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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom en 
varumärkesutvidgning. Studien baserar sig på fallföretaget Nationalencyklopedin AB. Vi 
avser att identifiera intern kompetens och resurser och därigenom klargöra vilka styrkor som 
finns i det befintliga varumärket och som med fördel kan byggas in i den nya produkten.  
Studien avser även att undersöka om NE AB bör använda sig av en varumärkesutvidgning vid 
lanseringen av deras nya läromedelsprodukt eller om de bör introducera ett nytt varumärke.  
Med hjälp av teoretiska och empiriska ramar undersöker vi hur NE AB kan använda sig av 
dess nuvarande styrkor inom varumärket, konkurrensstrategierna samt kärnkompetensen – vid 
introduktionen av en ny digital läromedelsprodukt. Vi vill därmed fastslå vinningar med en 
medveten varumärkesutvidgning på ett generellt plan. All insamling av empiri, samt 
sammanställning av resultat har genomförts genom en kvalitativ ansats och med fallföretaget 
som enda enhet.  
 
Vi har i denna studie identifierat NE:s kärnkompetens bestående av deras varumärke, 
trovärdighet, distribution, samt kunskap hos medarbetarna. Dock anser vi även att NE:s 
databas är en stor tillgång då den ligger till grund för företagets samtliga produkter. För att 
NE ska skapa sig konkurrensfördelar vid en varumärkesutvidgning anser vi att företaget måste 
matcha sina kärnkompetenser med marknadens miljö, genom att vara rätt i tiden och ta vara 
på nya trender, skapa effektivitet inåt i företaget och tillfredsställa kundernas behov, genom 
att vara snabba med att fatta rätt beslut, samt på bästa sätt ta tillvara på företagets kompetens. 
Av samtliga dessa kärnkompetenser har vi identifierat varumärket och dess trovärdighet som 
främsta interna resurserna inom NE. Dock behövs övriga resurser för att bygga upp dessa två 
centrala.  
 
I denna studie föreslår vi även att NE AB bör tillämpa en paraplyutvidgning vid den nya 
produktlanseringen, vilket innebär att de bör använda samma varumärkesnamn på den nya 
produkten. Lyckas NE applicera associationerna från kärnvarumärket till den nya produkten, 
talar detta för en lyckosam utvidgning. Vi anser att det starka varumärket, samt den 
trovärdighet som NE förknippas med idag, samt de fördelar som en paraplyutvidgning 
medför, är övertygande och det mest fördelaktiga för företaget. Slutligen anser vi att NE kan 
genomföra en varumärkesutvidgning som genererar i konkurrensfördelar genom att ha 
kunskap om sin kunskap. 

 

 



  

Förord 
 
Denna studie är resultatet av ett examensarbete inom företagsekonomi på Halmstad Högskola.  
Processen har fortlöpt tack vare hjälp av en rad personer, som på olika sätt bidragit till vår 
studie. Vi vill därmed rikta våra tack till dessa. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Navid Ghannad, som fungerat som ett stöd och en 
inspirationskälla under studiens process. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner på Nationalencyklopedin AB -  
Anders Dahl och Maria Ingvar Björklund - som bistått med värdefull tid och stort 
engagemang. 
 
Slutligen vill vi även tacka våra opponenter och andra i vår omgivning som bidragit med 
konstruktiv kritik och därmed hjälpt oss att förbättra kvaliteten på vår studie.  
 
 
Trevlig läsning! 
 
 
Halmstad, maj 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

Josefin Bylander Dzejna Seta Sophie Truedsson 
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1 Inledning 

 
i vill i detta inledande kapitel introducera läsaren i bakgrunden till den 
problemdiskussion som följer. Utifrån denna presenteras problemformulering 

och syfte med studien. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för studiens 
avgränsningar och disposition - allt för att ge läsaren en bättre överblick.  
 

 

1.1 Problembakgrund 

Bartendern börjar hälla i 4cl Tequila i den stora shakern, därefter 2cl Cointreau, för att sedan 
avsluta med 4cl limejuice och lite socker. Hon börjar skaka drycken och när alla 
ingredienserna blandat sig fint är det dags för avslutningen. Det frostade glaset tas fram och 
doppas på det saltade fatet. Spriten hälls ner i det immiga glaset och några sekunder senare är 
det dags att njuta av en härlig Margarita. Men tänk efter, spelar det någon roll vilken Tequila 
som drinken är blandad med? Kan du verkligen skilja mellan kvaliteten på en bra eller dålig 
Tequila - nu när den kylts ner, blandats upp med den starka limesmaken, för att slutligen 
blandas med salt? Nej, spara dina pengar och drick den ren, så kommer du att upptäcka nya 
dimensioner av Tequila. (Adlén, 2005) 
 
Enligt Adlén (2005) shakas det som aldrig förr i varumärkenas värld: nya blandningar, 
tillsatser och kombinationer som vi aldrig tidigare sett, uppkommer. Det blandas i ett tempo 
som får den mest flinka bartender att framstå som en handlingsförlamad novis, men frågan är; 
varför blandas det så mycket? Är det för att hitta nya upplevelser och ge den förnyelse som 
kunderna kräver eller är det rent av så att tillsatserna behövs för att dölja en dålig smak? Kan 
det vara så att det finns något att dölja, som till exempel ett svagt varumärke? Finns det risker 
med att utvidga varumärken och ständigt produktutveckla? Är det verkligen kunderna som 
konstant efterfrågar nya produkter eller är det kanske företagen och konkurrensen sinsemellan 
som tvingar fram det? 
 
Missförstå nu inte oss och tro att vi är emot utveckling och förnyelse - självklart finns det 
plats för nya produkter, smaker och kombinationer. Under senare tid har datorer och Internet 
kommit att bli ett medium som håller på att revolutionera vårt förhållningssätt till såväl 
umgänge och underhållning, som lärande och konsumtion. (Marking & Nordlöv, 1997) Som 
Kotler och Armstrong (2006) skriver är det nödvändigt att företagen måste vara nytänkande i 
sina strategier och anpassa sig till dagens nya miljö för att utvecklas – ja, till och med för att 
överleva. 
 
Ur företagets perspektiv gäller det att skapa uppmärksamhet och prioritera kundens behov, 
samt försäkra kunden om att denne väljer rätt produkt. Varumärkets roll och företagets image 
blir alltså allt viktigare (Eriksson & Åkerman, 1999). I flera fall av digitalisering frångår 
företagen helt eller delvis den traditionella distributionen för att istället satsa på Internet.  
 
Då marknaden vid digitalisering alltmer frångår en fysisk slutprodukt, blir det av större vikt 
för företaget att profilera sig och att sammankopplas med egenskaper som tillför värde för 
kunden. Interna resurser anses ofta som nyckeln till konkurrenskraft, eftersom de utåt mot 
kund bidrar till ett kompetent, trovärdigt och starkt varumärke. (López, 2005) Då traditionella 
företag frångår sin vanliga marknad för att istället börja distribuera produkter via Internet 
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uppstår en typ av varumärkesutvidgning. 
 
Ett företags varumärke identifierar tillverkaren av produkten, differentierar det ifrån 
konkurrenter och signalerar något till kunden. Varumärket kan bestå av ett ord, en symbol, en 
logotyp, en design eller ett koncept som är unikt. (Kotler & Armstrong, 2006) Många anser att 
varumärken kan ha abstrakta, emotionella värden som är svårare att ta på och som inte har en 
lika uppenbar koppling som den mellan det fysiska varumärket och produkten. Uggla (2002) 
menar att det underlättar för ett företag att sälja en ny produkt eller tjänst under ett känt 
varumärke. Trots att varumärket kan underlätta vid ett inträde på en ny marknad så kan det 
inom företaget råda förvirring kring resurserna som ett företag besitter internt. Om 
produktutvecklingen går för snabbt finns det risk att organisationen och varumärket kan 
förlora sin identitet.  
 
Blomé (2000) säger att den nya produkten måste kunna signalera samma budskap som 
varumärket sedan tidigare gjort. För att lyckas med detta krävs reflektion kring interna 
resurser och vad som kan skapa eventuella konkurrensfördelar, samt att företagen är medvetna 
om sina styrkor och svagheter. När dessa frågor hanteras på ett professionellt sätt, ökar 
möjligheterna till att hitta nya kunder och skapa nya produkter och tjänster, och därmed öka 
lönsamheten. 
 
Att människor i väst dagligen får ta emot ca 3000 olika budskap förvånar oss föga då vi 
reflekterar över alla de olika mediekanaler och informationskällor som vi själva dagligen 
utnyttjar. (Eriksson & Åkerman, 1999) Sett ur ett företags synvinkel, inser vi att det krävs 
förnyelse och handling för att ligga i framkant och hålla sig konkurrenskraftig. Samtidigt 
borde det även finnas risker med en alltför snabb produktutveckling och 
varumärkesutvidgning, om dessa sker utan reflektion kring organisationen, varumärket och de 
interna resurserna. Kanske riskerar företaget då att få motsatt effekt och förlorar sin 
konkurrenskraft och identitet? Att ha ett brett och stort varumärke kräver att företaget har en 
organisation bakom som kan backa upp och leverera - en organisation som talar samma språk 
som varumärket. 
   

1.2 Problemdiskussion 

Vi ser både möjligheter och risker med att bredda ett varumärke. I takt med att 
digitaliseringen ökar måste företagen anpassa sina strategier för att även digitalt kunna 
tillgodose kundbehoven. Digitaliseringen kan innebära varumärkesutvidgning i form av nya 
produkter som distribueras över nya digitala medier. Dock tror vi att det kan uppstå problem 
om utvidgningen sker med alltför kortsiktiga mål och om de nya produkterna som kommer ut 
på marknaden inte är förenliga med varumärkets vision och identitet. Det kan uppstå 
förvirring kring vad företaget står för och vad de är skickliga på, både internt i företaget och 
externt hos kunderna. Ju mindre fysisk produkt, desto viktigare blir varumärket och att kunder 
och anställda kan känna igen och sympatisera med varumärket.  
 
Men förändring är självklart inte enbart av ondo. Om företaget gör en analys av de interna 
resurser som organisationen besitter, borde förutsättningen finnas för en framgångsrik 
varumärkesutvidgning. Vi vill se om det med hjälp av interna analyser går att skapa en 
varumärkesutvidgning som kan bidra till konkurrensfördelar. Vi tycker att det är relevant med 
en undersökning som tittar inåt för att identifiera styrkor utåt. Vi tror även att det framöver 
kommer att finnas ett ökat intresse för strategisk marknadsföring. Företaget ska alltså inte 
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enbart fokusera på traditionella konkurrensstrategier med konkurrenter och marknad i 
centrum, utan även titta inåt och utvärdera de egna resurserna. Kan det vara så att ett företag 
som är medvetet om vad varumärket står för och vars produktutveckling går i linje med 
budskapet, kan förstärka sin identitet och skapa sig en unik position på marknaden, samtidigt 
som introduktionen av de nya produkterna underlättas? Ett varumärke med ett tydligt budskap 
tror vi kan leda till att nya produkter snabbt kan få förtroende i kundens ögon.  
 
För att ta ytterligare ett steg i resonemanget tror vi att en medveten varumärkesutvidgning kan 
ge konkurrensfördelar som dessutom är svåra eller omöjliga för konkurrenter att kopiera. 
Därför vill vi studera vilka befintliga resurser som kan identifieras i en organisation och dess 
varumärke, samt huruvida dessa kan användas som konkurrensmedel vid en varumärkes-
utvidgning. Med utgångspunkt från diskussionen ovan har vårt problem mynnat ut i följande 
problemformulering och syfte:   
 
Vi vill beskriva hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom varumärkesutvidgning. 
 
Studien avser att identifiera intern kompetens och resurser med syfte att utifrån dessa klargöra 
vilka styrkor som finns i det befintliga varumärket och som med fördel kan byggas in i den 
nya produkten. Vi kommer även att undersöka om NE bör använda sig av en 
varumärkesutvidgning vid lanseringen av den nya produkten eller om de bör introducera ett 
nytt varumärke.  
 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer inte att fördjupa oss inom externa krafter på olika marknader, då det är 
organisationens interna kompetens och resurser som vi vill framhäva. Vi kommer att inrikta 
oss på de resurser som präglar företagets image och kommer därför inte att beakta företagets 
ekonomiska situation. Vi kommer inte att beakta förändringar som kan tänkas ske inom 
företaget under arbetets gång, utan kommer att fokusera på den information som insamlats vid 
undersökningens skede.  
 

1.4 Disposition 

Inledning 
Vi vill i detta inledande kapitel introducera läsaren i bakgrunden till den problemdiskussion 
som följer. Utifrån denna presenteras problemformulering och syfte med studien. 
Avslutningsvis kommer vi att redogöra för studiens avgränsningar och disposition - allt för att 
ge läsaren en bättre överblick.  
 
Teori 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som vi anser vara relevanta för studien. Den teoretiska 
referensramen inleds med grundläggande fakta om varumärke och varumärkesutvidgningens 
olika tillvägagångssätt. Sedan följer teorier om konkurrensstrategier, kärnkompetens och 
resurser. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell över vår teoretiska referensram.  
 
Metod 
I metoden kommer vi att motivera valet av vår undersökningsansats, undersökningsmetod, 
samt presentera fallföretaget. Vidare redogör vi för tillvägagångssättet vid datainsamlingen 
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och för en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande modell över metoden. 
 
Empiri 
I empirin presenteras material från genomförda intervjuer. Materialet har vi återkopplat till de 
teorier som återfinns i teorikapitlet. Vi kommer att redogöra för fallföretagets historik, 
produkter, varumärke samt resurser. Empirin fokuserar på en intern företagsinsyn. 
 
Analys 
Analysen innehåller en djupare analys kring den empiri som vi presenterat i föregående 
kapitel. Här återkopplar vi till de teorier som återfinns i teorikapitlet och för en diskussion 
kring detta. Vi redogör sedan för de styrkor som med fördel kan byggas in i den nya digitala 
produkten.  
 
Slutsats 
Sista kapitlet är en sammanställning av studiens slutsatser där vi ger svar på vår 
problemformulering, samt syfte. Efter det följer en diskussion kring studiens genomförande 
och avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 
 

 

Figur 1. Överblick av studiens disposition.  
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2 Teori 

 
 detta kapitel presenterar vi de teorier som vi anser vara relevanta för studien. 
Den teoretiska referensramen inleds med grundläggande fakta om varumärke och 

varumärkesutvidgningens olika tillvägagångssätt. Sedan följer teorier om 
konkurrensstrategier, kärnkompetens och resurser. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande modell över vår teoretiska referensram.  
 

 

2.1 Varumärke 

Det finns en mängd likartade definitioner på ett varumärke. Den definition som vi har valt för 
att tydliggöra termen är tagen från den svenska varumärkeslagen (Regeringskansliets 
rättsdatabaser, 2007) och lyder som följer; 
 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” 

 
Ett varumärke är enligt Nilson (2000) en symbol som representerar ett företag, en 
produktgrupp, en enstaka produkt, en individ, en grupp människor, ett antal servicetjänster 
eller en kombination av flera eller alla dessa. Varumärkeslagen förutsätter att två krav 
uppfylls för att kunna registrera varumärket. Det första kravet är att varumärket måste ha en 
särskiljningsförmåga, vilket innebär att det ska fungera som ett kännetecken för en 
näringsverksamhets varor eller tjänster. Det andra kravet är det så kallade 
fribehållningsbehovet, som innebär att det inte ska förekomma något registreringshinder. 
Företag kan inte registrera ett varumärke som visar på varans art. Exempelvis går det inte att 
registrera varumärket Tandkräm. Kravet yrkar på att generella ord i språket hålls fria och 
tillgängliga, så att de inte blir ett hinder för andra företag som vill marknadsföra sina 
produkter eller tjänster. (Urde, 1997)  
 
Patenten till ett varumärke är inte tidsbegränsad och kan vara evig. Därför utgör ett varumärke 
en intressant tillgång och det är viktigt att företaget värna om denna ensamrätt. Om 
målgruppen slutar se varumärket som ett varumärke och istället uppfattar det som en allmän 
beteckning, har företaget gått miste om ensamrätten. Detta innebär att varumärket mist sin 
urskiljningsförmåga och därmed är på god väg att göra intrång på fribehållningsbehovet. En 
sådan företeelse går under namnet degeneration och medför förlusten av rätten till ett 
varumärke. (Urde, 1997) 
 
Både Doyle och Stern (2006) och Nilson (2000) menar att ett varumärke är en av det 
framgångsrika företagets främsta tillgångar och därför är det viktigt att bygga ett starkt 
varumärke för att profilera sig på bästa sätt. Skillnaden mellan att vinna eller förlora på 
marknaden ligger i välladdade varumärken. Med ett starkt varumärke kan företag uppnå 
lojalitet bland kunderna, tillväxt och därmed även lönsamhet. (Doyle & Stern, 2006) Nilson 
(2000) påpekar även att ett varumärke kan vid sidan av de finansiella fördelarna som försvårar 
för konkurrenter att träda in på marknaden, även underlätta för anställda att identifiera sig 
med ett företags produkter och tjänster. Trots detta är vårdandet och byggandet av ett 
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varumärke inte en prioritet hos många företag, utan istället fokuserar de på kortsiktiga mål för 
att uppnå snabba resultat. En investering i ett varumärke kräver en långsiktig fokus och 
resultaten är utan räckhåll de närmaste åren. (Doyle & Stern, 2006) 
 

2.1.1 Varumärkesutvidgning 

På samma sätt som ett varumärke kan preciseras på många olika sätt, så finns det även ett 
antal definieringar för vad en varumärkesutvidgning är. Uggla (2002) definierar 
varumärkesutvidgning på följande sätt: 
 

”En varumärkesutvidgning innebär att ett etablerat varumärke utnyttjas för ett nytt 
marknadserbjudande.”  

Uggla (2002, s. 40)  
 
En varumärkesutvidgning innebär en överföring av associationer från ett varumärke till en 
produkt i en ny kategori. Utvidgningen sammanfattas ofta i tre steg (fig. 2). Det första steget 
innebär att varumärkets identitet förflyttas till den nya produkten. Därefter transfereras 
imagen tillbaka till kärnvarumärket, vilket innebär att de redan formade associationerna till 
den nya produkten eller produktkategorin, kan föras tillbaka till varumärket. Associationerna 
bygger på sju generella framgångsfaktorer. Dessa ligger i utvidgningsbasen för en 
varumärkesutvidgning. (Uggla, 2002) 
 

 

Figur 2. Varumärkesutvidgningens tre steg. (Uggla, 2002, s. 78) 

 
Den ökade varumärkesutvidgningen beror på att företag tvingats ta hänsyn till nya 
tillvägagångssätt för att minska risken för misslyckande av nya produkter. Viktigt att ta i 
beaktning är att en ny produkt kan misslyckas även om den har ett välkänt varumärkesnamn 
bakom sig. Därmed bör man undvika att lansera en produkt på en marknad som skiljer sig 
väsentligt från den marknad där det redan etablerade varumärket existerar. (Doyle & Stern, 
2006)  
 

2.1.2 Olika typer av varumärkesutvidgning   

Företag som vill expandera på marknaden har flera vägar att gå. Hur ett företag går tillväga 
vid en varumärkesutvidgning är individuellt och anpassat till situationen som råder. Doyle 
och Stern (2006) menar att detta val beror på den typ av produkt som företaget säljer och den 
bransch de agerar inom. Några av de mest vanliga tillvägagångssätten är; 
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• Linjeutvidgning innebär att företag lanserar en ny eller modifierad produkt inom samma 
produktkategori. Att utöka produkten med nya attribut i form av till exempel storlek eller 
smak betraktas som en form av linjeutvidgning. (Uggla, 2002) 

• Vertikal utvidgning som innebär att en redan existerande produktgrupp tar ett steg uppåt 
eller nedåt vad det gäller pris och kvalitet. Den uppåtgångna strategin orsakar problem när 
varumärket i fråga inte kan uppnå trovärdighet i högre marknadssegment än de där det 
redan existerar. Den nedåtgångna strategin däremot innebär att företag lanserar produkter 
på bredden till ett lägre pris och kvalitet, istället för att positionera sig som exklusiva med 
höga priser. (Uggla, 2002) 

• Horisontell utvidgning innebär att ett varumärke utvidgas till en ny produktkategori, där 
företaget i fråga inte har någon historia eller tidigare erfarenhet att referera till (Uggla, 
2002). Det horisontella tillvägagångssättet tillämpas på nya distributionskanaler, istället 
för att fokusera på nya konsumenter. (Doyle & Stern, 2006) 

• Indirekt utvidgning innebär att olika varumärken allierar sig. Detta sker i de situationer då 
företag snabbare vill nå ut på marknaden, men det inte går att utvidga dess varumärke på 
en ny marknad helt själva. Exempel på indirekta utvidgningar är ingredient branding, som 
innebär att ett varumärke positionerar sig tillsammans med ett dominerande varumärke, 
dock med en mindre logotype, samt co-branding, som inkluderar ett samarbete med två 
eller flera kända varumärken inom ett eller flera områden, där samtliga varumärkesnamn 
syns. (Uggla, 2002 ) 

• Paraplyutvidgning som innebär att varje produkt innehåller företagets namn. När 
företagets namn är förknippat med kvalitet och värderas väldigt högt, överförs denna 
association till varje ny produkt. (Pitta & Katsanis, 1995) 

 

2.1.3 Varumärkesutvidgning eller individuella varumärkesnamn? 

Då företag utvidgar sitt varumärke i olika riktningar bör de se till att varumärket blir tydligt 
för kunden. Rekommendationen är att skapa en varumärkeshierarki där olika nivåer av 
varumärket kombineras. En sådan hierarki består av fyra nivåer; 
– Företagsvarumärke - namnet på företaget. 
– Familjevarumärke - binder samman olika produkterna inom en kategori. 
– Individuellt varumärke - verkar endast under en nivå. 
– Modifierad beteckning - innebär att varumärket kan riktas mot en utvald målgrupp. (Uggla, 
2002) 
 
Varumärkesutvidgning kan vara en balans på styva linan och om utvidgningen misslyckas kan 
enorm skada ske på kärnvarumärket. Hur ska då ett företag avgöra om det vid lansering av 
nya produkter borde satsa på varumärkesutvidgning eller individuella varumärkesnamn? 
Doyle och Stern (2006) menar att företagets vägval beror på likheterna mellan varumärkenas 
positioneringsstrategier. De har därmed identifierat fyra typer av riktlinjer vid 
varumärkesutvidgning (fig. 3); 
 

1. Snarlika/Snarlika: Om den nya produkten har likadana differentierade fördelar som 
den redan existerande och riktar sig till en och samma målmarknad, kan den nya 
produkten lanseras under samma varumärkesnamn. Här existerar en konsistens inom 
positioneringsstrategierna och samma namn appliceras till olika produkter. 

2. Snarlika/Olika: Om de differentierade fördelarna hos den nya produkten är detsamma 
som hos en redan existerande produkt och företaget riktar sig till en annan målgrupp, 
kan varumärkesnamnet utvidgas. Dock bör man identifiera ”graden” av produkten, 
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vilket kan innebära att de olika produkterna riktar sig till olika individer och därmed 
påverkas dess prisklass. Detta görs för att bevara prestigen med positioneringen.  

3. Olika/Snarlika: Om ett företag har olika differentierade fördelar, bör olika 
varumärkesnamn användas. Om produkterna tilltalar samma målmarknad, kan företag 
finna en samverkan genom att använda företagets namn med diverse benämningar för 
olika sorter. 

4. Olika/Olika: Om både differentierade fördelarna och målmarknaden är olika, är det för 
företag mest logiskt att använda sig av unika varumärkesnamn. För en del företag kan 
det vara till större nytta att gå miste om de fördelar som ett gemensamt varumärke 
bidrar med för att istället positionera nya produkter på en separat marknad eller 
segment.   

 

 

Figur 3. Fyra riktlinjer vid varumärkesutvidgning. Källa: Doyle & Stern, 2006, s 182.  

 
En lyckad varumärkesutvidgning beror på många faktorer, men i slutändan är det trots allt den 
enskilda individens beslut som är av betydelse. Uggla (2002) menar att kunden måste se en 
koppling mellan kärnvarumärket och den nya produkten, samt att den nya produkten även ska 
innehålla egenskaper som är bättre än konkurrenternas produkt. Eftersom kundens behov är 
föränderliga och ofta även oförutsägbara medför varumärkesutvidgningar – trots sina många 
fördelar – alltid vissa risker. (Uggla, 2002) 
 

2.1.4 Fördelar med en varumärkesutvidgning 

Välplanerade varumärkesutvidgningar bidrar med ett antal fördelar för företaget. Dessa 
fördelar delas ofta upp i två olika kategorier – fördelar som underlättar nya produkters 
acceptans, samt de som skapar positiv respons till det ursprungliga varumärket eller företaget 
som helhet. Vad dessa två kategorier innebär redovisas nedan. (Keller, 1998)  
 

2.1.4.1 Underlätta nya produkters acceptans  

Keller (1998) menar att kunder vid en varumärkesutvidgning ofta redan har skapade 
förväntningar på den nya produkten baserat på kärnvarumärket. Forskning visar att den faktor 
som främst påverkar acceptansen av en ny produkt, är i hur stor utsträckning ett 
familjevarumärke är involverat. Trots att företagsnamn som varumärken kan sakna specifika 
produktassociationer på grund av deras breda sortiment, bidrar deras goda rykte om kvalitet 
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till att risken minskar i kundens ögon. Ofta är resultatet av introduktionen av nya produkter, 
en ökad efterfrågan hos kund. Detta i sin tur kan bidra till att företag lättare kan övertyga 
återförsäljare att sälja och marknadsföra varumärkesutvidgningen. Denna faktor, tillsammans 
med att företag inte behöver koncentrera sig på att bygga upp själva varumärket, kan öka 
effektiviteten av marknadsföringens utgifter. Sett utifrån ett marknadskommunikations-
perspektiv är en fördel med en varumärkesutvidgning, att kampanjens fokus kan riktas mot 
endast den nya produkten, utan att blanda in varumärket. Marknadsföringen blir mer 
kostnadseffektiv för familjevarumärket, eftersom associationerna med ett varumärke 
sammankopplas med flera produkter. I längden kan detta bidra till att försäljningen av gamla 
produkter ökar. Sett ur ett kostnadsperspektiv kan företag även undvika utvecklingskostnader 
av ett nytt varumärke.  
 
Att genomföra kundundersökningar, samt anställa personal för att designa varumärkesnamn, 
logotyper, symboler, förpackningar, slogans etc. är en dyr investering, dock utan garanterad 
framgång. Även legala konflikter gällande varumärkesnamnet kan uppstå, på grund av det 
ökade antalet varumärken på marknaden. I och med detta kan användandet av liknande eller 
identiska förpackningar minska produktionskostnaderna och skapa en mer framträdande plats 
inom detaljhandeln genom att skapa en så kallad ”billboard”-effekt – det vill säga ökad 
märkbarhet. Slutligen kan företag öka kundtillfredsställelsen genom att erbjuda en större 
variation av produkter inom samma kategori. På detta vis har kunder som söker efter 
omväxling ett urval utan att dessa behöver överge varumärket. (Keller, 1998) 
 

2.1.4.2 Skapar positiv respons till det ursprungliga varumärket  

Keller (1998) menar att en annan positiv fördel av en varumärkesutvidgnings är att den skapar 
positiva associationer till det ursprungliga varumärket. En varumärkesutvidgning kan bidra 
till att syftet med det ursprungliga varumärket tydliggörs ytterligare för kunden och därmed 
definieras även den typ av marknad där varumärket existerar. Att utöka sina vyer kring 
varumärket kan medföra att företag upptäcker nya marknader och möjligheter – exempelvis 
kan en produkt expanderas till andra komponenter inom samma kategori. Vidare kan en 
framgångsrik varumärkesutvidgning bidra till att öka det ursprungliga varumärkets image 
genom att förstärka existerande kopplingar, samt framhäva och skapa nya sådana. Vanligtvis 
brukar associationer till kärnvarumärket uppstå, vilket innebär att dessa associationer påverkar 
alla produkter i kategorin. Även företaget som helhet kan dra fördelar av denna situation då 
kundernas förtroende ökar.  
 
Tack vare en varumärkesutvidgning kan företag generera nya kunder i varumärkes-
franchisingen, samt öka marknadsandelar. Till exempel kan linjeutvidgningar generera kunder 
som tidigare inte velat prova varumärket. Att skapa uppmärksamhet och komma med 
någonting nytt ökar försäljningen. Viktigt att notera är även att en lyckad 
varumärkesutvidgning kan underlätta efterföljande utvidgningar. (Keller, 1998) 
 

2.1.5 Nackdelar med en varumärkesutvidgning  

Största risken med en varumärkesutvidgning är inte misslyckandet i sig, utan att 
misslyckandet i sin tur kan skada det ursprungliga varumärkets image. Även om en 
utvidgning lyckas, så ökar risken för att ett problem med en enskild produkt kan skada de 
övriga produkterna. Olika variationer av utvidgningar – däribland främst linjeutvidgningar - 
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kan leda till förvirring och frustration bland kunderna, eftersom de kan ha svårt att avgöra 
vilken produkt som är rätt för dem. Ofta är kunderna trogna sina gamla favoriter vilket kan 
leda till att de förkastar nya produkter. Det finns inte plats för alla nya produkter på hyllan och 
kunden kan då blir besviken eftersom denne inte kan hitta vad den söker. En ökad 
varumärkesutvidgning har gjort det omöjligt för återförsäljare att kunna erbjuda alla varianter 
av en produkt. Många återförsäljare upplever att många linjeutvidgningar är substitut till de 
produkter de redan har i sitt sortiment och tar därmed inte in dessa till försäljning. (Keller, 
1998) 
 
En lyckad försäljning av varumärkesutvidgade produkter kan vara ett resultat av att kunder 
övergått från den ursprungliga produkten till den nya. Detta medför att försäljningen av de 
sedan tidigare existerande produkterna minskar. Denna nackdel dock även ses som en positiv 
vändning, då risken finns att kunder istället hade vänt sig till konkurrerande varumärken. 
Dessutom kan en lyckad varumärkesutvidgning även försvaga identifikationen med andra 
kategorier. Att länka ett flertal produkter till ett varumärke kan innebära en risk om 
varumärket inte är starkt associerat med någon av produkterna. Återigen är det viktigt att 
varumärket inte förlorar sitt ursprungliga syfte och sin mening. Om varumärkesutvidgningen 
har associerande fördelar eller attribut som betraktas som inkonsekventa eller kanske till och 
med motsägande de existerande associationerna av det ursprungliga varumärket, kan kunder 
ändra uppfattning om det ursprungliga varumärket. (Keller, 1998) 
 
En varumärkesutvidgning kan vidare skapa en försvagad mening med varumärket. 
Nackdelarna med en avsaknad identifikationsmöjlighet med diverse kategorier kan tydligt 
märkas med prestigefyllda varumärken. Att företag mister fokus och lanserar en mängd 
produkter kan bidra till att varumärket försvagas. Slutligen menar Keller (1998) att 
introduktionen av en ny produkt under en varumärkesutvidgning gör att företaget går miste 
om möjligheten att skapa ett nytt varumärke med dess egna unika image och identitet.  
 

2.2 Konkurrensstrategier 

Organisationens framgång bygger på att tillfredsställa kundens behov bättre än 
konkurrenterna kan göra. Utmaningen i detta ligger dock i att kundens behov är progressiva 
och förändras över tiden som ett resultat av omvärldens utveckling (Doyle & Stern, 2006). 
Enligt Prahalad och Hamel (1996) handlar strategi om att konkurrera för morgondagens 
branschstruktur så som den är inom dagens branschstruktur. För att skaffa sig en 
konkurrensfördel gentemot konkurrenter krävs utformning och implementering av strategier. 
Vid utformningen av strategin är det enligt Porter (1998) väsentligt att klargöra sambandet 
mellan företag och omgivning. Konkurrensstrategins mål är att företaget ska finna en position 
i branschen där det bäst kan försvara sig mot befintliga konkurrenskrafter eller påverka dem 
till sin förmån. För att utveckla strategin måste företaget tränga djupt under ytan och 
analysera källan till varje kraft. Kunskapen om de underliggande källorna belyser företagets 
interna styrkor och svagheter, och klargör vilka områden som är i behov av strategisk 
förändring samt de områden som trenderna i branschen pekar på betyder mest som antingen 
möjligheter eller hot. (Porter, 1998)  
 
Företagen hanterar hela tiden nya förslag av strategiska möjligheter. Beslut måste fattas 
angående nya produkter, nya marknader, förvärv, strategiska allianser och en uppsjö av andra 
strategiska alternativ. Enligt Doyle (2002) finns det fem faktorer som är avgörande för om 
strategin blir en framgång eller ej; 
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• Att matcha marknadens miljö. 

Omgivningen är en grundläggande faktor till en vinstskapande produkt. Det centrala är att 
den möter kundens behov. Ledande företag idag kan identifiera behoven hos sina 
målgrupper och möta dessa på ett tillfredsställande sätt.  

• Timing 
Det är viktigt att känna till och vara medveten om att dagens framgångsrika företag kan 
vara morgondagens förlorare och därför är timingen på marknaden viktig. Ju mer 
framgångsrikt ett företag är idag, desto mer sårbart är det imorgon och det gäller därför att 
ta tillvara på nya utmaningar och nya trender.  

• Efficiency vs. effectiveness 
Efficiency mäter effektiviteten inåt i företaget och kan mätas och oftast förbättras snabbt 
och enkelt. Det är ofta förenat med företagets interna kostnader. Effectiveness handlar om 
att tillfredsställa kundernas behov och identifiera möjligheter på marknaden, vilket inte 
kan mätas lika lätt. Effectiveness är viktigare än efficiency för ett företags överlevnad och 
framgång, även om båda är väsentliga koncept i strategier.  

• Snabbhet vs. beslutsamhet 
Företag som är snabba på att haka på nya trender, är innovativa och snabba på att 
upptäcka vad kunderna efterfrågar, har en stor konkurrensfördel gentemot sina 
konkurrenter. Det gäller dock att företagen inte bara är snabba, utan att de också tar rätt 
beslut i pressade situationer.     

• Organisationens effektivitet  
Organisationens effektivitet handlar om att företaget på bästa sätt ska ta tillvara på sin 
kärnkompetens och anställa medarbetare som kan utnyttja denna kompetens på det mest 
effektiva sättet. Här blir organisationens interna egenskaper avgörande.  

      

2.3 Kärnkompetens 

För att vara ledande på dagens konkurrerande marknad krävs det att ledningen fokuserar 
mycket på de resurser och energier som finns inom organisationen. För att utveckla produkter 
med överlägset värde måste organisationen vara lärande och ha en djupt rotad förmåga att 
hantera kunskap. Prahalad och Hamel (1990) definierar kärnkompetens som kunskapen inom 
en organisation. Organisationens kärnkompetens är den unika uppsättning av färdigheter som 
företaget har och som ger dem en hållbar konkurrensfördel. Kärnkompetensen ger grunden för 
innovation och ger tillgång till en mängd nya produkter och marknader. (Doyle, 2002) En 
kärnkompetens innebär en förmåga, en färdighet. För att klassas som kärnkompetens måste 
kompetensen uppfylla tre kriterier. Den måste svara för en stor del av produktens värde för 
kunden, den måste vara unik på marknaden och äga en mångsidighet där kompetensen går att 
applicera på andra områden eller nya produkter. (Hamel & Prahalad, 1994) Doyle (2002) 
betraktar ett företags kärnkompetens med hjälp av en trädmetafor (fig. 4). 
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Figur 4. Egen tolkning av Doyle (2002, s. 25) 

 
Rötterna som sörjer för näring, föda och stabilitet är kärnkompetensen. En eller flera av dessa 
rötter eller kärnkompetenser används i utvecklingen av kärnprodukter. Kärnprodukterna är de 
komponenter som formar stommen till alla slutprodukter. Dessa slutprodukter är ofta 
grupperade i olika affärsenheter av företaget. Stammen och de större grenarna i trädet är alltså 
kärnprodukterna. De mindre förgreningarna är affärsenheter och löven symboliserar 
slutprodukten.    
  
En kärnkompetens ska innebära en konkurrensfördel, vara unik på marknaden och antingen 
svara för en stor del av produktens värde för kunden eller ge en betydande kostnadsfördel. 
Alla kärnkompetenser ger en konkurrensfördel, men alla konkurrensfördelar behöver inte vara 
kärnkompetenser. (Hamel & Prahalad, 1994) Det krävs att företaget har kunskap om sin 
målgrupp och sina kunder och levererar produkter och tjänster som tillfredsställer kundernas 
behov bättre än vad konkurrenterna kan göra. Enligt Doyle (2002) gör många företag 
misstaget att tro att deras kärnkompetens ligger i deras portfölj av produkter och 
affärsenheter, medan den riktiga grundstenen sitter i företagets portfölj av kompetens. Precis 
som produkter är kärnkompetens inte heller statisk, utan baseras på ständigt lärande och 
anpassande (Doyle, 2002).   
 

2.3.1 RBV – Det resursbaserade synsättet 

RBV (resource based view) är en modell som studerar hur ett företag kan skapa sig 
konkurrensfördelar utifrån ett internt perspektiv. I det resursbaserade synsättet riktas intresset 
mot de resurser som kan ge upphov till en avkastning som överstiger genomsnittet för 
konkurrenterna i branschen. Det resursbaserade synsättet bearbetas fortfarande men bidrar 
ändå till en ökad förståelse kring hur ett företags resurser kan utnyttjas och kombineras. 
Modellen studerar de bakomliggande faktorerna till konkurrensfördelar och att de blir 
varaktiga. (Foss, 1997) 
 
Modellen studerar företagets inre styrkor och ser till organisationen som en enhet av resurser 
och kapacitet. Skillnaden mellan olika företags interna styrkor beskrivs som en central orsak 
till de varierande resultaten inom en marknad. Då modellen ser de interna resurserna som 
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nyckeln till konkurrenskraft riktar den speciell uppmärksamhet mot de faktorer som får 
resurserna att bestå. (López, 2005)  
 
Ett företags tillgångar innefattar resurser i form av kapacitet, organisatoriska processer, 
företagsattribut, information och kunskap inom företaget. Dock måste resurserna användas på 
ett sådant sätt att de vid implementering tillför ökad effektivitet. (Barney, 1991) 
 
Enligt Barney (1991) kan de olika resurserna delas in i tre kategorier: fysiska, mänskliga och 
organisatoriska. Fysiska resurser är den fysiska teknologi som företaget använder. Exempel 
på fysiska resurser är fabriken, utrustningen, den geografiska platsen och råmaterialet. 
Humankapitalet berör områden som personalens utbildning, erfarenhet inom företaget, 
omdöme, intelligens, relationer och inblick över individuella ledare och arbetare på företaget. 
Organisatoriska resurser belyser företagets formella rapportsystem, den formella och 
informella planeringen, kontroll och koordinering av system såväl som de informella 
relationerna mellan grupper inom företaget och med omvärlden. Det är inte alla resurser inom 
kategorierna som är strategiskt relevanta. Vissa kan leda till konkurrensfördelar medan andra 
faktiskt kan motarbeta framgång. (Barney, 1991) 
 

2.3.1.1 Konkurrensfördel och varaktig konkurrensfördel 

Inom RBV betecknas konkurrensfördel som ett tillstånd ett företag kan uppnå om de 
implementerar en värdeskapande strategi som ingen av konkurrenterna har. 
Konkurrensfördelen kan anses som varaktig om ingen av konkurrenterna samtidigt 
implementerar den värdeskapande strategin samt att andra företag inom marknaden inte kan 
kopiera den. Konkurrensfördelen ska inte bara gälla mot redan etablerade aktörer på 
marknaden utan även mot nya potentiella konkurrenter. Modellen betonar att varaktig 
konkurrensfördel inte är beroende av kalendertid, det vill säga att en konkurrensfördel kan 
anses som varaktig utan att ha funnits i ett stort antal veckor eller månader. Faktorn som 
avgör är huruvida en konkurrensfördel är varaktig eller ej är om konkurrenter har försökt att 
kopiera den. Har den värdeskapande strategin utsatts för kopieringsförsök och konkurrenterna 
misslyckats med detta kan konkurrensfördelen anses som varaktig. (Barney, 1991) Består 
överavkastningen trots konkurrenternas försök att eliminera denna, innehar företaget en 
varaktig konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter (Lopez, 2005). Varaktig 
konkurrensfördel är inte heller detsamma som att konkurrensfördelen kommer att ”leva för 
evigt”. Det talar bara om att den inte kan kopieras och konkurreras ut av andra aktörer på 
marknaden. Oförväntade förändringar i den ekonomiska strukturen inom industrin kan 
förstöra en varaktig konkurrensfördel och göra den oanvändbar för företaget. (Barney, 1991) 
 

2.3.1.2 De fyra kriterierna 

Det resursbaserade synsättet utgår från konkurrens då vissa resurser är heterogena och 
orörliga mellan aktörerna inom en marknad. För att lyckas inom konkurrensen på marknaden 
bör ett företag alltså eftersträva resurser som är heterogena men samtidigt fasta inom 
företaget, så att de inte kan flyttas vidare till en konkurrent. (Barney, 1991) Produktiva 
faktorer i användning kan beskrivas som ett innersta väsen med olika nivåer av effektivitet. 
Företag med en bättre effektivitet på sina resurser kan producera mer ekonomiskt och/eller 
bättre tillgodose sina kunders behov. Skillnaden mellan de inre resurserna visar sig på 
konkurrensen inom en viss marknad. De företag som har sämre resurser kan med nöd och 
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näppe uppnå ett nollresultat medan de med goda resurser kommer att få ränta. Endast resurser 
som har förmåga att skapa överavkastning är intressanta inom det resursbaserade synsättet. 
Dessa resurser benämns strategiska resurser. För att en resurs ska kunna kallas strategisk och 
bidra till en varaktig konkurrensfördel bör den uppfylla fyra olika kriterier. (Foss, 1997)  
 
1) Värdefulla resurser 
Den måste vara värdefull i den bemärkelse att den skapar möjligheter och/eller att den 
neutraliserar hot i företagets omgivning. En resurs kan bara vara en källa till hållbar 
konkurrensfördel om den är värdefull. Resurser är värdefulla när den möjliggör för företaget 
att uppfatta och implementera strategier som effektiviserar för företaget. (Barney, 1991) 
 
2) Sällsynta resurser 
Resursen skall vara sällsynt bland företagets nuvarande och potentiella konkurrenter. Om 
många konkurrenter och potentiella konkurrenter besitter samma resurs som företaget kan 
denna resurs inte leda till någon konkurrensfördel eller en varaktig konkurrensfördel. Vissa 
strategier kräver en speciell mix av ekonomiska resurser, humankapital och organisatoriska 
resurser för att kunna implementeras. En resurs som krävs vid i stort sett all implementering 
är en bra ledartalang. Om denna talang inte är ovanlig så kan den inte anses som en resurs för 
konkurrensfördel, trots att resursen anses som värdefull. Dock bör ett företag inte avfärda 
vanliga resurser allt för snabbt, då dessa kan säkerställa ett företags överlevnad då de försöker 
att utjämna konkurrensen på sin marknad. Hur pass ovanlig en resurs behöver vara för att den 
ska anses som sällsynt är inte fastslaget. Då ett mindre antal företag på en marknad kan 
inneha samma resurs och ändå kan värdera denna som sällsynt. En riktlinje kan vara att så 
länge antalet företag som innehar resursen är färre än de antal företag som krävs för att uppnå 
en god konkurrensdynamik, kan resursen anses som sällsynt. (Barney, 1991) 
 
3) Resurser som är omöjliga att kopiera 
Resurser som är värdefulla och sällsynta kan alltså leda till konkurrensfördelar, men för att 
denna konkurrensfördel ska vara varaktig krävs det även att det är svårt eller omöjligt för 
konkurrenterna att kopiera denna. En resurs kan vara unik (ej kopieringsbar) till följd av en 
eller en kombination av följande orsaker:  
 
Unika historiska förhållande: Det resursbaserade synsättet menar inte enbart att företagen är 
historiska väsen utan att de även är beroende av tiden och platsen som de befinner sig på för 
att kunna utnyttja vissa resurser. Då tiden passerat kan man inte tillgodogöra sig de specifika 
resurserna och den blir unik. Företaget är inte bara beroende på var det befinner sig på 
marknaden i dagsläget utan även av vägen som de vandrat för att komma dit. Andra företag 
som har vandrat andra vägar kan inte tillgodogöra sig samma resurser som företaget i fråga. 
Exempelvis kan ett företag med en värdefull organisatorisk resurs som grundades vid 
företagets start se detta som en unik fördel som andra företag inte kan kopiera.  
 
Orsakssambands tvetydighet: Detta kan uppstå endast om orsaken till företagets varaktiga 
konkurrensfördel är okänd. Då samband mellan resurserna och företagets varaktiga 
konkurrensfördel är svår att förstå är det också svårt för konkurrenterna att efterlikna den. En 
förutsättning för att det ska råda okunskap runt kopplingen mellan resurs och 
konkurrensfördel är att även företaget med fördelen också är omedveten om denna. Om 
företaget vet orsaken till konkurrensfördelen så kan även konkurrenter på ett eller annat sätt ta 
reda på den och kopiera. 
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Social komplexitet: Ytterligare en orsak till att en resurs är svår att kopiera kan vara att den är 
ett resultat av ett komplext socialt fenomen och alltför invecklat för att kunna skapas genom 
styrningen eller påverkan. Exempel på resurser som är socialt komplexa är relationen mellan 
chefer, företagskulturen och företagsryktet hos leverantörer eller kunder. (Barney, 1991) 
 
4) Resurser utan likvärdiga substitut 
Det sista kriteriet som en resurs ska uppfylla är enligt Barney (1991) det som säger att 
resursen måste sakna ersättning. Detta betyder att det inte får finnas likvärdiga substitut för 
den värdeskapande resursen eller den funktionen som den fyller. Även om konkurrenter 
använder andra metoder för att uppnå den värdeskapande strategin så kan detta anses som ett 
substitut eftersom den har samma effekt och din resurs mister sin förmåga att skapa en 
varaktig konkurrensfördel. Det finns åtminstone två sätt för konkurrenter att ersätta en 
värdeskapande resurs. Ett sätt är att skapa en liknande. Exempelvis kan konkurrenter försöka 
att efterlikna ett konkurrerande företags starka företagsledning genom att själva rekrytera 
kompetenta ledare. Konkurrenternas ledning kan självklart inte identiskt utföra samma jobb 
som den plagierade, men den kan ha en likvärdig kompetens och skicklighet. På detta sätt kan 
alltså en mänsklig resurs vara ersättbar. Ett annat sätt att uppnå liknande värdeskapande 
strategier är att använda sig av helt olika resurser. Exempelvis kan ett företag efterlikna en 
konkurrent som har en karismatisk ledare genom att själv anställa en chef med stark 
personlighet och ledarförmåga. 
 

 

Figur 5. Relationerna i RBV. (Barney, 1991, s. 112) 

 
Barney (1991) har samlat ihop det resursbaserade synsättet till fyra olika frågor som bygger 
på rubrikerna ovan. Dessa ska kunna ge en analys i huruvida en resurs kan bli en 
konkurrensfördel eller ej. De fyra frågorna är frågan om värde, frågan om sällsynthet, frågan 
om möjlighet att kopiera och frågan om substitut. Modellen (fig. 5) kan användas som ett 
verktyg vid diskussioner runt resurser och deras bidrag till en varaktig konkurrensfördel. 
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2.4 Sammanfattande modell över teorin 

 

 

Figur 6. Sammanfattning av teoretisk referensram. 
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3 Metod 

 
 detta kapitel kommer vi att motivera valet av vår undersökningsansats, 
undersökningsmetod samt presentera fallföretaget. Vidare redogör vi för 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen och för en diskussion kring studiens validitet 
och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell över metoden.  
 

 

3.1 Studiens ansats 

Det finns olika angreppssätt inom metodiken. Det ena kallas deduktiv vilket betyder att man 
går ”från teori till empiri”. Vid en deduktiv ansats startar forskaren med vissa antagande, 
därefter samlas empirin. Vid en deduktiv ansats går det att avgöra om antagande håller eller 
måste förkastas. Det andra angreppssättet är induktiv ansats. Vid induktiv ansats samlar 
forskaren in empiri utan att ha allt för många antagande på förhand, det vill säga att denne har 
ett ”öppet sinne”. (Jacobsen, 2002) För att uppfylla uppsatsens syfte har vi utgått från teori 
vid insamling av empiri och således antagit en deduktiv ansats. Vi anser det mest relevant att 
först samla in teorier för att sedan kunna utgå från dessa i insamlingen av empiriskt material.  
 
Jacobsen (2002) menar att det finns två mål med studie där de antingen kan vara beskrivande 
eller förklarande. Beskrivande innebär att få en bättre förståelse för hur ett fenomen ser ut 
genom studien, medan förklarande klargör varför ett fenomen uppstod.  
  
Syftet med vår studie är huvudsakligen att beskriva hur ett företag kan skapa 
konkurrensfördelar genom varumärkesutvidgning och i viss mån även försöka förklara detta. 
Uppsatsens problemställning är till största del därför beskrivande med ett syfte att skapa en 
överblick av hur en situation ser ut under en given tidpunkt, även om vi i viss mån även 
försöker förklara denna situation. 
 

3.2 Val av metod 

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder gäller behandlingen av data och 
analysen av denna. (Backman, 1998; Denscombe, 2003) Kvantitativa data är empiri i form av 
tal, antingen mängdangivelser som kg, meter eller som symboler för ord. (Jacobsen, 2002). 
Kvalitativa data är information i form av ord som förmedlar en mening. Kvalitativa metoder 
kännetecknas av att de omvandlar det som observeras, rapporteras eller registreras i verbala 
formuleringar och inte använder sig av siffror eller tal (Backman, 1998; Denscombe, 2003). I 
en kvalitativ ansats är forskaren öppen för nya inslag och överraskande information och har 
därför en större öppenhet för information som inte är känd i förväg. En fördel med en 
kvalitativ ansats är att respondenter inte tvingas in i några på förhand bestämda 
svarsalternativ, vilket bidrar till en hög intern giltighet. (Jacobsen, 2002) 
 
Studien har präglats av en kvalitativ metod eftersom vår undersökning kräver en djupare 
analys av fenomenet i form av djupintervjuer. Enligt Denscombe (2003) lämpar sig kvalitativ 
forskning bättre för beskrivning och bygger ofta på detaljerade och ingående beskrivningar av 
händelser. Djupare beskrivningar behövs för att kunna uttrycka komplexiteten i situationen 
och för att ge läsaren tillräckligt med detaljer. (Denscombe, 2003)   

I 
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3.3 Val av undersökningsutformning 

Då problemställningen är konkretiserad bör forskaren försöka hitta den utformning av 
undersökningen som är mest lämplig för den specifika problemställningen. Precis som det 
finns olika typer av problemställningar så finns det olika typer av utformningar som passar till 
dem. Undersökningens upplägg har betydelse för arbetets tillförlitlighet. Det går att dela upp 
undersökningsupplägg i två olika dimensioner.  

 
• Om studien går på bredden eller på djupet. 
• Om studien är beskrivande eller förklarande. 

 
Djup är relaterat till hur studien närmar sig fenomenet eller variabeln som studeras, medan 
bredd talar om antalet undersökningsenheter som forskaren vill uttala sig om. Ett intensivt 
upplägg betyder att studien går på djupet med ett mindre antal enheter. En enhet kan vanligen 
vara en människa. Vid en fallstudie är definitionen av undersökningsenheten mer definierad, 
en enhet kan exempelvis avgränsas i både tid och rum. En fallstudie kan även vara en speciell 
situation, något speciellt som hänt eller en viss beslutsprocess i en organisation. Fallstudier är 
lämpliga då undersökaren vill skaffa sig en djupare förståelse av en viss händelse. (Jacobsen, 
2002)  
 
Vi har valt att göra en fallstudie då en sådan studie enligt Denscombe (2003) inriktar sig på en 
(eller några få) undersökningsenheter i syfte att få ut en djupgående redogörelse för händelser, 
relationer, erfarenheter eller processer som förekommer i en viss undersökningsenhet. Syftet 
är att fastslå vinningar med en medveten varumärkesutvidgning på ett generellt plan, genom 
att studera vårt fallföretag Nationalencyklopedin. All insamling av empirin samt 
sammanställning av resultat har genomförts genom en kvalitativ ansats och med fallföretaget 
som enda enhet.  
 

3.4 Urval av fallstudieobjekt  

Då vi inledningsvis började studera vårt ämnesområde hade vi relativt knappa förkunskaper 
om läromedelsbranschen. Huvudkriteriet för vårt val av företag var att det stod för ett starkt 
varumärke och genom vårt personliga kontaktnät kom vi i kontakt med VD:n på 
Nationalencyklopedin. Han berättade om ett kommande projekt på företaget som skulle 
innebära en varumärkesutvidgning för Nationalencyklopedin. Vi blev intresserade av 
projektet och de konkurrensfördelar som det eventuellt kan skapa för företaget. 
 
Att Internet har blivit en populär distributionskanal med hög tillgänglighet, där kunden kan 
inhämta information snabbt och enkelt är allmänt känt. För att överleva på marknaden måste 
även bokförlag se till kundernas behov och anpassa sig till den nya digitala miljön. Eftersom 
läromedelsbranschens digitalisering ännu inte tagit ordentligt med fart står denna dörr 
fortfarande lite på glänt och gör det intressant för oss att studera. Vi tror att det därför är av 
största betydelse att här hänga på trenden i den allt mer digitala tiden och genom detta skapa 
en stor konkurrensfördel i slaget om bokbranschens kunder. Vi ser därför detta som en 
intressant bransch att studera.       
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3.5 Datainsamling  

Då upplysningar och information samlas in från grupper eller personer för första gången så 
kallas denna information för primärdata. Forskaren går direkt till den primära 
informationskällan och samlar in uppgifterna med en datainsamling som är skräddarsydd för 
den speciella problemställningen. Primärdata skaffas genom metoder som intervju, 
observation eller frågeformulär. Vid sekundärdata samlar forskaren inte in informationen 
direkt från källan. Istället studeras upplysningar som är insamlade av andra. Detta innebär att 
informationen ofta samlats in för ett annat ändamål, ett exempel på forskning som ofta bygger 
på denna typ av data är historia. (Jacobsen, 2002) 
 

3.5.1 Sekundärdata - Litteraturinsamling  
 
I vår uppsats började vi först med att samla in sekundärdata. I vår litteraturinsamling har vi 
utifrån en litteraturgranskning av vad som tidigare skrivits inom områdena 
varumärkesutvidgning och kärnkompetens, försökt skapa en bred grund för det fortsatta 
arbetet. Syftet med litteraturinsamlingen har varit att skapa en medvetenhet om vad som 
tidigare skrivits inom områdena och för att ge oss en vägledning och en utgångspunkt i vårt 
arbete.  Litteraturen har på det sättet använts både för att förstå och definiera vårt valda 
område och för att väcka idéer till vår undersökningsmetod. Enligt Backman (1998) kan 
litteraturgranskning och insamling ofta vara avgörande för studiens framgång och gör det 
därför till ett mycket viktigt moment.  
 
Vi har valt att utgå ifrån litteratur inom områdena varumärken, konkurrensstrategier och 
kärnkompetens.  För att finna relevant litteratur har vi i första hand valt att söka denna via 
Halmstads bibliotekssystem. Vetenskapliga artiklar har vi hämtat ifrån databaser såsom 
Emerald, J Stor och ABI/Inform. Sökord som vi använt oss av är ”varumärke”, 
”varumärkesutvidgning”, ”kärnkompetens”, ”konkurrensstrategier” och ”RBV”. Vi har även 
sökt på dessa ord i olika kombinationer, de engelska motsvarigheterna till sökorden samt på 
författares namn för att hitta annan nära besläktad litteratur.  
 

3.5.2 Primärdata – Intervjuer  
 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi identifierat teman som ska behandlas under intervjun 
samt i vilken ordning som de kommer att tas upp. I en sådan intervjuguide inför en 
diskuterande halvstrukturerad intervju bör det finnas en översikt över vilka ämne som ska 
täckas upp och förslag till frågor. Då intervjufrågor bedöms dynamiskt så tar intervjuaren 
hänsyn till samspelet mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuaren bör även bedöma 
sina intervjufrågor tematiskt, det vill säga se så att intervjufrågorna är relaterade till det ämne 
som uppsatsen har för avsikt att undersöka. Vid framställning av intervjufrågor bör 
akademiska termer undvikas och språket hållas lätt och kortfattat. (Kvale, 1997) För att 
försäkra oss om att alla områden som vi önskade undersöka kom med i intervjun gjorde vi 
först en tematisering av intervjufrågorna, sedan placerade vi om dem så att de kom i en mer 
dynamisk ordning. Tematiseringen har även varit till stor hjälp då vi senare skulle analysera 
det empiriska materialet.  
 
Det finns olika former för insamling av kvalitativ data, det vill säga information som samlas 
in i form av ord. De fyra vanligaste metoderna är öppen individuell intervju, öppen 
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gruppintervju, observation och dokumentundersökningar. En öppen individuell intervju är ett 
samtal mellan intervjuare och respondent då frågorna inte är helt bestämda i förväg. 
(Jacobsen, 2002) Detta passade oss bra då vi vill kunna ge respondenten frihet att själv ta upp 
viktiga aspekter som vi möjligtvis förbisett till vår intervju, samt ge utrymme att för oss kunna 
ge följdfrågor på intressanta resultat som kommer fram under intervjun. 
 
Efter att vi samlat in teorier som var relevanta för vår undersökning tog vi kontakt med vår 
första respondent för att boka in tid för en intervju. Den första intervjun var till för att ge oss 
en bred bild av företagets verksamhet och dess pågående varumärkesutvidgning för att förstå 
processen och identifiera relevanta svårigheter i detta. Vi hade därför en öppen intervju med 
enbart ett par huvudteman som respondenten fritt fick samtala kring och där vi själva kunde 
flika in med följdfrågor (bilaga 1). Därmed skapade vi oss en grundbild av företaget och dess 
verksamhet.  
 
Till vår andra intervju hade vi mer tid och var mer förberedda på vad vi ville få ut av vårt 
möte. Som stöd hade vi den information vi fått ut kring vår första intervju och vi hade även 
tematiserat vår teoretiska referensram som vi byggde upp våra frågor kring. Utifrån det 
utformade vi en intervjuguide inför vår andra intervju (bilaga 2). I och med detta gick vi in 
mer grundligt på de interna resurserna och kompetenserna i företaget.  Syftet med intervjun 
var att få så rika och omfattande svar från respondenten som möjligt. Våra intervjufrågor blev 
därför relativt korta för enkelhetens skull. Vi hade dock tillfälle att ställa uppföljningsfrågor 
för att få så långa och utförliga svar som möjligt. Intervjufrågorna hölls relevanta för studien, 
vilket innebar att båda parterna var sparsamma med extra icke-relevanta beskrivningar och 
förklaringar. 
 
Det vanligaste sättet att registrera en intervju på är att använda sig av en bandspelare, vilket 
också vi har gjort. Detta tillåter intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. Frågan om vilken stil som en utskrift ska ha avgörs ofta av uppsatsens syfte. Då 
avsikten med intervjun är analys genom exempelvis kategorisering kan omformulering och 
koncentrering av uttalandena vara önskvärt. Vi har valt att ha en utskrift som belyser de för 
uppsatsen relevanta områdena. (Kvale, 1997) 
 
Intervjuer brukar inte analyseras direkt från bandet utan skrivs vanligen ut i skriftlig text. För 
att stärka reliabiliteten på vår utskrift har vi gemensamt tecknat ner intervjun i text. Det ska 
inte glömmas bort att utskriften i sig är en tolkning av intervjusituationen. (Kvale, 1997)  
 
Vårt tredje steg i insamlingen var att kontakta ytterligare en medarbetare på NE för att kunna 
konstatera att den information vi fått är korrekt. Vi gav denna respondent samma frågor som 
vi gett till vår första respondent (bilaga 2) och bad henne via mail svara på dessa för att styrka 
det vi redan fått fram genom våra intervjuer.    
 
Vi är medvetna om att det kan finnas en viss risk att respondenten uppger felaktiga svar eller 
att respondenten är stressad vid tillfället då frågorna besvaras. Respondenten kan även 
uppfatta frågorna som krångliga, långa eller känna sig manad att svara på ett visst sätt. Att 
respondenterna har ett personligt band genom sitt arbete i företaget gör att det finns en viss 
risk att de tillfrågade känner att de vill försvara sitt revir.   
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3.5.3 Urval av respondenter   

Enligt Jacobsen (2002) kan en urvalsprocess för en kvalitativ ansats genomgå ett antal olika 
faser: 
 
1) Skaffa en överblick över alla som du skulle vilja undersöka om det fanns obegränsat med 
tid, pengar och analysmöjligheter. Det första steget för varje urvalsundersökning bör vara att 
skaffa sig en uppfattning om alla de människor som man önskar undersöka.  
2) Dela in populationen i undergrupper. Då populationen och tidsramen är fastslagen ska de 
olika enheterna delas in i undergrupper. Exempelvis kan det finnas många olika människor 
med många olika synpunkter, handlingssätt och beteenden inom ett företag.  
3) Välj kriterier för urval av respondenter. Vid en kvalitativ ansats är det avsikten med 
uppsatsen som styr urvalet av respondet. Ett medvetet val kring vem vi talar med är minst lika 
viktigt vid en kvalitativ ansats som vid kvantitativa. Det finns ett antal olika urvalsmetoder.  
 
Vi har valt att använda oss av en metod där vi väljer uppgiftslämnare som vi anser kan ge oss 
riklig och god information. Detta kan vara personer med stor kunskap och stora 
informationskällor. Vårt urval av respondenter har gjorts med utgångspunkt i ett icke-
sannolikhetsurval, dvs. att människorna som ingår i vår undersökning inte är något 
slumpmässigt urval. Vi har gjort ett subjektiv urval där vi handplockat vår respondentgrupp 
eftersom vi tror att de vi valt sitter inne med mest värdefull data. Ett subjektivt urval används 
enligt Denscombe (2000) i situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de 
människor eller fenomen som ska undersökas, vilket stämmer bra i vårt fall. 
 
Våra första respondent var VD:n för NE, Anders Dahl som i sin tur hänvisade oss vidare till 
ytterligare en lämplig respondent, Maria Ingvar Björklund. Maria arbetar med NE:s 
marknadskommunikation och har ett uppdrag som framförallt innefattar den övergripande 
kommunikationen. Dessa respondenter var de som satt inne med mest värdefull information 
och därför kunde ge oss korrekt och relevant information för att säkra kvalitén i vår studie.  
 

3.6 Tolkning av resultatet 

Efter att ha studerat litteratur inom områdena varumärken, varumärkesutvidgning, 
konkurrensstrategi och kärnkompetens delade vi även upp vår intervju i dessa tre olika 
områden. Först genomförde vi en kortare intervju för att skapa oss en bättre bild av företaget 
NE och de förändringar som de skulle göra med sitt varumärke. I utskriften har vi använt oss 
av meningskoncentrering som innebär att vissa meningar som respondenten sagt återges i en 
mer koncis form. Detta har bidragit till att intervjun har kunnat återges i en kortare och 
koncisare form. (Kvale, 1997) I analysen har vi sedan behandlat de olika svaren utifrån det 
relevanta området och försökt skapa en mening med de svar som intervjun givit oss. (Kvale, 
1997; Jacobsen, 2002) Detta innebär att dessa svar satts i ett större sammanhang och sedan 
tolkas utifrån vår teoretiska referensram. Genom återkommande användning av teorin kan vi 
få en djupare förståelse av empirin och resultatet. (Jacobsen, 2002) 
 
Utifrån vår synvinkel och den tidigare presenterade teorin har vi analyserat empirin och 
genom kärnkompetensen identifierat Nationalencyklopedins interna resurser som bygger upp 
verksamheten. Därefter har vi analyserat dessa resurser utifrån Barneys fyra kriterier för 
varaktiga konkurrensfördelar, samt tillämpat dessa resurser med Doyles faktorer som syftar 
till att skapa konkurrensfördelar. Med detta som grund har vi sedan tagit ställning till vilka 
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resurser som med fördel kan byggas in i den nya produkten. Vi har även fört en diskussion 
kring hur NE borde använda sitt befintliga varumärkesnamn. 
 

3.7 Kvalitet på slutsatser 

En undersökning är en metod för att samla in empiri. Oavsett vilken typ av empiri det rör sig 
om så bör den uppfylla två krav: 

1) Empirin måste vara giltig och relevant (valid) 
Validitet innebär att data och metoder är riktiga och reflekterar sanningen, reflekterar 
verkligheten och täcker de avgörande frågorna. (Denscombe, 2000) Hög validitet innebär 
alltså att en fråga ska ha litet eller inget systematiskt fel.      
 

2) Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2002)  
Med reliabilitet menas att undersökningen ska vara tillförlitlig och ge samma resultat varje 
gång. (Ejlertsson, 1996) En fråga med hög reliabilitet innebär att det slumpmässiga felet ska 
vara litet. Det ska gå att lita på att mätningar inte är påverkade av ett mätinstrument som ger 
ett resultat vid första mätningen och ett annat vid nästa mätning av samma data. En studie 
sägs ha hög reliabilitet om den är konsekvent och pålitlig. (Denscombe, 2000) 
 
Att kritiskt bedöma giltighet och tillförlitlighet i en undersökning innebär att vi försöker hålla 
oss kritiska till kvaliteten på de data som vi samlat in. Går det att lita på informationen, går 
den att överföra till andra sammanhang och har vi fått den information vi sökte? En kvalitativ 
uppsats går att validera genom att kontrollera med respondenterna eller specialister inom 
området ifall de upplever data och slutsatser som riktiga. Det kan vara bra att kombinera de 
båda eftersom respondenter kan ha blinda fläckar inför situationen. (Jacobsen, 2002)  
 
För att höja validiteten och reliabiliteten i vår studie vidtog vi följande åtgärder:  
 
• Intervjufrågorna, eller våra intervjuteman, utgick ifrån beskriven teori, för att bättre kunna 

svara på syftet med uppsatsen och för att inte sväva iväg från vår röda tråd.  
 
• Vi bad respondenterna godkänna och kontrollera våra sammanställda resultat av 

intervjuerna. Detta gjordes för att försäkra oss om att vi uppfattat saker rätt och att det inte 
uppstått några missförstånd. De fick även chansen att komplettera med information som 
kan ha glömts bort under intervjutillfället.  

 
• Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna för att kunna gå tillbaka om något kändes 

oklart. Det gjorde också att vi inte behövde lägga all fokus på att anteckna utan kunde 
följa intervjun bättre.  

 
• Under intervjuerna var vi även tre personer som tog anteckningar och som vi sedan 

jämförde med varandra.  
 
• Vi har varit kritiska vid genomgång av källor och information inom gruppen och 

diskuterat vilka personer har varit intressanta för intervju och enats kring att intervjua de 
personer inom Nationalencyklopedin som har störst tillgång till information gällande 
varumärkesutvidgningen. 
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• För att stärka vår trovärdighet har vi använt oss av triangulering där vi hämtat information 
från två olika källor.  

 
• Personerna som har intervjuats har en närhet till fenomenet som vi vill belysa och kan 

referera till händelser som de själva har varit med om 
 
• Vi gjorde intervjuer med personer i företaget som var väl insatta i det undersökta ämnet 

för att få in korrekt information och material.   
 
• Vår slutgiltiga studie har lämnats in för validering av respondenterna för att säkerställa 

överensstämmelsen och pålitligheten.   
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3.8 Sammanfattande modell över metoden 

 

Figur 7. Sammanfattning av metodkapitlet. 
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4 Empiri 

 
 följande avsnitt presenteras material från genomförda intervjuer. Vi kommer att 
redogöra för fallföretagets historik, produkter, varumärke, samt resurser.  

 
 

4.1 NE:s historia  

I mitten av 1960-talet etablerades bokförlaget Bra Böcker i den skånska landsorten Höganäs. 
Vid tidpunkten var det ingen som visste att det lilla företaget en dag skulle komma att bli en 
stor och framgångsrik verksamhet. Affärsidén var att ge ut bokpaket via post och på detta vis 
kunna konkurrera med den traditionella bokhandeln. Affärerna gick bra och det producerades 
bland annat recepthäften och ett band med gröna lexikon.   
 
År 1980 presenterade statliga uppslagsverkskommittén utredningen "Mot bättre vetande". I 
utredningen lades det fram ett förslag om att statsmakten skulle inleda förhandlingar med 
svenska förlag om produktion av en nationell encyklopedi. Många svenska bokförlag visade 
intresse, men i augusti 1985 skrev Bra Böcker på ett avtal med Statens kulturråd och Svenska 
Sparbanksföreningen. Avtalet fastslog att Bra Böcker skulle producera en 
nationalencyklopedi bestående av 20 band med cirka 150 000-200 000 uppslagsord och med 
en illustrationsgrad på cirka 20 procent på cirka 12 000 sidor. Den nya encyklopedin fick 
namnet Nationalencyklopedin. Logotyper togs fram och hovet godkände användandet av de 
tre kronorna. Några av målen med encyklopedin var att den skulle vara modern och spegla 
nutiden, informationen skulle vara korrekt och begriplig, samt ge svar på frågor av typen; 
vem, vad, när, var, hur och varför. Nationalencyklopedin skulle ha ett tvärvetenskapligt 
synsätt där särskilt miljöaspekter och kvinnofrågor sattes i förgrunden, samt förmedla en 
världsbild byggd på vetenskaplig grund. I avtalet ingick att Bra Böcker fick ett garantilån på 
17 miljoner kronor, vilket återbetalades med ränta i december 1990. 
 
Många förvånades över att det var ”lilla” Bra Böcker som kammade hem encyklopedi-
uppdraget. Några avgörande faktorer till att staten och riksdagen ansåg att bolaget hade vad 
som krävdes var främst att Bra Böcker tidigare hade gett ut det ”Gröna lexikonet”, samt att de 
hade en stor redaktion och bra distribution.  
  
Inför arbetet med Nationalencyklopedin utökade Bra Böcker sin redaktion till 100 
medarbetare. Trots personalutvidgningen beräknades produktionstiden till tio år, vilket 
medförde problem med finansieringen. Som en lösning på problemet började företaget att 
sälja Nationalencyklopedin via förhandsbeställningar. Trots att böckerna ännu inte var 
tillverkade, lyckades Bra Böcker med att sälja banden till ett pris av ca 15 000 kronor/styck. 
Då produktionen var klar år 1995 hade det redan sålts ett par hundra tusen exemplar och 
företaget hade byggt upp en bra redaktion som lyckats skapa sig en kännedom om marknaden. 
Nationalencyklopedin fick positiv respons och blev allmänt känd i de svenska hemmen. 
 
År 1995 blev Bra Böcker uppköpt av en internationell företagskoncern vid namn IMP. 
Koncernen är verksam i hela världen och omsätter varje år cirka 3,5 miljarder kronor. 
Bolagen som ingår i IMP träffas regelbundet och utbyter så kallade ”winning concept”, ett 
samlingsord för värdefulla idéer och erfarenheter. I samband med uppköpet delades Bra 
Böcker upp i två bolag - Bra Böcker AB och Nationalencyklopedin AB.   

I 
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Under slutet på 90-talet ökade Internetdistributionen allt mer och uppkopplingarna i de 
svenska hemmen blev bättre. NE påbörjade utvecklingen av en plattform för 
Internetdistribution och år 2000 lanserades deras första tjänster på Internet - NE.se. 
Internettjänsten har vuxit oerhört och finns idag på merparten av Sveriges gymnasieskolor, 
högskolor och universitet. Även grundskolan har fått en version – NE Junior. NE:s vision är 
att vara inspirerande och kunskapsspridande. 
 
Enligt NE är sökmotorer som Wikipedia och Google de största konkurrenterna till NE.se. De 
har kommit långt med teknikutvecklingen och har en fantastisk uppfinningsrikedom och 
snabbhet med att fånga upp trender. NE strävar efter att uppnå exempelvis Googles 
användarvänlighet i sökfunktionen. Då det kommer till de digitala läromedlen anser NE att 
det både finns och inte finns konkurrenter eftersom det idag inte är någon som erbjuder 
digitala läromedel på marknaden. Inom traditionell skollitteraturen är läromedelsförlagen som 
Liber, Bonniers och Natur & Kultur de främsta konkurrenterna, och på den digitala 
marknaden kan sökfunktioner som Wikipedia och Google vara konkurrenter om skolorna 
anser att deras tjänster är tillräckliga. 
 

4.2 Om produkterna 

Med tiden har det tillkommit en rad olika produkter under varumärkesparaplyet NE. Det som 
från början var en tryckt encyklopedi, har resulterat i ett antal olika faktaböcker med tema om 
exempelvis andra världskriget, cd-rom versioner av encyklopedin, Internettjänster och 
juniorversioner. Under hösten 2007 står NE inför en expansion inom sitt produktutbud. 
Expansionen innefattar digitala läromedel och medför att NE beträder en ny marknad. Nedan 
redogörs för de produkter som är av intresse för arbetets syfte. 
 

4.2.1 Nationalencyklopedin 

Nationalencyklopedin består av totalt 20 band som var färdigproducerade år 1995. Det sker i 
dagsläget inte någon uppdatering av bokversionen, utan istället kompletteras den årligen med 
extraband. Uppslagsverkets äldsta delar består idag av 20 år gammal fakta där stor del av 
denna är historisk sådan. Nationalencyklopedin är inget som NE arbetar aktivt med idag men 
kompletta band finns att köpa för cirka 14 000 kr. Kunderna till Nationalencyklopedin är 
varierade men övervägande manliga akademiker. Det är vanligt att både företag och 
privatpersoner köper en uppsättning att ha i bokhyllan som referensverk.  
 

4.2.2 NE.se 

NE.se är Nationalencyklopedins Internettjänst som är en omfattande kunskapsbank med 
ursprung i den databas som uppkom vid skapandet av Nationalencyklopedin. Idag har tjänsten 
cirka en miljon användare och kunskapsbasen uppdateras kontinuerligt av redaktionen på NE. 
Ett årsabonnemang kostar 549 kronor och kunderna har bland annat tillgång till 
kunskapsbanken, en ordbok, ett engelskt lexikon och en interaktiv atlas.  
Internettjänsten har med tiden blivit NE:s viktigaste produkt då den står för 60-70% av 
omsättningen och 90-95% av vinsten. Den digitala uppdateringen är lönsam för NE eftersom 
den är lätt, billig och snabb. NE försöker även använda NE.se som en plattform där de kan få 
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direkt feedback från kunderna. NE.se finns tillgängligt på de flesta svenska skolor, där skolan 
prenumererar på tjänsten och använder sig av olika inloggningskonto för att få tillgång till 
informationen. 
 

4.2.3 Digitala läromedel 

NE står idag inför en förändring som innebär en expansion på produktsidan. Under hösten 
2007 planerar företaget att utveckla webbsidan så att den ska fungera mer som en digital 
läromedelsprodukt. Det primära syftet är att högstadie- och gymnasieelever ska kunna 
tillämpa NE i skolarbetet genom exempelvis digitala glosprov och laborationer. Idén om att 
ge sig in på läromedelsmarknaden har vuxit fram successivt men har sitt ursprung i 
lanseringen av NE Junior. Intresset och gensvaret från skolorna var positivt och den goda 
distributionen fanns redan. Tanken är att den nya produkten ska följa läroplanen, uppsatta mål 
och övriga pedagogiska processer i skolan. NE vill fokusera på att förklara fakta pedagogiskt, 
addera arbetsuppgifter, samt tillföra källkritik och ifrågasättande, vilket är något som 
efterfrågas av lärare idag. Förhoppningsvis går det att skapa en elev- och lärarmodul där 
eleven kan logga in både från klassrummet och från hemmet. Genom detta kan läraren se 
varje elevs arbete samt identifiera specifika svårigheter. Samtidigt kan även föräldrar följa sitt 
barns utveckling.  

 
Läromedelsmarknaden i Sverige idag är oerhört stor och omsätter cirka två miljarder kronor. 
Även om NE bara lyckas vinna några procent av denna marknad kan det betraktas som en stor 
erövring för NE som idag omsätter 95-100 miljoner. Skälet till att NE vågar ge sig in på en 
marknad med så många duktiga aktörer är främst för att de har en god distribution i skolan. 
NE finns redan i klassrummen, vilket gör det lätt att smyga in små nya extratjänster. De har 
tidigare jobbat på liknande sätt då de introducerat andra produkter som spel och blindkartor. 
Dessutom ligger läromedlen inom ramen för NE:s vision. 
 
Vid skapandet av produkten kommer NE att använda sig av sin välarbetade databas. All fakta 
som finns i en lärobok i historia finns redan i NE:s databas. I och med satsningen på digitala 
läromedel flyttar NE sin position från faktabärare och granskare till att även ta ansvar för den 
pedagogiska processen. NE deltar årligen på 10-15 lärarträffar runt om i landet. På träffarna 
har det framkommit önskemål om en utvidgning av NE.se. De digitala läromedlen har 
utvecklats i samarbete med olika fokusgrupper och referensgrupper, bestående av just lärare 
och elever från högstadiet och gymnasiet, men även folk från lärarhögskolan. Innan produkten 
lanseras kommer det även att genomföras en användarobservation för att göra programmen 
användarvänliga för både lärare och elever. 
 
Som tidigare nämnt kommer produkten att provlanseras under hösten 2007 och kommer 
förmodligen att vara kostnadsfri initialt. NE har anställt en ny produktchef som har bakgrund i 
läromedelsutveckling och kan därigenom tillgodogöra sig hennes kunskaper och erfarenhet. I 
ett senare skede kommer produkten att vara förhållandevis billig i jämförelse med 
traditionella läroböcker, och om allt går enligt planen kommer NE att vara först ut på 
marknaden med digitala läromedel. Eventuell konkurrens tänker de bemöta med traditionella 
konkurrensstrategier som pris, differentiering eller genom förtydligande av varumärket. För 
NE är denna produktlansering relativt billig och de har lite att förlora. ”Kommer man in som 
en under dog kan man verkligen slåss och har allt att vinna och inget att förlora.” Dagens 
etablerade bokförlag, som redan säljer traditionella läroböcker till skolan är beroende av sina 
intäkter, medan NE i dagsläget inte har några intäkter alls på den sidan. Oavsett hur stor 
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intäkten blir, är det ett positivt resultat för NE. NE finns redan i skolorna, och har sina intäkter 
från NE.se. Går det dessutom att addera mer till den pedagogiska processen borde tjänsten 
kunna generera ytterligare vinst.  
 
Dock finns ambitionen att genomföra en hårdare konkurrens om responsen blir positiv, men 
bolaget är medvetna om att det krävs stor trovärdighet för att klara av detta, vilket å andra 
sidan stärks av varumärket NE som öppnar många dörrar.  
 

4.3 Varumärket 

Enligt NE ligger bolagets styrka i varumärket. Nationalencyklopedin skapades då Bra Böcker 
fick den officiella stämpeln av riksdagen.  Hovet godkände de tre kronorna som fick bli en 
symbol för Sveriges nationella uppslagsverk. År 1995 blev Bra Böcker uppköpt och 
diskussionen om varumärket blev aktuell. Slutligen delades bolaget i två delar och 
Nationalencyklopedin AB skapades. 
 
Med tiden har NE kommit att bli känt och väletablerat både som koncept och varumärke. För 
att vårda sin position är NE noga med att berätta om företagets historia så ofta de kan. Tack 
vare den halvstatliga stämpeln har NE en fördel då det kommer till att positionera sig i skolan.  
Varumärket har en seriös och pålitlig framtoning, som gör att de accepteras även i skolmiljö. 
NE citeras även ofta som källa då det skrivs inom olika fackområden. 
 
NE anser sig ha stor hjälp av sitt varumärke, exempelvis vid lanseringen av Internettjänsten 
NE.se. Utan den prestige och respekt som varumärket NE besitter hade lanseringen krävt 
betydligt mer marknadsföring. Skälet till att kunderna är villiga att betala för NE:s 
Internettjänst ligger mycket i varumärket, då det symboliserar trovärdighet och 
kvalitetsgranskning. Hade NE startat nättjänsten utan ett väletablerat varumärke hade det tagit 
längre tid att komma till dagens nivå. Även om versionen på nätet släpptes som en 
lågprisvariant i jämförelse med böckerna, lyckades NE ändå med att lansera en betaltjänst. 
Den lyckade lanseringen kan även ses som en kombination mellan tur och uthållighet. Vid 
lanseringen av NE.se hade NE en ägare som var både uthållig och villig att finansiera 
projektet. Att lägga ut NE på nätet har gjort det lättare att få respons från kunderna, vilket i sin 
tur underlättat produktutvecklingen i rätt riktning.  Idag är det den digitala markandsföringen 
som är viktigast och på NE.se genomförs regelbundet kampanjer och undersökningar mot 
kunderna. 
 
Sedan Nationalencyklopedin AB blev ett bolag har det funnits diskussioner kring namnet NE. 
Det förekommer att företaget förknippas med produkten och att det uppstår förvirring kring 
varumärket då NE lanserar olika produkter. För tillfället löser NE namndilemmat genom att 
använda sig av NE-skölden på kringprodukter och endast skriva ut hela ordet 
Nationalencyklopedin på uppslagsverken. Nationalencyklopedin AB är bolagsnamnet och 
skölden är logotypen. Det faktum att produkten har samma namn som företaget anser NE föra 
med sig både fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att kunden endast associerar till 
boken och missar de andra tjänsterna som NE har att erbjuda. Detta är en anledning till att det 
idag jobbas med att bygga in fler produkter i varumärkesparaplyet. Fördelarna med ett starkt 
varumärke är att många känner till företaget och vad det står för. NE har genomfört 
undersökningar som visar att även yngre generationen känner till varumärket. Denna 
medvetenhet är en fördel som NE använder som ett hjälpmedel för att kunna smyga in på 
olika marknader och få uppmärksamhet. Att ha ett varumärke minskar företagets kostnader. 
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Att underhålla flera varumärken är trycksaksmässigt och produktionsmässigt dyrt, samt att 
ständigt kommunicera ut vad varumärkena står för.  
 
Då NE nu ska introducera sin nya produkt ligger dilemmat i om utvidgningen ska föregås av 
namnet NE eller om de ska skapa ett eget namn för de nya läromedlen. Ryms denna 
utvidgning inom ramen för NE eller är NE endast förknippat med uppslagsverket? Om de 
skulle använda sig av NE även på den nya produkten flyttar förtaget positionen från att ha 
varit en tydlig faktabärare och faktagranskare till att även ta ansvar för den pedagogiska 
processen.  Är de då för långt ifrån vad de tidigare gjort? Kan de använda varumärkets styrka 
och överföra trovärdigheten till den nya produkten, utan att förlora varumärket resans gång? 
Det lutar dock åt att lanseringen kommer att ske under paraplyet NE och att de kommer att 
använda den blå skölden som logotyp även i detta fall. NE vill självklart använda sitt starka 
varumärke då de träder in på en ny marknad, men vill samtidigt inte försvaga de befintliga 
värdena 
 

4.3.1 Marknadsföring 

Redan från födseln har Nationalencyklopedin fått mycket gratisreklam - dels på grund av det 
statliga lånet och dels på grund av att Bra Böcker vann det eftertraktade uppdraget framför 
näsan på väletablerade konkurrenter som bland annat Bonniers. Även riksdagsbeslutet drog 
till sig massmedial uppståndelse. Generellt sett lägger NE lite pengar på marknadsföring i 
form av annonser och reklam, men jobbar med enstaka utomhuskampanjer där de framhäver 
varumärket. Cirka tio procent av den totala kostnadsmassan läggs på marknadsföring. Tack 
vare varumärkets höga förtroende väljer många tidningar att referera källor till NE, vilket ger 
gratis marknadsföring och sprutar in extra värde i varumärket.  
 
Tidigare använde NE sig av produktplacering och har varit med i olika filmer och tv-program 
som ”Vi i femman” och ”Tiotusenkronorsfrågan”. Att synas i sammanhang där 
kunskapsintresserade belönas är viktigt. Idag ringer många frågesportsprogram själva och ber 
NE bidra med bokfack. Förr var NE generösa med att ge ut sina lexikon och såg det som en 
återbetalning till sig själva, men idag tar de ofta betalt för att programmen ska få använda 
deras produkt. Det är till exempel passande för en domare i ett frågeprogram att ha de tjugotre 
banden bakom sig, då de inger respekt och visar att svaren lätt kan letas fram i böckerna. Den 
årliga tävlingen ”Kunskapspriset” är ytterligare ett sätt för NE att bygga värde i varumärket. 
Varje år delas det ut nästan 1,3 miljoner för personer eller verksamheter som arbetar eller 
verkar för att sprida kunskap. Eftersom detta är uppmärksammat så hamnar även NE i ljuset. 
 
År 2003 gjordes en ren varumärkeskampanj som skulle visa upp NE.se. Kampanjen innehöll 
ett erbjudande om att kunna abonnera på NE.se till ett rabatterat pris. NE anser sig vara 
relativt ensamma i sin position som digital faktabank och är medvetna om trovärdigheten som 
varumärket besitter. De anser att det är tack vare varumärket och dess trovärdighet som deras 
Internettjänst NE.se idag finns tillgänglig på nästan alla svenska skolor. De tror att det var ett 
bra beslut att inte annonsfinansiera Internetprojektet med reklam och banners, eftersom det 
hade riskerat att undergräva varumärkets trovärdighet. 
 
De digitala medierna kan även användas som ett sätt för NE att marknadsföra sig. Med jämna 
mellanrum pågår kampanjer på NE.se som riktar sig både till nuvarande kunder och icke 
kunder. Det har skapats ett e-postregister som används för utskick om tävlingar och prova-på-
erbjudande. Ett par gånger om året genomförs även marknadsundersökningar på hemsidan. 
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NE använder informationen som de skaffar sig genom kundernas användning av sajten. 
Exempelvis finns en ”nollträfflista” där alla ord samlas som kunder har sökt på men inte fått 
någon träff i databasen. Nollträfflistan är en bra indikation för nya ord och fenomen. Mail 
som kommer in med synpunkter och önskemål hanteras i kundservicen, sedan för 
redaktörerna och den kommersiella avdelningen en diskussion kring hur ämnet ska behandlas. 
Var tredje vecka mailar NE även ut cirka 120-130 000 nyhetsbrev. Även dessa kan användas 
som en källa för feedback eftersom NE kan följa upp exakt hur kunderna öppnar och läser 
breven. Ett annat sätt som NE marknadsför sig på är genom att samarbeta med 
hårdvaruleverantörer och på detta vis kunna inkludera NE tjänsten vid köp av till exempel en 
dator.  
 
NE:s produktsatsning på digitala läromedel kommer förmodligen inte att marknadsföras aktivt 
under introduktionsfasen utan kommer att smygas ut och testas bitvis på olika skolor. 
Framöver kan större kampanjer bli aktuella men alltså inte inledningsvis. NE vill försöka vara 
tydliga då de lanserar den nya produktlanseringen så att den inte orsakar förvirring kring 
varumärket. Det får inte bli oklart om det är ytterligare en uppslagsbok eller en pedagogisk 
upplevelse. Det gäller att flytta varumärket så att kunderna förstår att NE även kan det nya 
området. Det är viktigt att bevisa att NE har hög trovärdighet och innovationsfaktor samtidigt 
som de levererar bra produkter. Det behövs även traditionell marknadsföring när de kommit 
så långt att de har färdiga komponenter att visa upp så att de kan göra större kampanjer. 
Kampanjerna kan genomföras både i skolan och på privatmarknaden men även pr-mässigt. 
Till exempel kan det skapas en politisk debatt gällande miljö. Istället för att eleverna ska få ut 
massa kopierade papper kan de göra uppgifter digitalt och spara in på både pengar och miljö. 
Läromedlen kan säljas in till kommunerna med motiveringen att de minskar miljöpåverkan 
och kostnader i kommunen. Det går även att se lanseringen ur ett annat perspektiv. Alla 
hushåll har inte datorer eller bredbandsuppkoppling hemma vilket NE då kan hitta andra 
förslag till - som exempelvis utbildningslån eller datastöd. Dessa ska vara speciellt förmånliga 
och avsedda för privatpersoner ska kunna köpa en dator. Kanske kan företaget även inleda 
samarbete med banker som hjälper till att finansiera köp av datorer. 
 

4.4 Organisationen 

Då IMP köpte upp Bra Böcker AB år 1995 blev det början på en uppdelning av bolaget. Ett år 
senare hade Bra Böcker AB delats upp i två stycken juridiska enheter; Bra böcker AB som 
fokuserar på skönlitteratur och romaner och Nationalencyklopedin AB som är ett faktaförlag. 
De båda bolagen har fortfarande ett nära samarbete och en gemensam VD. De avdelningar 
som inte är marknadssäljkritiska - som till exempel ekonomiavdelningen, kundservice, 
personalavdelning, administration och distribution - delar NE och Bra Böcker på. 
Kundservicen har lagts ut på en tredje part, som sköter distributionen och kundservicen. NE 
omsätter ungefär 90 miljoner per år och har en vinst på cirka 10-11 miljoner. Just nu tjänar 
företaget mindre eftersom det sker stora investeringar i teknik och nya produkter.  
 
NE känner sig ensamma i sin roll som faktabank. Dagstidningarna levererar mer nyheter och 
har dessutom annonser och banners på sina webbsidor.  NE.se finns i nästan alla svenska 
skolor på grundskolor, gymnasienivå och universitet. Den uttalade konkurrensstrategin är att 
kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och att ta fram essensen i informationen. All 
information som publiceras inom NE ska vara granskad och relevant. Om kunden gör en 
sökning på NE.se och får en träff ska informationen vara korrekt. Detta är den stora 
skillnaden mot andra faktabanker som exempelvis Wikipedia. Enligt NE kan vem som helst 
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skriva och stoppa in information på Wikipedia, medan NE har en ansvarig redaktion. I slutet 
av 90-talet då Nationalencyklopedin var färdig gjordes det strategiska valet att behålla 
redaktionen, samt att fortlöpande underhålla och uppdatera databasen. Detta är något som 
med tiden visat sig vara ett tursamt och skickligt val och som blivit en konkurrensfördel. 
Redaktionen försöker ta fram essensen i informationen, så att kunden inte får oändligt antal 
träffar vid en sökning utan istället en relevant träff direkt. Konkurrensstrategin är att hela 
tiden ligga i framkant när det gäller att granska och kvalitetssäkra områden. Inom NE finns en 
uttalad kunskapskultur som säger att rätt ska vara rätt och att produkterna ska vara NE-
mässiga. Det är viktigt att texterna som publiceras är genomtänkta, vilket gör att kraven 
ibland också kan leda till att verka hämmande och motverka att redaktörerna tar ut svängarna. 
Det fanns exempelvis diskussion kring NE Junior och om det var en NE-mässig produkt 
eftersom den innehåller frågor, lek och spel.  
 
NE är en platt organisation där det inte finns många chefsled. Organisationen är informell och 
även om arbetet är formellt på så vis att de anställda kontrollerar varandras texter och så 
vidare, är stämningen mellan kollegor ändå öppen. Det råder en anda där det inte är svårt att 
kritisera, diskutera, berömma eller driva projekt internt. Denna anda har till stor del växt fram 
under senare tid. För några år sedan var det mer formellt med många nivåer. Det fanns även 
en tendens till snobbighet över att de gav ut lexikon, men snobbigheten avdramatiserades då 
NE började ge ut produkter på nätet. NE gick in på ett nytt område där de inte redan var bäst 
utan var tvungna att lära sig nya saker och bygga upp sin kunskap successivt och 
ödmjukheten ökade. En nackdel för NE är att de ibland blir jämförda med snabba medier som 
dagstidningar. NE menar dock att de inte befinner sig i samma bransch, och att skillnaden är 
att dagstidningar jobbar med nyheter medan NE är inriktade på faktagranskning. Detta är ett 
medvetet val NE gör, och de gör alltid bedömningar om ämnena innan de lägger in artiklar. 
Framöver vill NE betona sin roll som en söktjänst för fakta så att förväxling med 
nyhetsleveratörer kan undvikas ytterligare. En annan svaghet har varit den tekniska biten men 
detta har byggts bort allt mer. Att inte lägga ut databasen som sökbar på Google är ett 
medvetet val från NE:s sida eftersom informationen endast ska delges NE:s kunder.  
 

4.4.1 Medarbetare 

Personalen på NE är indelad i olika avdelningar där det finns en redaktionell, en kommersiell 
och en administrativ avdelning. Redaktionen plockar in och granskar information, den 
kommersiella avdelningen paketerar informationen och har teknisk kompetens, och den 
administrativa avdelningen har hand om ekonomin. Det finns olika marknadschefer - en 
privat marknadschef, en chef för skolan, en företagschef och bundlingchef. (Bundling innebär 
att man stoppar in NE som ett tillägg i en annan produkt, ex vid köp av dator. ) 
 
De som arbetar på NE idag är oerhört rutinerade och många har funnits med i företaget redan 
från början. Idag är det 15 personer som är redaktörer, och de fungerar mer som 
ordningsmän/kvinnor med olika fackområden. Redaktörerna söker hela tiden information 
inom sina fackområden och prenumererar på tidskrifter för att vara uppdaterade. Vidare har 
de en dialog med sitt nätverk av experter o forskare. Då redaktörerna får in olika texter så 
paketerar de om det till NE-format. Till förfogande står det idag över 4000 experter runt om i 
världen. Experterna är frilansare vilket gör att det även ligger i deras intresse att höra av sig då 
det sker utveckling inom deras områden. För att bli en bra redaktör krävs relevant utbildning, 
många är doktorander eller forskare inom fackområden. Redaktören bör även vara generalist, 
noggrann samt ha en förmåga att nätverka. Språkkunnighet krävs för att formuleringar ska blir 
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korrekta, encyklopediska och lätta att läsa. Förutom att skriva och faktagranska innehåll måste 
redaktörerna även korrekturläsa och finputsa. Det har nyligen skett en generationsväxling på 
redaktionen och flera yngre medarbetare har anställts. De nya redaktörerna utbildas internt av 
de äldre och mer erfarna redaktörerna.  
 
Det finns tre webbmastrar inom organisationen som arbetar med gränssnitt och andra 
exponeringsytor gentemot kund. Företaget Sigma är en extern leverantör till NE.se som  
ansvarar för att logik och hastighet. NE anser att kunskap som de inte själva kan bli bäst på 
låter de bli att ha själva. NE kan vara bäst på att veta vad kunden vill ha och istället förmedla 
det till externa leverantörerna.  
 
NE anser att företagets styrka är den utarbetade arbetsprocessen, de duktiga medarbetarna 
som på olika sätt är knutna till NE och kvalitetssäkringsprocessen. Erfarenheten inom 
branschen i kombination med förnyelsen i informationsproduktionen som skedde då NE kom 
ut på nätet. NE värdesätter även att organisationen har lyckats med att attrahera nya 
medarbetare som föryngrat medarbetarstaben. Det är inte någon kompetens som är viktigare 
än någon annan utan samverkan mellan rätt information och att kunna distribuera och 
presentera den på ett presentabelt sätt. Det är en bra balans mellan den kommersiella och 
redaktionella delen i företaget som gör att det blir så bra.  
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5 Analys 

 
öljande kapitel innehåller en djupare analys kring den empiri som vi presenterat 
i föregående kapitel. Här återkopplar vi till de teorier som återfinns i 

teorikapitlet och för en diskussion kring detta. Vi redogör sedan för de styrkor som 
med fördel kan byggas in i den nya digitala produkten.  
 

 
 
NE saknar i dagsläget erfarenhet från läromedelsbranschen och måste med den nya digitala 
läromedelsprodukten kunna möta kundernas behov. Att NE inom sin nuvarande bransch har 
ett starkt och trovärdigt varumärke tyder på att de besitter de interna styrkor som krävs för att 
bli framgångsrika. Lyckas NE applicera associationerna från kärnvarumärket till den nya 
produkten, talar detta för en lyckosam utvidgning. Dock krävs det en intern uppbackning för 
att klara av detta.  
 

5.1 Kärnkompetens 

Kärnkompetens är det som ligger till grund för innovation och ger tillgång till nya produkter 
och marknader. Doyle (2002) menar att stor fokus måste läggas på de resurser och energier 
som finns inom organisationen, för att ett företag ska uppnå en ledande position på 
marknaden. Då vi ska identifiera NE:s kärnkompetensen tar vi hjälp av Doyles (2002) 
trädmodell för kärnkompetens och gör följande tolkning: 

 

Varumärket 
Trovärdigheten 
Distributionen 
Kunskapen hos medarbetare
 

Kvalitetsgranskad fakta i databasen

Digital affärsenhet Traditionell affärsenhet 

Nationalencyklopedin 
NE.se 
Digitala läromedel 

 

Figur 8 – NE:s kärnkompetens 

 
Vi har identifierat NE:s varumärke, trovärdighet, distribution samt kunskap hos medarbetarna 
som deras kärnkompetens. Kärnkompetensen kan liknas vid trädets rötter och står för näring 
och stabilitet samt bidrar till utveckling av företagets produkter. Vår uppfattning om vad som 

F 
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kan betraktas som NE:s kärnkompetens stämmer väl överens med företagets syn, dock väljer 
vi att även inkludera trovärdighet då vi anser att trovärdighet är en avgörande faktor för 
företagets framgång och därmed kan betraktas som en kärnkompetens. Kärnprodukterna är 
stommen som formar alla slutprodukter. I NE:s fall är stammen de kvalitetsgranskade fakta 
som under åren samlats in i deras databas och är grunden till företagets alla produkter. 
Slutprodukterna är grupperade i olika affärsenheter inom företaget beroende på likheten 
mellan dem. De affärsenheter vi kan identifiera hos NE är den traditionella, samt den digitala 
affärsenheten. Löven symboliserar slutprodukterna och hos NE är de största slutprodukterna 
den tryckta Nationalencyklopedin, som hamnar under den traditionella affärsenheten - samt 
NE.se och de nya digitala läromedlen, som hamnar under den digitala affärsenheten.     
 
Prahalad och Hamel (1994) menar att en kärnkompetens måste medföra konkurrensfördelar 
genom att vara unik på marknaden, den måste svara för en stor del av produktens värde för 
kunden, samt äga en mångsidighet där kompetensen går att applicera på andra områden eller 
nya produkter. Enligt Doyle (2002) gör många företag misstaget att tro att deras 
kärnkompetens ligger i deras produktportfölj och affärsenheter, medan den riktiga 
grundstenen sitter i företagets portfölj av kompetens. Vi anser därmed att det är av största vikt 
för företag att vara varse om sin kärnkompetens för att skapa konkurrensfördelar – särskilt då 
de träder in på en ny marknad. Nedan följer en förklaring kring de kärnkompetenser vi anser 
att NE äger.  
 

1. Varumärket 
På grund av varumärkets unika position anser vi, liksom NE själva, att varumärket är deras 
största tillgång. De övriga resurserna i NE är underliggande och bygger upp och stöttar 
varumärket. Det innebär att de övriga resurserna måste vara starka enskilt, men det måste 
även finnas ett tydligt samspel mellan dessa för att framgång ska skapas. För att förstå varför 
varumärket är en central tillgång, krävs det förståelse för betydelsen hos de övriga resurserna. 
 

2. Trovärdigheten 
Det rykte som Nationalencyklopedin besitter skapades redan då Bra Böcker tilldelades 
uppdraget och hovet godkände användandet av de tre kronorna. Det statliga uppdraget har 
bidragit till att NE anses som det svenska nationella uppslagsverket, vilket ger en hög 
trovärdighet. Företaget har lyckats skapa en god image inom Sveriges gränser och även 
etablera varumärket. Företagets kultur, den så kallade NE-andan, bidrar till trovärdigheten och 
öppnar många dörrar.  
 

3. Distributionen 
Företaget Nationalencyklopedin har tack vare sitt varumärke och höga anseende lyckats skapa 
goda distributionskanaler på den svenska marknaden. Den seriösa och pålitliga framtoningen 
gör att de accepteras även i skolorna. Idag finns de distribuerade i nästan alla svenska 
grundskolor, gymnasieskolor och universitet. Som vi tidigare nämnt ska den nya produkten 
smyglanseras som en tjänst på NE.se, vilket innebär att företaget inte behöver lägga ner tid 
och pengar på några extremt omfattande och uppseendeväckande marknadsföringskampanjer, 
utan kan med fördel utnyttja befintliga distributionskanaler vid införandet.  
 

4. Kunskapen hos medarbetare 
Nationalencyklopedins anställda är en oerhört viktig resurs i hela verksamheten. Vi har valt 
att se företagets medarbetare som interna och externa sådana. Med de interna syftar vi på 
samtliga avdelningar inom verksamheten; den redaktionella, kommersiella och administrativa. 
För att nå framgång måste samtliga dessa fungera korrekt och effektivt oberoende av 
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varandra, men även samspela med varandra – främst den redaktionella och kommersiella 
avdelningen som vi anser har ett större ansvar för slutprodukten än vad den administrativa 
har. Historian präglar verksamheten, då många nuvarande anställda har varit med från början. 
Detta bidrar till NE-andan, som kännetecknas av att ”rätt ska vara rätt”. Viktigt för företaget 
som helhet är att samtliga medarbetare är införstådda med visionen och syftet med den nya 
produkten, samt att alla arbetar mot ett och samma mål. Anställningen av den nya 
produktchefen, som sedan tidigare har erfarenhet från läromedelsmarknaden, tryggar denna 
lansering ytterligare. Den nya ansvariga produktchefen ser vi som en stor resurs, då hon har 
viktig kunskap och erfarenhet som krävs. De externa medarbetarna är det nätverk som 
företaget besitter. Detta nätverk består av över 4000 frilansade experter, samt leverantörer 
som tar hand om de bitar där NE inte har tillräcklig kunskap.  
 

5. Databasen 
Vi har valt att även belysa stammen i trädmetaforen – databasen. Som motivering till detta ser 
vi att den existerande databasen är en stor tillgång då NE ska utvidga sitt produktsortiment. 
Då fakta redan finns samlad innebär detta att produktutvecklingskostnaderna kan hållas på en 
lägre nivå och redaktionen behöver inte samla in grundlig fakta under utvecklingstiden. 
Redaktionen underhåller och uppdaterar databasen fortlöpande, vilket innebär att nödvändiga 
uppdateringar kommer ske automatiskt även för den nya produkten. 
 

5.2 Konkurrensstrategier 

Hur kan då NE utnyttja sina kärnkompetenser för att skapa sig konkurrensfördelar? Doyle 
(2002) pekar på fem faktorer som är avgörande för om en strategi blir en framgång eller ej. Vi 
anser dock att dessa faktorer inte är tillräckliga för garanterad framgång om företaget inte tar 
vara på de kompetenser de besitter. Vi har därför valt att utgå från dessa fem faktorer och 
kombinera de med de kärnkompetenser vi anser är betydelsefulla på NE. Vi vill skapa en 
tydlig bild av hur faktorerna påverkar den nya produktlanseringen och hur de kan tas tillvara.  
 

 

Figur 9 - Kärnkompetens i konkurrensstrategin 

 
1. Matcha marknadens miljö 

Att matcha marknadens miljö innebär främst att möta kundens behov (Doyle, 2002). Tack 
vare att NE idag finns distribuerade i skolorna, samt den feedback de får på lärarträffarna och 
av fokusgrupperna bestående av bland annat elever, så vet ansvariga på NE att behovet och 
efterfrågan av en digital läromedelsprodukt finns. Hittills har responsen från skolorna varit 
god, vilket tyder på att NE lyckats göra ett gott intryck i den miljön och lyckats tillfredsställa 
kundernas behov med nuvarande produkter och tjänster. Vi anser att NE besitter de resurser 
som krävs för att möta kundernas behov på ett tillfredsställande sätt, men även uppfylla de 
pedagogiska krav som ställs. Med sin seriösa och pålitliga framtoning, samt den trovärdighet 
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och kvalitetssäkring som präglar företaget och dess produkter, kan de uppfylla kundens krav 
som ställs på kvalitet. Vidare bidrar den ständiga uppdateringen av deras redan existerande 
databas att de kan möta det kunden efterfrågar.  
 

2. Timing 
Som Doyle (2002) påpekar så kan dagens framgångsrika företag, vara morgondagens 
förlorare. Därför är det viktigt att ta vara på nya utmaningar och trender medan chansen finns. 
Det är därför viktigt att NE inte tar sin framgång för givet, utan ständigt strävar efter att vara i 
framkant. Att ta tillvara på de ungas intresse för datorer och på så sätt göra den pedagogiska 
processen mer intressant och interaktiv anser vi vara ett strategiskt val som båda parterna 
vinner på i längden. Med detta i åtanke anser vi att NE:s beslut att ge sig in på 
läromedelsmarknaden digitalt är ett självklart val, eftersom liknande produkter inte existerar i 
dagsläget. En fördelaktig resurs för NE i detta fall är att de redan finns distribuerade och 
tillgängliga i skolorna. Samtidigt pågår det ständiga debatter om de enskilda svenska 
kommunernas begränsade skolbudgetar och nedskärningar sker oftare än önskat. En satsning 
på digitala läromedel är till fördel ur kommunens ekonomiska synvinkel då kostnaderna för 
läromedel minskar. Det är även en fördel ur ett miljöperspektiv, eftersom det minskar 
pappersförbrukningen i skolorna. Dessa argument är något som NE kan använda sig av för att 
sälja in produkten.  
 

3. Efficiency vs. Effectiveness 
Efficiency är ett mått på effektiviteten inåt i företaget och handlar enligt Doyle (2002) om att 
tillfredsställa kundens behov och identifiera möjligheter på marknaden. Effektiviteten inåt i 
företaget är en intern resurs, som kan skapa fördelar gentemot andra aktörer på marknaden. 
En stark organisation inåt, speglar en stark organisation ute på marknaden. Att skapa en intern 
effektivitet anser vi främst kan påverkas av en intern resurs, nämligen medarbetarna. Att 
sedan bibehålla och förbättra denna effektivitet förutsätter att de anställda har rätt attityd till 
jobbet, vilket är var och ens ansvar. Eftersom många anställda varit med sedan NE grundades, 
känner de dock förmodligen ett stort ansvar för det arbete som utförs och brinner för det, 
samtidigt som de utvecklat den så kallade NE-andan och vet hur de ska utföra sitt arbete. Det 
är därför av största vikt att denna anda överförs till nyanställda så att de blir införstådda med 
företagskulturen.  
 
Effectiveness handlar om strävan att tillfredsställa kundens behov och identifiera möjligheter 
på marknaden. (Doyle, 2002) Utan att känna till kundens behov riskerar NE att famla i blindo 
och misslyckas med projektet. NE kan ta tillvara på behoven dels genom att utnyttja befintliga 
distributionskanaler, samt dels genom lärarträffarna och befintliga fokusgrupper som även 
består av elever. Även kunniga anställda är en viktig faktor för att lyckas fånga och uppfylla 
kundens behov. Kundens behov är alltså det centrala och övriga delar måste utgå från det. 
Endast genom att känna till kundens behov och tillfredsställa de bättre än konkurrenterna kan 
företag lyckas med det de gör.  
 

4. Snabbhet vs. Beslutsamhet 
Doyle (2002) menar att företag som snabbt hakar på nya trender, samt är innovativa och 
snabba på att upptäcka vad kunder efterfrågar, har en stor konkurrensfördel gentemot sina 
konkurrenter. Han menar även att företag måste kunna ta rätt beslut i pressade situationer. NE 
är första företaget på marknaden som utnyttjar digitaliseringen vid skapandet av läromedel. I 
dagsläget har de inga befintliga konkurrenter inom den kategorin, dock konkurrerar de mot 
traditionella läromedel. Risken att andra företag lanserar liknande produkter är stor, men NE 
har ett försprång. Resurser som deras trovärdighet, den uppbyggda databasen, duktiga 
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medarbetare, distributionskanaler och inte minst varumärkets betydelse är starka konkurrens-
fördelar.  
 
Det är ändå viktigt att NE är flexibla och beredda på eventuella motgångar och förändringar 
som kan ske på marknaden. Inte heller i detta fall får företaget endast förlita sig på sitt goda 
rykte, samt det faktum att de redan är distribuerade i skolorna. De anställda måste hålla 
ögonen öppna för kundens föränderliga krav och ha ett öppet sinne. Att hela tiden vara 
innovativa är en del av framgången. Organisationen måste snabbt kunna genomföra 
förändringar och uppdateringar. Kör företaget fast i gamla hjulspår, finns risken att 
konkurrenterna tar över. 
 

5. Organisationens effektivitet 
En organisation ska på bästa sätt kunna ta tillvara på sin kärnkompetens och anställa 
medarbetare som kan utnyttja kompetensen på bästa möjliga sätt. I detta fall är företagets 
interna egenskaper avgörande. (Doyle, 2002) Den sista av Doyles faktorer kan vi även 
återkoppla till hans tredje faktor som handlar om företagets inre effektivitet. Vi har tidigare 
identifierat de anställda som den främsta resursen som bidrar till skapandet av intern 
effektivitet i företaget. Här pekar Doyle direkt på att företag bör utnyttja en anställds 
kompetens på bästa sätt. NE är väl medvetna om det och deras styrka är att de har valt att 
anlita externa leverantörer som kan utföra det arbete som de själva ”inte är bäst på”. Inför 
lanseringen av den nya produkten har NE därmed anställt en ny produktchef som har den 
kompetens av läromedelsmarknaden, som NE saknat. Som vi tidigare nämnt är det även 
viktigt att äldre medarbetare lär upp nya sådana, så att även dessa blir införstådda med den 
företagskultur som råder och präglas av ”NE-andan”. Vi anser att NE:s kärnkompetens är 
samtliga tidigare identifierade resurser. Att skapa en intern effektivitet innebär för NE att de 
ska vara medvetna om den kompetens som de besitter och på bästa sätt ta tillvara på den.  
 

5.3 RBV - Det resursbaserade synsättet 

För att få en uppfattning om huruvida kärnkompetenserna vi identifierat också är att betrakta 
som interna resurser analyserar vi dessa genom att använda oss av RBV – det resursbaserade 
synsättet.  Enligt Barney (1991) ska dessa resurser inte endast gälla mot redan etablerade 
aktörer på marknaden, utan även mot nya potentiella konkurrenter. Resurserna måste vara 
värdefulla, sällsynta, omöjliga att kopiera samt utan likvärdiga substitut. Med RBV-analysen 
kan vi avgöra relevansen för varje enskild resurs och ser på så vis vilka resurser som är av 
större vikt för en varaktig konkurrensfördel. Vi har därmed valt att gå ytterligare ett steg och 
dissekera de tidigare identifierade kärnkompetenserna, för att se vilka av dessa som även 
uppfyller kriterierna för interna resurser.   
 

 
Figur 10 – RBV-analys 
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1. Värdefulla resurser 
Varumärket: Vi anser, liksom medarbetarna på NE, att deras främsta centrala resurs är 
varumärket NE. Varumärket NE öppnar många dörrar och skapar oändliga möjligheter på 
marknaden. Denna resurs är nära förankrad med företagets andra centrala resurs, nämligen 
den trovärdighet som den besitter.  
Trovärdigheten: NE:s goda rykte bidrar till att möjligheter skapas. Det neutraliserar även hot i 
omgivningen i den bemärkelsen att NE är starkare än andra aktörer. Eftersom de har en bättre 
position än eventuella konkurrenter, innebär det att övriga måste satsa mer för att nå samma 
framgång. 
Distributionen: De distributionskanaler som NE idag har tillgängliga är värdefulla, men dock 
är även andra aktörer på marknaden distribuerade på flera av dessa. Vid lanseringen av den 
nya produkten är distributionskanalerna en värdefull resurs för att få tillgång till skolorna. 
Dessa kanaler skapar möjligheter vid lanseringen av nya produkter och underlättar oerhört 
mycket. 
Kunskapen hos medarbetare: Kunskapen hos både interna och externa medarbetare på NE är 
en mycket värdefull resurs. Samtliga avdelningar har en viktig roll för att verksamheten ska 
fungera och för att skapa värde i resursen är det av högsta betydelse att dessa parter kan 
samarbeta med varandra. Det är trots allt helheten som speglar organisationen utåt.  
Databasen: Vi anser att NE:s databas är en värdefull resurs. Den neutraliserar hot från dagens 
konkurrenter, så som Wikipedia, då deras information är kvalitetssäkrad. Den skapar även 
möjligheter till nya produkter till låga produktutvecklingskostnader, då samtliga dessa på ett 
eller annat sätt utgår från den befintliga databasen. 
 

2. Sällsynta resurser 
Varumärket: NE:s varumärke är en mycket sällsynt resurs, med tanke på att produkten 
betraktas som en nationell encyklopedi. Inga andra aktörer på marknaden besitter ett så 
väletablerat och prestigefyllt varumärke som NE gör. Denna framgång har uppnåtts tack vare 
en kombination av företagets övriga resurser.  
Trovärdigheten: Trovärdigheten som NE besitter är sällsynt i den mån att det inte finns någon 
annan aktör på den svenska marknaden som har samma etablerade position. Visserligen 
konkurrerar NE med aktörer som Wikipedia, men NE är fortfarande den enda aktören som 
kvalitetsgranskar fakta. Dessutom stärks deras trovärdighet av de tre kronorna, vilket gör att 
de får en respekt som andra aktörer saknar. Vid lanseringen av den nya produkten anser vi att 
deras position och denna trovärdighet underlättar processen.  
Distributionen: De distributionskanaler som NE använder sig av är på inget sätt sällsynta. 
Som tidigare nämnt, så finns även andra aktörer distribuerade i skolor och på Internet. Om 
däremot NE hade haft samma position och image på marknaden som övriga aktörer, så hade 
denna resurs inte medfört någon konkurrensfördel. Lanseringen underlättas dock då denna 
resurs kombineras med den trovärdighet som NE har och det faktum att de redan finns på 
skolorna. Vi anser därmed att endast distributionskanalerna inte är sällsynta, utan att det är 
viktigt att behålla trovärdigheten och kombinera dessa två. 
Kunskapen hos medarbetare: Kunskapen hos NE:s medarbetare är sällsynt i den mån att 
kunskapen sträcker sig tillbaka till den tid då Nationalencyklopedin byggdes upp. 
Redaktionen har under åren skapat ett visst arbetssätt och byggt upp företagskulturen, det vill 
säga ”NE-andan”. Denna förs vidare inom företaget, eftersom den är viktig för att bevara 
dagens image. NE står för att rätt ska vara rätt och det är samtliga medarbetares ansvar att 
uppfylla kravet.  
Databasen: Eftersom NE under 20 år har arbetat med att underhålla och bygga upp sin 
databas är den välutvecklad och kvalitetsgranskad. Det är just dessa egenskaper som gör 
databasen sällsynt. Ingen annan aktör på den svenska marknaden har en liknande historia med 



39  

en nationalencyklopedi i bagaget. Självklart har konkurrenter som Wikipedia och Google 
även en bred databas men denna bygger inte på lika trovärdig och kvalitetsgranskad fakta som 
NE:s databas. 
 

3. Resurser som är omöjliga att kopiera 
Varumärket: Denna resurs anser vi vara omöjlig att kopiera då dess framgång har en värdefull 
och unik historia bakom sig. Visserligen kan andra aktörer kopiera en del av de resurserna 
som bygger upp varumärket, men att få stämpeln som den nationella encyklopedin är ytterst 
otroligt. 
Trovärdigheten: NE har en mycket betydelsefull historia bakom sig. Redan då Bra Böcker 
fick uppdraget år 1985 fick de stämpeln som en nationell encyklopedi, vilket gav folkets 
förtroende. Detta innebär att det för dagens aktörer inte räcker med att kopiera en strategi, 
eftersom NE:s strategi är till stor del historisk. Att dessutom bygga upp ett liknande imperium 
tar oerhört lång tid och vi har svårt att se att någon aktör i dagsläget skulle påbörja 
produktionen av 20 traditionella band. Att konkurrenter däremot lanserar liknande digital 
produkt är troligt, men dock har NE sina 20 band i ryggen – vilket ger de en trovärdighet som 
andra aktörer saknar.  
Distributionen: De distributionskanaler som NE har är möjliga att kopiera för eventuella 
konkurrenter. Eventuella konkurrenter kan hitta nya effektiva sätt att ta sig in på skolorna. 
Dock krävd det investeringar och trovärdiga produkter för att ersätta NE, eller ens bli lika 
accepterade. För NE spelar deras historia en viktig roll även här, då den har bidragit till att NE 
har stämpeln som nationens encyklopedi. Vi anser trots det att det inte är omöjligt för 
eventuella konkurrenter att ta sig in på skolorna.  
Kunskapen hos medarbetarna: NE:s stab kan till viss del ses som en historisk resurs, eftersom 
en del medarbetare varit med från början – och detta har sina uppenbara fördelar. Då det är 
tydligt både inom och utanför företaget att dess medarbetare är en viktig resurs, så är det lätt 
för konkurrenterna att kopiera denna. Visserligen kan inte andra aktörer på marknaden 
kopiera NE:s historia, men att skapa en kompetent stab och ett nätverk av externa medarbetare 
är inte omöjligt. För NE är det därför viktigt att inte glömma bort sin personal, utan satsa på 
dessa.  
Databasen: Som tidigare nämnt är det svårt för eventuella framtida konkurrenter att efterlikna 
NE:s databas, men det är inte omöjligt. Svårigheten ligger dock i att få tillgång till samma 
kvalitetssäkrad fakta som NE innehar och samma redaktionella anda som präglar innehållet. 
 

4. Resurser utan likvärdiga substitut 
Varumärket: Vi anser det inte vara möjligt att ersätta ett så starkt varumärke. Andra aktörer 
kan förvisso stärka sina interna resurser, men detta är inget likvärdigt substitut till den styrka 
som NE innehar idag.  
Trovärdigheten: Vi anser att det är väldigt svårt för eventuella konkurrenter att uppnå samma 
trovärdighet som NE har idag. Vi anser inte att man kan ersätta den historiska process som 
NE genomgått för att skapa den trovärdighet som NE har idag.  
Distributionen: De distributionskanaler som NE använder sig av idag är förmodligen de som 
ger företaget mest effektiva resultat. De aktörer som planerar lanseringen av en digital 
produkt har inte många vägar att gå, förutom den digitala. En produkt som vi ser skulle kunna 
vara eventuellt substitut till NE:s nya digitala läromedelsprodukt är liknande CD-rom skivor. 
Dock anser vi att dessa inte hade haft stor genomslagskraft på grund av en svårare 
uppdateringsprocess. NE själva har dessutom provat detta tidigare med dåliga resultat och 
därför tror vi inte att dessa kan ersätta NE:s nya produkt. 
Kunskapen hos medarbetarna: Denna resurs går att ersätta på det sätt att ett annat företag kan 
skapa en liknande stab genom att själva rekrytera personal med likvärdig kompetens och 
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skicklighet. Lyckas de med det, så skapar de likvärdiga fördelar till den egna verksamheten. 
Dessutom har de flesta aktörer kunniga produktchefer inom aktuellt område, vilket innebär att 
NE måste hålla sig i framkant även där. 
Databasen: Risken finns att traditionella läromedelsföretag kan lansera liknande digitala 
produkter som är relaterade till den skollitteratur som de har distribuerade på skolorna i 
dagsläget. Eftersom de har fakta att bygga på så ser vi den ett substitut till den databas som 
NE har idag. 
 
Vi har utifrån NE:s kärnkompetenser, genom RBVs fyra kriterier identifierat två interna 
resurser som enligt vår åsikt uppfyller samtliga fyra krav. Dessa resurser är varumärket, samt 
dess trovärdighet. Att de uppfyller samtliga krav innebär enligt Barney (1991) att de har 
varaktiga konkurrensfördelar. Dock är Barney noga med att påpeka att varaktig inte är 
detsamma som att den lever för evigt. Genom vår analys kan vi konstatera att många resurser 
är beroende av varandra för att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Att de övriga interna 
resurserna inte uppfyller samtliga fyra kriterier ser vi som en signal som företaget bör 
uppmärksamma. Dessa resurser är också betydelsefulla och det är viktigt att de vakar över 
dessa resurser i sin egen organisation, men inte minst i konkurrenternas. Förlitar företaget sig 
på dagens framgång och tar denna för givet, finns risken att de fortsätter stampa i gamla 
fotspår, medan världen utanför går framtiden till mötes. Som sagt – dagens vinnare kan vara 
morgondagens förlorare.  
 

5.4 Varumärkesutvidgningen 

Doyle och Stern (2006) påstår att ett varumärke är ett framgångsrikt företags främsta tillgång 
och därför är det av största vikt att investera i detta varumärke och bygga det starkt. Har 
företaget lyckats med detta, innebär det att eventuella varumärkesutvidgningar kan medföra 
att goda associationer från kärnvarumärket överförs till den nya produkten. Dock menar 
Doyle och Stern (2006) att en utvidgning kan vara en balans på styva linan och ett 
misslyckande kan åstadkomma enorm skada på kärnvarumärket. Därför anser vi att det är av 
största vikt att varje enskilt företag är medvetna om de interna resurser som de besitter, för att 
kunna utnyttja dessa mest effektivt.  
 
Efter att ha studerat teorin och identifierat NE:s kärnkompetens och interna resurser som vi 
anser leder till konkurrensfördelar, är det dags att ta ställning till hur NE ska tillväga i sin 
varumärkesutvidgning. Bör företaget använda sig av varumärket NE vid lanseringen av den 
digitala läromedelsprodukten eller ska den nya produkten lanseras under ett annat 
varumärkesnamn?  
 
Företag som expanderar på marknaden har flera vägar att gå och vägvalet som görs vid en 
varumärkesutvidgning är individuellt och anpassat till den rådande situationen. Doyle och 
Sterns (2006) beskriver fyra riktlinjer vid en varumärkesutvidgning och menar att företagens 
val av namn är beroende av den målgrupp de riktar sig till, samt om den nya produkten har 
differentierade fördelar jämfört med de tidigare produkterna.  
 
I Nationalencyklopedins fall anser vi att deras målmarknad är snarlik den marknad som de 
agerar på idag – i båda fallen handlar det om en kvalitetssäkrad fakta. Fördelarna med den nya 
produkten, skiljer sig däremot från NE:s tidigare produkter. Detta innebär enligt Doyle och 
Stern (2006) att NE lämpligen bör använda företagets namn och den befintliga loggan, dock 
med en ytterligare benämning för den nya digitala produkt som de lanserar. NE har även 
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tidigare agerat på samma sätt i utvidgningar vilket gör att detta även skulle gå i samma linje. 
Vi har identifierat varumärket NE och dess trovärdighet som NE:s centrala resurser. Att ta 
avstånd från kärnvarumärket anser vi skulle vara ett misstag, då användningen av denna 
medför oerhört många fördelar för företaget. Att använda sig av företagsnamnet NE även i 
denna produktlansering leder till att acceptansen av den nya produkten underlättas, samt att 
det kan skapa en positiv respons till kärnvarumärket.  
 
Uggla (2002) illustrerar varumärkesutvidgningen i tre steg, där varumärkets identitet 
förflyttas till den nya produkten och därefter överförs imagen tillbaka till kärnvarumärket. 
Genom att NE associerar sitt framgångsrika namn till nya produkter reducerar det risken för 
misslyckande. Tillförlitligheten till den nya digitala produkten kommer med hög sannolikhet 
att öka tack var kärnvarumärkets image. Dessutom menar Doyle och Stern (2006) att ett känt 
varumärkesnamn ofta relateras med kvalitet och prestige, och därmed väcker intresset för det 
nya, vilket vi också tror skulle gynna NE i detta fall. Figur 11 visar hur denna 
utvidgningsprocess skulle kunna se ut i NE:s fall.  
 

 
 

Figur 11 – NE:s varumärkesutvidgning 
 
Kundens förväntningar på den nya produkten baseras ofta på kärnvarumärket – vilket även 
gäller NE och lanseringen av deras nya produkt. Om de hade saknat den trovärdighet som de 
besitter idag och om de inte redan varit distribuerade i skolorna, hade det varit svårt att 
lansera den nya produkten utan större marknadsföringskampanjer. Dessutom hade produkten 
med hög sannolikhet inte mött den acceptans som de upplevt i dagsläget. NE:s goda rykte och 
kvalitetssäkrade fakta gör att risken minskar betydligt i kundens ögon. Om företaget däremot 
väljer att introducera produkten under ett individuellt namn, kommer detta kräva kostsamma 
marknadsföringsåtgärder för att bygga upp ett lika välansett varumärke. Genom att använda 
kärnvarumärket i lanseringen kan uppmärksamheten riktas endast mot den digitala produkten 
och de slipper rikta sig mot ett nytt varumärke. Dessutom undviker NE även alla 
utvecklingskostnader som ett nytt varumärke medför – såsom kundundersökningar och design 
av varumärksnamn. Detta är en dyr investering, utan garanterad framgång.  
 
Att den nya produkten skapar associationer och bidrar till fördelar för kärnvarumärket är som 
tidigare nämnt ännu en faktor som talar för att välja NE som varumärkesnamn. Syftet med det 
ursprungliga varumärket, men även den marknad som företaget agerar på, kan därmed 
förstärkas ytterligare. Den nya läromedelsprodukten är väl förankrad till den 
kunskapsspridande marknad som NE agerar på nu. Detta bidrar även till att de existerande 
sammankopplingarna med kunskap kan förstärka kärnvarumärkets image. NE kan skapa sig 
fördelar genom att marknaden inser att NE värnar om den yngre generationen och arbetar för 
att sprida kunskapen bland dessa på effektivaste sätt. I samma veva skapar företaget nya 
kunder och ökar sina marknadsandelar.   
Dock är det viktigt att NE är försiktiga vid varumärkesutvidgningen. Hanterar de inte denna 
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rätt och tar framgången för givet finns risken att utvidgningen medför skador på hela 
varumärket om något skulle gå snett. Därför måste NE vara förutseende och inte minst värna 
om de resurser som de har idag. Keller (1998) menar att kunder ofta är trogna gamla 
produkter och är rädda för att prova något nytt. NE har visserligen fått god respons från 
många skolor, men NE måste ändå hitta effektiva argument för att sälja in produkten i 
skolorna. Vidare menar Keller (1998) att försäljningen av företagets gamla produkter kan 
minska. Vi anser att detta inte stämmer in på fallet NE. Med den nya produkten riktar sig NE 
till en ny målgrupp – elever – som i dagsläget inte köper NE:s produkter för privat bruk i 
någon större utsträckning. Dessutom tror vi inte heller att försäljningen av NE.se kommer att 
minska till skolorna, eftersom det är en grundläggande produkt som det fortfarande finns 
behov av. Keller (1998) menar också att ett företag kan mista fokus och lansera en mängd 
produkter, som kan bidra till att varumärket försvagas. Eftersom NE tidigare har lanserat en 
del produkter, men trots det lyckats bevara varumärkets trovärdighet och prestige, ser inte vi 
detta som något hot. Med dessa risker i åtanke är det viktigt att företag inte tar den nuvarande 
framgången för givet, utan måste vara medvetna om att varje lansering av nya produkter 
medför risk för misslyckande. Dock reduceras denna risk eftersom den nya digitala 
läromedelsprodukten inte är alltför långt ifrån det område som NE verkar inom idag.  
 
Slutligen kan vi från vår synvinkel konstatera att de tankegångar som existerar inom företaget 
Nationalencyklopedin idag och som bygger på att NE bör tillämpa paraplyutvidgning som en 
strategi, bör sättas i verket. Vi anser att det starka varumärket samt trovärdighet som NE 
förknippas med idag, tillsammans och de fördelar som en paraplyutvidgning medför är 
övertygande och det mest fördelaktiga för företaget.  
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6 Slutsats 
 

 
öljande kapitel är en sammanställning av studiens slutsatser. Vi ger svar på vår 
problemformulering, samt syfte. Efter det följer en diskussion kring studiens 

genomförande och avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 
 

 
Enligt Adlén (2005) shakas det som aldrig förr i varumärkenas värld: nya blandningar, 
tillsatser och kombinationer som vi aldrig tidigare sett, har uppkommit. Samtidigt hakar 
alltfler företag på digitaliseringstrenden och frångår helt eller delvis den traditionella 
distributionen. Denna kombination kan medföra en varumärkesutvidgning i form av nya 
produkter som distribueras över nya digitala medier. Detta innebär att det blir allt viktigare för 
företaget att profilera sig och att sammankopplas med egenskaper som tillför värde för 
kunden. Interna resurser ses ofta som nyckeln till konkurrenskraft, eftersom de utåt mot kund 
bidrar till ett kompetent, trovärdigt och starkt varumärke.  
 
Vi har analyserat fallföretaget Nationalencyklopedin och utifrån vår synvinkel försökt besvara 
vårt syfte, som är att beskriva hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom 
varumärkesutvidgning. Studien avser vidare att identifiera interna kompetenser och resurser, 
med syfte att utifrån detta klargöra vilka styrkor som finns i det befintliga varumärket och 
som med fördel kan byggas in i NE:s nya digitala produkt. Studien avser även att undersöka 
om NE bör använda sig av en varumärkesutvidgning vid lanseringen av den nya produkten 
eller om de bör introducera ett nytt varumärke.  
 
För att identifiera NE:s kärnkompetens har vi tagit hjälp av Doyles (2002) trädmetafor. 
Utifrån denna anser vi att företagets kärnkompetens består av deras varumärke, trovärdighet, 
distribution, samt kunskap hos medarbetarna. Detta stämmer väl överens med företagets egen 
syn. Dock väljer vi att även inkludera trovärdighet då vi anser att trovärdighet är en avgörande 
faktor för företagets framgång och därmed kan betraktas som en kärnkompetens. I 
trädmetaforen har vi identifierat NE:s databas som stammen, men vi anser även att denna är 
en stor tillgång då den ligger till grund för företagets samtliga produkter.  
 
Hur kan då NE utnyttja sina kärnkompetenser för att skapa sig konkurrensfördelar vid en 
varumärkesutvidgning? Vi anser att företaget måste matcha sina kärnkompetenser med 
Doyles (2002) fem faktorer för att nå framgång och underlätta den nya produktlanseringen. 
Dessa fem faktorer innebär att NE måste matcha marknadens miljö, vara rätt i tiden och ta 
vara på nya trender, skapa effektivitet inåt i företaget och tillfredsställa kundernas behov, vara 
snabba med att fatta rätt beslut, samt på bästa sätt ta tillvara på företagets kärnkompetens. 
Dessa strategier underlättas av att NE redan är distribuerade i skolorna, har erfarna 
medarbetare och en uppbyggd databas, samt har ett starkt och trovärdigt varumärke.  
 
För att få en uppfattning om huruvida kärnkompetenserna vi identifierat också är att betrakta 
som interna resurser, analyserar vi dessa genom att använda oss av RBV - det resursbaserade 
synsättet. Detta synsätt menar att resurser måste vara värdefulla, sällsynta, omöjliga att 
kopiera, samt utan likvärdiga substitut. Om en resurs uppfyller samtliga fyra krav innebär det 
att den bidrar till en varaktig konkurrensfördel. Med en RBV-analys dissekerar vi de 
identifierade kärnkompetenserna och ser vilka av dem som även uppfyller kriterierna för 
interna resurser. Vi kunde i vår analys identifiera två interna resurser som uppfyller samtliga 

F 
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fyra krav. De resurser som enligt RBV bidrar till varaktiga konkurrensfördelar är varumärket 
och dess trovärdighet. Vi vill dock poängtera att vi anser att många resurser är beroende av 
varandra vid skapandet av varaktiga konkurrensfördelar. Att de övriga interna resurserna inte 
uppfyller samtliga fyra kriterier är något som vi anser att NE bör vara medvetna om. Dessa 
resurser är också betydelsefulla och det är viktigt att de vakar över dessa resurser i sin egen 
organisation, men inte minst i konkurrenternas. Förlitar företaget sig på dagens framgång och 
tar denna för givet, finns risken att de fortsätter stampa i gamla fotspår, medan världen utanför 
går framtiden till mötes. Som sagt – dagens vinnare kan vara morgondagens förlorare. 
 
I samband med produktlanseringen av de digitala läromedlen rådde det osäkerhet på NE AB 
om de borde använda sig av varumärket NE vid lanseringen av den digitala läromedels-
produkten eller om den nya produkten skulle lanseras under ett annat varumärkesnamn. Efter 
att ha studerat teorin och identifierat NE:s kärnkompetens och interna resurser, som vi anser 
leder till konkurrensfördelar, kan vi från vår synvinkel konstatera att de tankegångar som 
existerar inom företaget Nationalencyklopedin idag och som bygger på att NE bör tillämpa 
paraplyutvidgning som en strategi, bör sättas i verket. Lyckas NE applicera associationerna 
från kärnvarumärket till den nya produkten, talar detta för en lyckosam utvidgning. Vi anser 
att det starka varumärket, samt trovärdighet som NE - och andra företag i samma situation - 
förknippas med idag, samt de fördelar som en paraplyutvidgning medför, är övertygande och 
det mest fördelaktiga för företaget.  
 
Kort sagt - NE, liksom andra företag, kan genomföra en varumärkesutvidgning som genererar 
i konkurrensfördelar genom att ha kunskap om sin egen kunskap och därigenom även kunna 
använda den på rätt sätt.  
 

6.1 Kritik mot undersökningen 

Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering har vi inga invändningar att 
komma med vad det gäller det kvalitativa metodvalet. Vi anser att detta var det mest relevanta 
och förmodligen det metodval som kunde tillföra oss mest information. Denscombe (2002) 
menar att intervjuaren får detaljerad information från ett mindre antal personer. Dock anser vi 
att antalet respondenter kunde ha varit högre, då resultatet kan påverkas av antalet utvalda 
respondenter. Med endast två respondenter finns en risk med en subjektiv infallsvinkel på 
företaget. Att en av respondenterna dessutom svarade på frågorna via mail, gjorde att vi inte 
hade tillfälle att ställa följdfrågor. Dock vill vi påpeka att respondenterna är mycket väl insatta 
i ämnet och gav oss mycket utförliga och uttömmande svar. Vidare anser vi att en kvantitativ 
undersökning bland kunder och/eller övriga medarbetare, kunde ha kompletterat och 
dessutom förstärkt den information vi fick fram under intervjuerna.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I samband med skapande av värde för ett varumärke är en viktig faktor kundens uppfattning 
av varumärket. En viktig frågeställning är hur kunden uppfattar varumärket NE. Därmed 
anser vi att detta är ett intressant område för fortsatt forskning. Genom att genomföra en 
kvantitativ undersökning bland kunder kan man få en tydlig bild på hur varumärket uppfattas 
på marknaden och om det stämmer överens med NE:s egen bild.  
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Vi har i denna studie studerat de interna resurserna närmare för att identifiera de fördelar som 
NE kan dra nytta av vid införandet av den nya digitala produkten. Därmed är ett ytterligare 
intressant förslag till fortsatt forskning, att titta närmare på de externa resurserna som 
företaget kan ta vara på vid en liknande varumärkesutvidgning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 1 
 

• Berätta om NE och varumärkesutvidgningen.  
• Benämning på bransch och marknad? 
• Konkurrenter?  
• Har ni gjort skollitteratur tidigare?  
• Varför varumärkesutvidgning just nu?  
• Tidigare erfarenheter av varumärkesutvidgning? 
• Vad ser ni som resurser? 
• Vad ser ni som konkurrensfördelar? 
• Styrkor/svagheter?  
• Uppfattning kring kunders upplevelse av NE? 
• Vad vill ni förmedla genom varumärket? 
• Vad har ni för resurser för digitalisering?  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 2 
 

• Vad är det som gör NE framgångsrikt?  
• Hur kommer det sig att ni bytte namn från Bra Böcker till NE?  
• Finns det någon uttalad konkurrensstrategi inom företaget?  
• På vilket sätt skiljer ni er från andra bolag inom samma bransch? 
• Beskriv era interna styrkor resp. svagheter? 
• Vad anser du vara NE:s främsta resurs? 
• Finns det någon kompetens som är viktigare än någon annan? 
• Beskriv informationsflödet inom NE. 
• Beskriv er beslutsprocess, hur ser den ut? Snabb, långsam? 
• Har ni någon specifik kunskap inom företaget som ingen annan på marknaden har? 
• Har personalen på NE någon speciell utbildning eller kompetens, ex internutbildningar 

eller kompetensutveckling? 
• Har ni någon tillgång eller resurs som ni anser vara unik och som inga konkurrenter 

kan kopiera? 
• Har ni någon speciell blandning av personal, eller några speciella kriterier för 

anställning? 
• Hur ser företagets kostnader ut?  
• Hur marknadsför ni er idag? Hur mycket pengar satsar ni på marknadsföring/år? 
• Beskriv om det finns någon företagskultur på NE.  
• NE kommer att vara först ut på marknaden med de digitala läromedel, anser du NE 

vara en innovativ organisation? 
• Har ni gjort några marknadsundersökningar innan projektet drogs igång?  
• Har ni sett något behov för den nya produkten och har alla era produkter uppkommit 

som ett resultat av kundernas behov?  
 

• Berätta om ert varumärke, varför är det starkt, hur har det blivit starkt, hur mycket har 
ni satsat på varumärket? Ge exempel på konkreta styrkor i varumärket NE.  

• Hur vårdar ni varumärket NE? Har ni någon typ av kompetensutveckling eller 
försöker ni att synas i vissa speciella sammanhang? 

• Berätta om dagens produkt. Är den unik, hur görs den, vad kostar den, är den unik?    
• Ser ni någon begränsning i att företaget heter samma sak som produkten ni säljer? 
• Vilka förväntningar tror du att namnet NE kan ge hos en kund? 
• Vad är er kärnprodukt idag? Det vill säga den produkt som ni anser viktigast för er 

profil.  
• Hur kommer det sig att NE väljer att satsa på en ny produkt?  
• Är det bestämt ifall den nya produkten kommer att lanseras under namnet NE? 
• Hur går tankegångarna kring namnet? Vad tror ni kan vara till en fördel med att 

använda NE och vad kan vara en nackdel? 
• Inom vilken standard kommer den nya produkten att placera sig? Kommer den att 

kunna jämställas med ex Nationalencyklopedin.  
• Inom horisontella varumärkesutvidgningar finns risken att företaget i fråga förknippas 

med ett alltför brett utbud och mister sin särskiljningsförmåga. Tror ni att det kan 
inträffa i ert fall? 

 



 

 

• Hur kommer den nya produkten att marknadsföras? 
• Finns det några förväntningar på vad den nya produkten ska tillföra NE? 
 


