilket kan leda till en relation mellan 

konsument och varumärke. Kotler och Armstrong (2012) beskriver vikten av att skapa 

varumärkeslojalitet med exemplet att kostnaden för att behålla en kund är fem gånger så 

billigt jämfört med att attrahera en ny. Fill (2013) menar att befintlig varumärkeslojalitet 

minskar de risker som är relaterade till nya produktlanseringar.  

 

Genom att studera konsumentens psykologiska beteende, attityd och/-eller uppenbara 

lojala beteenden i förhållande till ett varumärke kan varumärkeslojalitet undersökas 

enligt Loken et al. (2010). Anförtroendet eller den psykologiska tillgivenheten bygger 

på konsumentens erfarenhet från varumärket sedan tidigare och/-eller konsumentens 

upplevda värde för varumärket. Genom konsumentens positiva upplevelse av 

varumärket över tiden kan lojalitet och tillit skapas enligt Loken et al. (2010). Ju mer 

tillfredsställd konsumenten blir med varumärket ökar dess tillit vilket i förlängningen 

ökar konsumentens lojalitet till varumärket. Trots detta diskuterar Loken et al (2010) att 

konsumentens tillfredsställelse inte är grunden till varumärkeslojalitet, detta då 

forskning visar på att även om konsumenter är tillfredsställda behöver de inte vara lojala 

mot varumärket.  

 

Varumärkeslojalitet baseras på tre faktorer menar Loken et al. (2010), vilka beskrivs 

som utförande, samband och stimulans. Utförandet kännetecknas av konsumentens 

upplevelse av varumärket under en längre period, beroende på hur konsumenten anser 

att varumärket presterat och lyckats leva upp till dess förväntningar kommer en viss 

nivå av lojalitet att byggas upp. När konsumenten kommer i kontakt med produkten i ett 

första skede blir upplevelsen av produkten viktig. Produktens attribut och egenskaper 

spelar en avgörande roll för om konsumenten kommer att skapa ett förtroende/lojalitet 

för varumärket (Loken et al. 2010).  

 

Vidare beskriver Loken et al. (2010) sambandet mellan konsument och varumärket. Här 

handlar det om att arbeta med att konsumenten skall kunna identifiera sig med 

varumärket, det bör således finnas en tydlig linje mellan konsumentens självuppfattning 
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och varumärket. Kopplingen mellan konsument och varumärke är viktigt i ett längre 

perspektiv för att skapa varumärkeslojalitet. Loken et al. (2010) beskriver att företag 

kan använda sig av exempelvis kända personer som konsumenten kan relatera till och 

på så sätt skapa en koppling mellan varumärket, kändisen och konsumenten. Det är 

oftast enklare för en konsument att känna tillhörighet med en annan individ, kända 

personer fungerar bra som varumärkets representant då de exponeras mot sina fans 

(Loken et al. 2010). Att skapa relationer eller kopplingar mellan varumärken och 

konsumenter är en viktig del för att skapa varumärkeslojalitet (Loken et al. 2010).  

 

Den sista faktorn i att skapa lojalitet för ett varumärke är enligt Loken et al. (2010) att 

införa lojalitetsprogram som stimulerar konsumenten att använda sig av varumärket. 

Lojalitetsprogram skapar ett extra värde för konsumenten vilket bidrar till att 

konsumenten kan bli mer lojal mot varumärket. Vidare talar Loken et al. (2010) om att 

exempelvis lojalitetsprogram är mest fördelaktigt för stora företag med en hög 

marknadsandel även om samma författare också menar att det kan finnas möjligheter till 

att använda sig av det för varumärken som växer mycket. Ytterligare fördelar med 

lojalitetsprogram är enligt Loken et al. (2010) den data företaget kan samla in av sina 

konsumenter där de senare kan individanpassa sin kommunikation. Problematiken som 

beskrivs med lojalitetsprogram är att det är svårt att se om konsumenten är lojal mot 

varumärket eller om det mer beror på de ekonomiska incitamenten där företaget 

konkurrerar med pris (Loken et al. (2010).  

 

3.1.4 Segmentering, differentiering och positionering 

Segmentering 

Segmentering innebär att konsumenter på en marknad delas upp i undergrupper för att 

varumärket/företaget enklare kan få en överblick om vilken deras målgrupp är (Kotler 

och Keller, 2012). Samma författare menar att det finns tre klassiska typer av 

segmentering, geografisk, demografisk och psykografisk. Vid en geografisk 

segmentering delas marknaden upp rent geografiskt, till exempel länder, städer eller 

ytterligare lokalt. Den demografiska segmenteringen innebär att marknaden delar upp 

konsumenter i grupper baserat på ålder, storlek på familj, kön, inkomst, utbildning, 

generation, kultur och religion. Demografisk segmenteringen är den mest populära 

typen av segmentering menar Kotler och Armstrong (2012) främst eftersom 
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demografiska variabler är enklare att mäta, samt eftersom demografisk segmentering 

visar vad konsumenter efterfrågar och använder vilket ofta går att delas upp mellan 

olika demografiska grupper. Psykologisk segmentering fokuserar på konsumentens 

beteende, här värderas deras livsstil, personliga egenskaper och värderingar (Kotler & 

Keller, 2012). Kapferer (2008) förklarar att varje varumärke och företag bör segmentera 

noggrant, genom att tydligare se och förstå vilka konsumenter som ingår i varumärkets 

målgrupp blir det enklare att välja ut passande kommunikationskanaler och nå ut till 

dessa konsumenter.  

 

Differentiering 

Differentiering handlar enligt Keller et al. (2012) och Fill (2013) om hur ett varumärke 

eller produkt skiljer sig från konkurrenter på samma marknad. Differentiering har 

kommit till att bli en viktig komponent eftersom det idag finns fler aktörer på 

marknader och fler produkter som liknar varandra Keller et al. (2012). Kotler och Keller 

(2012) förklarar att differentiering kan leda till en konkurrensfördelar eftersom en väl 

differentierad produkt enklare kan skiljas från konkurrenter från konsumentens 

perspektiv. Här finns ett samband mellan differentiering och positionering menar Kotler 

och Keller (2012). Vill exempelvis varumärket eller produkten differentieras som av 

högre kvalité jämfört med konkurrenter måste kvalitet vara något konsumenten 

värdesätter. Differentiering är enligt Kotler och Keller (2012); Keller et al. (2012); Fill 

(2013) en viktig komponent i ett varumärkes eller produkts positionerings process.  

 

Det finns flera sätt att differentiera ett varumärke eller produkt, Kotler och Keller (2012) 

som differentiering genom anställda som är kunnigare, trevligare och flexiblare än 

konkurrenter. Ett annat sätt att differentiera är genom service, där snabbare 

leveranssystem, effektivare lösningar skiljer ett varumärke från ett annat. Ett tredje sätt 

att differentiera sitt varumärke eller produkt kan även vara genom image vilket kan 

attrahera konsumenter då de enklare kan relatera till varumärket eller produkten. Enligt 

Fill (2013) kan marknadskommunikation bidra till att differentiera ett varumärke eller 

produkt, exempelvis genom en väl utformad marknadskommunikation är det enklare att 

nå konsumenten. Samma författare menar att differentiering har kommit att bli 

nödvändigt på grund av den intensifierade konkurrens som råder på dagens 

konsumentmarknad.  



 

 

 

40 

 

Positionering 

Positionering handlar om processen där ett varumärke skapar sin identitet och når ut 

med denna till önskad målgrupp och marknad, målet är att placera varumärket eller 

produkten i konsumentens tankar för att senare kunna maximera försäljningen (Kotler & 

Keller, 2012). En tydlig positionering visar konsumenten varför ett visst varumärke eller 

produkt besvarar konsumentens efterfrågan på ett unikt sätt. För att kunna positionera 

ett varumärke krävs att likheter och skillnader mot konkurrenter definieras och att det 

framgår på vilken marknad varumärket är aktivt samt att det från ett 

konsumentperspektiv anses relevant (Kotler & Keller, 2012). 

 

Fill (2013) förklarar att det finns två typer av positioneringar, funktionella eller 

uttryckande, de funktionella positioneringarna betonar fysiska attribut och fördelar, 

medan de uttryckande betonar det sociala och hedonistiska som konsumtion av 

varumärket genererar. En svårighet varumärken och företag stöter på i samband med 

positionering är då det kommer till att testa eller utvärdera hur väl positioneringen 

fungerar. Fuchs och Diamantopoulos (2012) beskriver problemet i likhet med Fill 

(2013) och menar att oavsett hur varumärket eller företaget vill att produkten eller 

varumärket ska tolkas av konsumenten är det alltid konsumenten som tolkar och 

uppfattar varumärkets eller produktens image.  

 

Som följd av detta problem finns det flertalet typer av sätt att testa resultatet av 

positioneringen och därigenom förstå hur bra företaget eller varumärket nått ut med 

önskat budskap. Fuchs och Diamantopoulos (2012) menar att resultatet av en 

positionering kan ses utifrån två övergripande perspektiv, företaget eller konsumenten. 

Utgår mätningen från företagets perspektiv samlas data in om hur anställda på företaget 

vill att varumärket eller produkten ska uppfattas av konsumenterna, här nämns också 

problematiken som tidigare nämnts om att det alltid är konsumenten som bestämmer 

hur produkten eller varumärket uppfattas. Fördelen med att istället utgå från 

konsumentens perspektiv är att det blir enklare att jämföra med konkurrerande 

varumärken eller produkter och därigenom få en tydligare bild om varumärket eller 

produkten är positionerad som önskat (Fuchs & Diamantopoulos, 2012).  
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Fill (2013) har lagt fram ett antal steg i hur ett varumärke kan gå tillväga för att skapa en 

genomtänkt positionering. Först måste konkurrenters positionering på önskad marknad 

granskas, från detta kan varumärket avgöra om det finns möjlighet att gå in på den 

marknaden, och om så, vilken är varumärkets önskade position här. Här kan det finnas 

ekonomiska incitament som sätter stopp, eller för tuff konkurrens. Därefter lägger 

företaget fram en strategi för varumärket för att genomföra positioneringen för att 

slutligen följa upp och granska hur konsumenterna faktiskt uppfattar varumärket. 

Eftersom det råder en allt tuffare konkurrenssituation på diverse marknader med 

produkter som liknar varandra har positionering blivit en allt viktigare pusselbit för att 

lyckas fastställer Keller et al. (2012) 

 

3.1.5 Varumärkesutvidgning 

Loken et al. (2010) och Keller et al. (2012) definierar begreppet varumärkesutvidgning 

som då en ny produkt eller tjänst presenteras inom en ny produktkategori med ett redan 

existerande varumärke. Det finns en mängd av olika sätt för ett varumärke att utvidgas, 

vad som enligt Ahluwalia (2008) och Viot (2011) bör fokuseras på är hur väl den nya 

produkten eller tjänsten “passar” med modervarumärkets kategori och attribut. En 

varumärkesutvidgning som ur konsumenternas perspektiv anses relevant och kan 

associeras till modervarumärket har en betydligt bättre chans att lyckas enligt samma 

författare. 

 

Genom att använda ett etablerat varumärke i samband med en ny produkt eller tjänst 

menar Kim et al. (2001) att signaler om speciella karaktärsdrag och egenskaper sänds ut 

till konsumenten. Det har under senare tid fokuserats mycket på aspekten om hur väl en 

varumärkesutvidgning anses passa och vara relevant ur konsumentens perspektiv. Park 

och Kim (2002) menar att just likheten mellan modervarumärke och utvidgningen samt 

kvaliteten av modervarumärket är det som påverkar chanserna för en lyckad och från 

konsumentens perspektiv accepterad utvidgning. Evangeline och Ragel (2016) förklarar 

att uppfattningen av den/de nya produkterna bör överensstämma med 

modervarumärkets produkter. Anledningen beskrivs med att konsumenterna kommer att 

jämföra den nya produkten med den tidigare produkt som varumärket erbjöd innan 

utvidgningen.  
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Bhat och Reddy (2001) förklarar att varumärken och företag inte lägger lika mycket 

finansiella medel på marknadsföringen i samband med en varumärkesutvidgning 

jämfört marknadsföring för modervarumärket, detta innebär att fram till att 

konsumenten blivit tydligt utsatt och presenterad för den nya produkten eller tjänsten 

kommer konsumenten värdera passformen av utvidgningen på relation och kunskap om 

modervarumärket. Den tidigare kunskap konsumenten har om varumärket kan enligt 

Czellar (2003) delas upp i två perspektiv, kunskap om själva varumärket och kunskap 

om kategorin varumärket utvidgar inom. Saknar konsumenten kunskap om 

utvidgningskategorin kommer kunskapen och relationen till modervarumärket att få 

ytterligare betydelse menar Loken et al. (2010).  

 

Mycket tyder på att varumärkesutvidgningar där modervarumärket ur ett 

konsumentperspektiv anses vara engagerade, ärliga och trovärdiga har en betydligt 

större chans att accepteras (Loken et al. 2010), samma forskare förklara att stora 

prestigefyllda varumärken har större chans att utföra varumärkesutvidgningar som 

accepteras av konsumenter. Bridges et al. (2000) menar att tidigare forskning om 

passformen mellan modervarumärke och utvidgningskategori är bristande då de genom 

sin forskning visat att trots att modervarumärket och utvidgningskategorin haft liknande 

attribut upplevde konsumenter inte att det fanns en passform i utvidgningen. Samma 

författare menar att en varumärkesutvidgning kan anses relevant även om inte 

utvidgningskategorin är densamma som för modervarumärket, så länge 

modervarumärket tydligt kommunicerar ut till konsumenten varför utvidgningen anses 

vara relevant. Evangeline och Ragel (2016) utvecklar resonemanget med att 

varumärkesutvidgningar utvecklas positivt beroende på den upplevde passformen 

överensstämmer hos konsumenterna, det bör således finnas en passform mellan 

ursprungsvarumärket och det utvidgade.  

 

3.1.6 Fördelar med varumärkesutvidgning 

Völckner och Sattler. (2006) menar att en tydlig fördel med varumärkesutvidgningar är 

att då det redan finns ett etablerat varumärke blir inte marknadsföringskostnaderna lika 

stora som då ett nytt varumärke ska etableras. En stor fördel enligt Uggla (2002) är att 

ett varumärke kan styrka och precisera sin identitet genom fler produkter eller tjänster. 

Det blir tydligare för konsumenten vad varumärket vill nå ut med. Kotler och Keller 
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(2012) följer samma resonemang men menar även att det blir tydligare och enklare för 

varumärket att förstå vad konsumenten vill ha, den blir en form av feedback från 

konsumentens håll.   

 

Enligt Keller et al. (2012) blir följden av ett bredare varumärke och sortiment att 

konsumenten utsätts för mindre risk att bli uttråkad och trött på varumärket. Den största 

fördelen med en varumärkesutvidgning är enligt Uggla (2002) och Loken et al. (2010) 

att varumärkesutvidgning är en metod för att vinna marknadsandelar.  

 

En del varumärken saknar specifika associationer till dess produkter just för att de 

erbjuder en större mängd produkter. Fördelen för ett sådant varumärke kan enligt Keller 

et al. (2012) bli att det associeras med utvidgningar av god kvalitet. Kotler och Keller 

(2012) menar att en stor fördel med en varumärkesutvidgning är att konsumenters 

förväntning på en utvidgning baseras på vad de vet och tycker om modervarumärket, 

finns det en positiv relation mellan konsument och modervarumärke kommer chansen 

att utvidgningen accepteras att vara större.  

 

3.1.7 Risker med varumärkesutvidgning 

En risk är enligt Kotler och Armstrong (2012) att den nya produkten eller varumärket 

kannibaliserar på modervarumärket, vilket innebär att konsumenter från 

modervarumärket nu istället väljer att konsumera utvidgningen. På samma sätt som 

positiva associationer till modervarumärket leder till större chanser för acceptans för en 

utvidgning, kan en utvidgning som enligt konsumenten inte passar med 

modervarumärket innebära negativa associationer till varumärket (Uggla, 2002), dessa 

negativa associationer är enligt Kim et al. (2001) svåra att bli av med. Det finns alltid en 

stor risk i samband med att presentera nya produkter överlag menar Keller et al. (2012), 

omkring 80 procent av alla nya produkter misslyckas. Kotler och Keller (2012) menar 

att ett problem associerat med varumärkesutvidgningar är att varumärket utvidgar till 

produkter eller områden som gör varumärket mindre unikt vilket gör det svårare för 

konsumenter att tolka varumärkets identitet så som varumärket önskar, detta beskrivs 

som brand dilution.  
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3.1.8 Typer av varumärkesutvidgningar 

Varumärkesutvidgning är enligt Uggla (2002) ett brett begrepp vilket går att dela upp i 

flertalet typer av utvidgningar som i vissa fall kan likna varandra. En vanligt 

förekommande utvidgning är enligt Loken et al. (2010) undervarumärkets utvidgning 

(co-brand extension) vilket innebär att den nya produkten eller tjänsten har samma 

namn som modervarumärket, men även ett tillkommande namn. Detta är vanligt 

förekommande inom bilindustrin där bilar oftast får ett tillkommande modellnamn, ett 

exempel är Toyotas bilar som fått namn som Toyota Yaris eller Toyota Prius. Det 

tillkommande namnets syfte är här att differentiera varumärkets produkter främst när de 

finns i samma produktkategori.  

 

En annan typ av utvidgning är enligt Kim et al. (2001) horisontell utvidgning och 

innebär att varumärket lanserar en ny produkt eller tjänst under det etablerade 

varumärket, produktkategorin för utvidgningen kan vara en liknande till 

modervarumärket eller en helt ny kategori. Uggla (2002) har en liknande beskrivning 

om horisontell utvidgning men menar istället att denna typ av utvidgning endast innebär 

att ett varumärke utvidgas till en helt ny produktkategori. Problematiken med denna 

sorts utvidgning är att ett varumärke med för breda och orelaterade produktkategorier 

kan anses identitetslöst och på så sätt tappa konsumenternas förtroende (Uggla, 2002).  

 

Vertikala utvidgningar förklarar Uggla (2002) som en produkt som kliver upp eller ned i 

produktkategorin, det kan beröra pris, kvalitet eller en kombination av de båda. Detta är 

en förekommande strategi inom bilbranschen med tydliga exempel såsom Toyota och 

deras premiummärke Lexus. Även här finns det relaterade problem, går ett varumärke 

uppåt i exempelvis prisklass kan det finnas svårigheter att upprätthålla den trovärdighet 

som är relaterad till den ursprungliga prisnivån, sker istället varumärkesutvidgning åt 

motsatt håll, en billigare prisklass finns ett antal risker för varumärket. Uggla (2002) 

menar att den nya produkten kan skapa en intern konkurrens med ursprungsprodukten 

vilket leder till minskad försäljningen för ursprungsprodukten. Samma författare 

förklarar att det vanligt att kärnvarumärket tappar prestige på grund av den nya billigare 

produkten. Ett ytterligare begrepp som är vanligt förekommande inom 

varumärkesutvidgning är enligt Kotler och Keller (2012) begreppet linjeutvidgning 

(Line extension) som innebär att varumärket utvecklar en produkt i ett redan befintligt 
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produktområde under samma varumärke, ett tydligt exempel är hur Coca Cola 

presenterar nya smaker, fortfarande som varumärket Coca Cola och som en läskedryck.  

3.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är ett brett begrepp som har förändrats mycket de senaste 

åren, nya verktyg tillkommer och dagens marknadskommunikation skiljer mycket mot 

hur marknadskommunikation har sett ut tidigare. Många av de sätt som företag 

kommunicerar med sina konsumenter är i en snabbt föränderlig process (Fill, 2013). 

Förändringen är något som även Batra och Keller (2016) talar om där de menar att den 

teknologiska utveckling som sker påverkar sättet marknadskommunikation används. 

Batra och Keller (2016) beskriver att konsumenter använder sig av allt fler olika medier 

för att tillförskaffa sig information. Keller (2001) beskriver marknadskommunikation 

som det företaget gör för att övertyga, informera, påverka, direkt eller indirekt sina 

konsumenter.  

 

Vidare beskriver Keller (2001) att marknadskommunikation är sättet för företag att 

kommunicera sitt budskap till konsumenten. Det kan röra sig om att förklara hur en 

produkt används till varför konsumenten behöver produkten likväl som företaget kan 

kommunicera varumärkets identitet (Keller, 2001). Ottesen (2001) beskriver 

marknadskommunikation på ett liknande sätt och exemplifierar området med 

annonsering, personlig försäljning och diverse aktiviteter rörande marknadsföring. 

Genom att förmedla viktigt information om varumärket och de produkter som erbjuds 

ska marknadskommunikationen skapa en ökad försäljning och/-eller öka varumärkets 

värde (Keller, 2001). Som tidigare nämnt beskriver Keller (2001) att 

marknadskommunikation är ett område inom marknadsföringen som har förändrats 

mest under de senaste årtiondena samtidigt som det är ett område där det sker stora 

förändringar i nuet. Vidare talar (Fill, 2013) om att det inte finns en klar definition för 

området marknadskommunikation eftersom begreppet är komplext och det finns olika 

synvinklar, en förklaring till detta är den ständiga utveckling marknadskommunikation 

genomgår.  
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3.2.1 Marknadskommunikationsmixen 

Den grundläggande modellen för marknadsföring är Kotlers fyra P-modell som består 

av Pris, Plats, Produkt och Påverkan. För att som företag kunna leverera ett värde-

påstående måste företaget erbjuda en tillfredsställande produkt på marknaden. Företaget 

måste likväl besluta om priset för produkten samt besluta om hur produkten skall göras 

tillgänglig för konsumenten. Sist behöver företag kommunicera med sina konsumenter 

om deras erbjudande och samtidigt övertyga dem om deras produkt (Kotler & 

Armstrong, 2012). Påverkan skapar marknadskommunikationsmixen vars uppgift är 

påverka konsumenten genom marknadskommunikation som skall leda till ett köpbeslut 

hos konsumenten.  

 

Fill (2013) beskriver marknadskommunikation genom marknadskommunikationsmixen 

där han menar att begreppet har utvecklats med tiden till den gamla och den nya 

marknadskommunikationsmixen. Målet var tidigare att kommunicera med en såpass 

stor andel konsumenter som möjligt och en stor del av marknadsföringen var inriktad på 

de stora medierna, tv, radio och tidningar. Genom att kommunicera på detta sätt var det 

effektivt för sin tid. Mixen är också den grund som marknadsförare använder sig av än 

idag, dock har modellen modifierats (Fill, 2013). Marknadsföringsmixen utgör enligt 

Kotler och Armstrong (2012) ett företags taktiska verktyg för att etablera långa och 

starka positioner på sin och/-eller sina målmarknader.  

 

3.2.2 Verktyg för marknadskommunikation  

Marknadskommunikationsmixen har gått från att tidigare handla mycket om att 

representera ett format som bygger på att attrahera konsumenter som möjligtvis inte är 

intresserade av budskapet. Den nya mixen fokuserar istället på att föra konversationer 

med konsumenterna genom marknadskommunikationen vilket kan beskrivas som de 

verktyg ett företag använder för att kommunicera med sin målgrupp (Fill, 2013). 

Verktyg som beskrivs av samma författare är exempelvis annonsering, personlig 

försäljning, PR och direkt marknadsföring.  
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Annonsering 

Annonsering ses som en opersonlig del i marknadsföringsmixen där det handlar om att 

nå ut till den stora massan, detta kan ibland leda till att marknadsföringen ses som icke 

trovärdig i sitt budskap (Fill, 2013). Richards och Curran (2002) förklarar att 

definitionen av annonsering är delad mellan såväl forskare som konsumenter. En tidig 

definition av annonsering är att annonsering innefattar betald opersonlig 

kommunikation från ett specifikt företag som förmedlas genom massmedia för att 

påverka konsumenter (Richards & Curran 2002). 

 

Definitionen av annonsering är inte nödvändig enligt (Schultz, 2016) då en definition 

blir väldigt komplex, istället handlar det om att förstå hur annonsering används och 

varför den finns till. Schultz (2016) förklarar sitt resonemang med att annonsering är 

komplext att definiera genom att det har olika innebörd vid olika tillfällen. Samma 

författare förklarar att annonsering är baserat på antaganden om att engagera 

konsumenter och influera dem till att konsumera. En uppdaterad förklaring för 

begreppet annonsering är enligt Richards och Curran (2002) att förmedlad 

kommunikation är exponerad mot konsumenter genom tryckta annonser, elektroniska 

annonser och/-eller någon annan metod som inte innefattar personlig kontakt.  

 

Framtidens annonsering förklarar (Schultz, 2016) med att den kommer utmana 

traditionella teorier. Anledningen är således att informationsflödet för konsumenter har 

exploderat på grund av de nya tekniska lösningar som finns idag. Konsumenter kan 

tillgå information om en produkt och välja mellan många fler produkter än tidigare 

vilket har skapat och skapar en allt tuffare konkurrens (Schultz, 2016). I takt med att 

information har blivit mer tillgänglig kommer också sättet att annonsera förändras. Det 

handlar inte längre om att erbjuda en produkt, det handlar om att se till vad 

konsumenten efterfrågar. Alltså sker en förändring i produktflödet från utbuds-flöde till 

ett efterfråge-flöde (Schultz, 2016). I takt med att traditionell media förändras har detta 

också drastiskt förändrat annonseringen. Mer och mer annonsering sker digitalt vilket 

benämns som onlineannonsering (Keller et al. 2012).  
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Onlineannonsering 

Annonser online uppstod i takt med att internetanvändandet ökade under 90-talet. I och 

med att fler och fler använder sig av internet i sin vardag har det också bidragit till att 

företag spenderar stora summor på just denna typ av marknadsföring (Jian & 

Yazdanifard, 2015). Användandet ser inte heller ut att minska vilket leder till att 

annonsering online fortsatt kommer att bli mer viktigt för företag. Emellertid påvisar 

Jian och Yazdanifard (2015) att många av de annonser som finns online aldrig når den 

skärm konsumenten tittar på, vilket påvisar att skapandet av vissa online annonser inte 

alltid är kostnadseffektivt. En fördel med annonser online är att de kan anpassas efter 

mottagaren, genom så kallad sökoptimering. Med sökoptimering kan företaget 

kommunicera med de kunder/konsumenter som sökt på deras produkter och/-eller inom 

deras produktsortiment (Jian & Yazdanifard, 2015). 

 

Ytterligare fördelar med onlineannonsering beskrivs som att de kan nå en stor massa 

samtidigt som de kan anpassas till mottagaren. Motsatsvis presenteras nackdelar för 

annonser på internet vilka är att konsumenter idag utsätts för en stor kvantitet olika 

annonser dagligen vilken bidrar till att konsumenten inte är uppmärksam på alla 

annonser denne möter (Jian & Yazdanifard, 2015). Ytterligare aspekter att notera är att 

marknadsföraren bör vara väl insatt i vad som är målet med annonsen för att lyckas med 

så effektiv annonsering online som möjligt (Jian & Yazdanifard, 2015).  

 

Influencer’s och/-eller Word of Mouth  

Enligt Pophal (2016) är word-of-mouth (WoM) en trovärdig typ av marknadsföring 

vilket har existerat en lång tid men i olika forum. Idag utspelar sig en stor del av 

marknadsföringen med WoM på digitala medier vilket ibland också beskrivs som 

influencer marketing enligt Pophal (2016). För marknadsföraren är det viktigt att förstå 

sig på den potential och kraft som WoM har likväl hur kraftfullt det påverkar 

konsumenter dagligen (Pophal, 2016). Waller (2016) beskriver influencer marketing på 

samma sätt som ovanstående författare med att det är en utvecklad form av WoM där 

nya plattformar i form av sociala medier har tillkommit för begreppet, exempelvis 

Instagram och Facebook. Influencer marketing beskrivs vidare som ett kostnadseffektivt 

sätt för marknadsföraren att nå ut med ett bra innehåll till konsumenter där de kan skapa 

tillit och inverka på konsumenters köpbeslut (Waller, 2016 ).  
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De som beskrivs som influencer är i praktiken många olika individer eller företag från 

många olika bakgrunder vilket gör området intressant på olika sätt. En influencer kan 

vara en känd idrottsstjärna, bloggare eller en individ som attraherar många följare. 

Gemensamt har influencer att de har ett stort följe där många individer följer deras 

konton på någon av de sociala medieplattformar som finns (Waller, 2016). Waller 

(2016) beskriver hur influencer marketing fungerar genom tre enkla steg. Steg ett 

bygger på att hitta och lokalisera en intressant influencer som kan förmedla företagets 

varumärke till konsumenten. Steg två blir att tillsammans med personen som anses vara 

en influencer komma fram till ett bra innehåll som kommuniceras, viktigt blir att det är 

ett samspel där influencern skall få verka så naturligt som möjligt (Waller, 2016 ). Sista 

steget för att utveckla ett innehåll tillsammans med influencern är att bygga en struktur 

för samarbetet, strukturen bygger på att komma överens om olika delar som betalning, 

tidsram, vilket innehåll som skall kommuniceras och hur det skall kommuniceras 

(Waller, 2016 ).  

 

Uzunoglü och Kip (2014) beskriver influencers som trendsättare där de har ett brett 

nätverk och många följare vilket gör att de har en stor påverkan på andra. Genom det 

innehåll som en trendsättare förmedlar har de som tidigare nämnt en trovärdighet än 

andra kommunikationssätt. Vanligtvis utnyttjar dagens trendsättare social medier där de 

utövar vad som beskrivs som online-WoM (Uzunoglü & Kip, 2014). Enligt Uzunoglü 

och Kip (2014) är kommunikation genom trendsättare på sociala medier ett effektivt sätt 

för företag att nå ut till sina konsumenter. Samma författare förklarar att mixen med att 

kunna leverera ett bra innehåll som har stark trovärdighet hos mottagaren samtidigt som 

det är kostnadseffektivt gör trendsättare på sociala medier till attraktiva 

samarbetspartners för marknadsförare.  

 

Social media 

Annonsering och marknadsföring på sociala medier har ökat kraftigt de senaste åren i 

takt med att allt fler människor ansluter sig till de sociala medie-plattformarna (Morris 

et al. 2016). Individer i allmänhet spenderar en stor del av sin tid vid sociala medier och 

det har kommit till att bli en stor del av människors liv (Stephen, 2016). Människor 

exponerar sig själva till fler och fler digitala medier som består av stora sociala nätverk. 

I och med den stora förändringen detta medför i människors liv behöver 
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marknadsföringen anpassas och således bör marknadsförarna vara väl medvetna om 

denna förändring (Stephen, 2016).  Att annonsera på Facebook i form av banners och/-

eller så kallade pop-up annonser är en vanlig företeelse för företag som annonserar på 

sociala medier. Morris et al. (2016) beskriver problematik med att annonsera på 

exempelvis Facebook vilket beskrivs som känslomässiga relationer till annonserna 

uppstår inte, samtidigt anses responsen på annonserna är låg, likväl är det svårt för 

annonser på Facebook att skapa trovärdighet. Användarna av sociala medier menar att 

annonseringen de möter på exempelvis Facebook inte är tilltalande eller meningsfull 

(Morris et al. 2016). Stephen (2016) beskriver att konsumenter influeras av sina 

kontaktnät på sociala medier, att den information som de får via sina exempelvis 

“facebookvänner” påverkar konsumentens val vid konsumtion av varor och/-eller 

tjänster.  

 

Konsumentbeteende i relation till sociala medier tilltar i betydelsefullhet då 

konsumenter allt mer använder sig av mobila enheter samtidigt som många av de 

sociala medier som finns har sin kärnprodukt i mobilformat (Stephen, 2016). Stephen 

(2016) beskriver också att konsumenter i allmänhet kan påverkas till köp enklare genom 

mobila enheter. Samspelet mellan konsument och att kunna ta på den mobila enheten 

anses påverka konsumenternas framtida val i köpprocessen (Stephen, 2016). I motsats 

beskrivs att annonser har svårt att förmedla sitt budskap och alltför ofta klickas bort av 

konsumenten vid användandet av mobila enheter, en anledning till detta anses vara de 

mobila enheternas begränsade skärmstorlek. Mer komplexa dyra sällanköpsvaror har 

dock en tendens att inverka mer positivt på konsumenten i jämförelse med varor som 

dagligen konsumeras (Stephen, 2016).  

 

Personlig försäljning och Direkt marknadsföring  

Direkt marknadsföring eller försäljning beskrivs av (Fill, 2013) som personlig 

marknadsföring. Begreppet uppkom under 90-talet och beskrivs som ett sätt för 

företaget att bygga och/-eller skapa relationer med sina konsumenter (Fil, 2013). 

Personlig försäljning innebär att en försäljare förmedlar budskapet personligen till 

konsumenten. Typiska karaktärsdrag för personlig försäljning är starka relationer mellan 

försäljare och köpare enligt Fill (2013). Personlig försäljning särskiljer från andra typer 

av marknadskommunikation på ett unikt sätt med att kommunikationen består av två 
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personer. Verktyget ses stundtals som riskfyllt då försäljaren som person har en stor 

inverkan på kommunikationen (Fill, 2013). En förklaring av personlig försäljning är 

enligt Peterson och Wotruba (2001) baserad på tre olika synsätt, operationellt, taktiskt 

och strategiskt. Det operativa perspektivet beskrivs som att personlig försäljning ses 

som ansikte-mot-ansikte försäljning/marknadsföring. Det operativa synsättet 

karaktäriseras av att försäljningen sker som en interaktion mellan två individer där de 

båda utbyter information med varandra (Peterson & Wotruba, 2001). Vidare beskriver 

Peterson och Wotruba (2001) att direktförsäljning kan tillämpas praktiskt på olika sätt, 

exempelvis ansikte mot ansikte eller via telefon. De båda sätten har fördelar respektive 

nackdelar där direktförsäljning till exempel över telefon kan ses som en fördel att 

konsumenten befinner sig i sin naturliga miljö. Fördelen med ansikte mot ansikte 

beskrivs som att konsumenten enklare kan förklara vad denne söker likväl som säljaren 

kan exemplifiera och kommunicera med hjälp av kroppsspråk (Peterson & Wotruba, 

2001).  

 

Det taktiska sättet beskrivs av Peterson och Wotruba (2001) genom att direktförsäljning 

kan karaktäriseras av flera olika saker. Exempelvis kan direktförsäljning karaktäriseras 

utifrån vilken typ av säljare som säljer produkten. Säljarna är vanligtvis oberoende av 

produkten och anställda av en extern firma som arbetar enbart med direktförsäljning. 

Peterson och Wotruba (2001) resonerar att direktförsäljning kan ses som två olika saker, 

antingen interpersonell eller personlig försäljning. Från ett taktiskt perspektiv kan 

direktförsäljning liknas vid att organisera säljaktiviteter och/-eller som en säljfunktion. 

Strategiskt sett beskrivs personlig försäljning som ett sätt att distribuera eller skapa sig 

tillgång till en marknad alternativt att hur företaget gör affärer (Peterson & Wotruba, 

2001).  

 

Public Relations 

Public relations (PR) inom marknadskommunikationsmixen kan förklaras av Fill (2013) 

med tre huvudsakliga roller. Den första rollen är att utveckla och bibehålla företagets 

goda anseende vilket arbetas med genom att företaget stimulerar intresset hos sina 

nyckelintressenter. Den andra rollen som PR behandlar är att stödja marknadsföringen 

av produkter och/-eller tjänster som företaget erbjuder. Fill (2013) förklarar att PR och 

marknadsföring har komplementerande roller där ett tydligt exempel blir när ett företag 
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lanserar nya produkter. Lanseringen inleds inte alltid med att enbart komma med en ny 

reklam, företaget informerar ofta externa medier och/-eller andra intressenter om att 

företaget kommer med nya produkter. Ett bra exempel är Apple och deras Apple-event 

där de bjuder in reportrar från hela världens olika medier för att informera om att de 

kommer med en ny produkt. I ett senare skede när nyheten om att företaget kommer 

med en ny produkt inte längre är en nyhet påbörjas reklamkampanjen för produkten. 

Den tredje rollen som PR fyller är enligt Fill (2013) att erbjuda möjligheter till att skapa 

relationer. Initiativtagaren behöver inte alltid vara företaget själva, interaktionen kan 

påbörjas från en extern intressent, dock åligger det företaget att nyttja en god PR så att 

relationen utvecklas till någonting positivt där företaget kan bibehålla sitt goda 

anseende.  

 

Sammanfattningsvis kan PR ses som ett sätt att skapa och utveckla relationer med 

företagets olika typer av mottagare (Fill, 2013). PR och dess mål är att 

understödja/komplettera marknadsavdelningen och marknadsföraren med den hjälp som 

de behöver. Exempelvis behöver ett företag ibland bemöta såväl ägare som andra 

intressenter vid olika typer av kriser. Genom god PR uppnår företaget alltså goda 

relationer med sina intressenter, bibehåller den goodwill som företaget besitter samtidigt 

som området fungerar som ett komplement för att informera om produkter etc. (Fill, 

2013).   

 

Integrerad marknadskommunikation 

Marknadskommunikationsmixen utvecklar olika strategier enligt (Clow & Baack 2002) 

vilket benämns som IMC (Integrerad marknadskommunikation). Ottosen (2001) 

förklarar likväl att marknadskommunikation kan beskrivas som integrerad 

marknadskommunikation. Begreppet uppstod i början 90-talet alternativt slutet av 80-

talet till följd av den förändringsprocess som marknadsföringen då inledde (Kliatchko, 

2005). Ottosen (2001) menar att marknadskommunikation och/-eller IMC är uppdelat i 

många olika marknadsrelaterade termer. Clow och Baack (2002) menar att en integrerad 

marknadskommunikationsplan inleds med att utveckla en marknadsföringsplan för att 

sedan vidareutvecklas till att innefatta fler och fler komponenter. Kliatchko (2005)  

förklarar att det finns det tre grundläggande orsaker till att IMC naturligt växte fram 

inom såväl praktisk som teoretisk marknadsföring. Dessa tre är marknadsplats, media 
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och kommunikation samt konsumenter vilket har förändrats framförallt på grund av den 

teknologiska utveckling som pågår (Kliatchko, 2005). Utvecklingen har påverkat den 

äldre mass-marknadsföringen där nya sätt att påverka marknadsplatsen och 

kommunikationslandskapet har uppstått (Kliatchko, 2005).  

 

Forskning som har gjorts på området för att klargöra en definition har inte enats och 

begreppet är diskuterat (Kliatchko, 2005; Ottosen, 2001). Kliatchko (2005) menar 

emellertid att IMC definieras på olika sätt av olika forskare, likväl sammanfattar samma 

författare att IMC fortsatt kommer att vara så. Luck och Moffatt (2009) förklarar likväl 

att IMC är ett brett område där det inte går att klargöra för en precis definition där IMC 

kan förklaras på olika sätt beroende på i vilket sammanhang.  

 

Luck och Moffatt (2009) resonerar emellertid att IMC är ett kärnbegrepp som har 

utvecklats i marknadsföringsteorier. Ofta krävs olika betoningar på olika delar för olika 

branscher och företag och det blir svårt att tala om IMC i generella drag. Begreppet kan 

ses som relevant för såväl produkter som tjänster enligt (Luck & Moffatt, 2009) och 

torde ses som en helhetsmodell för ett företags kommunikation. Vidare resonerar Luck 

och Moffatt (2009) att begreppet torde vara mer än en process eller aktivitet, det bör 

mer ses som ett system av övertygelser och ledarskap som är inbäddat i organisationens 

kultur, som stödjer företagets kommunikation och drivs av den teknologiska 

utvecklingen samtidigt som den omsluter sig av ledningen (Luck & Moffatt, 2009). 

Samma författare menar att företag inte ser möjligheten med att lyckas med IMC 

program. Anledningen beskrivs som att varje företag behöver en eget utvecklad plan 

(IMC) för sin marknadskommunikation, genom att skapa en IMC-plan och gediget 

jobba med den finns det en enorm potential att lyckas (Luck & Moffatt, 2009).  

 

Slutligen förklaras IMC av Fill (2013) med två synvinklar, en taktisk och en strategisk 

synvinkel på hur ett företag hanterar sin marknadskommunikation. Samma författare 

resonerar att IMC kräver att en organisation skall kunna koordinera sina olika strategier, 

resurser och information på ett meningsfullt sätt till allmänheten. Huvudsyftet blir 

således att utveckla en tydlig position och stärka sin relation till företagets intressenter 

(Fill, 2013).  
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3.2.3 Marknadskommunikation vid varumärkesutvidgningar 

Bridge et al. (2000) beskriver marknadskommunikation i samband med 

varumärkesutvidgningar. Utvidgningar visar sig vara osannolika att bli högt värderade 

när en icke konsistent relation mellan varumärkets utvidgning och dess 

modervarumärke finns (Bridge et al. 2000). I deras undersökning visar sig en viktig 

fråga bli om kommunikationsstrategier kan utformas till att förbättra uppfattningen om 

utvidgningen även om utvidgningskategorin inte anses överensstämma med 

modervarumärket (Bridge et al. 2000). Samma forskare menar att en effektiv 

kommunikationsstrategi bygger på modervarumärket och hur det naturligt associeras till 

det utvidgade varumärket.  

 

I generella drag menar Bridges et al. (2000) att de mest effektiva 

kommunikationsstrategierna vid utvidgning av varumärket uppnås när de associationer 

varumärket redan har också är framträdande, alltså bör utvidgningen kommuniceras 

genom att spela på modervarumärkets goda associationer som det redan innefattar 

(Bridges et al. 2000). I synnerhet kan ett effektivt sätt att förmedla en 

varumärkesutvidgning vara att framföra utmärkande och relevanta drag som 

sammankopplar modervarumärket med det utvidgade varumärket (Bridges et al. 2000). 

Praktiska tillämpningar som Bridges et al. (2000) föreslår är att modervarumärket inte 

skall begränsas till de utvidgningar som faktiskt genomförs, istället kan 

kommunikationsstrategier som höjer trovärdigheten hos varumärket också leda till nya 

möjligheter att utvidga varumärket i andra inriktningar. Martin och Matta (2005) talar 

om vikten för marknadskommunikation vid varumärkesutvidgningar, grunden till att 

utvidga varumärket inleds med att kommunicera utvidgningen till konsumenterna. Extra 

viktigt blir det att lyckas förmedla kopplingen mellan modervarumärket och det nya 

utvidgade varumärket (Martin & Matta 2005).  

 

Martin och Matta (2005) utvecklar sin teori om att det behöver finnas en mer utvecklad 

marknadskommunikation om det inte finns en kongruens mellan det utvidgade 

varumärket och modervarumärket. Till skillnad mot om det existerar en kongruens, i ett 

sådant fall krävs det inte en lika tydlig kommunikation som beskriver att det utvidgade 

varumärket har liknande värde som det nya (Martin & Matta 2005). När detta översätts 

till ett marknadsföringsperspektiv menar Martin och Matta (2005) att ett företag bör se 
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till att kommunikationsstrategins mål är kongruent med modervarumärkets mål. 

Marknadsföraren torde anamma varumärkesutvidningstrategin från ett integrerat 

perspektiv som inte endast antar produktkategorin utan också inkluderar ett lämpligt sätt 

att kommunicera utvidgningen för införandet av en varumärkesutvidgning (Martin & 

Matta 2005).  

 

Frågan för marknadsföraren är enligt Martin och Matta (2005) om konsumenterna 

kommer att välja produkten. Martin och Matta (2005) påvisar att konsumenter tendera 

att köpa produkter där det finns en kongruens för varumärket och dess utvidgning. Dock 

påvisar studien att marknadskommunikationen inte påverkar konsumenten olika med att 

välja en produkt som är kongruent eller icke-kongruent (Martin & Matta 2005). Kim 

(2003) menar emellertid att den mest effektiva strategin för en varumärkesutvidgning är 

betona informationen om att varumärket utvidgas istället för att betona 

modervarumärket. Kim (2003) betonar likväl att en kongruens mellan 

modervarumärket/produkten och utvidgningen är något som konsumenten värderar, 

konsumenten utvärderar utvidgningen utifrån hur väl den nya produkten håller sig till 

modervarumärkets innersta natur (Kim, 2003).  

 

3.3 Undersöknings modell 

Undersöknings modellen nedan är baserad på den teoretiska referensramen vi valt att 

utgå ifrån. Målet med vår studie är att granska hur ett varumärke kommunicerar och 

genomföra en varumärkesutvidgning till konsumenter. Modellen består av de teoretiska 

områden vi fokuserat på vilka är varumärket i sin helhet, varumärkesutvidgning och 

marknadskommunikation. 

  

Med vårt valda område krävs en definition av begreppet varumärke, precis som det 

framgår i vår teori finns det flertalet definitioner på begreppet varumärke och vad som 

är relaterat till området. Med begreppet varumärke som utgångspunkt innehåller vår 

teoretiska referensram andra begrepp som påverkar varumärket. De vi valt att fokusera 

mest på återfinns i modellen och är begrepp såsom varumärkets identitet, positionering, 

differentiering, lojalitet. Vi kan kalla dessa för attribut som beskriver eller påverkar 

varumärket. Eftersom begreppen identitet, positionering, differentiering och lojalitet är 

relaterade till begreppet varumärke har dessa placerats bredvid modellkategorin 
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”modervarumärke”, med de dragna linjerna från varje begrepp som går att relatera till 

modervarumärket vill vi visa just att dessa hör ihop och tillsammans utformar 

varumärket. Samma attribut påverkar sedan hur varumärkesutvidgningen utformas. I 

undersöknings modellen har dessa attribut pilar riktade mot modell kategorin 

”varumärkesutvidgning” vilket visar att dessa är med och påverkar. Som det framgår i 

vår teoretiska referensram spelar de ovan nämnda attributen stor roll i hur en 

varumärkesutvidgning utförs men även uppfattas av konsumenter. 

 

 

Modell 1. Studiens undersökningsmodell. (Egen) 

 

Här spelar också begreppet marknadskommunikation in, det är genom ett varumärkes 

marknadskanaler de kan kommunicera ut et önskat budskap om dess utvidgning. I 

undersöknings modellen har vi dragit en dubbelriktad linje mellan 

varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. Detta för att det råder en form av 

informationsflöde mellan dessa två modellkategorier. Då en varumärkesutvidgning 

utförs behöver varumärket kommunicera ut detta till konsumenten, samtidigt kan 

varumärket genom marknadskommunikation uppfatta hur konsumenten uppfattar den 

utförda varumärkesutvidgningen genom dessa marknadskanaler. Begreppet 

marknadskommunikation innefattar flera typer av kommunikationskanaler, de vi 

uppmärksammat är annonsering, online-annonsering, sociala medier och influencers. 

För att tydligt påvisa att dessa ingår i marknadskommunikation har vi i 

undersökningsmodellen dragit heldragna linjer mellan dessa och modellkategorin 

”marknadskommunikation”. Det sista steget i undersökningsmodellen är då varumärket 

genom marknadskommunikation kommunicerar ut dess varumärkesutvidgning till 

konsumenten. Beroende på vad konsumentens uppfattning om den genomförda 
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varumärkesutvidgningen blir kommer detta kommunicerat mot varumärket genom 

antingen konsumtion eller icke konsumtion.  
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4 Resultat 

I följande kapitel presenteras det empiriska material som är insamlat genom personliga 

intervjuer samt fokusgrupper. Efter en kort företagspresentation följer det empiriska 

materialet som är uppdelat i varumärkesutvidgning och marknadskommunikation, 

följaktligen är materialet uppdelat i intervjuer samt fokusgrupper. Kapitlet avslutas med 

en syntes för varumärkesutvidgning i samband med marknadskommunikation.  

 

4.1 Företagspresentation 

Varumärket Björn Borg började sin resa under 1980-talet där en kollektion släpptes i 

samarbete med modedesignern Rohdi Heintz (Björn Borg, 2017). Under de kommande 

årtiondena har varumärket haft en tydlig prägel av underkläder där de under 2000-talet 

började arbeta med färgglada typer av underkläder. Björn Borgs marknadsdirektör 

förklarar att företaget idag vill bredda sitt fokus med att också innefatta sportkläder. 

Företaget har som mål att bygga ett sportvarumärke i toppklass som attraherar individer 

med en aktiv livsstil och/-eller personer som vill känna sig attraktiva. En del för att nå 

målet är att förändra konsumenters syn på varumärket där det idag uppfattas som ett 

underklädesvarumärke vilket de vill att varumärket också skall uppfattas som ett 

sportmodevarumärke. Företaget ser att de har en målgrupp inom ett brett åldersspann 

där det handlar om individer i åldrarna mellan 18-45.  

 

Marknadskommunikationen för Björn Borg distribueras bland annat genom traditionella 

kanaler som annonser, posters och magasin. Ett exempel på marknadskommunikation 

där Björn Borg annonserat är i samband med kollektivtrafiken i Stockholms tunnelbana. 

Där går det att se reklam i form av posters på Björn Borgs nya satsning mot sportkläder. 

Utöver den traditionella marknadskommunikationen bedrivs också digital 

marknadskommunikation genom olika sociala medier. Där tillhandahåller Björn Borg 

egna konton på Instagram, Facebook och Youtube där de förmedlar sitt varumärke till 

konsumenter.  Varumärket kommuniceras också utav externa distributörer vilka till stor 

del styr marknadskommunikationen till konsumenter själva, dock finns Björn Borg med 

som ett stöd och samarbetar med hur marknadsföringen skall kommuniceras och 

utformas. Varumärket har också egna butiker så kallade Björn Borg stores, vilket ses 

som en del i att exponera varumärket och dess produkter. Genom att förmedla sin nya 
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satsning mot sportkläder via de olika kanalerna har Björn Borg försökt att kommunicera 

sin varumärkesutvidgning till konsumenterna.  

 

4.2 Personliga intervjuer 

Vi har intervjuat ett antal konsumenter som alla ingår i Björn borgs målgrupp vilket är 

aktiva och/eller modeintresserade män och kvinnor i åldrarna 18-45. Intervjuerna har 

genomförts på olika geografiska platser i Sverige för att få ett så brett geografiskt 

perspektiv som möjligt.  

 

Vi har valt att inte använda respondenternas namn utan kommer att benämna dem som 

respondent a, respondent b, osv. I text förkortas respondent a till Ra. Nedan följer en 

lista på respondenter där kön, ålder och geografisk plats presenteras: 

 

Ra- Man, 18 år, Blekinge Rb- Man, 27 år, Småland 

Rc- Kvinna, 25 år, Småland Rd- Kvinna, 44 år, Blekinge 

Re- Man, 33 år, Blekinge Rf- Man, 25 år, Småland 

Rg- Kvinna, 30, Skåne Rh- Kvinna, 23, Småland 

Ri- Man, 24, Västra Götaland Rj - Man, 36, Västra Götaland 

Rk- Man, 24, Skåne  

Tabell 2 Respondenter Intervju (Egen) 

 

4.2.1 Varumärkesutvidgning 

Image 

Alla respondenter tänker direkt på kalsonger när Björn Borg nämns, många relaterar 

även varumärket till kvalitet, och respondent Rh anser att varumärket har en lyxig 

image. Trots att många tänker på underkläder i samband med Björn Borg är det en 

splittrad bild om vad varumärket står för utöver att de har bra kalsonger. Respondent Re 

och Rk är ensamma om att relatera till tennis och individen Björn Borg, dock förklarar 

en stor del av respondenterna att de är bekanta med tennisspelaren Björn Borg då vi 

nämner det. Respondent Rb tänker på golf då Björn Borg nämns, vilket han motiverar 

till att varumärket stannat upp och inte ses som modernt längre, därav tänker han på 

äldre män som en stor kundgrupp för Björn Borg. Samma respondent tycker att Björn 
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Borg hade kunnat göra mycket annat för att upprätthålla en attraktiv image. Respondent 

Ri och Rc tycker båda att varumärket dött eller urmjölkat och var betydligt mer populärt 

då de båda var yngre.  

 

“Jag uppfattar det positivt men att varumärket kan ha blivit lite urmjölkat. Det har 

legat lite i det dolda. det var på tapeten kanske för tio år sedan, när jag var 14-15.” 

(Rc) 

 

“Det var väldigt hippt när jag gick på högstadiet. Dom hade kunnat göra så mycket mer 

så de hade känts mer moderna idag. Nu känns det mer som att man får Björn Borg 

kalsonger av mamma när man fyller år, de är jätte bra, men det är inget jag tänker på 

att jag ska köpa” 

(Rb) 

 

Respondent Rg följer resonemanget om att Björn Borg var populärt när hon var yngre, 

hennes bild av varumärket var likt många andra underkläder, men färgglada sådana. 

Den något yngre respondenten Ra ser Björn Borg som ett väletablerat varumärke med 

stort fokus på underkläder, men han gillar deras produkter och konsumerar gärna 

varumärket.  

 

Respondent Ri och Rk för båda ett resonemang om att de konsumerar varumärken vars 

image passar med hans egna personliga inställningar och värderingar, har ett varumärke 

en liknande image som respondenten är sannolikheten för konsumtion större. 

Respondent Rc konsumerar också hon varumärken på grund av dess image. Hon menar 

på att hon väljer varumärken som liknar hennes personliga image, varumärket bekräftar 

och visar vilken typ av människa och konsument hon är. Respondent Re tror även han 

att varumärket speglar konsumentens image, han menar på att konsumenten väljer 

varumärke beroende på vilken miljö denna befinner sig i, alltså att en idrottskille och en 

bankman antagligen konsumerar olika varumärken vars uppgift är att understryka vilken 

typ av person de är.  

 

Respondent Rb tycker att det är viktigt att ett varumärke är klimatsmart, hållbart och 

prisvärt, eftersom respondenten tycker att detta är viktiga att vara personligen. Alltså 
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söker han efter varumärken som delar hans personliga värderingar. Vid köp av kläder 

menar samma respondent att han väljer kläder som passar hans stil. Respondent Rd 

förklarar att då hon var yngre valde hon varumärken mer baserat på varumärkets image 

och hur varumärket gav henne en speciell image, men på senare tid spelar varumärket 

för kläder inte lika stor roll.  

 

För respondent Rf spelar imagen en större roll då den ger konsumenten en bild av vad 

produkten ska göra eller hjälpa mig med, vilket behov den ska/kan fylla. Respondent Rc 

och Rf menar båda att det är viktigt att ett varumärke tydligt visar vad de står för och 

vill åstadkomma, ett varumärke måste kunna se sammanhanget från ett större perspektiv 

och se sin plats och funktion. En annan anledning till att respondent Rc väljer 

varumärken med en image som stämmer överens med hennes egna värderingar är för att 

ett sådant varumärke skapar en bekvämlighet och kan stärka självförtroendet. Hon ger 

ett exempel på hur träningskläder från Nike gör just detta, hon känner sig mer självsäker 

på gymmet när hon bär just Nike kläder. Respondent Rj talar förklarar liknande i sin 

intervju om att han söker sig till märken som delar samma värderingar som honom.  

 

Lojalitet  

Flertalet respondenter talar om att de är lojala mot varumärken de har använt under en 

lång tid. Det handlar till stor det om respondenten köpt en produkt som sedan motsvarar 

dennes förväntningar innan köpet. Motsvarar varumärket den eller de förväntningar som 

respondenten har är de också öppna för att fortsätta konsumera samma varumärke. 

Respondent Ri och Re resonerar om att de har en förkärlek till ett specifikt varumärke 

tack vare att de förväntningar han har på varumärket också har levts upp till de gångerna 

han valt just samma varumärke. I och med det menar samma respondenter att de är 

fortsatt är lojala mot varumärket och i framtiden också väljer dem. Rc talar om att hon 

istället är lojal mot varumärken som hon vet vad de står för, det räcker inte med att det 

är ett specifikt varumärke alla gånger. 

 

“Det håller en tydlig linje så man vet vad varumärket representerar. Det måste finnas 

en ren linje för vad varumärket står för och vad de gör.” 

(Rc) 
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Samma respondent utvecklar det med att hon idag inte tycker det räcker med att ett 

varumärke endast är ett varumärke, det spelar ofta in med att de har en bra värdegrund 

eller liknande som hon själv kan relatera till. Flertalet respondenter talar om att det är 

viktigt med att känslan för varumärket är god. Exempelvis talar respondenten Rf om att 

varumärken han gillar måste stå för någonting bra där företaget bakom varumärket 

måste ha fler värden än att vilja ha ekonomisk vinning. Han utvecklar det med att 

företaget måste ta till vara på sina konsumenter och visa på att dem exempelvis tar 

hänsyn till miljö och/-eller etiska aspekter. Dock poängterar samma respondent att han 

också tar hänsyn till komfort, utseende och pris till varumärken han konsumerar. För att 

han ska fortsätta konsumera märken som han gillar måste exempelvis de tre sakerna 

stämma överens samtidigt som varumärket uppfyller hans förväntningar om att de 

tillhandahåller produkterna miljömässigt och etiskt korrekt.  

 

För att bli lojal behöver varumärket som konsumeras införliva ett behag av självkänsla 

beskriver respondent Rg. Respondenten utvecklar resonemanget med att ett 

premiummärke skapar en bra känsla av att bära, där det finns en uppfattning om att 

varumärket består av god kvalité, i alla fall bättre än ett varumärke som är billigare. 

Flertalet av respondenterna för ett liknande resonemang där de menar att ett märke som 

ger en god självkänsla är också märken som de köper igen, märken som de är mer lojala 

mot.  

 

Respondent Ri säger att han väljer varumärken utifrån olika perspektiv där han ibland 

får kompromissa. Generellt sett måste det finnas en acceptabel lägstanivå som bidrar till 

att han ens överväger att köpa varumärket. Även om han är lojal mot vissa varumärken 

menar han på att det ibland måste kompromissas, exempelvis om det är alltför dyrt kan 

han ibland överväga att välja bort det varumärket han gillar mest på grund av 

ekonomiska skäl. Respondent Ri förtydligar resonemanget med att även om han är lojal 

mot ett varumärke som han tycker om, som han kan identifiera sig med och som han vill 

kunna köpa så är det ibland så att det finns andra faktorer som exempelvis priset som 

kan bli avgörande vid ett köpbeslut.  

 

Ra förklarar att tidigare erfarenheter av varumärket är viktigt för att han ska köpa det 

igen. Vidare förklarar samma respondent att blir skillnad i lojalitet mot varumärken 
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online och i butik. När han handlar online blir det mer att han håller sig till de 

varumärken han har en god erfarenhet av och håller fast vid dessa, detta på grund av att 

det blir svårt att känna till passform, material och dylikt. I butik förklarar Ra istället att 

han blir mer öppen och inte alls lika lojal mot de varumärken han brukar handla. Där får 

han möjlighet att känna och ta på produkterna och mer jämföra dem med de han tidigare 

har köpt vilket bidrar till att han blir mer öppen för att prova någonting nytt. Respondent 

Rj för ett snarlikt resonemang där han förklarar att han är lojal mot varumärken som han 

har en bra erfarenhet av, varumärken som motsvarade hans förväntningar tidigare. 

Samma respondent förklarar att det är enklare att skapa sig en lojalitet mot varumärken i 

fysiska butiker än online vilket han förklarar med att online får han lite till andras 

recensioner istället för att lita till sig själv i fysiska butiker.   

 

Flertalet respondenter talar om att de handlar varumärken utifrån tidigare upplevelser 

som de har haft och de har en egen bild för hur varumärken de konsumerar ska se ut. 

Flertalet talar om att det är viktigt med att företaget bakom varumärket har liknande 

värderingar som de själva har. I förlängningen talar flertalet respondenter också om att 

det i verkligheten blir pris och kvalité som avgör deras förhållande till olika varumärken 

där de uppfyller en självkänsla genom att konsumera vissa varumärken.  

 

Differentiering 

Det empiriska underlaget visar att kvalité på varumärkets produkter är väldigt viktigt då 

ett varumärke ska väljas. Det första i köpprocessen är att produktens kvalité beaktas och 

jämförs med andra liknande produkter. Utöver kvalitet är de kvinnliga respondenterna 

noga med produktens passform när det kommer till att skilja på produkter och 

varumärken. Erfarenhet av ett varumärke i relation med produktens kvalitet är någon 

som flera respondenter resonerar kring, respondent Ri och Re menar att de i sina 

köpbeslut skiljer på kvalitet mellan varor, men då produkter ibland är lika blir 

varumärket det som avgör och skiljer produkterna från varandra. 

 

“På något sätt så tittar man på produkten i första hand men om det är ungefär samma 

saker, funktionalitet och inte allt för stor skillnad i pris så tar man det varumärke man 

föredrar. Men det är ändå i främsta hand produkten som styr och inte varumärket.” 

(Ri) 
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Tidigare erfarenheter av ett varumärke blir betydelsefullt här. Respondent Rk menar att 

han idag tänker mindre på varumärket när han konsumerar en produkt, istället ligger 

fokus på kvaliteten och egenskaper på själva produkten, dock tror respondenten att 

varumärket hade mycket större roll i yngre tonåren då en produkt skulle väljas.  

Respondent Rc tycker att ett varumärke borde synas mycket om målet är att 

differentieras från andra. Många av respondenterna för resonemang om att priset är en 

viktig del i hur varumärken väljs. Vad som framgår är att det är främst respondenter 

som är studerande och har en mer begränsad ekonomi som tycker att priset spelar stor 

roll i köpbeslutet, respondenter Rd, Re, Rf och Rk har alla jobb och känner att priset blir 

mer sekundärt.  

 

Respondent Ri menar att ett sportvarumärke differentieras från andra varumärken främst 

genom att ett sportvarumärke går att relatera till en känd idrottsprofil. Respondent Rd 

menar att det som skiljer ett sportvarumärke från vanliga klädvarumärken är att 

produkterna är ämnade för en speciell typ av idrott, och att materialet är mer anpassat 

för detta, men samma respondent håller med om att då ett varumärke går att relatera till 

en förebild är chansen stor att även hon väljer att konsumera produkten. Även 

respondent Re föredrar sportvarumärken som är mer nischade för en specifik sport eller 

aktivitet, respondenten har spelat mycket fotboll tidigare och menar att han och 

majoriteten av hans lagkamrater valde varumärken som endast fokuserade på 

fotbollsutrustning. Eftersom det finns många varumärken idag menar respondent Rh att 

sportvarumärken måste vara nischade för att locka konsumenten till köp, hon väljer 

personligen varumärken som är nischade till en viss idrott än de som är bredare 

eftersom hon anser att mer nischade varumärken har bättre kvalitet inom deras område. 

Respondent Rj förklarar att många av de sportvarumärken han har relaterar han till sin 

tid då han idrottade och/-eller till idrottare/idrottslag som använder vissa 

sportvarumärken idag.  

 

Respondent Rf förklarar att ett varumärke behöver sticka ut för att fånga konsumentens 

uppmärksamhet. Från denna respondents perspektiv är det viktigt att ett varumärke har 

en tydlig idé om vad de ska göra, och att det finns andra värden än ekonomisk vinning. 

Detta kan relateras till hur respondent Rd konsumerar matvarumärken där produkterna 
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är ekologiska, närproducerade och generellt miljövänliga istället för de större 

massproducerande varumärkena som fokuserar på ekonomisk vinning.  

 

Skillnad på marknadsföring leder enligt flera respondenter till möjligheter för 

varumärken, respondent Ri tycker att marknadsföring och reklam som baseras på hans 

sökhistorik på nätet ökar chansen att han bemöts av passande reklam som kan leda till 

köp. Respondent Rf menar även han att han är mer öppen för marknadsföring på sociala 

medier eftersom de oftast stämmer överens med hans intressen. Respondent Rd för ett 

liknande resonemang och menar att då det som marknadsförs är inom ett område hon är 

intresserad av är chansen större att hon mer aktivt uppmärksammar reklamen. En annan 

typ av marknadsföring och reklam som skiljer på varumärken är då kända personer talar 

väl om produkten eller varumärket. Respondent Rg förklarar att för henne blir 

bloggerskor och influencers viktiga när det kommer till att skilja på vilka varumärken 

hon ska konsumera. Hon följer flera bloggerskor och bloggar där varumärken väljs ut 

och de förklarar varför dessa varumärken valts och är att föredra jämfört med 

konkurrerande varumärken. Respondent Rb förklarar att om reklam från ett varumärke 

ska påverka honom måste den sticka ut, han förklarar att eftersom det idag kommer så 

mycket reklam från varumärken måste reklamen sticka ut och direkt fånga hans intresse 

för att han ska påverkas av den.  

 

Positionering 

Enligt de genomförda intervjuerna uppfattas varumärket Björn Borg som ett attraktivt 

varumärke tidigare som stagnerat i utveckling, samtliga respondenter tänker främst eller 

endast på underkläder för herrar, trots att varumärket erbjuder andra produkter. Endast 

respondent Ra och Rb kan minnas att de sett någon reklam eller annonsering från Björn 

Borg. Respondent Rj ser varumärket starkt kopplat till tennisspelaren, och ser 

varumärket som ett kalsongvarumärke. Det råder en splittrad bild om vad Björn Borg 

står för, många respondenter har som tidigare nämnt en varierad image av varumärket. 

Det insamlade materialet visar att för att ett varumärke ska nå ut till konsumenterna med 

ett budskap om hur varumärket bör uppfattas och vad det står för är sociala 

mediekanaler det mest effektiva sättet. Studiens insamlade material visar att samtliga 

respondenter är aktiva på diverse sociala medieplattformar, men har inte heller där 

uppfattat någon reklam eller marknadsföring från Björn Borg. 
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Respondent Rc tycker om “push marknadsföring”, alltså marknadsföring där 

varumärket syns extra mycket, det leder till att hon blir mer införstådd i vad varumärket 

har att erbjuda och vad varumärket står för. Samma respondent följer även ett antal 

bloggar där bloggerskor nyligen börjar använda Björn Borg produkter, vilket enligt 

respondenten visar hur varumärket passar med bloggerskornas livsstil. Det blir tydligt 

för respondenten hur varumärket vill bli uppfattat genom att många livsstils bloggare 

använder och promotar varumärket. 

 

“Jag följer många livstilsbloggare som nyligen börjat promota Björn Borg produkter 

på sina bloggar genom att de bär deras kläder på sina bilder. Jag ser det väldigt ofta 

nu.” 

(Rc) 

 

Då ett varumärke kommer med en ny produkt för ett nytt segment menar samma 

respondent att det absolut mest effektiva sättet att nå henne som konsument är genom 

sociala medier, ett resonemang som en stor del av respondenterna delar.  Respondent Re 

ställer sig positiv till att förebilder används som marknadsföring för ett varumärke, 

använder en person man tycker om ett visst varumärke är risken även stor att man börjar 

tycka om varumärket.  

 

Respondent Rg läser också mycket bloggar, och hon tycker inte alls det är konstigt när 

bloggare promotar eller skriver ett sponsrat inlägg om ett varumärke, tvärtom så brukar 

de bloggerskor hon följer förklara varför de valt att samarbeta med ett visst varumärke, 

vilket ger respondenten en bättre bild av varumärket. Respondent Re ställer sig positiv 

till den stora mängd reklam och marknadsföring som denna utsätts för på sociala 

medier, det är enligt respondenten enkelt att sortera ut vilken reklam han är intresserad 

av.  

 

Att skapa en image genom förebilder eller kända individer är något som samtliga 

respondenter ställer sig positiva till, respondent Rc tycker att det är enklare att relatera 

till en persons image och värderingar, samarbetar denna med ett varumärke är det enkelt 

att relatera varumärket till liknande image och egenskaper.  
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4.2.2 Marknadskommunikationskanaler 

Digitala medier 

Intervjuerna som genomförts visar på att respondenterna aktivt tar del av flertalet olika 

medier, framförallt via mobila enheter och/-eller webben. De mest frekvent nyttjade 

mediekanalerna som de använder är sociala medier som Youtube, Instagram, Snapchat 

och Facebook med flera. Respondent Ri förklarar att han använder Youtube mycket och 

att han där kommer i kontakt med olika varumärken. Samma respondent beskriver att 

han stötte på en produkt som visades genom ett produkttest på Youtube vilket fick 

honom att köpa produkten. Det insamlade materialet framhäver att kommunikation som 

sker på digitala medier ofta anses anpassad till konsumenten. Anpassningen är enligt 

exempelvis Ri väldigt bra då han får information om produkter han tycker om samtidigt 

som det stundtals kan kännas jobbigt att få reklam för produkter som han bara tittat på 

men egentligen inte är intresserad av. 

 

“Det är väldigt blandat, ibland kan man älska reklamen för att den ju så anpassad för 

mig, det är sådant som jag vill se på. Ibland blir det lite otäckt, har jag sökt efter en 

elvisp dyker det upp reklam för elvispar överallt i en vecka.” 

(Ri) 

 

Rg för ett liknande resonemang där hon menar att reklamen som visas för henne på 

digitala medier ofta är väl anpassad mot henne och det hon är intresserad av, dock kan 

det stundtals bli för stor mängd reklam vilket gör att hon inte blir så uppmärksam alla 

gånger. Om det blir för mycket reklam via sociala medier utvecklar respondent Rj sin 

känsla med att det blir irriterande och att reklamen förstör den underhållning som han är 

ute efter, exempelvis om han ser en video på Facebook vill han inte att reklam skall vara 

innan han kan se klippet då det är något som förstör hans upplevelse. Respondent Rk 

resonerar även han kring den stora mängd reklam han utsätts för på sociala medier, han 

menar att även om han är medveten om att han utsätts för en stor mängd reklam online 

så påverkar den honom relativt lite, han har med tiden lärt sig att “blunda” för reklam 

som inte är av något intresse för honom.  

 

Respondent Rg exemplifierar istället att hon kan komma på sig själv med att hon gillar 

inlägg som egentligen är reklam för att sedan bara bläddra vidare i informationsflödet. 
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Respondent Re menar istället att han ställer sig positiv till den stora mängden reklam 

han utsätts för på sociala medier, eftersom reklamen är anpassad passar mycket av 

innehållet dennes smak, och den stora mängden gör att endast det som uppfattas som 

mest intressant kan prioriteras framför reklam som uppfattas som mindre intressant. 

Respondent Rc talar om att reklam i digitala medier i positiva termer, hon utvecklar 

resonemang om att populära Instagram-konton som hon följer ofta visar reklam för 

produkter som hon sedan provar på och är nöjd med. Samma respondent beskriver att 

hon ser den reklam som hon stöter på via sociala medier ofta bygger upp goda 

förväntningar som sedan också levs upp till när hon köpt produkten. 

 

Flertalet av de kvinnliga respondenterna nyttjar bloggar som ett informationsflöde för 

dem där de söker inspiration och idéer om såväl produkter och livsstilar. Exempelvis 

förklarar respondent Rc att hon följer bloggar för inspiration och där blir hon bland 

annat inspirerad av bloggarnas träningskläder. Ser produkterna bra ut och bloggaren 

visar upp dem när denne använder dem blir också respondenten intresserad av 

produkten. Anledningen att de kan tänka sig köpa en produkt som en bloggare använder 

och/-eller gör reklam för förklarar flera respondenter med att de har en tillit till de 

bloggar som de läser. Respondent Rc förklarar det med att hon inte tror att en bloggare 

som får många förfrågningar om att göra reklam för företags produkter skulle välja att 

göra reklam för produkter de själva inte tycker om.  

 

Respondent Rf förklarar att han ofta ser den kommunikation han stöter på från företag 

via digitala medier ofta är reklam som han tycker är positiv. Anledningen förklarar 

samma respondent med att reklamen ofta är anpassad vilket gör att det är produkter han 

faktiskt är intresserad som han får information om. Respondent Ra förklarar i liknande 

slag att produkter som han tidigare har tittat på via webben på datorn eller i en mobil 

enhet också marknadsförs mot honom via olika kanaler på digitala medier. Han menar 

på att reklamen han stöter på digitalt är anpassad och tror att den påverkar honom mer. 

Respondent Re har som tidigare nämnt ett liknande resonemang, men menar även att 

reklam på sociala medier ofta kan framstå som mer “spännande”, det går att ordna mer 

med bild, video och ljud för att nå ut med vissa budskap, Tv reklam skulle visserligen 

kunna efterlikna detta.  
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Vid frågor angående Björn Borg och deras kommunikation via digitala medier visar det 

insamlade materialet att respondenterna till stor del inte har stött på reklam från dem. 

Det insamlade materialet visar att den mest uppfattade reklamen i jämförelse med 

digital marknadskommunikation är via traditionella medier som exempelvis tidningar 

och/-eller affischer för Björn Borg och deras produkter. En av respondenterna förklarar 

dock att hon uppmärksammat reklam via digitala medier från Björn Borg. Respondent 

Rc förklarar att hon mött reklamen när hon läst bloggar där skribenten för bloggen 

använder sig av Björn Borgs träningskläder. Samma respondent har upplevt reklamen 

som positiv då hon kopplar varumärket Björn Borg tillsammans med bloggaren som en 

aktiv livsstil där träning är en del av vardagen, vilket hon också tycker symboliserar 

varumärket Björn Borg.  

 

Traditionella medier 

Traditionell media visar sig respondenterna generellt sett nyttja mindre tidsmässigt än 

digitala medier. Respondent Ri är kritisk till den reklam han stöter på via traditionella 

medier då den sällan är riktad mot honom. Han utvecklar resonemanget med att han får 

känslan av att reklam via traditionella medier ofta är missanpassad då den inte tilltalar 

individen utan istället fokuserar på mängden. Respondent Rj för ett annat kritiskt 

resonemang mot traditionell reklam där han exemplifierar Tv-reklam som innehållslös 

och något som tar bort hans upplevelse med att titta på programmet. Motsatsvis är 

samma respondent positivt inställd till reklam i tidningar han läser, han menar då att det 

är en del av upplevelsen med att läsa tidningar. Respondent Rc argumenterar motsatsvis 

för traditionell reklam och hon upplever det som positivt, dock med förklaringen att det 

mest fungerar som ett komplement till digital reklam för henne. Hon preciserar 

bristfälligheter med traditionell reklam med att hon inte kan klicka sig vidare, att det 

helt enkelt blir en för lång väg att komma till köpbeslutet. Samma respondent förklarar 

att hon vill ha mer information om produkter som hon kommer i kontakt med via 

reklam, vilket hon inte på samma sätt kan få via traditionella medier som vid digitala 

medier.  

 

Respondent Rk är mest aktiv på nya mediekanaler, men är också aktiv på de mer 

traditionella kanalerna. Här menar respondenten dock att han aktivt väljer bort reklam 

på olika sätt.  
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“Jag kommer knappt i kontakt med den typen av reklam. Det skulle väl vara 

radiokanaler, men då byter man kanal. Sen använder jag främst streaming istället för 

TV, där det är mindre reklam. Den reklam jag stöter på fångar mig inte, det är bättre 

på sociala medier, antagligen för det är där jag är mest aktiv, och att reklamen där är 

mer relevant.” 

(Rk) 

 

Respondent Rg förklarar att hon inte kommer i kontakt med traditionell media på 

samma sätt som individer kanske gjorde förut. En stor del av hennes tid spenderas 

online vilket gör att de traditionella medierna har fått ge utrymme för sociala medier och 

webben. TV ser hon inte vanligtvis och en vanlig papperstidning är inget hon har 

hemma. Vidare förklarar respondent Rg att hon tror att bästa sättet för företag att 

kommunicera med henne är att undvika traditionella medier såsom radio, TV och 

tidningar även om hon förstår att det fortsatt kommer att vara en viktig del för andra 

konsumenter. I framtiden spekulerar samma respondent om att traditionella medier 

kommer försvinna mer och mer då vi går mot ett mer digitalt samhälle. Ra förklarar att 

traditionella medier påverkar honom rätt mycket vid val av produkter. Oftast så börjar 

hans funderingar om att köpa en viss produkt med att han ser den i en tidning, TV eller 

hör om det på radio.  

 

Till skillnad från de flesta andra förklarar respondent Rd att hon använder sig av 

traditionella medier där hon bland annat läser dagstidningar i stor utsträckning i 

pappersform. Hon tror att reklam via exempelvis tidningar påverkar henne mycket 

samtidigt som hon talar om att hon har en större tillit till sociala medier. Samma 

respondent förklarar att hon ser digitala medier som mer uppdaterade där reklamen är 

mer relevant samtidigt som den är riktad till just henne. Det är också den största 

skillnaden som respondent Rd lyfter mellan traditionella medier och digitala medier, att 

reklam via traditionella medier påverkar henne samtidigt som digitala medier ger ett 

mer personligt intryck tack vare sin anpassning till vad som intresserar henne.  

 

Vid diskussion och frågor om marknadskommunikation och/-eller reklam om 

varumärket Björn Borg visar den empiriska undersökningen att respondenterna inte har 

gjort det i någon stor utsträckning. Endast en respondent förklarar att hon stött på 
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varumärket Björn Borgs sportkläder via bloggar. Ett fåtal spekulerar i att de kan ha sett 

någon form av reklam via affischer och/-eller i tidningar/magasin om Björn Borgs 

sportkläder vilket de i så fall inte har uppmärksammat.  
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4.3 Fokusgrupper 

De fokusgrupper vi genomfört består av respondenter i åldrarna mellan 19-43. Vi har 

valt att dela upp våra fokusgrupper i A, B och C där vi förklarar i text vad respondenten 

i respektive fokusgrupp svarar. Vi har också valt att förkorta fokusgrupp till Fg följt av 

fokusgruppens bokstav. Varje respondent i respektive fokusgrupp har vi valt att 

benämna vid R1 istället för namn exempelvis… R1 i FgA menar att… eller R1 i FgB 

förklarar att…  

 

Fokusgrupp A har vi valt att genomföra i Skåne med fem respondenter. Fokusgrupp B 

har vi valt att genomföra i Blekinge med sex respondenter. Den sista och tredje 

fokusgruppen genomförs i Västra Götaland med sju antal individer som bor på olika 

orter i Sverige, så som: Göteborg, Stockholm, Örebro och Strömstad.  

 

Tabell 3 Respondenter fokusgrupper (Egen) 

 

4.3.1 Varumärkesutvidgning 

Image 

I fokusgrupp C förklarades ett varumärke som logotypen samt att varumärkets logga 

skall visa på de värderingar och kultur. Respondent R1 ur samma fokusgrupp förklarar 

att ett varumärkes logotyp bör knytas samman med deras värderingar och företagets 

kultur. 

 

I FgB diskuterades det vad som får de olika respondenterna att konsumera ett specifikt 

varumärke, respondent R5 i FgB menar att konsumtion av ett varumärke ofta bygger på 

smak och stil där vissa varumärken helt enkelt passar bättre. Respondent R3 i FgB 
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utvecklar resonemanget med förklaringen att hans favoritvarumärken har en image som 

stämmer överens med hans personlighet. Samma respondent menar samtidigt att 

varumärkets image spelar olika roll i köpbeslutet beroende på inom vilket område 

varumärket ligger i. I FgB förs ett liknande resonemang, många respondenter menar att 

de väljer ett varumärke som stämmer överens med deras personliga image, 

respondenterna väljer ett varumärke som de vill identifiera sig med, just för att de delar 

värderingar eller åsikter inom ett område. Det kan innebära att ett varumärke har en 

attraktiv affärsidé som konsumenten vill identifiera sig med.  

 

I samma fokusgrupp diskuteras hur ett varumärke kan placera individer i olika 

samhällsgrupper beroende på varumärkets image. Respondent R1 i FgB är yngre och 

går på gymnasiet och förklarar att flera studenter konsumerar speciella varumärken mest 

baserat på varumärkets image, vilket i sin tur ger de studenterna en viss image vilket då 

visar vilken typ av person de är och vilken samhällstillhörighet de har. 

 

“För vissa har ju exempelvis märkeskläder med status att göra. Det ser man på vår 

skola, vissa har märkeskläder bara för att visa vilken grupp man tillhör. Speciellt äldre 

elever försöker hitta sin identitet eller gömmer sig bakom varumärken.” 

(R1, FgB) 

 

De yngre respondenterna i FgB konsumerar mer utefter varumärkets image, medan de 

två respondenterna som är äldst i gruppen konsumerar mest på funktion på produkten, 

de anser att varumärkets image blir mer sekundärt. I FgA visar den empiriska 

undersökningen att ett dyrare klädvarumärke ger en känsla av status, en bättre känsla 

som ger självförtroende. I fokusgrupp FgC diskuterades det om att kläder är ett tydligt 

exempel på när varumärket skall knyta an till en persons identitet vilket ska visualisera 

dennes image. Respondent R1 i FgC förklarar det som att ett varumärke blir som en 

statussymbol för honom som knyts samma persons identitet vilket skapar en image hos 

andra om hur han är som person.  

 

FgB diskuterar vad som gör ett varumärke till ett sportvarumärke, och många menar på 

att då idrottsstjärnor syns i samband med varumärket och dess reklam, men också att 

varumärket är nischat och fokuserar på en speciell idrott eller typ av idrottsplagg. Ett 
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flertal av respondenterna i FgC resonerar om sportkläder och att de är kopplade till olika 

sporter. Respondenten R7 i FgC utvecklar resonemanget med att ett sportvarumärke 

exempelvis associeras med en viss typ av sport som han själv utövar.  

 

“Olika sporter är kopplade till särskilda varumärken, man har ju koll på de 

varumärken inom de sporter man utövar.” 

(R7, FgC) 

 

Tydligt i FgB är att samtliga ser Björn Borg som ett varumärke med fokus på 

herrunderkläder, alla säger kalsonger först när frågan “vilka produkter associerar ni till 

varumärket Björn Borg?” ställs. Andra produkter som väskor, skor och parfym dyker 

upp senare efter lite betänketid. Den empiriska undersökningen visar att Björn Borg 

stannat i utveckling och idag uppfattas som ett föråldrat varumärke, dock associeras 

varumärket med kvalité. Sammanfattat har respondenterna i FgB en bild av Björn Borg 

som ett populärt underklädesvarumärke som stannat i utvecklingen men fortfarande har 

underkläder av god kvalitet. I FgA finns det en liknande bild av varumärket, 

respondenterna tänker direkt på underkläder, den lite bredare resåren och att de är 

färgglada. Individerna i fokusgrupp FgC för ett liknande resonemang som de två andra 

fokusgrupperna. I FgC benämns Björn Borg som ett underklädesvarumärke med hög 

kvalité. Ett fåtal av respondenterna i samma fokusgrupp talar också om varumärket 

Björn Borg som sexistiskt i sin reklam där det ofta är fokus på könet.  

 

Det diskuteras i FgB varför vissa varumärken lyckas bättre med en 

varumärkesutvidgning, en respondent menar att det är viktigt att varumärket lyckas 

behålla sin image trots att nya produkter ska presenteras, Respondent R1 i samma 

fokusgrupp följer resonemanget med ett exempel på hur Adidas trots sitt breda utbud 

lyckats behålla sin image som ett bra sportvarumärke. Enligt respondenterna är nyckeln 

att utvidga i mindre steg till nära relaterade områden. En av respondenterna menar även 

att prisklassen bör vara liknande för att varumärket ska behålla sin image, denne ger ett 

exempel på att det vore konstigt om modevarumärket Filippa K skulle börja göra 

skjortor som kostade 200kr samtidigt som de dyrare på omkring 1200kr, det skulle ge 

en splittrad bild av varumärket.  
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Lojalitet  

Respondenterna i FgA förklarar att de föredrar varumärken framför andra i stor 

utsträckning. Anledningen beskrivs som att företaget bakom varumärket måste dela 

deras egna värderingar för att de ska tycka om dem. I fokusgrupp C diskuteras ett 

liknande scenario där varumärket förklaras som att det bör fylla en funktion där de som 

individer måste kunna identifiera sig med det. När de gör detta blir de också lojala mot 

varumärket vilket förklaras i samma fokusgrupp.  Respondent R3 i FgA förklarar att 

denne vill kunna identifiera sig med företagets affärsidé för att på så vis kunna ta beslut 

för om de gillar varumärket eller inte. 

 

En Respondent R5 ur samma fokusgrupp förklarar att hon kan tänka sig att köpa ett 

varumärke igen om det motsvarar hennes förväntningar vid första köpet, detta är också 

något som lyfts i FgC där respondent R1 menar att han skapar en relation till 

varumärket utifrån hur väl de lever upp till de förväntningar han har på det innan han 

köper det för första gången. Ett exempel förklaras i FgA där respondent R5 bedömer 

kvalitén på varumärket utifrån hur hon upplever det första gången hon köper det. 

 

“Kvalité och kännedom om varumärket, exempelvis kan det också vara om man köpt ett 

varumärke innan och är nöjd med det så köper man det igen.” 

(R5, FgA) 

 

I fokusgrupp FgB resonerar respondent R2 på liknande sätt med att om denne köper en 

produkt från ett varumärke måste det också motsvara de förväntningar hon har på 

varumärket. Respondent R4 i FgA förklarar att en individ kan ha en god kännedom fast 

ett dåligt omdöme. Respondenten i samma fokusgrupp utvecklar resonemanget med att 

det kan finnas en hög kännedom, att varumärket syns på många ställen med nackdelen 

att de erfarenheter och värderingar konsumenter har är negativa. Vissa av 

respondenterna i FgA resonerar likväl om att det kan komma att bli priser som avgör för 

hur lojala de är mot varumärken. Finns det ett billigare alternativ till samma kvalité 

menar exempelvis en respondent att denne skulle välja det framför det varumärket hon 

tidigare köpt. I FgC för respondent R6 ett resonemang om att han skapar sig en relation 

till ett varumärke som han sedan håller sig till under en lång period.  
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I fokusgrupp FgB diskuterar respondenterna också om priset som en faktor vid val av 

varumärke. Flertalet respondenter menar på att det är priset som avgör för vilket 

varumärke de väljer att köpa. Respondent R3 i samma fokusgrupp utvecklar argumentet 

med att det oftast är funktionaliteten som styr där denne menar att funktionalitet och 

pris ofta går hand i hand.  

 

Flertalet respondenter i FgA förklarar att de ofta vill åt varumärket i första hand vilket 

de exemplifierar med att dyrare varumärken för kläder är något som de strävar efter, just 

på grund av varumärket. Andra kvinnliga respondenter i samma fokusgrupp menar på 

att de väljer varumärken utefter pris då de hellre köper en volym av exempelvis ett 

plagg istället för att bara kunna köpa ett. Respondent R5 i FgA förklarar att hon testat en 

ny produkt från ett annat varumärke när hon köpt sportkläder från ett välkänt svenskt 

fast-fashion varumärke. Med låga förväntningar köpte hon träningströjan och då de 

förväntningarna överträffades är det nu hennes favorittröja att träna i, och hon kan tänka 

sig mycket väl att köpa av samma varumärke igen.  

 

En förklaring till att respondenterna är mer lojala mot vissa varumärken än andra 

förklarar respondent R3 i FgB med att han handlar allt mer online. Genom att handla 

online tar han själv inte ut svängarna så mycket, utan håller sig till de varumärken han 

vet att han tycker om. På nätet förklarar samma respondent att den helt enkelt inte kan 

känna och ta på produkterna och valet blir då enklast med att hålla sig till de 

varumärken han alltid har gjort.  

 

Utifrån undersökningen visar det att respondenterna i FgA exempelvis associerar 

sportkläder med varumärken som Adidas och Nike. Båda varumärkena känner sig 

respondenterna tillit för då de har konsumerat dem tidigare. Ett tydligt exempel med att 

de känner tillit är enligt ett par olika respondenter att dessa företag representerar olika 

idrottare som de också följer samt gillar. Genom att idrottsprofilerna nyttjar varumärken 

resonerar respondenterna i FgA att de också kan anförtro sig till samma varumärken. 

Anledningen beskrivs som att idrottsprofilerna bör ha god kännedom om produkterna de 

använder och att de gillar känslan av att bära liknande kläder som sina idoler.  
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Respondenterna i FgB förklarar att de känner till varumärken som Nike, Adidas, Puma, 

Reebok, Asics och Hummel. Varumärkena finner de tillit till genom att det är välkända 

varumärken från tiden då de antingen spelade någon sport eller att de känner till 

idrottsprofiler och/-eller olika lag, exempelvis fotbollslag som använder dem. 

Respondent R3 i FgB förklarar att denne använde ett specifikt varumärke när han 

spelade handboll vilket har följt med honom upp i åren där han idag fortsatt använder 

sig av samma varumärke även om han har slutat med idrotten. I FgC förklaras ett 

liknande scenario där respondent R7 fortfarande använder samma eller liknande 

varumärken som denne hade när han utövade en idrott som ung. Då han känner en tillit 

till att de fungerar för ändamålet och vet att de håller en god kvalité har han också 

fortsatt att köpa av samma varumärke.  

 

Differentiering 

I FgB är samtliga överens om att kvalitet är en viktig egenskap hos alla typer av 

varumärken, detta är en genomgående egenskap ett varumärke bör ha för att attrahera 

konsumenter, samtliga kvinnor i gruppen är även överens om att passformen är viktig. 

Respondent R6 i FgB menar att ett varumärke borde ha ett miljövänligt och globalt 

tänk. I FgC förklarar respondent R7 att kvalitetsstämpeln blir viktig och utvecklar detta 

med att en produkt från ett varumärke med god kvalitet också ska hålla länge. Ur ett 

såväl ekonomiskt och hållbart resonemang är detta något som för samma respondent är 

viktigt. Respondenterna i FgB menar att då varumärken har liknande produkter så blir 

ofta kvaliteten på produkten avgörande, de yngre respondenterna tycker att varumärket 

spelar större roll för klädvarumärken, men de äldre tycker att varumärket nästintill är 

helt oväsentligt, produkt och kvalitet är det som avgör. De som är yngre och fortfarande 

studerar hävdar att priset även spelar en stor roll då ett varumärke ska väljas, medan de 

med fast jobb menar att de numera unnar sig mer, men det kan absolut relatera till 

situationen då de var yngre. De yngre förklarar följaktligen att just klädvarumärken 

delar upp ungdomar i grupper beroende på vilken image varumärket har och vilken 

image konsumenten vill ha, det blir en typ av status att ha ett visst varumärke. 

 

I FgA blir det istället tydligt att det som respondenterna baserar sina val av varumärken 

främst är varumärkets image, de tycker det är viktigt att varumärket matchar med deras 
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personliga image, de tycker också att storleken på varumärket på själva plagget spelar 

avgörande roll, ingen av respondenterna vill ha ett stort synligt märke.  

 

“Det är både vad företaget bakom har för värderingar och vad man vill identifiera sig 

med. Det har mycket med vad man väljer framför andra.” 

(R3, FgA) 

 

Respondenterna i FgA följer ett resonemang likt FgB om att kvaliteten på produkten 

även är viktig. Många av respondenterna Fgb konsumerar kläder online, där menar 

respondent R3 att det är svårare att se och testa kvalitet så köpbeslutet baseras på 

tidigare erfarenheter med varumärket, det kan handla om hur butikspersonal behandlat 

denna konsument tidigare, eller hur smidig varumärkets hemsida är, en enkel och snygg 

hemsida kan ibland leda till positiva upplevelser vilken kan innebära att den hemsidan 

väljs före en annan.  

 

Det diskuteras i FgA och FgB vad som skiljer att vanligt klädvarumärke från ett 

sportvarumärke, här menar respondenterna att ett sportvarumärke ofta går att relatera till 

någon idrottsprofil, respondent R5 i FgB ger Björn Borg som exempel, men det är även 

skillnad på kläderna, främst i material. Respondent R4 i FgA drar vidare resonemanget 

om hur viktigt det är att varumärket kan relateras till en idrottsprofil, respondenten 

menar att han kan tänka sig att köpa samma modell fotbollsskor som exempelvis 

fotbollsspelaren Zlatan använder, just på grund av att det är Zlatan som har likadana.  

Sportkläder ska andas bättre, vara mer slitstarka. Respondent R2 i samma fokusgrupp 

tycker att träningskläder även ska vara mer färgglada. De sportvarumärken som 

respondenter tenderar att välja är de som är mer nischade, två av de manliga 

respondenterna i FgB har spelat handboll på hög nivå och hade kontrakt med Hummel 

och Kempa, dessa var populära bland handbollsspelare eftersom de främst gör 

handbollsutrustning.  

 

I fokusgrupp C talades det om att sportvarumärken ofta är differentierade till olika 

sporter. Respondent R7 förklarar att han har koll på de sportkläderna som är vanliga för 

de aktiviteterna han utövar. Flertalet av de andra respondenterna i samma fokusgrupp 

talar om att priset samt funktionaliteten är avgörande vid val av sportkläder. Ett bra 
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sportplagg eller funktionsplagg förklaras av flera respondenter i FgC som att de är av 

funktionsmaterial som fungerar när de exempelvis svettas.  

 

Positionering 

Den empiriska undersökningen visar att alla tre fokusgrupper relaterar varumärket Björn 

Borg till kalsonger. Det nämndes också produkter som väskor, skor och parfym. 

Varumärket uppfattas utifrån den empiriska undersökningen som ett premiummärke. 

Undersökningen påvisar också att respondenter har svårt att komma ihåg om de mött 

någon marknadsföring från Björn Borg.   

 

Genomgående för fokusgrupperna är att respondenterna är aktiva på sociala medier, och 

undersökningen visar på att detta är det bästa sättet för ett varumärke att nå ut med sin 

identitet. Framförallt kvinnorna i FgA och FgB följer aktivt bloggar, där bloggare och 

bloggerskor tar rollen som en influencer. De respondenter som följer dessa bloggar 

tycker genomgående att personerna bakom bloggarna lever attraktiva liv och har en 

image de vill efterlikna, ett enkelt sätt är då att konsumera de varumärken som dessa 

bloggare eller bloggerskor använder och promotar. Den empiriska undersökningen visar 

att sociala medier är det mest effektiva sättet att nå ut med en ny varumärkesidentitet. 

 

Det blir också tydligt att alla tre grupper tycker att det hjälper att använda en 

idrottsprofil för att göra ett sportvarumärkes image tydligare för konsumenten. 

Respondenterna i FgB och FgC menar som tidigare nämnt att sportvarumärken som är 

tydligt nischade har större chans att uppfattas som positivt, respondenter i både FgB och 

FgC ger samma exempel och menar att Asics är det bästa varumärket för löparskor, 

eftersom de satsar mest på just löparskor.  

 

“Varumärken som kända personer använder känns bra. Jag kopplar ihop varumärken 

med olika sporter och de som utövar dem.” 

(R1, FgC) 
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4.3.2 Marknadskommunikationskanaler 

Digitala medier 

FgA diskuterar kring olika digitala mediekanaler som de nyttjar vilket de förklarar är 

framförallt sociala medier. Det mest använda sociala media forumet i FgA är Instagram 

vilket de använder sig av flera gånger dagligen. Undersökningen visar på att Facebook 

och Snapchat används för att kommunicera med vänner och bekanta samt ta del av 

information som andra delar med dem. Kvinnorna i FgA förklarar att de också läser ett 

flertal bloggar där de tillförskaffar sig information om andras livsstilar och tar del av 

bloggarnas vardag. Respondent R1 i FgA förklarar att hon ibland lämnar digitala medier 

för att sätta sig med en lokaltidning som hon gillar att läsa.  

 

I FgB förklarar respondenterna likväl att de använder Instagram, Facebook och 

Snapchat. Respondent R5 i FgB förklarar att hon endast använder sig av Facebook då 

det räcker gott och väl. Respondenterna i FgB diskuterar brett om reklam på digitala 

medier. Respondent R5 i samma fokusgrupp förklarar att reklam på digitala medier ger 

henne en negativ bild och att hon hellre möter produkterna i butik. Respondent R1 i 

samma fokusgrupp resonerar motsatsvis att hon gillar reklam digitalt och ger ett 

exempel med att hon mycket väl kan tänka sig att köpa produkter som visas på olika 

bloggar hon läser. En annan aspekt som respondent R5 i FgB lyfter är att få reklam via 

sms och mail där denne ser det positivt att få erbjudanden på det sättet. I fokusgrupp 

FgC talas det inledningsvis om digitala medier i form av sociala medier, exempelvis 

Instagram och Facebook. Ofta kommer respondenterna i FgC i kontakt med varumärken 

genom ovan nämnda digitala medier.  

 

Vid diskussion om reklam på digitala medier talar FgA mycket om att de har märkt en 

explosionsartad ökning på framförallt Instagram där de möter sponsrade inlägg allt mer. 

Respondent R2 i FgA kommer på sig själv med att gilla vissa typer av sponsrade inlägg 

på den sociala medieplattformen Instagram. Flertalet respondenter i FgA förklarar 

vidare att de också möter reklam på Facebook dagligen. Reklamen beskriver de som 

anpassad mot sig själva då de besökt en annan webbplats där de tittat på exempelvis ett 

klädesplagg. Flertalet av respondenterna menar på att det är positivt med anpassad 

reklam även om det ibland kan kännas som att de är förföljda av företag och deras 

produkter. 
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“Jag kommer på mig själv att jag gillar inlägg, men sen kommer jag på att det är 

reklam men det är antagligen såpass anpassat.” 

(R2, FgA) 

 

I FgB förklarar ett par respondenter att de blir mer påverkade av reklam från ett 

varumärke som de exempelvis stöter på via sociala medier. En förklaring som ges är att 

det blir roligare att titta på en reklam som utnyttjar den nya digitala teknologin som 

bilder och/-eller videor. I FgC förklarar istället respondent R1 och R6 att de inte gillar 

reklam via digitala medier. Båda två använder sig av Adblock i såväl sina mobila 

enheter samt datorn, allt för att undvika reklam. Motsatsvis förklarar respondent R4 i 

FgC att reklamen ofta är väl anpassad och att han gillar att få information om nya 

produkter via exempelvis sociala medier.  

 

Gällande marknadskommunikation på digitala medier från Björn Borg förklarar 

respondenterna i FgB att de inte stött på någon. Respondent R1 i FgA utvecklar sin 

förklaring med att hon hör bra om Björn Borg från vänner och bekanta, dock kan hon 

inte minnas att hon sett reklam varken via sociala medier och/-eller i andra digitala 

forum. I FgC talar ett fåtal respondenter om att de har stött på reklam från varumärket 

Björn Borg. Två av respondenterna i samma fokusgrupp förklarar att de tycker 

reklamen är sexistisk med anspelningar på sex. Respondent R3 utvecklar sitt 

resonemang med att förklara en tidigare kampanj från Björn Borg där de anspelat på 

olika sexualiteter.  

 

Genom reklam på digitala medier förklarar respondent R3 och R6 i FgB att de köpt 

produkter efter att de har sett reklam för produkten. Undersökningen visar att reklam via 

digitala medier från Björn Borg inte är vanligt förekommande. Om respondenterna har 

sett någon reklam är det för en lång tid sedan förklarar exempelvis respondent R4 i FgB 

samtidigt som det har varit reklam för deras underkläder.  

 

Traditionella medier 

Marknadskommunikation som sker via traditionella medier visar vara något som 

respondenterna i FgA undviker. Respondenterna förklarar att de antingen byter kanal på 



 

 

 

83 

 

radion när det kommer reklam eller att de istället väljer att spela musik från sina 

mobiltelefoner. Ett fåtal av respondenterna i FgA förklarar att de har stött på affischer 

från Björn Borg vilket de resonerar om som traditionella medier. Reklam som de annars 

har stött på från Björn Borg förklarar de att det var längesen och att det i så fall varit för 

underkläder och inte om deras sportkläder.  

 

I fokusgrupp C förklarar respondent R2 att han ofta möter på reklam via traditionella 

medier när han åker kollektivt. Respondenten utvecklar sin förklaring med att han läser 

en gratistidning på bussen eller stöter på affischer inne i bussar och/-eller tåg. 

Respondenterna i FgC förklarar dock att de sällan använder traditionella medier och om 

de gör det är reklamen ofta missanpassad. Respondent R4 ur samma fokusgrupp 

förklarar det genom att när han ser på TV är det ofta liknande reklamer som inte fångar 

hans intresse, detta bidrar till att han istället gör någonting annat under själva 

reklampausen.  

 

“Jag är mer skeptisk till reklam i traditionella medier. Och jag tror att problemet är att 

det är väldigt ofta som reklamen riktar sig till fel målgrupp. Då slutar jag ens att titta 

på den då den så sällan tilltalar mig.” 

(R4, FgC) 
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5 Analys 

Följande kapitel framförs genom att diskutera det empiriska materialet i förhållande till 

den teoretiska referensram som tidigare presenterats. Kapitlet följer en liknande 

uppdelning som det empiriska kapitlet med varumärkesutvidgning och 

markandskommunikation som huvudrubriker.  

 

5.1 Varumärkesutvidgning 

5.1.1 Identitet, image och lojalitet  

Keller et al. (2012) förklarar att varumärkets image är hur konsumenten uppfattar ett 

varumärke. Faktorer till varumärkesimage som nämns av samma författare är bland 

annat marknadskommunikation, personliga upplevelser och olika medier. Personliga 

upplevelser kan påverkas genom exempelvis tidigare erfarenheter eller word of mouth 

enligt Keller et al (2012). Solomon et al. (2014) menar att nya teknologier har 

möjliggjort nya sätt för konsumenter att skapa sig en uppfattning om ett visst 

varumärke. Det kan exempelvis röra sig om forum där konsumenter kan diskutera ett 

varumärke och/-eller sociala medier där konsumenter kan välja att ta del samt dela 

information om olika varumärken Det empiriska materialet visar att en majoritet av 

respondenterna delar samma image om varumärket Björn Borg där de ser varumärket 

som ett renodlat kalsongvarumärke. Utöver respondenternas delade image om Björn 

Borg som ett kalsongvarumärke visar studien att respondenterna sedermera har en 

varierad uppfattning om varumärket.   

 

Det empiriska materialet visar på att personliga upplevelser hos respondenterna har 

inverkat på deras uppfattning om varumärket, erfarenheter som exempelvis baseras på 

när de köpte Björn Borgs underkläder som yngre. Vid den tidpunkten var det exklusivt 

att bära underkläderna vilket också bidrar till att de uppfattar varumärket av hög kvalité 

idag. Undersökningen visar också på att få respondenter relaterar varumärket Björn 

Borg med tennisspelaren med samma namn. Något som studien visar kan ha att göra 

med en frånvarande marknadskommunikation från Björn Borgs håll. Keller et al. (2012) 

menar att marknadskommunikation är en viktig del för processen hur konsumenter 

skapar en image för ett varumärke och att varumärket i sin tur kan nå ut med en önskad 

identitet till konsumenterna.  Solomon et al. (2014) förklarar att konsumenter väljer 
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varumärken som de kan identifiera sig med vilket på så vis gör att företagets image 

stämmer överens med individens image. Ett flertal respondenter påvisar detta genom att 

förklara att de konsumerar varumärken som överensstämmer med deras personliga 

image och, de konsumerar varumärken som delar deras personliga värderingar. Det 

framgår även att flera respondenter försöker skapa eller uppnå en viss image genom att 

välja varumärken med en speciell image, ett tydligt exempel är hur flera respondenter 

resonerar kring dyrare märkeskläder där de vill uppnå den status som associeras till den 

typen av varumärke. 

 

Studien visar ett mönster på hur ålder påverkar respondenters tankar om image, de 

yngre prioriterar i en större utsträckning varumärken som ger något form av status, eller 

hjälper konsumenten att uppnå eller påvisa sin personliga identitet. De äldre har en 

tydligare och mer korrekt självuppfattning och dess värderingar berör istället 

egenskaper som miljövänlighet och kvalitet.  Solomon et al. (2014) förklarar att när 

konsumenter identifierar sig med varumärken ökar också möjligheten med att de blir 

lojala mot varumärket.  

 

Varumärkeslojalitet beskrivs av Loken et al. (2010) som en konsuments anförtroende 

till ett visst varumärke. Lojaliteten baseras till stor del på tidigare erfarenheter hos 

konsumenten vilket formar deras uppfattning av varumärket vilket avgör om de blir 

lojala mot varumärket eller inte. Argumenten styrks av det empiriska materialet där en 

majoritet av respondenterna talar om att de är lojala mot varumärken som de har 

positiva erfarenheter utav. Majoriteten av respondenterna förklarar att de är lojala då de 

haft en positiv erfarenhet av varumärket sen tidigare men också att en viktig del är att 

varumärket delar samma värderingar som individerna. Majoriteten av respondenterna 

förklarar att de måste kunna identifiera sig med varumärket och vad det står för. Vi kan 

se att lojalitet till stor del bygger på konsumenters erfarenheter samt att det måste finnas 

en synergi mellan varumärkets värderingar och konsumentens. Detta är också något som 

Loken et al. (2010) talar om där en del enligt samma författare kan vara tidigare 

erfarenheter. En annan anledning kan således utifrån det empiriska materialet vara 

överensstämmelsen mellan varumärkets värderingar och konsumentens. Precis som 

Loken et al. (2010) förklarar behöver inte lojalitet endast baseras på hur pass väl 

konsumenten är tillfredsställd utifrån tidigare erfarenheter, det kan också vara andra 
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avgörande faktorer. Många av respondenterna konsumerar flertalet varumärken på nätet 

idag, här menar de att tidigare erfarenheter av ett varumärke får ännu större påverkan än 

då varumärken konsumeras i fysisk butik.  

 

5.1.2 Differentiering och positionering vid varumärkesutvidgning 

Differentiering är en viktig konkurrensfördel för ett varumärke då det bör kunna skiljas 

från andra varumärken på samma marknad (Keller et al. 2012; Fill, 2013). För 

varumärket Björn Borg blir det tydligt att respondenter tycker att kvalitet är vad som 

skiljer varumärket från andra varumärken. För sportvarumärken är produktkvalité och 

material en viktig del i majoriteten av respondenternas konsumtionsprocess, det blir 

även tydligt att då produkter av olika varumärken liknar varandra både i utseende och 

kvalitet får priset en avgörande roll.  

 

Flera respondenter tycker att varumärken som är mer nischade för specifika områden 

blir mer attraktiva och enklare att skilja från andra sportvarumärken. Likväl menar 

flertalet respondenter att varumärken kan skilja sig från andra varumärken genom 

förebilder som de har, exempelvis kända idrottsprofiler eller bloggare. I övrigt förklarar 

respondenter att det som skiljer ett sportvarumärke från andra varumärken är just att 

varumärket ska gå att relatera till en känd idrottsprofil eller idrott överlag, men det 

framgår även att just idrottskläder ska vara mer slitstarka, bestå av material som andas 

och gärna är mer färgglada.  

 

Studien visar att företag kan bygga sitt varumärkes image kring olika sportområden 

och/-eller förebilder som de ser att många konsumenter kan identifiera sig med. Att 

differentiera sig genom varumärkets image är också någon som Kotler och Keller 

(2012) förklarar som ett sätt att differentiera sig på. Samma författare förklarar att det i 

förlängningen leder till att konsumenter kan attraheras av varumärkets image. Roy och 

Banarjee (2011) förklarar att ett varumärkes identitet kan användas för att skapa 

konkurrensfördelar och differentiera varumärket mot konkurrenter. Utifrån empirin går 

det dock att dra slutsatserna att många respondenter har en otydlig bild av vad Björn 

Borg står för som varumärke. Som bekant ser respondenterna varumärket som ett 

kalsongmärke, trots att detta bara är en del av vad varumärket faktiskt erbjuder. Fill 

(2013) menar att marknadskommunikation är ett effektivt sätt att differentiera sitt 
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varumärke på, utifrån empirin bekräftas att det finns en avsaknad av just 

marknadskommunikation från Björn Borg, något som kan gå att relatera till en otydlig 

bild som respondenterna har om varumärket.  

 

Ett antal respondenter skapar sig en uppfattning om varumärkets image genom 

exempelvis bloggar, genom att dessa aktivt hur produkter och varumärken ska användas 

vilket respondenterna hävdar hjälper dem att skapa en relevant image om varumärket. 

Positionering är enligt Kotler och Keller (2012) processen där ett varumärke når ut med 

sin identitet till konsumenter, ett sätt att placera varumärket i konsumentens 

medvetenhet. Genom att ta hjälp av bloggare kan varumärken nå ut med ett tydligt 

budskap om hur dess varumärke ska uppfattas av konsumenterna. Respondenterna 

tycker om detta eftersom det underlättar för dem att placera produkten eller varumärket 

i ett korrekt sammanhang.  

 

5.2 Marknadskommunikationskanaler 

5.2.1 Digital kommunikation 

Marknadskommunikation beskrivs av Batra och Keller (2016) som snabbt föränderlig 

där nya teknologier har kommit och kommer att påverka kommunikationen. Samma 

författare beskriver att allt konsumenter använder sig av allt fler olika medier för att 

tillförskaffa sig information. Detta är något som respondenterna befäster där en klar 

majoritet använder sig av olika digitala medier oftast genom mobila enheter och/-eller 

webben. En tydlig linje med respondenternas svar är att en stor del av sin dagliga 

information inhämtas från sociala medier. Alltså förklarar studien att respondenterna 

använder sig av sociala medier där de också nås av information/kommunikation från 

andra. Keller (2001) förklarar att marknadskommunikation är sättet för företag att 

kommunicera till konsumenten. 

 

En tydlig majoritet av respondenterna visar sig använda sociala media plattformarna 

Instagram, Snapchat och Facebook mest frekvent, vilket ger en indikation om att det är 

framförallt de plattformarna som exempelvis kommunikation om en 

varumärkesutvidgning bör kommuniceras. Stephen (2016) förklarar att sociala medier 

har kommit att bli en stor del av individers liv då allt fler spenderar mer och mer tid på 

de olika plattformarna. Att marknadsföra sig på sociala medier kräver att 
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marknadsföringen anpassas enligt samma författare. Enligt det empiriska materialet 

påvisas att respondenterna har en delad mening om hur de ser på 

marknadskommunikation på sociala medier. Flertalet respondenter menar att reklamen 

är väl anpassad och att den tillför ett positivt innehåll för dem. Ett par andra 

respondenter menar att reklamen är irriterande och inte meningsfull. Den negativa 

inverkan som reklam kan ha via sociala medier är något som Morris et al. (2016) 

förklarar. Samma författare beskriver att reklam på exempelvis Facebook är något som 

användarna ser som motbjudande där reklamen inte är meningsfull. Studien visar att det 

finns en skillnad mellan hur respondenter ser på marknadskommunikation via sociala 

medier då empirin visar att det finns flertalet respondenter som är av åsikten att 

marknadskommunikation via sociala medier är positiv. Ett par respondenter talar om att 

de ser reklamen som positiv till en viss gräns innan det blir för mycket och att de först 

då sållar bort reklamen. Morris et al. (2016) beskriver att annonser på sociala medier 

inte uppfattas som tilltalande eller meningsfulla ur konsumentens perspektiv. Således 

menar Morris et al. (2016) att responsen på annonser sociala medier är låg. Med nya 

teknologiska lösningar där annonser anpassas mer mot individens intressen visar studien 

att konsumenter istället ser positivt till annonsering på sociala medier. Studien visar på 

att det sker en förändring där konsumenter blir alltmer positiva till annonser på sociala 

medier i takt med den teknologiska utvecklingen för individanpassad annonsering.  

 

Schultz (2016) förklarar att annonseringen i framtiden kommer att utmana de 

traditionella teorierna då informationsflödet för konsumenter har utvidgats tack vare nya 

teknologiska lösningar. Utifrån empirin kan vi utläsa att de nya teknologierna har 

förändrat hur konsumenter konsumerar information. Allt fler använder sig till stor del av 

sociala medier för att inhämta sin dagliga information. Då ett stort antal av 

respondenterna talar om marknadskommunikation i digitala medier i positiva ordalag 

kan vi se en förändringsprocess i hur företag bör kommunicera med sina konsumenter. 

Studien förklarar att en noga avvägning är lämplig där marknadskommunikationen bör 

vara av hög kvalité snarare än stor kvantitet samtidigt som exempelvis reklamen är 

individanpassad.  

 

En annan aspekt i empirin framkommer det en skillnad på könen som kan ses vid 

användandet av olika digitala medier där de kvinnliga respondenterna förklarar att de 
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läser och tar del av information via mode och/-eller livsstilsbloggar. Detta kan relateras 

till den teori som finns för området influencers. Weller (2016) förklarar att influencer 

marketing kan ses som en utvecklad form av word of mouth. Uzunoglü och Kip (2014) 

förklarar att influencer marketing är ett effektivt sätt att kommunicera till sina 

konsumenter för företag. Ett tydligt exempel från empirin blir som nämnts tidigare att 

använda sig av exempelvis bloggare som en typ av influencer i sin 

marknadskommunikation för att utvidga sitt varumärke, speciellt när kommunikationen 

i de fall kommunikationen skall riktas mot kvinnor. Flertalet av respondenterna påvisar 

att de har en starkare tillit till influencers än vad de har till exempelvis annonser i 

digitala medier, därav kan vi att det finns en fördel för företag att arbeta med influencers 

i sin marknadskommunikation vid exempelvis varumärkesutvidgningar. Bortser vi från 

könen visar empirin på att ett flertal av respondenterna ser positivt på kommunikation 

genom förebilder som de har, för området sportkläder blir det ofta sportprofiler och/-

eller sporter som de själva gillar som de föredrar. Genom att arbeta med influencers som 

Weller (2016) beskriver kan vi se ett effektivt sätt för att kommunicera med 

konsumenter, såväl kvinnor som män.  Precis som Pophal (2016) förklarar blir 

influencer marketing en typ av word of mouth som utspelar sig på digitala medier. Då 

respondenterna som tidigare nämnt visar sig ha en större tillit till influencers, vilket 

Pophal (2016) också säger så indikerar det att influencer marketing är en framtida 

marknadsföringsstrategi att satsa på.  

 

5.2.2 Traditionell kommunikation  

Fill (2013) benämner främst TV, radio och tidningar som traditionella 

kommunikationskanaler, målet med dessa är att nå ut och påverka konsumenten. Fill 

(2013 menar precis som Batra och Keller (2016) att mycket har hänt inom området 

marknadskommunikation. Vad som blev tydligt från respondenterna i vår studie är att 

traditionella medier har fått mindre inflytande på konsumenter, de yngre av våra 

respondenter är väldigt kritiska till reklam de möter via dessa medier, samtidigt som de 

inte är speciellt aktiva på dessa mediekanaler. En anledning till att många ställer sig 

negativt till den reklam och marknadsföring de möter beror enligt dem på att reklamen 

inte känns riktad mot dem personligt utan blir mer generell. De respondenter som inte 

har en uttalad negativ inställning till reklam på traditionella medier menar att de lärt sig 

att “blunda” för reklamen, den finns där men det är inget de påverkas av eller bryr sig 
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om. Det är inte bara reklam som respondenter ställer sig negativa till på traditionella 

marknadsföringskanaler, då ett varumärke utvecklas eller utvidgas anser majoriteten av 

respondenterna också här att traditionella marknadsföringskanaler inte är att 

rekommendera.  

 

De något äldre respondenterna är inte lika negativa till reklam på traditionella 

marknadsföringskanaler, de använder traditionella kanaler som ett komplement till 

digitala medier.  Fill (2013) menar att traditionell marknadskommunikation har som mål 

att nå ut till en så stor andel konsumenter som möjligt, vilket tidigare ska ha varit 

effektivt. Från empirin kan vi se att denna typ av marknadskommunikation helt inte är 

lika effektiv som tidigare. Vissa respondenter går så långt att de aktivt väljer bort 

mediekanaler där traditionell reklam finns, en del använder streamingtjänster utan 

reklam samtidigt som andra byter kanal eller dylikt. Övergripande kan vi se att 

respondenterna inhämtar allt mindre information från traditionella medier, i samband 

med Björn Borg kan likväl få respondenter kan minnas att de nyligen mött någon form 

av traditionell marknadskommunikation från Björn Borg. En anledning till detta kan 

vara att respondenterna i mindre utsträckning tar del av traditionella medier.  

 

5.3 Marknadskommunikation i samband med varumärkesutvidgning 

Bridges et al. (2000) talar om att ett effektivt sätt att kommunicera en 

varumärkesutvidgning är att spela på modervarumärkets goda associationer som det 

redan innefattar. Ifrån empirin visar det sig att en majoritet av respondenterna har en 

god relation till varumärket Björn Borg där de ser det av hög kvalité, dock associerar 

många det enbart med underkläder. Vi menar att det finns en viktig del att komma ihåg 

här och det är de positiva associationerna som respondenterna har till modervarumärket. 

Det är också något som behöver lyftas i marknadskommunikationen för utvidgningen av 

varumärket. Att spela på modervarumärket och marknadsföra det digitalt ser vi som 

fördelaktigt för företag där konsumenterna har en positiv uppfattning om varumärket 

sen tidigare.  

 

Wheeler (2013) menar att varumärken med en tydlig varumärkesidentitet lägger 

grunden för att bli uppmärksammade av konsumenter och därmed underlättar för 

konsumenter att skilja varumärket från konkurrenter, samma författare menar även att 



 

 

 

92 

 

en tydlig varumärkesidentitet gör varumärket mer levande. Utifrån vårt empiriska 

material blir det tydligt att varumärket inte lyckats nå ut med en tydlig identitet till 

konsumenterna då de har allmänt delade uppfattningar om varumärket. Flertalet 

respondenter relaterar varumärket med god kvalité vilket tidigare nämnts, dock talar 

respondenterna samtidigt om varumärket som att det har stagnerat i sin utveckling av 

produkter där majoriteten associerar varumärket med underkläder. Vill varumärket göra 

konsumenter medvetna om deras nya produkter och identitet i samband med deras 

varumärkesutvidgning bör ett fokus riktas främst mot att tydligt konkretisera 

varumärkets identitet, för att sedan kunna kommunicera ut denna via 

marknadsföringskanaler där konsumenter är mer aktiva. 

 

Att använda digital kommunikation där en kombination av online-annonser och 

influencers nyttjas ser vi som fördelaktigt. Att låta influencers verka som en 

kommunikationskanal för varumärket vid en utvidgning skulle skapa tillit hos 

konsumenterna. Att i ett senare skede implementera online-annonser på ett kreativt sätt 

på sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat skulle kommunikativt också 

informera konsumenterna om de nya produkterna. Då vi som tidigare nämnt kan se att 

respondenterna allt mer inhämtar sin information digitalt och då främst genom sociala 

medier ser vi dessa plattformar som en möjlighet för Björn Borg att nå ut med sin 

varumärkesutvidgning. Precis som Martin et al. (2005) talar om vikten av 

marknadskommunikation vid varumärkesutvidgningar blir det ett fördelaktigt sätt att 

förmedla företagets information till konsumenterna på ovan nämnt sätt.  

 

Keller et al. (2016) menar att konsumenters image ofta baseras på marknadsföring via 

olika medier, men att även personer kan spela en betydande roll. Detta bekräftas utifrån 

vårt empiriska material där många respondenter menar att deras image av varumärken 

baseras på influencers och kända personer. För exempelvis sportvarumärken spelar 

förebilder en betydande roll i respondenternas image-skapande process, många 

respondenter associerar direkt vissa varumärken med särskilda personer aktiva eller 

tidigare aktiva inom idrotten. Exempelvis kan vi se utifrån empirin att respondenterna 

har lätt att associera sig med idrottsprofiler när de väljer sportkläder. Anledningen 

förklaras av respondenterna som att idrottsprofilerna dels har en god kännedom om att 

sportkläderna fungerar när de tränar samt kanske det viktigaste, respondenterna gillar 
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känslan av att bära liknande kläder som deras idoler. Loken et al. (2010) talar om att 

sambandet mellan konsument och varumärke är viktigt där konsumenten skall kunna 

identifiera sig med varumärket.  För ett varumärke som Björn Borg där det finns tydliga 

svårigheter med att nå ut med en tydlig identitet till konsumenter kan förebilder och 

kända idrottspersoner bli ett verktyg i jakten på att nå ut med önskad identitet. Björn 

Borg vill attrahera idrottsintresserade konsumenter med intresse för mode, de vill alltså 

bli sedda som ett sportvarumärke för modemedvetna, något som enligt vårt empiriska 

material ej nått ut till konsumenter. Vi kan se utifrån empirin att föredra för Björn Borg 

är att utnyttja digitala marknadsföringskanaler exempelvis influencers för att tydligt visa 

hur varumärket önskas bli uppfattat av konsumenter.  

 

Kotler och Keller (2012) beskriver fördelar med varumärkesutvidgningar där de talar 

om fördelen med om det finns en positiv relation mellan konsumenter och 

modervarumärke sedan innan. Vad vi kan se utifrån empirin är att det finns en positiv 

relation som behöver förnyas i och med utvidgningen av varumärket Björn Borg. Flera 

respondenter talar om varumärket i positiva ordalag, positiva erfarenheter som de har 

från det förflutna. Det gäller för varumärken att utnyttja den tidigare relation som 

konsumenterna har för varumärket när det handlar om positiva erfarenheter. Precis som 

Völckner och Sattler (2006) kan det komma att bli en ekonomisk fördel sett till 

marknadsföringskostnaderna. För exempelvis Björn Borg gäller det att fokusera på 

konsumenternas tidigare positiva erfarenheter i sin marknadskommunikation.  

 

Viot (2011) menar att det är av stor betydelse att ett varumärke bör utvidgas inom 

relevanta områden, att Björn Borg utvidgar från underkläder till träningskläder som 

även innefattar funktionsunderkläder ser vi som en fullt relevant utvidgning. Kan inte 

konsumenter relatera den nya utvidgningen till modervarumärket är chansen stor att det 

nya varumärket och de nya produkterna inte accepteras av konsumenterna. Flera 

respondenter bekräftar denna teori och menar att det är viktigt att den utvidgade 

produkten eller området går att relatera till det ursprungliga varumärket. En viktig del 

blir således att förmedla utvidgningen på ett sätt som kopplar samman modervarumärket 

med det nya utvidgade varumärket för en lyckad varumärkesutvidgning.  
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till utifrån analysens 

olika delar vilket ämnar besvara den valda forskningsfrågan för denna studie. I kapitlet 

presenteras också teoretiska och praktiska implikationer för det valda området. 

Slutligen presenteras förslag till framtida forskning på det aktuella området.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga 

Vid starten för denna studie såg författarna en avsaknad av forskning för området 

varumärkesutvidgning där modeföretag expanderar mot sportmode. Fenomenet 

varumärkesutvidgning var innan studien inleddes inte ett nytt fenomen, dock allt som 

oftast studerat i fiktiva miljöer med fiktiva företag. När studien påbörjades sågs likväl 

en avsaknad på vilken inverkan marknadskommunikation har vid en 

varumärkesutvidgning. Utifrån den analys och diskussion som förts kring varumärket 

Björn Borg och deras varumärkesutvidgning har problematik med att nå ut med dess 

nya identitet konkretiserats. Studiens samarbetsföretag Björn Borg såg likväl som 

forskarna för denna studie en tydlig problematik för dem att nå ut med sitt varumärke 

till en bredare målgrupp med sin nya satsning mot sportkläder.  

 

Syftet med denna studie har varit att analysera och konkretisera hur 

marknadskommunikation kan användas vid en varumärkesutvidgning med intentionen 

att förändra konsumenters uppfattning av varumärket. Således har modeföretaget Björn 

Borg undersökts vilka vi ämnat tillföra värdefull information för deras framtida 

marknadskommunikation i och med sin varumärkesutvidgning.  

 

För att genomföra undersökningen och söka svar på det praktiska och teoretiska 

problem som presenteras har vi formulerat följande frågeställning. 

 

Hur bör ett modeföretag kommunicera sitt varumärke i samband med en 

varumärkesutvidgning till nya segment?  
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Då ett varumärke utvidgas är målet att attrahera befintliga eller nya konsumenter till att 

konsumera produkter av det utvidgade varumärket, en viktig del i processen är hur 

utvidgningen kommuniceras från varumärket till konsumenten. Konsumenter skapar sig 

en uppfattning om varumärken med tiden vilket påverkar individens image av ett 

varumärke. Varumärken symboliserar inte bara sig själva utan får också en personlig 

prägel där de ska symbolisera den individ som bär varumärket. Vår slutsats är att 

konsumenter väljer varumärken utifrån preferenser där varumärket skall spegla dem 

själva. Vidare kan vi se att varumärken får en avgörande roll för yngre individer där en 

anledning kan tänkas vara att yngre allt oftare söker efter sin identitet mer än äldre 

individer.  Vid en varumärkesutvidgning blir det således viktigt med kopplingen mellan 

konsumenter och varumärke där det ges möjlighet för konsumenterna att kunna 

identifiera sig med varumärket. För sportvarumärken kan vi se att konsumenter ofta 

identifierar sig med de idrottsprofiler som marknadsför varumärket. Genom att koppla 

samman varumärken med kända profiler där konsumenten kan se en matchning mellan 

varumärke och idrottsprofil ges konsumenten möjlighet att kunna identifiera sig med 

profilen och i förlängningen varumärket. Detta är ett fördelaktigt sätt för exempelvis 

varumärken som utvidgas till att innefatta sportkläder, genom att tydligt koppla samman 

varumärket med en sportprofil kommer också konsumenten att göra det. 

 

Ett annat sätt att skapa en koppling mellan ett varumärke och en profil är genom 

bloggar, vilket vi kan se som fördelaktigt för marknadsföring mot kvinnor. Vår slutsats 

är att kvinnor använder sig mer av livsstilsbloggar eller dylikt där de skapar sig en 

uppfattning om varumärken. Genom att lyfta fram varumärken i samarbeten med 

bloggar kan vi se en klar fördel där varumärket når ut till sin önskade målgrupp och på 

ett effektivt sätt kan påverka varumärkets image. Då den allmänna upplevelsen är att 

konsumenter föredrar att kunna identifiera sig med förebilder/idoler kan vi dra 

slutsatsen att arbeta med influencers blir en viktig del då varumärken vill förmedla en 

ny bild av sig själva till såväl nya som befintliga konsumenter vid en 

varumärkesutvidgning. Då konsumenter själva väljer att besöka bloggar eller följa 

idrottsprofiler uppfattas marknadsföringen mer positiv där konsumenten får möjligheten 

att identifiera sig med varumärket genom den så kallade influencern.  
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En viktig del i att kunna påverka sitt varumärkes image blir således att utnyttja rätt 

kommunikationsmedel då marknadskommunikation är av stor vikt vid 

varumärkesutvidgningar. Utifrån vår analys och diskussion kan vi se att digital 

kommunikation är den mest fördelaktiga kommunikationskanalen. Vi kan även se att 

Björn Borgs målgrupp är betydligt mer aktiva på digitala plattformar, främst sociala 

medier som Instagram, Facebook och Snapchat. Där finns goda möjligheter att nå ut 

med ett tydligt och personligt budskap om hur varumärket vill bli uppfattat. Då det blir 

tydligt att konsumenter inhämtar en stor del av sin dagliga information från sociala 

medier, är mer positivt inställda till reklam på sociala medier och i allmänhet är mer 

aktiva här, kan vi också se att marknadskommunikationen bör förmedlas digitalt på 

dessa plattformar.  

 

En annan aspekt att lyfta vid digital kommunikation är annonsering på sociala medier. 

Vi kan dra slutsatsen att konsumenter till stor del ser positivt på reklam som är anpassad 

till individen vid sociala medier. Dock finns det konsumenter som inte delar 

upplevelsen med att reklam på sociala medier är positiv. Då majoriteten av konsumenter 

som är undersökta för denna studie trots allt har en positiv inställning kan vi se en viktig 

aspekt med att annonseringen är individanpassad. Individanpassad annonsering i form 

av reklam är då annonsering baseras på konsumentens datahistorik, vilket exempelvis 

kan vara besökta hemsidor eller gillade bilder på Facebook eller Instagram.  

 

Vidare kan vi se att traditionell marknadskommunikation blir mer och mer verkningslös 

då konsumenter idag inte tar del av den informationen som förmedlas via denna 

kommunikationskanal. Vi kan dra slutsatsen att konsumenter inte uppskattar traditionell 

marknadskommunikation då de oftast försöker undvika den. Konsumenter idag tycks se 

traditionell marknadskommunikation som mindre individanpassad där de inte tilltalas av 

reklamen vilket vi ser som en del i att konsumenter inte uppskattar den traditionella 

marknadskommunikationen. Konsumenter väljer exempelvis att byta kanal på såväl TV 

och radio när det är reklam, alternativt söker sig till nya digitala lösningar som 

streamingtjänster och/-eller radio i andra format, premiumtjänster som inte innefattar 

reklam.  
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Vid marknadskommunikation i samband med en varumärkesutvidgning kan vi dra 

slutsatsen att det är viktigt för varumärken/företag att lyfta fram de positiva 

associationer som modervarumärket har sedan tidigare. Finns det positiva erfarenheter 

hos konsumenter sen tidigare av modervarumärket bör detta också utnyttjas i 

kommunikationen. Vi kan fastställa att det finns positiva associationer till 

modervarumärket vilket dock inte utnyttjas i marknadskommunikationen, genom att 

utnyttja de positiva associationer konsumenter har till varumärket sedan tidigare blir 

sannolikheten större att konsumenter accepterar och ställer sig positiva till utvidgningen 

till sportkläder. Vidare kan vi se att det är viktigt för varumärken att skapa en relation 

med sina konsumenter där vi kan fastställa att konsumenter vill kunna identifiera sig 

med varumärken de bär. Följaktligen kan vi se att varumärken kan förändra sin image 

genom nya digitala typer av marknadsföring. Således kan vi se utifrån analysen att 

företag behöver utveckla sina marknadsföringskanaler där de bör kommunicera med 

sina konsumenter via digital kommunikation. För att uppmärksamma konsumenter om 

en varumärkesutvidgning från mode till sportkläder bör sociala medier utnyttjas där det 

effektivaste sättet är att utnyttja individuella typer av marknadsföring. Likväl är det 

viktigt att implementera olika typer av influencer marketing i sin marknadsföring. Detta 

då vi utifrån analysen också kan se att konsumenter uppmärksammar och kan identifiera 

sig med sina förebilder och/-eller idoler, så kallade influencers.  

 

6.2 Teoretiska bidrag 

Denna studie tillför teori för hur en varumärkesutvidgning bör kommuniceras, då 

tidigare forskning till stor del baserats på fiktiva utvidgningar av varumärken. Det 

teoretiska bidraget har således en verklighetsförankring då studien undersöker ett 

företags verkliga problem med sin varumärkesutvidgning, som tidigare presenterat har 

vi kunnat se att modeföretag har en problematik med att utvidga sina varumärken mot 

sportkläder. I och med dagens komplexa kommunikationskanaler där det blivit allt 

otydligare hur en varumärkesutvidgning bör kommuniceras. Vi har också kunnat se en 

avsaknad på forskning som baseras på dagens nya teknologier som växer fram allt 

snabbare. 

 

Studien bidrar med kunskap om ovan nämnda utmaningar för varumärken som utvidgas 

där vi har skapat en djupare förståelse för hur varumärkesutvidgningar bör 
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kommuniceras. Genom såväl teoretisk och empirisk insamling har vi skapat en djupare 

förståelse för företag i liknande situationer om hur de skapar uppmärksamhet om sitt 

nya utvidgade varumärke vid varumärkesutvidgningar på den Svenska marknaden. Vi 

har kunnat utläsa från empirin att den nya digitala marknadsföringen är här för att 

stanna där det gäller att anpassa marknadsföringen till individen och/-eller utnyttja 

dagens förebilder genom så kallad influencer marketing. Äldre traditionell 

marknadsföringsteori visar sig vara icke anpassad till dagens konsumenter där de 

inhämtar information från exempelvis nya medier jämförelsevis mot vad traditionell 

marknadsteori är baserad på. Studien har likväl påvisat att varumärken med positiv 

association sen innan också bör utnyttja detta i sin marknadsföring, marknadsföring som 

då bör ske digitalt. I och med den ständiga förändring som sker på marknaden krävs det 

för företag att vara anpassningsbara för att hela tiden kunna anpassa sig till nya digitala 

teknologier som uppkommer. Genom teknologisk utveckling och sociala mediers allt 

större inverkan på marknadskommunikation har annonsering på sociala medier fått en 

allt mer accepterad och uppskattad roll än vad som beskrivs i tidigare teori. Här bidrar 

studien till befintlig teori i området annonsering på sociala medier där den menar att 

individanpassad annonsering på sociala medier i stor grad uppfattas som positivt av 

konsumenter. Vi kan således se att marknadskommunikation i samband med 

varumärkesutvidgningar bör anpassas till sociala medier genom att utnyttja de 

teknologiska lösningar som finns för individanpassad annonsering.   

 

Studien visar på att marknadskommunikation har en avgörande roll för konsumenters 

uppfattning av ett varumärke. Enligt studien skapas uppfattningen framförallt genom 

digitala medier, framförallt sociala medier. Således visar studien att dagens 

kommunikationskanaler har blivit allt mer komplexa. Genom användandet av nya 

digitala lösningar vid företags marknadskommunikation i samband med 

varumärkesutvidgningar visar studien på att företag kan påverka sin identitet främst 

genom sociala medier. Detta med anledning av att studien visar på att konsumenter är 

alltmer aktiva på digitala medier samtidigt som de är mer positivt inställda till reklam 

och/-eller annonsering via nya digitala mediekanaler.  
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6.3 Praktiska bidrag 

Studiens praktiska implikationer baseras på de förslag vi presenterar för 

fallstudieföretaget Björn Borg vilka vi hoppas kunna utveckla varumärkets 

kommunikation till dess konsumenter i samband med deras utvidgning till sportkläder. 

Vad som blir tydligt från analysen är hur konsumenter påverkas allt mindre av 

traditionell marknadskommunikation och istället föredrar digital 

marknadskommunikation. Ett resultat av att konsumenter i åldrarna 18-45 prioriterar 

digital marknadskommunikation framför traditionell och att Björn Borg enligt analysen 

inte lyckats nå ut till sina konsumenter genom någon form av marknadskommunikation 

om sin utvidgning till sportkläder. Studien visar att varumärket bör rikta ett stort fokus 

på digital marknadskommunikation. Vi kan se att konsumenter uppmärksammar reklam 

och marknadsföring på digitala medier med en betoning på sociala medier, det finns 

likväl överlag en mer positiv inställning till reklam som är personligt anpassad för 

konsumenterna.  

 

Ett problem Björn Borg har i samband med den bristfälliga marknadskommunikation de 

har i samband med deras varumärkesutvidgning har bidragit till att konsumenter inte är 

medvetna om att varumärket nu utvidgats och säljer sportkläder. Genom att exponeras 

på sociala medier och att använda influencers ser vi möjligheter för Björn Borg att mer 

effektivt nå ut med deras utvidgade varumärke. Då studien visar att konsumenter 

identifierar sig med sina förebilder kan det också bli en praktisk lösning för att nå ut 

med varumärkesutvidgningen för Björn Borg. Genom att använda så kallad influencer 

marketing där förebilder inom Björn Borgs målgrupp förmedlar varumärkets identitet 

kan företaget effektivare nå ut till konsumenter.  

 

Genom att nå ut till sina konsumenter via digitala marknadskanaler finns samtidigt 

ökade möjligheter att ur ett differentiering perspektiv visa hur varumärket skiljer sig 

från konkurrenter. Marknaden för sportkläder kännetecknas av tuff konkurrens och 

utifrån analysen ser vi också att sportvarumärken som är speciellt nischade uppfattas 

mer positivt från konsumentens perspektiv. En viktig slutsats för studien om varför 

digital marknadskommunikation bör användas av Björn Borg är för att varumärket då 

kan nå ut med önskat budskap på ett personligt sätt som kan ses som mer individuellt 

anpassat från konsumentens håll. Om Björn Borg vill förändra konsumenters image av 
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varumärket måste de först och främst nå ut med en tydlig identitet, problemet idag är att 

de inte lyckas nå ut med deras identitet, vilket således leder till att konsumenter har 

dålig uppfattning om varumärkets sportkläder. Slutsatsen blir således att Björn Borg 

borde utnyttja digitala kommunikationskanaler för att konkretisera vad varumärket står 

för. Vill Björn Borg nischas som ett sportvarumärke för modeintresserade måste detta 

konkretiseras och nå ut till konsumenten. Vi menar på att genom att använda sociala 

medier och influencers blir det enklare för Björn Borg att tydliggöra vad varumärket 

står för och vill bli uppfattat.  

 

Björn Borg är ett varumärke som många konsumenter känner till och har positiva 

associationer till, genom att nå konsumenter via marknadskanaler som konsumenter är 

mer aktiva på samt är mer öppna för reklam skulle enligt oss vara en bra kombination. 

 

Studien har således genererat information till företag om marknadsföringsåtgärder som 

krävs vid genomförandet av en varumärkesutvidgning. Genom beaktning av det 

skiftande och komplexa samhälle som idag äger rum har vi kunnat skapa förståelse för 

företags kommunikation till konsumenter i samband med en varumärkesutvidgning. Vi 

kan se att studien kommer till gagn för såväl företag verksamma inom modebranschen 

där en utvidgning mot sportkläder genomförs likväl för andra företag som ser en 

möjlighet i att utvidga sitt varumärke.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Genom de slutsatser som presenterar om marknadskommunikation i samband med 

varumärkesutvidgning för produkter inom mode till att innefatta även sportkläder 

kommer vi i denna studie fram till hur ett svenskt modeföretag kan förändra sin image 

genom marknadskommunikation vid en varumärkesutvidgning. Vi kan se att framtida 

forskning också kan undersökas på hur tjänsteföretag kan förändra sin image genom 

marknadskommunikation vid en varumärkesutvidgning. Likväl kan vi se att framtida 

forskning kan ta ett annat metodval där fokus kan utgå från en kvantitativ undersökning. 

Slutligen kan vi också se att området för marknadskommunikation i samband med 

varumärkesutvidgningar är snabbföränderliga där exempelvis studier snabbt blir 

inaktuella med tanke på den teknologiska utveckling som sker för digital 
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marknadskommunikation, därav kan vi se att det krävs fortsatta studier på ämnet även i 

framtiden.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A 

 

Intervjuguide vid personliga intervjuer och fokusgrupper. 

 

Man eller kvinna? 

Ålder? 

Bostadsland? 

Utövar fysisk aktivitet och/-eller motionerar ni? 

 

Varumärkesutvidgning: 

 

1. Vad kännetecknar ett bra varumärke hos er? 

 

2. Hur kommer ni i kontakt med varumärken?  

 

3. Finns det varumärken ni föredrar framför andra, om ja varför?  

 

4. Vilken funktion fyller ett varumärke hos er? 

 

5. Väljer ni varor utefter varumärke eller funktionalitet?  

 

6. Hur värdesätter ni ett varumärke i relation till produkten i sig? 

 

7. Vilka varumärken symboliserar ni med sportkläder, varför dessa?  

 

8. Vad kännetecknar ett sportvarumärke enligt er? 

 

9. Vad spelar en viktig roll för er när ni fattar ett köpbeslut för sportkläder?  

 

10. Känner ni till varumärket Björn Borg? 

 



 

 

 

II 

 

11. Hur uppfattar ni varumärket Björn Borg?  

 

12. Vilka produkter associerar ni med varumärket Björn Borg?  

Marknadskommunikation: 

 

13. Har ni uppfattat någon form av marknadskommunikation från Björn Borg, i så 

fall vilken typ? 

 

14. Är ni aktiva på någon form av medieplattform, exempelvis sociala medier, 

tidningar eller webbsidor? 

 

15. Hur resonerar ni kring reklam som ni möter på digitala medier, exempelvis 

sociala medier, webbsidor? 

 

16. Om en produkt annonseras i samarbete med en förebild ni har, upplever ni det 

som positivt eller negativt för ert kommande köpbeslut? 

 

17. Hur ser ni på reklam ni stöter på i traditionella medier som TV, radio och 

tidningar?  

 

18. Finns det reklam som får ett att köpa en viss produkt? 

 

19. Hur uppmärksammar ni att ett företag kommer med en ny produkt? 

 

20. Om ett företag kommer med en ny produkt för ett annat område, hur vill ni att 

det kommuniceras till er?  

 

  



 

 

 

III 

 

Bilaga B 

Intervjuguide möte med Björn Borg 

Berörda teman: 

 Varumärkesutvidgning 

o Varumärke 

 Marknadskommunikation 

o Digital kommunikation 

o Traditionell kommunikation  

 


