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Sammanfattning  
 

Världen är föränderlig, de ringdansande kannibalerna har flytt från sin öde ö i indiska 
oceanen till godishyllan i din lokala affär.  
 
Författarna till denna studie har analyserat linjeutvidgning inom snabbrörliga 
konsumentvaror med fokus på den svenska chokladkonfektyrbranschen, där 
”kannibalisering” är ett vanligt förekommande fenomen. 
 
I butiken är det en ständig kamp för att vi konsumenter ska välja varumärket med stort ”V”. 
Företagen satsar enorma resurser på att stärka sina varumärken och författarna har 
uppmärksammat det stora fokus som nu råder på linjeutvidgning av redan etablerade 
varumärken. 
 
Genom litteraturstudier, genomgång av case-studier och intervjuer har författarna undersökt 
linjeutvidgningsstrategier. Kort sagt rör det sig om att skapa och bibehålla lojaliteten 
gentemot varumärket. Detta möjliggörs effektivast genom att ockupera så mycket hyllplats 
som möjligt ute i butikerna. Ju starkare varumärket är och ju fler linjeutvidgningar man har 
desto mer hyllplats får man. Detta resulterar i en offensiv strategi i form av ökad exponering 
och försäljning, samt en defensiv strategi i form av inträdesbarriär mot konkurrerande 
varumärken som hamnar i periferin ute i butikerna. 
   
För att lyckas med linjeutvidgningen krävs noggrann planering, starka och symboliska 
varumärken samt ett gott stöd från marknadssidan. Linjeutvidgningar som innebär en 
förändring i smak och förpackningsutseende tenderar att lyckas medan förändringar i 
kvaliteten inte är lika uppskattat.  
 
Kannibaliseringseffekter och utspädning av modervarumärket tas frekvent upp som de 
största riskerna i tidigare forskning, men kanske är kortsiktigheten i linjeutvidgningsstrategier 
ett ännu större hot. Omsättningen på produkt- och marknadschefer tenderar att vara hög 
samtidigt som pressen att visa snabba resultat dominerar i beslutstagandet. Detta leder 
olyckligtvis till att beprövade och enklare innovationer framträder starkast. Dessa kan i 
längden skada varumärket och företaget. Behoven mättas och produktbudskapen når inte 
längre fram till kunderna. Optimalt är att hitta en balans mellan konventionella 
linjeutvidgningsstrategier och långtsiktiga, nytänkande strategier. 
 
Med tanke på choklad och kannibaler, är det tveksamt om det i butikshyllan egentligen 
passar att vara ”God och glad” (som Kexchoklad). 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenterar författarna uppsatsens bakgrund och forskningsområde. Problemdiskussionen 

bygger vidare på bakgrunden och dessa bildar tillsammans en bas för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

När man talar om utvidgningsstrategier för varumärken stöter man oftast på benämningarna 

linjeutvidgning och varumärkesutvidgning. Definitionen av dessa strategier tenderar att skilja 

sig från forskare till forskare. Författarna har utgått ifrån att linjeutvidgning innebär en 

lansering av en ny produkt inom samma varumärke och produktkategori. Ett typexempel på 

detta är exempelvis Coca-Cola light som är en linjeutvidgning av Coca-Cola. 

Varumärkesutvidgning är däremot när man använder ett befintligt varumärke för att 

penetrera nya marknader, utanför produktkategorin, som exempelvis Harley Davidssons 

introduktion av deodoranter. (Ambler och Styles, 1996)  

 

Linjeutvidgningar har blivit en mycket populär tillväxtstrategi, främst inom snabbrörliga 

konsumentvaror (fast moving consumer goods1) (Ambler och Styles, 1996; Nijssen 1999).  

Över hälften av alla nya varumärken introducerade under 1980-talet var utvidgningar, 

marknadsförda under befintliga varumärken. (Grime et al., 2002) Uppskattningar brukar 

skilja sig men generellt sett är åtta av tio produkter som introduceras, en utvidgning av ett 

befintligt varumärke (Martínez och Pina, 2003).   

 

Aaker & Keller (1990), Grime et al. (2002) anser att en majoritet av litteraturen som 

behandlar utvidgningsstrategier har fokuserat på varumärkesutvidgningar och inte 

linjeutvidgningar. Detta kan tyckas motsägelsefullt då de flesta utvidgningarna av produkter 

är just linjeutvidgade (Reddy et al., 1994). Lee et al. (1996) konstaterar att under de fem 

första månaderna 1991 godkändes 6125 nya produkter i livsmedelbranschen i USA, varav  

89 % av dessa var linjeutvidgningar, 6 % varumärkesutvidgningar och endast 5 % helt nya 

varumärken.  

                                                 
1 Fast Moving Consumer Goods (FMCG) är produkter som konsumeras snabbt, kostar lite och kräver korta 

funderingar vid köp av produkten. FMCG:s har ofta en liten vinstmarginal per produkt. 
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De senaste årens ökande användning av utvidgningsstrategier kan förklaras av den minskade 

risken som sådana strategier innebär. Detta då konsumenter tenderar att acceptera produkter 

lanserade inom ett känt varumärke i större utsträckning än vid skapandet av ett nytt 

(Martínez och Pina, 2003). 

 

Grime et al. (2002) menar att de höga och ständigt växande kostnaderna som uppkommer 

vid lanseringen av nya produkter har stimulerat användandet av utvidgningar som strategi vid 

val av nya produktsläpp. Aaker och Keller (1990) förklarar att kostnaderna för att 

introducera nya varumärken i konsumentmarknader har uppskattats ligga på ca 150 miljoner 

dollar. Denna kostnad fortsätter att öka i samband med att media och 

distributionskostnaderna ökar. 

 

Vidare menar Grime et al. (2002) att genom att exploatera det befintliga varumärkets styrka 

kan lanseringskostnader skäras ner drastiskt via utnyttjande av redan väletablerade 

marknadsföringskampanjer och distributionskanaler.  

 

Trots de många fördelarna är valet av en sådan strategi långt ifrån självklart. Riskerna är 

många och dessa kan ibland ha förödande konsekvenser. Grime et al. (2002) tar upp 

utspädning av modervarumärkets värde (dilution of brand equity) som en av de stora riskerna. 

Modervarumärkets roll vid en utvidgning kan ses som en sorts garant, den nya utvidgningen 

lever i princip på värdet som har skapats av modervarumärket. Detta leder till att ett 

misslyckande i att övertyga konsumenterna om den nya utvidgningen kan leda till att de 

negativa associationerna förs över till modervarumärket och därmed skadar alla produkter 

kopplade till den. (Roedder et al., 1998) 

 

En annan risk, som ofta förklaras som oundviklig vid linjeutvidgningar, förekommer vid 

utvidgningar av produkter som är nära besläktade med kärnprodukten. Där finns 

möjligheten att konsumenterna väljer den utvidgade produkten på bekostnad av företagets 

andra produkter, detta benämns även kannibaliseringseffekt2 (Grime et al., 2002).   

                                                 
2 Inträffar när försäljning av den nya produkten görs på bekostnad av andra produkter i produktkategorin. 

2 



Med ovanstående utgångspunkter har författarna därför valt att undersöka linjeutvidgningar 

som en strategi för produktlanseringar inom snabbrörliga konsumentvaror. Författarnas har 

vid undersökningen tittat närmare på konfektyrföretaget Cloetta Fazer.  

1.2 Problemdiskussion 

Som det tidigare konstaterades är en av de stora riskerna vid utvidgningar av ett varumärke 

kannibaliseringseffekten. (Lomax et al., 1997) Trots denna risk menar Lomax et al. (1997) att 

linjeutvidgningar kan vara strategiskt väldigt viktiga. De kan bland annat blåsa upp 

marknadsstorleken genom att öka försäljningen och locka till sig nya kunder genom att 

erbjuda en större variation i sortimentet. De kan även utgöra en defensiv roll, genom 

produkter formade för att möta konkurrenternas bredd på sortimenten. Dessa typer av 

utvidgningar leder troligen till ökad försäljning på konkurrenternas bekostnad (Ambler & 

Styles, 1996). Nijssen (1999) konstaterar i en studie genomförd inom snabbrörliga 

konsumentvarubranschen att de linjeutvidgningar som innebar en förändring i smak eller 

paketering av varan var de som lyckades bäst. Som tidigare nämnts tenderar majoriteten av 

produktlanseringarna inom snabbrörliga konsumentvaror vara just linjeutvidgningar. 

(Ambler & Styles, 1996; Nijssen, 1999). Men hur länge kan man förlita sig till 

linjeutvidgningar? Konsumenterna blir allt kräsnare, de erbjuds fler alternativ till 

förmånligare priser. För att behålla sina kunder och samtidigt locka till sig nya måste man i 

längden erbjuda någon nytt. Nya smaker och förpackningar på redan befintliga produkter 

kommer inte mätta framtidens konsumenter. Ändå väljer majoriteten av dagens företag att 

erbjuda linjeutvidgningsstrategier som just innebär en förändring av smak eller förpackning. 

Författarna vill med denna uppsats söka svaret på varför linjeutvidgningar idag används i den 

stora uträckning som de görs. 
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1.3 Syfte och problemformulering 

Författarna vill med denna rapport djupgående undersöka syftet med linjeutvidgningar av 

snabbrörliga konsumentvaror och hur företag väljer att hantera risker som uppstår vid 

genomförandet av en sådan strategi. 

 

Syftet kommer att uppnås genom att besvara följande frågor: 

• Vilka strategier och mål ligger bakom linjeutvidgningar av snabbrörliga 

konsumentvaror?  

 Vilka produkter linjeutvidgas och vad baseras besluten på? 

• Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna vid linjeutvidgningar av snabbrörliga 

konsumentvaror?  

• Vilka är riskerna vid linjeutvidgningar? 

 

1.4 Disposition 

I uppsatsens första kapitel presenterar författarna, bakgrund och forskningsområde. 

Problemdiskussionen bygger vidare på bakgrunden och dessa bildar tillsammans en bas för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

I det andra kapitlet redogörs för relevanta teorier som berör forskningsområdet. Kapitlet 

innehåller även definitioner på vanligen använda begrepp för att ge en klar förståelse för 

koncepten som diskuteras i uppsatsen.  

 

I det tredje kapitlet presenterar författarna sitt val av de metoder som använts för att 

genomföra studien. 

 

I kapitel fyra presenterar författarna en beskrivning av Cloetta Fazer och branschen man 

verkar i. Författarna vill med denna branschbeskrivning visa att linjeutvidgning är en viktig 

och prioriterad parameter inom produktutvecklingen i konfektyrbranschen.  
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I det femte kapitlet presenterar författarna den empiriska insamlingen som har gjorts. 

Empirin innefattar sekundärdata i form av åsikter på linjeutvidgningar av forskare och 

marknadschefer samt fallstudier på snabbrörliga konsumentvaror. Primärdatan består av två 

intervjuer med anställda på Cloetta Fazer och en intervju med en strategikonsult på Kairos 

Future.  

 

I det sjätte kapitlet presenteras ett antal slutsatser av studien.  

I kapitel sju redogör författarna för sina analyser och diskussioner. 

2 Referensram 
Detta kapitel innehåller relevanta teorier som berör forskningsområdet. Tillsammans med empirin ska dessa 

teorier möjliggöra att det uppställda syftet uppfylls. Kapitlet innehåller även definitioner på vanligen använda 

begrepp för att ge en klar förståelse för koncepten som diskuteras i uppsatsen.  

2.1 Utvidgning av varumärken 

Vikten av att klargöra skillnaderna mellan de olika utvidgningskoncepten är stor då 

litteraturen har använt begreppen inkonsekvent. Det har exempelvis observerats av Ambler 

& Styles (1996) att företaget Häagen-Dazs valde att kalla sin lansering av nya smaker av 

premium glass för varumärkesutvidgning medan företaget Proctor & Gamble betecknade sin 

lansering av Oil of Ulay Hydra-Gel, en fuktkräm liknande de andra i sin produktkategori, för 

en linjeutvidgning.  Företagen har följaktligen benämnt samma utvidgningskoncept olika. 

Författarna till denna uppsats har följt Ugglas (2003) och Ambler & Styles (1996) synsätt och 

benämningar av utvidgningskoncepten varumärkes- och linjeutvidgning. Dessa definieras i 

nästa stycke.  

2.1.1 Utvidgningskoncept och dess konsekvenser 

Företag kan skapa tillväxt genom att lansera produkter inom en existerande eller en ny 

produktkategori och har då också valmöjligheten att skapa ett nytt varumärke eller bygga ut 

det existerande (Ambler & Styles, 1996) (Se figur 1, sid 6). 
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Figur 1 Taubers tillväxtmatris (Ambler och Styles, 1996) 

 

Ambler och Styles (1996) syn på varumärkes- och linjeutvidgning stämmer väl överens med 

Taubers matris. En varumärkesutvidgning använder ett väletablerat varumärke för att 

penetrera nya produktkategorier. Exempel på detta är Sony mobiltelefoner som tidigare 

endast var verksamma på tv- och stereomarkanden. Uggla (2003) menar att det på kort sikt 

ofta är en kostnadseffektiv strategi, men tittar man på längre tidsspann så kan det innebära 

att varumärkets kärnassociationer skadas. Ett krav är således att varumärkesutvidgningen 

måste få acceptans och tillhörighet i den nya produktgruppen. Detta resonemang 

diskuterades även under intervjun med Bernhard Lüthi, Seniorkonsult på Kairos Future. 

Lüthi menar att omsättningen på produktchefer är relativt hög och dessa försöker därför 

uppnå snabba resultat och förlitar sig därmed till linjeutvidgningsstrategier som egentligen 

kan klassificeras som billig innovation. Olyckligtvis är dessa ofta väldigt kortsiktiga och 

försvårar långsiktigt konkurrenskraft och tillväxt. 

 

En linjeutvidgning är en ändring av en befintlig produkts attribut inom samma 

produktkategori. Man tillämpar ett väletablerat varumärke för att erbjuda nya produkter 

inom samma produktkategori. Exempel på detta är Daim med apelsinsmak och som det 

nämndes tidigare, Coca-Cola light (Ambler och Styles, 1996; Uggla, 2003; Aaker & Kellers 

1990). Många linjeutvidgningar har varken en negativ eller överdrivet positiv inverkan på 

modervarumärket, utan istället uppfyller det produktutbudet man kan förvänta sig av ett 

varumärke. Detta kan exemplifieras med att ett läskvarumärke förväntas ha en light produkt. 

En annan anledning till utvidgning av varumärket kan vara av defensiv karaktär, där ett 

företag av rädsla blir tvungen att utvidga för att motverka att andra aktörer utnyttjar 

företagets renommé. (Uggla, 2003). 
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Uggla (2003) definierar ytterligare ett utvidgningskoncept som är snarlik linjeutvidgning och 

benämns ”vertikal varumärkesutvidgning”. Konceptet innebär en pris- och kvalitetsändring 

inom en och samma produktkategori och förkommer ofta inom bilbranschen. Det används 

vid introduktion av nya produkter för att penetrera ett nytt segment på marknaden. En 

förflyttning nedåt kan riskera att ursprungliga användare inte vill associeras med den nya 

produkten då det oftast innebär en förlust i prestige. 

 

Med valet av utvidgningar som expansionsstrategi tillkommer både för- och nackdelar. 

Ambler och Styles (1996) konstaterar dock utifrån en studie att utav produkter lanserade sex 

år tidigare överlevde 30 % av de helt nya varumärkena, vilket kan jämföras med 

utvidgningarna där 50 % fortfarande existerade. Vidare menar man att marknadens situation 

har en stor inverkan. I mogna marknader, förklaras det att sannolikheten att en utvidgning 

överlever längre än sex år kunde vara upp till 93 % medan sannolikheten för helt nya 

varumärken att överleva är ca 75 %. Martínez och Pina (2003) följer samma resonemang och 

menar att fler företag väljer utvidgningsstrategier då konsumenterna godtar dessa i en större 

uträckning.  

Lee et al. (1996); Grime et al (2002) menar att genom att exploatera det befintliga varumärket 

sänker man kostnaderna väsentligt genom utnyttjning av befintliga kommunikationskanaler, 

distributionskanaler samt associationerna från modervarumärket. Detta ökar sannolikheten 

för lyckade produktlanseringar väsentligt i jämförelse med introduktionen av helt nya 

varumärken.  

2.2 Utspädning av varumärket 

Utvidgningar kan ibland ha negativa effekter på varumärkesbilden, det vill säga hur 

konsumenter uppfattar varumärket (Kellers, 1993). Detta menar Martínez och Pina (2003); 

Ambler och Styles (1996); Roedder et al. (1998) är en oerhörd stor risk för företag, givet att 

varumärkesbilden är en tillgång som långsiktigt byggs upp genom stora investeringar i 

marknadsföring, produktutformning och distribuering. Dessa negativa effekter från 

utvidgningen skapar nya associationer i medvetandet hos konsumenterna och förändrar 

deras aktuella bild och tro om varumärket. Detta kallas även utspädning av varumärket (brand 

dilution). Faktorer som påverkar varumärkesbilden kan bland annat vara hur väl utvidgningen 

passar in med modervarumärket eller fit som det utrycks i litteraturen. En annan faktor är 
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den upplevda kvaliteten (ibid). Detta kan jämföras med vad som tidigare nämnts om risken 

att varumärkets kärnassociationer skadas (Uggla, 2003). 

 

Grime et al. (2002) menar att konsumenternas uppfattning om överensstämmelsen (fit) är av 

stor vikt vid introduktionen av en utvidgning. En lyckad fit uppnås när utvidgningen 

uppfattas som logisk och förväntad av konsumenten.  

2.3 Kannibalisering 

När ett företag genomför en linjeutvidgning måste de vara medvetna om att 

originalprodukten kommer att förlora marknadsandelar till den nya lanseringen. Risken för 

kannibaliseringseffekter är störst då det finns många likheter mellan utvidgningen och 

originalprodukten (Grime et al., 2002).  

 

Lomax et al. (1997) menar att viss kannibalisering vid linjeutvidgningar är ofrånkomligt.  

De definierar kannibaliseringseffekten enligt följande: 

”The process by which a new product gains sales by diverting them from an existing product.” 

 

Vid en första anblick kan det se ut som om att kannibaliseringseffekter endast har negativa 

följder. Analyserar man djupare ser man dock att det även finns utvecklande sidor, dessa 

beskrivs nedan.  

2.3.1 Kannibalisering på hela marknaden 

I den övre delen av figur 2 beskrivs de tydliga försäljningsökningarna av en linjeutvidgning. 

De kan bland annat blåsa upp marknadsstorleken genom att öka den totala försäljningen och 

locka till sig nya kunder genom att erbjuda en större variation i sortimentet.  

 

Det kan vara positivt att konsumenten kannibaliserar och går över till företagets nyare 

produkt i stället för konkurrentens. Marknadsföraren kan ha en strategi där positioneringen 

är inriktad på att ta marknadsandelar på lång sikt. Linjeutvidgningar kan alltså även utgöra en 

defensiv roll, genom produkter formade för att möta konkurrenternas bredd på sortimenten 

(Lomax et al., 1997).  
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Dessa typer av utvidgningar leder troligen till en ökad försäljning av den egna produkten, 

genom att ta marknadsandelar på konkurrenternas bekostnad (Ambler & Styles, 1996). 

Mrkt 
Expansion 

Incremental 
Revenue 

Switching from 

competitor brands

Line First order from parent 

brand Extension 
Revenue 

"Expected" 
Cannibalization Second order from other 

brands in the portfolio 

Total 
Cannibalization 

First order from parent 

brand 

"Excessive" 
Cannibalization Second order from other 

brands in the portfolio 

 
Figur 2 Levels of abstraction of cannibalization (Lomax et al. 1997) 

2.3.2 Kannibalisering av den egna produktportföljen 

I den undre delen av figur 2 beskrivs helheten av kannibaliseringen på den egna 

produktportföljen. Lomax et al. (1997) delar in kannibalism i ”first order” som innebär 

kannibalism av modermärket och ”second order” som innebär kannibalism på varumärken 

som finns inom en och samma produktportfölj. Uggla (2003) resonerar i sin bok vidare på 

detta tema och diskuterar två grader av kannibalisering, det vill säga att viss försäljning tas 

från befintliga produkter inom samma produktkategori på grund av utvidgning. Första 

gradens kannibalisering innebär att den nya linjeutvidgade produkten tar inkomster från 

ursprungliga produkter i samma linje. Andra gradens kannibalisering motsvarar också att 

inkomster tas från andra produkter fast i detta fall från övriga sortimentet i samma 

produktkategori, exempelvis om Fanta Äpple skulle kannibalisera på Sprite. 

 

I företagets marknadsstrategi kring linjeutvidgningar kan kannibalismen uttrycka sig på olika 

sätt. Förväntad kannibalism är den kannibalism som företaget räknar med och överdriven 
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kannibalism är den som företaget vill undvika (Lomax et al. 1997).  För ett företag med 

starka varumärken och en totalt sett positiv försäljningstrend är kannibalisering av egna 

produkter inte alltid negativt. Vid linjeutvidgningen finns då en förväntad kannibalism och 

den aggressiva produktutvecklingen är i många fall positiv på lång sikt (Samli & Weber, 

2000).  

2.3.3 Proaktiv kannibalisering 

Kannibalisering kan alltså vara en möjlighet till att få kunderna att bredda sitt seende och 

hitta nya produkter, det benämns proaktiv kannibalisering (Cravens et al., 2000).  

Ett företag måste känna till var deras produkter befinner sig i livscykeln (se figur 3 nedan), 

och förstå när de behöver ersättas eller till exempel linjeutvidgas. Proaktiv kannibalism är ett 

effektivt sätt att uppnå ett kontinuerligt flöde av nya produkter, som byter ut eller 

kompletterar produkter enligt marknadens krav.  

Growth 

Mandate 

 

Market 

Vision 

Proactive 

Cannibaliza

-tion 

Capabilities

Value 

Match 

Strategic 

Relation-

ships 

Brand 

Building 

Brand 

Leveraging 

Business 
Design 

 
Figur 3 Market-driven product strategy (Cravens at al. 2000) 
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Cravens et al. (2000) menar att användning av kannibalism som marknadsföringsåtgärd kan 

fungera hos företag som har god marknadskännedom. Genom att hela tiden ta fram nya 

innovativa produkter kan företaget undvika minskad försäljning. Den nya produkten kan 

komplettera det äldre originalet. Proaktiv kannibalism är då en avsiktlig 

marknadsföringsstrategi (ibid.).  

2.3.4 Rätt positionering kan minska kannibaliseringen 

När man lägger upp strategier mot kannibalism är det viktigt att man tänker på varje 

produktgrupps eget välbefinnande och marknadssegment. Det är viktigt att de egna 

produkterna positioneras rätt mot varandra och mot konkurrerande märken (Lomax et al. 

1997). Den nya produkten får inte bli ett substitut för den existerande produkten, den ska 

vara ett komplement. Det är viktigt att marknadsföraren tänker på en klar 

produktdifferentiering. 

2.4 Vad är ett varumärke 

Ambler och Styles (1996) menar att det finns två tillvägagångssätt att definiera ett varumärke 

på. Det första är den traditionella product plus definitionen som ser på varumärket som ett 

tillägg till produkten. Varumärkets huvudsakliga funktion blir således att identifiera 

produkten. Det andra tillvägagångssättet är det holistiska synsättet. Här ligger fokus på själva 

varumärket, som omfattar betydligt mer än bara produkten. Varumärket i detta synsätt 

innefattar summan av alla elementen i marknadsmixen. Definitionen av varumärket lyder:  

”the promise of the bundles of attributes that someone buys and that provides satisfaction…The attributes 

that make up a brand may be real or illusory, rational or emotional, tangible or invisible” (Ambler & 

Styles, 1996) 

 

Vidare menar Ambler och Styles (1996) att det holistiska synsättet är mera lämplig i den 

rådande situationen som domineras av varumärkes- och linjeutvidgningar, då denna tar 

hänsyn till alla produktgrupper i ett paraplyvarumärke3.  

 

                                                 
3 Ett varumärke uppbyggt av varumärkes- och linjeutvidgningar. 
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Martínez och Pina (2003) menar att varumärket är den tredje nivån vid definitionen av en 

produkt. I första nivån befinner sig själva produkten som inkluderar de fysiska aspekterna 

som design, egenskaper och förpackning. Den andra nivån omfattar tillagd service som 

exempelvis kundtjänst och garantier. I den tredje och sista nivån kommer varumärket som 

representerar de icke påtagliga aspekterna som rykte, kvalitet och allmänna uppfattningar. 

 

Varumärken skapar två typer av barriärer, inträdesbarriärer mot konkurrenter och 

utträdesbarriärer mot lojala kunder. Ju starkare varumärket är desto svårare är barriärerna att 

tränga igenom. Detta möjliggörs genom att skapa lojalitet och tillit. För kunden innebär ett 

byte av leverantör en psykologisk omställning, där man går från den säkra, beprövade 

leverantören till helt nya. (Uggla 2003) 

2.5 Konsumentens tolkning av ett varumärke 

Varumärken gör det möjligt för konsumenter att effektivt föra över deras funktionella och 

emotionella värderingar i medvetandet. Medan varumärkesbilden (brand image) möjliggör 

konsumenterna att identifiera skillnaderna mot konkurrerande varumärken (Martínez och 

Chernatony, 2004). 

 

Kellers (1993) definition av varumärkesbild är en av de mest accepterade bland litteraturen 

och lyder enligt följande: ”perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in 

consumer memory”.  

 

Martínez och Pina (2003) menar att abstrakta koncept som varumärkesimage kan tolkas på 

flera sätt beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån. Vidare menar Martínez och Pina 

(2003) i samhörighet med Keller (1993) att associationer kan skapas från direkta upplevelser 

som exempelvis god service, från informationen som företaget kommunicerar ut till 

kunderna eller word-of-mouth4samt från redan existerande associationer från företaget eller 

ursprung på produkten. Exempel på detta kan vara Belgiens koppling till choklad och 

Schweiz koppling till klockor.   

 

                                                 
4 Information som sprids från person till person till skillnad från massmedia. 
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Uggla (2003) definierar varumärkesbild som ett medvetande hos kunder vilket uppstår som 

en projektion i hjärnan. Varumärkesbild skapas alltså utifrån händelser som skapar antingen 

positiva eller negativa attityder till varumärket i kundernas hjärna, medvetna och omedvetna. 

Detta tyder på att processen att skapa en varumärkesbild är synnerligen svår. Det är en sak 

att kommunicera ut en bild till kunderna men en helt annan att få bilden att överensstämma 

med kundens egen uppfattning.  

2.6 Värdet av ett varumärke 

Varumärkeskapital (brand equity) är en lagrad nytta som realiseras vid ett senare datum 

(Ambler och Styles. 1996). Definitionen följer Srivastava och Shocker (1991) och är enligt 

följande:  

”Brand equity is the aggregation of all accumulated attitudes and behaviour patterns in the extended minds of 

consumers, distribution channels and influence agents, which will enhance future profits and long term cash 

flow.”  

 

Vidare menar Ambler och Styles (1996) att högt värderade varumärken tenderar att lyckas 

bättre när de utvidgas. Den omvända relationen ser likadan ut, där en lyckad utvidgning 

resulterar till ett förstärkt varumärke. Uggla (2003) citerar Light i sin bok som förklarar 

kraven för att ett varumärke ska få värde enligt följande:  

”A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand identifies a promise. It is more than a 

trademark. It is a trustmark of enormous value.” 

 

Lassar et al. (1995) förklarar att varumärkeskapital betraktas som ett väldigt viktigt koncept i 

både företagsaffärer och vetenskaplig forskning. Detta eftersom att fördelarna är många vid 

lyckade varumärken och konkurrentkraften ökar väsentligt. Några av fördelarna som nämns 

är möjligheterna till lyckade utvidgningar, marknadsföringsövertag och skapandet av 

inträdesbarriärer. Vidare menar Lassar et al. (1995) att vid sökandet efter svaret på hur 

kunderna utvärderar varumärkeskapital har man funnit två fördelar; varumärkesstyrka och 

varumärkesvärde. Varumärkesstyrka utgör varumärkets associationer i kundens medvetande, 

medan varumärkesvärde är affärsvinsten som tillfaller när varumärkets styrka utnyttjas för att 

erhålla överlägsen vinst idag och i framtiden.  
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3 Metod   
I detta kapitel presenterar författarna sitt val av de metoder som använts för att genomföra studien. 

3.1 Litteraturstudie och bakgrundsforskning  

Då ingen av författarna hade några djupare kunskaper inom utvidgningsstrategier så 

prioriterades litteraturstudien, för att få både djup och bredd inom teoriområdet. I 

studien ingick både nyutgivna vetenskapliga artiklar och traditionella böcker inom 

området. Relevant litteratur hittades genom sökningar på Stockholms Universitets 

bibliotek och artiklar hittades främst genom artikelsök i artikeldatabaserna Emerald, 

Harvard Business Review, EBSCO host och JSTOR. 

3.2 Val av studieobjekt och avgränsning 

Författarna har valt att inom snabbrörliga konsumentvaror studera den svenska 

konfektyrindustrin och då avgränsat sig till chokladkonfektyrer. Avgränsningen till 

chokladkonfektyrområdet gjordes för att författarna genom studiebesök noterat att 

linjeutvidgningar är vanligt förekommande inom chokladkonfektyrindustrin. 

Segmentet är också utav den storleken att författarna i denna studie på ett bra sätt kan 

överblicka området, samt fokusera just på linjeutvidgning. Att det även är en 

händelserik bransch med hård konkurrens mellan de olika varumärkena inom 

lågkostnadssegmenten, gjorde det extra intressant. Sverige är även ett land som har 

många kända varumärken just inom chokladkonfektyrer. 

3.3 Vetenskaplig ansats 

3.3.1 Abduktiv ansats 

Det finns framförallt två sätt att dra vetenskapliga slutsatser, deduktion och induktion. 

Där deduktion bygger på logik och induktion bygger på empiri. 

 

Deduktion som ansats innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig 

om den är logiskt sammanhängande. Den behöver däremot inte nödvändigtvis vara 
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sann i den meningen att den överensstämmer med verkligheten. Induktion som ansats 

innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån insamlad empirisk fakta. 

Induktion förutsätter någon form av kvantifiering. (Thurén, 1993) 

 

Författarna har utgått från existerande teorier i sitt arbete och sedan byggt på med nytt 

empiriskt material, för att undersöka hur linjeutvidgningar ser ut inom 

konfektyrbranschen. Författarna har valt att tillämpa båda ansatserna i 

undersökningen. Kombinationen av induktiv ansats och deduktiv ansats kallas för 

abduktiv ansats. Den abduktiva metoden utgår från empirin men utesluter inte  

teorin på samma sätt som den induktiva gör (Alvesson 1994). 

3.4 Forskningsstrategi 

Genom att kombinera empiri från aktuella artiklar, diskussioner, affärstidningar, 

litteratur och fallstudier med egna intervjuer anser författarna att de fått en god bas 

för att analysera problemet utifrån olika perspektiv. Som forskare är det av stor 

betydelse att man kan se de olika frågeställningarna ur ett flertal perspektiv, annars är 

risken stor att man låser sig till tidigare uppfattningar. Bredden på grundmaterialet 

medför även möjligheter till att på ett övergripande sätt kunna stämma av 

trovärdigheten i olika källor, vilket är viktigt (Holme & Solvang, 1997). 

3.5 Datainsamlingsmetoder 

3.5.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I stora drag brukar man inom forskningen belysa två angreppssätt till att samla in 

information på, kvantitativ och kvalitativ metod. Det som kännetecknar den 

kvalitativa forskningen är att den är fokuserad på ord och den kvantitativa är 

uppbyggd kring siffror (Denscombe, 2000). 

Författarna anser att en kvalitativ ansats är att föredra i uppsatsen då den beskriver 

fenomenet grundligt, till skillnad mot en kvantitativ ansats som mer beskriver 

fenomens utbredning (Jensen, 1991).  
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3.5.2 Primärdata och sekundärdata 

När det gäller informationsinhämtning måste man alltid överväga sanningshalten av 

informationen. I första hand bör man analysera om det är en primär- eller 

sekundärkälla, en förstahands- eller andrahandskälla (Holme & Solvang, 1997). 

Primärdatan är den information som forskaren själv inhämtar till forskningsarbetet 

och sekundärdatan finner forskaren själv i redan tryckta källor. I uppsatsen har 

primärdata inhämtats från intervjuer och sekundärdata från befintliga studier kring 

ämnesområdet.  

3.5.3 Intervjuer 

För att få så stort informationsinnehåll som möjligt har författarna prioriterat en 

variationsbredd i urvalet, bland annat intervjuas personer på olika branschpositioner. 

Undersökningens primärdata består av intervjuer med nyckelpersoner i ett 

marknadsledande företag i Sverige inom konfektyrbranschen, samt personer som 

kunnat belysa frågan utifrån ett annat perspektiv. 

3.5.4 Studie av Cloetta 

För mer primärdata har även en undersökning av Cloetta Fazer genomförts, där 

författarna utrett företagets förhållning till linjeutvidgning. Studien inriktar sig på en 

undersökningsenhet i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för relationer, 

erfarenheter eller processer som uppträder i en speciell undersökningsenhet. 

(Denscombe, 2000)  

3.5.5 Sekundärmaterial 

Sekundärmaterialet beskriver linjeutvidgningar utifrån diskussioner av 

näringsverksamma chefer inom branschen för snabbrörliga konsumentvaror, 

affärstidningar, statistik, årsredovisningar, företagsinformation och lyckade samt 

misslyckade fallstudier.   

 

Det finns både för och nackdelar med forskning baserad på skriftliga källor. Som 

forskare får du tillgång till stora mängder information samtidigt som man måste vara 
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uppmärksam på källans trovärdighet och att materialet producerats för ett annat syfte 

än den egna undersökningen (Denscombe, 2000). 

3.6 Analys 

Att göra kvalitativa intervjuer medför att man också samlar in en stor mängd viktig 

data. Man måste vara beredd på att analysen av en kvalitativ intervju är tidskrävande, 

det är viktigt att man skapar en bra struktur innan. (Holme & Solvang, 1997)  

Chansen att man får information om andra områden är också stor. Konsten att 

redigera en intervju består först och främst i att man klarar att skära bort intressant 

och fascinerande material. Även om det kan vara ”förstasidesstoff” måste det bort om 

det inte har med frågeställningen att göra. (Jacobsen, 1993)  

Om man strävar efter att göra en ”helhetsanalys” är det tre områden som man ska 

fokusera på. (Holme & Solvang, 1997)  

• Val av problemområde, man jämför t.ex. teoretisk uppfattning med empiriskt 

material. Den teoretiska uppfattningen blir bekräftad eller så tvingas man 

omformulera den. 

• Formulera frågeställningar som ska fokuseras, genom att konkretisera 

problemområden som valts ut. 

• Systematisk analys av intervjuerna, man går tillbaka och analyserar de mest 

relevanta problemområdena.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Som tidigare nämnts är det viktigt att kritiskt granska informationen och dess 

tillförlitlighet, två områden man noga bör beakta är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär i huvudsak att informationsinhämtningen är 

korrekt gjord, forskare kan till exempel jämföra sina undersökningar med andra för att 

stämma av om de är tillförlitliga. Validitet innebär att man kontrollerar att man 

verkligen undersökt det man ska undersöka. (Thurén 1993) 

Författarnas ambition har varit att kritiskt granska all material för att uppnå både hög 

reliabilitet och validitet. 
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3.8 Källkritik 

Författarna har haft ett flertal olika källor för informationshämtning. Allt ifrån tryckt 

material, som böcker och tidskrifter, till intervjuer och internetpublikationer. 

Författarna har lagt extra stor vikt vid att kritiskt granska material, som de tagit del av 

på internet. I första hand har olika sökdatabaser med lösenord använts. I många fall 

har flera källhänvisningar använts till sammanställning av stycken i rapporten. 

Författarna har använt både svensk och utländsk litteratur för att säkerställa en bred 

bas i kunskapsinhämtningen. Författarna har använt sig av väl erkända 

forskningsinstitut och publikationer, som bland annat Harvard Business Review. 

Författarna har även haft i åtanke att artikeln kan vara publicerad i någon form av 

reklamsyfte, detta gäller speciellt inom området marknadsföring. 
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4 Företagspresentation, Cloetta Fazer  
Författarna ger här en beskrivning av Cloetta Fazer och branschen man verkar i. Författarna vill med 

denna branschbeskrivning visa att linjeutvidgning är en viktig och prioriterad parameter inom 

produktutvecklingen i konfektyrbranschen. Där inget annat anges bygger informationen på intervjuer, Cloetta 

Fazers årsredovisning för 2005 och Cloetta Fazers ”Konfektyrskolan” från december 2005, som är ett 

internt utbildningsmaterial för säljkåren . 

 

Cloetta Fazer Sverige AB fick under sommaren 2006 en ny VD, Peter Åsberg. Han är 

rekryterad internt och i ett pressmeddelande den 29 juni ger han sin syn på framtiden. 

”Vi har en väl fungerande strategi som bygger på att förstärka våra prioriterade varumärken genom 

innovation och marknads- och säljaktiviteter.”  

 

Bakgrund 

Cloetta Fazer bildades år 2000 genom att svenska Cloetta och finska Fazer Konfektyr gick 

samman.

 

Cloettas Fazers Vision 

”Vi ska agera och upplevas som en föregångare som driver utvecklingen inom branschen.” 

 

Cloetta Fazers Huvudstrategi  

”Att rationalisera sortimentet, ha innovativ produktutveckling och prioritera starka varumärken.” 

 

Omsättning 

Nettoomsättningen år 2005 var drygt 3 miljarder Kr och marknadsandelen i Norden 22 %, i 

Sverige var marknadsandelen drygt 24 %. 

 

Prioriterade varumärken  

De tolv prioriterade varumärkena står för 51 % av nettoomsättningen och de ökade sin 

försäljning med 10 % under år 2005. Några av de prioriterade varumärkena är Kexchoklad, 

Polly, Center och Plopp. 

 

19 



Styrning 

För den interna styrningen används balanced scorecard och två av mätparametrarna är; 

innovation/andel nyheter i sortimentet och strategiska varumärkens andel av total 

volym/omsättning. 

 

Innovation och produktutveckling 

Då produktutvecklingen måste ha sin utgångspunkt i vad som händer i omvärlden, startades 

under 2005 ett innovationsteam med personer från olika funktioner.  

”Produktinnovationerna lanseras företrädesvis inom någon av de tolv prioriterade varumärkena och kan 

rubriceras som line extensions, det vill säga nya förpackningar, storlekar och smaker inom existerande 

segment, eller brand extensions, det vill säga lansering inom ett nytt segment för varumärket.”  

Ett segment som blir allt mer intressant är ”hushåll” där linjeutvidgningar av blockchoklad 

har varit lyckade. 

 

Viktig kategori för branschen 

Konfektyr är en av handelns största kategorier, den har god lönsamhet och hög 

omsättningshastighet. Totalt omsätter konfektyr (inklusive tuggummi) ca 9 miljarder Kr och 

kan jämföras med tvättmedelskategorin som omsätter ca 1 miljard Kr. 

 

Branschen är under stor förändring 

Avtalen sluts centralt med de större kedjorna och det innebär att starka varumärken är 

mycket värdefulla. Ute i butik sköts det mesta av ”handarbetet” av butikspersonalen, vilket 

minskar möjligheterna för Cloetta Fazers säljpersonal att lyfta fram egna produkter. Även 

livsmedelskedjornas egna märkesvaror (EMV), som står för ca 10 % av totala 

chokladkonfektyrmarknaden i Sverige, är något som måste beaktas (AC Nielsen, R12 

FM06/Cloetta Fazer). 

 

Varan ska söka upp konsumenten 

Endast 50 % av försäljningen sker från ordinarie butikshylla, vilket medför att det är viktigt 

att skapa fler impulsplatser. Sortimentet är nyhetsintensiv och påverkas av trender, vilket 

måste synas på impulsplatserna. A-artiklar som Cloetta Kexchoklad, Ahlgrens Bilar och 

Marabou Mjölkchoklad är trafikbyggare till konfektyravdelningen, de ska fånga ytterligare 
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köp. Branschen samarbetar kring ”kategoriträd” som bygger på konsumentens 

undermedvetna behov, vilka är påverkbara med rätt impulser vid rätt tillfälle. Kategoriträden 

omsätts till ”planogram” där varje produkt, till exempel hos ICA, får ett antal hyllplatser eller 

som branschterm ”ansikten”. Ansiktena disponerar sen Cloetta Fazers personal och kan om 

så önskas placera en linjeutvidgad produkt bredvid originalet.  

 

 

 

 
Figur 4 Exempel på ett planogram. 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenterar författarna den empiriska insamlingen som har gjorts. Empirin innefattar 

sekundärdata i form av åsikter på linjeutvidgningar av forskare och marknadschefer samt fallstudier 

på snabbrörliga konsumentvaror. Primärdatan består av två intervjuer med anställda på Cloetta 

Fazer och en intervju med en strategikonsult på Kairos Future.  

5.1 Varför linjeutvidgar företag 

Quelch och Kenny (1994) har genom undersökningar klassificerat olika anledningar till 

varför företag väljer att linjeutvidga. I detta kapital sammanfattar författarna de mest 

relevanta för uppsatsens ändamål.  

 

Kundsegmentering 

Marknadschefer anser att linjeutvidgning är ett sätt för tillverkare att möta behov av olika 

kundsegment utan att ta på sig stora risker eller kostnader. Processen görs genom att 

identifiera detaljerade segment som man kan rikta sig mot med hjälp av linjeutvidgningar.  

 

Konsumentbehov 

Genom att ha breda produktlinjer kan man möta kunders alltmer varierande behov av 

produkter och val av varumärken. Vidare kan man få större hyllutrymme av återförsäljare 

och därmed synas mer mot kunder. Genom att koordinera förpackningen av produkterna 

inom en linje kan man skapa en helhetskänsla av produkterna när de placeras på hyllan hos 

en återförsäljare och därmed kan stärka varumärkeskapitalet.  

 

Bredare prissättning 

Produkter som linjeutvidgas kan ofta få ett högre pris jämfört med huvudprodukterna. En 

finansiell tillväxt per såld vara kan därmed genereras, vilket på kortsikt även kan vara lönsamt 

trots kannibaliseringseffekter. En bred prissättningsmöjlighet genom linjeutvidgningar kan 

likaså fånga upp en bredare kundgrupp. 
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Kortsiktig vinst 

Linjeutvidgningar skapar på kortsikt en väldigt snabb ökad försäljning. Vidare är 

utvecklingstiden och kostanden för linjeutvidgningar betydligt mer förutsägbara än för nya 

varumärken. 

 

Ökad konkurrens 

Marknadschefer anser ofta att linjeutvidgningar skapar bättre kontroll över begränsade 

hyllplatser hos återförsäljare. Om den totala efterfrågan på produktkategorin ökar kan man 

även få ökad utrymme för varumärket hos återförsäljaren. En annan strategi som används av 

stora varumärkesinnehavare är att genom att släppa flera linjeutvidgningar, öka kostnaden 

för att få hyllplatser hos återförsäljare och därmed förhindra att nya varumärken uppkommer 

och motarbeta mindre, kapitalkänsliga varumärken.  

 

Krav från återförsäljare 

Marknadskanalernas antal och variation ökar kraftigt. Detta har tvingat tillverkare att erbjuda 

en varierad och bred produktlinje. Vidare ställer återförsäljare krav på tillverkarna att anpassa 

förpackningarna till sina marknadsföringsstrategier samt ställer hårda krav på förenklade 

hanteringsåtgärder för att minska lagerkostnader. 

5.2 Scenarion på misslyckade linjeutvidgningar 

Vidare diskuterar Quelch och Kenny (1994) olika fall som kan inträffa vid misslyckade 

linjeutvidgningar. I detta kapitel väljer författarna att ta upp några av dessa. 

 

Minskad logik av produktlinjen 

Genom att linjeutvidga utan att ta bort någon existerande produkt kan det leda till att man 

når en nivå där översegmentering uppstår och den strategiska rollen för varje produkt blir 

överlappande och förvirrande.  

 

Återförsäljare granskar noggrant produkternas försäljningsstatistik samt 

lagerhållningskostnaderna förknippade till varje enskild produkt och kan därmed välja att 

beställa in en begränsad del av en produktlinje om produkterna inte uppfyller någon 
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affärsmässig logik. Detta resulterar i att tillverkare inte kan representera hela sitt sortiment 

och mister därmed kunder på grund av att en viss smak ej finns tillgängligt på hyllan.  

 

Minskad varumärkeslojalitet 

Linjeutvidgning uppmuntrar konsumenten att variera sig och prova nya smaker vilket i sin 

tur kan bidra till att de uppmuntras att byta varumärke helt och hållet.   

Kortsiktigt kan det leda till att den totala försäljningen ökar. Men om kannibalisering uppstår 

och marknadsföringsresurser prioriteras om från huvudprodukten, kommer det långsiktigt 

att försvaga produktlinjen. Detta uppstår särskilt då linjeutvidgningen späder ut 

varumärkesbilden istället för att förstärka den. 

 

Idéer får inte träda fram 

Långsiktiga vinster uppoffras på grund av att varumärkesansvariga väljer att satsa på 

linjeutvidgningar istället för att skapa nya varumärken och jobba med stora och mer 

riskfyllda idéer. 

 

Stagnerad efterfrågan på sortimentet 

Efterfrågan inom en produktkategori ökar inte genom fler linjeutvidgningar eller ett ökat 

utbud. Vid en undersökning av samband mellan linjeutvidgningar och 

produktkategoritillväxter kom man fram till att det inte fanns något samband. 

 

Sämre förhållanden mot återförsäljare 

Mellan 1985 och 1992 har antalet förpackade gods till konsumenter (consumer-packaged-goods) 

växt med 16 % per år medan utrymme för produkter hos återförsäljare endast har växt  

med 1,5 %. Detta har medfört att återförsäljare tar emot en begränsad andel av 

produktsortimentet och tar endast in trögsålda varor i samband med kampanjer. Avgifter för 

hyllplatser har även blivit högre och det förkommer straffavgifter mot tillverkare om varor 

skulle sälja sämre än överenskommet.  

 

Större möjligheter från konkurrenter 

Linjeutvidgningar minskar återförsäljares vinst och medelvärde i form av intäkter per såld 

vara inom tillverkarens produktkategori. Detta kan leda till att marknadsledande produkter 
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återskapas av andra aktörer och bildar en produktkategori som är mer kärnfull. Vilket i sin 

tur leder till att återförsäljare tjänar mer på att samarbete med de nya aktörerna då direkt 

vinst per såld vara inom produktlinjen är högre. 

 

Ökade kostnader 

Produktionskostnader kan öka i form av mer komplicerad tillverkning då kortare 

produktionsserier och mer produktionsbyten sker i samband med linjeutvidgningar. Svårare 

segmentering och allokering av resurser för marknadsföring och svårare efterfrågprognoser 

och logistikhantering är andra problem som uppstår vid linjeutvidgningar. 

5.3 Framgångsfaktorerna inom linjeutvidgningar 

Det konstaterades tidigare i rapporten att linjeutvidgningar är en populär 

produktlanseringsstrategi, både i defensivt och offensivt syfte. Även om tidigare forskning 

visar på att konsumenterna lättare tar åt sig produkter lanserade under samma 

produktkategori och varumärke är det långt ifrån alla som klassificeras som lyckade.  

The Association of National Advertisers fastställde i en rapport att 27 % av alla 

linjeutvidgningar misslyckas. I detta fall innebar en misslyckad linjeutvidgningar att 

produkten inte överlevde mer än ett par år. En misslyckad produktlansering innebär stora 

förluster för företag både med hänsyn till det investerade kapitalet men även med hänsyn till 

risken i att modervarumärkesbilden suddas ut och blir svårbegriplig för kunderna. För att 

minska risken för misslyckanden är det viktigt att studera tidigare exempel på lyckade och 

mindre lyckade linjeutvidgningar. I ett försök att kartlägga framgångsfaktorerna för 

linjeutvidgningar valde därför författarna att undersöka tidigare studier på linjeutvidgningar 

inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG). 
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5.3.1 Framgångsfaktorer - Case 1 

Reddy et al. (1994) genomförde en studie i USA där de undersökte 75 linjeutvidgningar inom 

34 cigarettvarumärken över en tjugoårsperiod. Målet med undersökningen var att studera i 

vilken utsträckning företaget, varumärket och utvidgningens karakteristika påverkar 

linjeutvidgningens framgång. Dessa tre kategorier utgör grunden i den konceptuella 

modellen som togs fram för att förklara framgångsfaktorerna för linjeutvidgningar inom 

FMCG (se figur 5). 

 

 
Figur 5 Reddy et al (1994) konceptuella modell för kartläggning av framgångsfaktorer inom FMCG 

 

Varumärkets styrka förklaras ofta som associationerna som förknippas till produkten i 

kundernas medvetande. I denna studie användes en mer objektiv indikator på varumärkets 

styrka, nämligen dess dominans på marknaden. För att mäta denna faktor undersöktes 

varumärkets markandsandelar, relativa marknadsföringsutlägg och inflytande i 

distributionskanaler. Däremot syftar varumärkets symboliska värde på associationer som 

skapas hos konsumenterna när de stöter på varumärket på ett eller annat sätt. En aspekt i 
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detta kan exempelvis vara följdriktningen i kampanjer eller varumärkets överensstämmelse 

med företagets värderingar (Reddy et al, 1994). 

Inträde på marknaden syftar till modervarumärkets initiala inträde i marknaden, medan man 

med ordningsföljden i marknaden menar antalet linjeutvidgningar som tidigare har 

introducerats. Risken finns att modervarumärket späds ut mer och mer för varje ny 

linjeutvidgning, vilket gör att framgångarna för de senare lanseringarna blir allt svårare (ibid). 

 

Marknadsföringsstrategierna som används som stöd vid nya produktlanseringar 

karakteriseras som antingen skimming, som innebär begränsat stöd, och penetration, där stora 

resurser satsas på lanseringen. Penetrationsstrategin kan innebära mindre vinst initialt men i 

längden medför den en snabbare marknadstillväxt (ibid). 

 

Linjeutvidgningens framgång förklaras av ökningen i marknadsandel för respektive 

varumärke. En annan intressant indikator på framgång skulle kunna vara inträdesbarriären 

som bildas mot konkurrenter eller begränsningen av markandsandelar mot konkurrenter i 

samband med linjeutvidgningarna  (ibid). 

 

Reddy et al (1994) modell uppvisade även graden av kannibalisering linjeutvidgningarna hade 

på modervarumärket. Studiens resultat pekar på flera framgångfaktorer. Modervarumärkets 

styrka, tidigt inträde av lansering, företagets storlek och marknadsföring förklaras vara 

positivt korrelerade med linjeutvidgningarnas framgång. Reddy et al. menar vidare att 

kannibaliseringseffekten i cigarettbranschen är låg och trots riskerna för kannibalisering är 

den stegvis ökande försäljning som linjeutvidgningarna ger upphov till en god nog anledning 

till att satsa på sådana strategier. 
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Slutsatserna från studien kan sammanfattas enligt följande: 

• Linjeutvidgningar av starka varumärket är mer framgångsrika än utvidgningar av 

svaga. 

• Linjeutvidgningar av symboliska varumärken lyckas bättre. 

• Linjeutvidgningar där stora satsningar läggs på marknadsföring och där mycket stöd 

ges är mer framgångsrika än när stödet är begränsat. 

• Linjeutvidgningar som introduceras tidigt i produktkategorin är mer framgångsrika 

än de som introduceras senare. Detta gäller dock endast om dessa är utvidgningar till 

starka varumärken. 

• Företagets storlek och kompetenser inom markandsföring spelar en viktig roll för 

framgångspotentialen. 

• En ökad försäljning av linjeutvidgningen är en god nog kompensation för eventuella 

kannibaliseringseffekter på modervarumärket.. 

5.3.2 Framgångsfaktorer - Case 2 

ACNielsen, ett av de ledande företagen inom marknadsanalys, genomförde en omfattade 

analys i ett försök att kartlägga framgångsfaktorerna inom linjeutvidgningar i FMCG-

branschen (Fast-Moving Consumer Goods). I deras studie hade man tillgång till data som 

förklarade kundernas respons på linjeutvidgningarna, försäljningsstatistik och detaljer kring 

marknadsföringsplanerna för både linjeutvidgningen och modervarumärket i fråga. 

Lanseringarna som undersöktes representerade totalt 25 olika produktkategorier. 

Mark Lagrois, vice president på ACNielsen BASES i Asien, förklarar att undersökningen 

visar på en genomsnittlig ökning av den totala försäljningen (linjeutvidgningen plus det 

existerande varumärket) på ca 11 %. Fast att medelvärdet låg på en 11 procentig ökning, var 

spridningen stor mellan de bästa och sämsta fallen. I vissa fall bidrog linjeutvidgningen till 

mer än en fördubbling i försäljningen och i andra till en minskning i försäljning. 

I ett försök att söka förklaringen till varför vissa linjeutvidgningar lyckas bättre än andra, 

delade ACNielsen in datamaterialet i tre grupper beroende på hur stor ökningen i 

försäljningen var i samband med introduktionen av linjeutvidgningen. Dessa 

försäljningsresultat jämfördes sedan med det föregående årets resultat för modervarumärket. 
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Grupperna klassificeras av ACNielsen enligt följande: 

• Brand Shrinkers: Linjeutvidgningar som resulterade i en minskad försäljning. 

• Brand Growers: Linjeutvidgningar som resulterade i en försäljningstillväxt på upp till 

20 % 

• Mega-Successes: Linjeutvidgningar som resulterade i en försäljningstillväxt på 21 % 

och uppåt. 

Dessa tre kluster analyserades sedan med hänsyn till ett antal faktorer som identifierades som 

viktiga. Faktorerna som valdes till analysen var: graden av kannibalisering, linjeutvidgningens 

unikhet, medeltransaktionsstorlek på linjeutvidgningen kontra modervarumärket och 

slutligen hur lanseringen finansieras.  

 

Kannibaliseringseffekten förklarades tidigare i rapporten i kapitel 2.3. I ACNielsens studie 

undersökte man i vilken utsträckning linjeutvidgningarnas försäljning genererades på 

bekostnad av modervarumärket för de tre klustren. Linjeutvidgningarnas unikhet baserades 

på en gradering genomförd av kunder, där de efterfrågades att gradera hur ny/annorlunda 

linjeutvidgningen var jämfört med befintliga produkter inom samma marknad.  

 

Medeltransaktionen avser hur stora köpen var per hushåll för den nya lanseringen kontra den 

befintliga produkten. Med andra ord innebär större volymköp av den nya produkten att 

riskerna kring kannibalisering inte är lika förödande. Slutligen förklaras faktorn ”finansiering 

av produktlanseringen” som hur stor andel av budgeten som är lånat kapital av 

modervarumärket kontra tilläggsstöd. 

 

Resultaten av ACNielsens studie tyder på att ”Mega-Successes” överlag tenderar att 

finansierares och stödjas mer än ”Brand Growers” och de i sin tur mer än ”Brand 

Shrinkers”. Denna framgångsfaktor konstaterades även i studien genomförd av Reddy et al 

(1994). Vidare visar dataanalysen att kannibaliseringsgraden är lägre ju mer framgångsrik 

linjeutvidgningen är, vilket inte är så ologiskt. Det konstateras även att de linjeutvidgningar 

som ledde till större genomsnittliga transaktioner tillhörde gruppen ”Mega-Successes”. Detta 

gällde även för faktorn ”unikhet”, ju nyare och annorlunda produkten uppfattades av 

kunderna desto mer framgångsrik blev lanseringen. 
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Sammanfattningsvis tyder ACNielsens kartläggning av framgångsfaktorer för 

linjeutvidgningar inom FMCG-branschen på att de linjeutvidgningar som lyckades bäst 

tenderade att: 

• Vara väl stödda marknadsavdelningen 

• Vara väl differentierade från modervarumärket för att locka nya kunder 

• Uppmuntra kunderna att öka konsumtionen 

5.3.3 Framgångsfaktorer - Case 3 

Nijssen (1999) genomförde en studie där han till skillnad från Reddy et al (1994) som 

undersökte företagsrelaterade faktorer, undersökte marknadsrelaterade faktorer. Nijssen 

menar att även i de fall då linjeutvidgningar lyckas, genereras det inte alltid mer vinst. Därför 

behövs det en djupare förståelse för vilka framgångsfaktorerna är inom linjeutvidgningar. 

Detta speciellt med tanke på att de linjeutvidgningar som används som ett strategiskt verktyg 

för tillväxt håller på att förändras till att beröra frågor kring individualistisk och fragmenterad 

konsumentbeteende, ökad konkurrens mellan varumärken samt ökande maktfördelar för 

återförsäljare. 

 

Dagens konsumenter vill ha mer variation och större möjligheter att fritt välja bland stora 

sortiment samtidigt som det har blivit allt svårare att nå fram till dessa kunder. Återförsäljare 

blir allt mer komplicerade och duktigare på att hantera deras produktkategorier. Många har 

introducerat egna varumärken och detta har resulterat i en stor konkurrens mellan 

varumärkena. Responstiderna blir allt mer kritiska samtidigt som produktlivscyklerna kortas 

ner och den globala konkurrensen ökar (ibid). 

 

I ett försök att söka en djupare förståelse för linjeutvidgningar och dess framgångsfaktorer 

ställde Nijssen (1999) två undersökningsfrågor: 

1. Vilka typer av linjeutvidgningar väljer företag att introducera, vilka är anledningarna 

och vad baseras dessa beslut på? 

2. Vilken inverkan har graden av konkurrens, graden av makt återförsäljaren har, samt 

graden av variantsökande hos konsumenter på linjeutvidgningars framgång? 

Studien fokuserade på FMCG-branschen och modellen som togs fram är inspirerat av 

framgångsfaktorerna Reddy et al (1994) studerade som beskrevs tidigare under kapitel Case 1 
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(sid 27). Studien bygger på en enkätundersökning som besvarades av 49 produkt- och 

markandsföringschefer verksamma i FMCG-företag. Respondenterna ombads att svara på 

frågor angående linjeutvidgningar de varit verksamma inom under de senaste tre åren.  

 

Resultaten tyder på att de flesta linjeutvidgningarna hade ett väldigt marginellt ökat värde 

jämfört med modervarumärket. De linjeutvidgningar som lyckades bäst var de som innebar 

en förändring i smak och design på förpackningen. Trots att kannibaliseringen var höga i 

dessa fall, bidrog utvidgningarna till en ökad försäljning vilket eliminerar risken av 

kannibalisering. De enda linjeutvidgningarna som påvisade en negativ korrelation till faktorn 

”ökad försäljning” var de som innebar en förändring av kvaliteten. De vanligaste orsakerna 

till introduktionerna av linjeutvidgningarna förklarades vara behovet av att uppfylla nya 

kundkrav, öka tillväxten, skapa en diversifierad produktportfölj samt att slå tillbaka 

konkurrenter. Slutligen förklarades det att den vanligaste metoden för att utvärdera 

linjeutvidgningarnas framgång var genom att undersöka nyckeltalet markandsandelar. 

Samtliga marknadsrelaterade faktorer belysta i den andra undersökningsfrågan hade en 

inverkan på linjeutvidgningarnas framgång. Ju mer makt återförsäljarna har desto svagare 

visade sig försäljningsresultaten vara. Detsamma gällde för marknader där kunder 

efterfrågade stora variationer i sortiment. Man lyckades locka många kunder, dessa var dock 

inte lojala till produkten då de hela tiden söker efter produktnyheter. Slutligen var sambandet 

även negativt mellan linjeutvidgningarnas framgång och de marknader då konkurrens var 

hög.  

5.4 Ståndpunkter kring faktorer som påverkar linjeutvidgning  

Quelch och Kenny (1994) diskuterar i deras artikel hur bra kostnads- och marknadsföring 

förhåller sig till linjeutvidgning. Med rätt kostnadsförings- och 

marknadsundersökningsmetodik har linjeutvidgningar större chans att bidra till fördel för 

verksamheten. En genomgående analys av vilka kostnader som varje produkt upptar bör 

göras för att uppfatta vilka produkter som är lönsamma. Dock anmärker de att en alltför 

strikt kontroll på kostnader kan skada en marknadsförares kreativitet och förhindra att 

genomslagskraftiga produkter lanseras på marknaden.   

I Hardles och Lodish (1994) spalt citerar de Quelch och Kenny (1994) om hur viktig 

information inom företaget är för att hantera och möjliggöra linjeutvidgningar. Hardle och 
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Lodish (1994) menar dock att även efterfrågesidan är lika viktig. Företag behöver undersöka 

och analysera i vilken grad kannibalisering kan förväntas och om potential till en ökad 

försäljning kan skapas i samband med linjeutvidgningen. Vidare bör företag allokera kapital 

till PR och reklam, försäljningsaktiviteter och försäljningsutrymme vid lanseringen. 

Marknadsundersökningar och analyser belönas dock sällan rättvist och är inte tillräckligt 

prioriterade i verksamheter. Att bestämma den kortsiktiga och långsiktiga vinsten som 

skapats av PR och reklam är svår och kräver mycket testing, experimentering och analyser.  

En riktig kostnadsföring till sådana aktiviteter är således nödvändigt för en lyckad 

linjeutvidgning.  

 

Misslyckande av varumärkesutvidgningar kan ofta bero på att beslutsfattare fokuserar på ego, 

makt och pengar istället för långsiktig lönsamhet menar V. Kilmer, VD för Remlik Foods 

(1994). Denna diskussion tas även upp av Bernard Lüthi vid intervjun som författarna 

genomförde för djupare förståelse inom området. Lüthi menar att omsättningen på 

beslutsfattare, i detta fall produktchefer, är relativt hög. Tiden är begränsad och man vill 

därför nå snabba resultat och ta så lite risker som möjligt. Linjeutvidgningsstrategier kommer 

därför som ett naturligt val då det är en billig form av innovation och tenderar att kortsiktigt 

blåsa upp försäljningssiffror.  

 

En annan problematik som V. Kilmer (1994) tar upp är bristen på skapandet av 

varumärkeslojalitet bland produktchefer och marknadsförare. Han exemplifierar misslyckade 

linjeutvidgningsexempel enligt följande: 

”Weight Watchers – which spans weight-loss services, books, magazines, and foods – finds that the only 

common position applicable to the brand is the brand name itself. Healthy Choice, Kraft and Heinz are 

among many brands competing in numerous food categories with little attention paid to building brand 

loyalty.  Shoppers who strongly prefer Heinz in the ketchup category will still choose Gerber in the baby food 

category.” 

Synlighet av varumärket (Brand recognition) har alltså missanvänds av beslutsfattare på 

bekostnad av varumärkeslojalitet. V. Kilmer (1994) citerar Quelch och Kenny, vilka anser att 

svaga linjeutvidgningar skapas på grund av att företagsledningar prioriterar ner långsiktiga 

mål för att istället fokusera på kortsiktiga och därmed uppfylla årliga finansiella krav.  

V. Kilmer (1994) vill dock poängtera att även pengar, bonus, optioner och lön driver fram 

32 



kortsiktiga beslut av beslutsfattare där linjeutvidgningar är ett tillvägagångssätt för de att 

snabbt erhålla en finansiell belöning. 

 

David R. Beatty (1994), VD för Weston Foods menar att vid en linjeutvidgning måste 

tillverkare undersöka omgivningen, evolutioner som sker inom olika målgrupper och  

linjeutvidgningar måste vara innovativa för att lyckas. Tillverkare möter en ökad konkurrens 

från bland annat återförsäljare som alltmer styr över sina hyllplatser och kunder samt lanserar 

egna märkesvaror (EMV). En innovativ linjeutvidgning där tillverkare diversifierar 

produktlinjer, lanserar nya produkter och gör om stora förpackningar till många små kan 

förstärka huvudvarumärket för att möta konsumenters krav och försvåra för återförsäljare 

att skapa supplement till produkten.  

 

John B. Balson (1994), VD för Sandhill Group menar att linjeutvidgningar måste dra 

fördelar av sina huvudprodukter och samverka med varumärkesbilden för att lyckas och att 

linjeutvidgningar lider av att allt för stor fokus sätts direkt på kannibaliseringseffekten istället 

för att undersöka konsumenters respons. Vidare anser han att exempelvis Coca-Cola light 

linjeutvidgningen har långsiktigt och anmärkningsvärt skadat försäljningsvolymer och 

marknadsandelar av huvudprodukten, om nya varumärken istället hade skapats hade 

företaget idag tjänat mer på dem.  

5.5 Fallstudier 

5.5.1 Procter & Gamble 

En del företag har rationaliserat sina produktlinjer, exempelvis annonserade Procter & 

Gamble 1992 att 15-25 % av produkter som sålde trögt skulle sluta säljas. Orsaken till detta 

var på grund av hot från återförsäljare samt att tillverkningen och logistiken blev svårare och 

dyrare. Åtgärderna medförde att mindre produktiva produktionsanläggningar lades ner, 

marknadsföringskostnader minskade, marknadsföringsresurser fördes över till de starkaste 

varumärkena och hyllutrymme skapades för nya och genuina produkter. (Quelch & Kenny, 

1994) 
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5.5.2 Coca-Cola & Pepsi 

Idag kan konsumenter i England och USA välja mellan fem och sju olika smaker av Coca-

Cola light. Vid lansering av Coca-Cola light citron följde Pepsi efter med lansering av citron- 

och limevarianten Pepsi Max Twist. Efterfrågan på läskedrycker har på långsikt minskat vilket 

har gjort att Coca-Cola och Pepsi försökt locka till sig kunder genom att ständigt skapa nya 

smaker och erbjudanden under begränsad tidsperiod. Vid en studie av Mintel kom man fram 

till att mer än 80 % av 15-24 åringar dricker läskedrycker som Coca-Cola men endast 7 % 

provar nya produkter och endast 11 % provar Coca-Cola varianter som citron och vanilj.  

Vid intervjuer gjorda av Choueke (2005) med olika återförsäljare nämner majoriteten av de 

att Coca-Cola:s linjeutvidgningar inte har sålt bra och att man haft problem med att 

produkterna tar plats på hyllorna. En återförsäljare trodde inte att linjeutvidgningen av Coca-

Cola light lemon skulle klara en säsong till. En annan ansåg att Coca-Cola och Pepsi noggrant 

skyddar sig mot kannibaliseringseffekten genom att locka till sig nya kunder vid varje ny 

linjeutvidgning. 

 

Vid lanseringen av Coca-Cola Zero, som skulle vara lika kalorisnål som Coca-Cola light men 

som skulle smaka som original Coca-Cola gjorde konsumenter förvirrade. Vidare 

misslyckades Coca-Cola och Pepsi vid produktlanseringar av Diet Coke Splenda, Coca-Cola C2 

och Pepsi Edge då de hade svårigheter att marknadsföra mellankalorisnåla läskedrycker. Pepsi 

annonserade maj 2005 att Pepsi Edge skulle sluta säljas. C2 fortsätter att säljas trots att den 

endast har 1,2 % marknadsandelar av dietläskedrycksindustrin. (Mark Choueke, 2005)  

 

 

5.6 Intervjuer 

5.6.1 Claes Ekström, Category Manager Cloetta Fazer 

Ekström börjar med att poängtera vikten av innovativ produktutveckling. Han beskriver hur 

Cloetta Fazer arbetar enligt en tydlig process. Speciella team tar in trender och observationer 

från marknaden. Utifrån det sammanställs rekommendationer till koncernledningen som 

sedan tar fram prioriterade områden. De utvalda produktområdena genomgår sen kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar, innan några kommer genom nålsögat och får gå till 
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produktutveckling. Cloetta Fazer har en produktframhållning på cirka tre år. ”Godistillverkning 

är mycket mer komplicerad än vad folk tror. Man måste testa hållbarhet, smak och hur olika ämnen 

reagerar med varandra.” 

 

Några orsaker till att man prioriterar linjeutvidgning är att det behövs mindre investeringar, 

det finns beprövade förpackningar, marknadsföringskostnaderna är lägre och 

omställningarna i produktionen är enklare än för en helt ny produkt. Besluten vilka 

produkter som ska linjeutvidgas grundas mycket på vidareutvecklingsstrategierna av de 12 

prioriterade varumärkena. Ekström poängterar vikten av att ha tydliga varumärken där man 

kan komma med nyheter som kunderna vågar prova, det medför en volymökning för hela 

segmentet. Andra fördelar med linjeutvidgning är att det håller varumärket levande. 

 

Om ett företag inte har en tydlig strategi för sin linjeutvidgning kan det finnas vissa risker 

med linjeutvidgning, enligt Ekström. Han menar att Cloetta Fazer försöker att sätta tydliga 

gränser för att ha kontroll på produktutvecklingen, ”vi får inte utgå från att vi ska fortsätta 

produktionen bara för att kunden accepterar produkten”.  Ekström inflikar att man inte kan 

”stretcha” ett varumärke hur mycket som helst. Även om varumärket hålls levande, volymen 

ökar och konsumenten köper produkten kan det gå så långt att varumärket blir för otydligt 

att det minskar i värde. Ekström gav modemärket Pierre Cardin som ett exempel på där det 

gått fel.  Ekström sammanfattade det som att Pierre Cardin lanserade för många produkter 

under samma varumärke, vilket slog tillbaka mot Haute Couturekollektionen som var 

ursprungsprodukten.   

 

En annan parameter som kan påverka försäljningsvolymen är de kannibaliseringseffekter 

som influerar linjeutvidgningen.  Enligt Ekström så beror ofta kannibaliseringseffekten på 

hur dominerande man är i segmentet och hur stort segmentet är. På det stora hela ser inte 

Cloetta Fazer kannibalisering som ett stort problem. I de flesta fall så växer 

produktsegmentet även om originalprodukten kan minska något, ”Polly sortimentet ökade 

bra när Polly Orange introducerades”. Cloetta Fazer använder inte linjeutvidgning för att 

genom kannibalisering fasa ut gamla produkter. Ekström tog istället Gillette som ett exempel 

när de fasade ut sina tvåbladshyvlar mot trebladshyvlar. När Ekström skulle beskriva 

framgångsfaktorerna inom linjeutvidgning så rangordnade han de tre viktigaste. 
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1. Varumärket måste vara starkt. 

2. Produkten måste passa under varumärket, den måste ha en egen identitet. 

3. Marknadsföringen måste vara rätt utformad och produkten måste få ta plats och 

synas i butiken. 

Han beskrev Tutti Frutti konfektyrfamiljen som ett bra exempel på en lyckad linjeutvidgning, 

man blir glad av färgerna och de nya exotiska smakerna ligger i tiden. Linjeutvidgning passar 

inte alla produkter och enligt Ekström är ett mindre prioriterat område de ”generiska” 

produkterna. Det är de produkter där fler företag kan använda produktnamnet, som t.ex. 

Polkagrisar. Han hade bla svårt att se att en linjeutvidgning av Polkagrisar med lakritssmak 

skulle bli lyckad. 

 

På Cloetta Fazer sker produktutvärderingar kontinuerligt. Ekström berättar att man redan 

efter ett par veckor ganska klart kan se om en linjeutvidgning blir lyckad eller inte. Efter ca 

ett år gör de sedan en utvärdering av hela processen. Ekström redogör för Cloetta Fazers 

strategi för exponering av varumärken. Det skiljer till exempel mellan de olika länderna.  

I Finland är Fazer ett mycket starkt varumärke vilket gör att det legitimerar en god kvalitet 

på produkten. Produktvarumärket blir i många fall sekundärt. I Sverige är 

produktvarumärkena istället mycket starka och man försöker därför framhäva dem vid 

linjeutvidgningar.  

 

I butiken är det viktigt att förhandla till sig rätt platser under lansringsprocessen. De nya 

linjeutvidgningarna måste synas ute på ”spontanplatser” i butiken. Ekström berättar att man 

samtidigt använder multipriser och sampling för att väcka kundernas intresse för de nya 

linjeutvidgade produkterna. Han tar även upp butikernas egna märkesvaror (EMV), som en 

parameter man måste beakta i produktutvecklingsarbetet. Cloetta Fazer måste vara snabbare 

på att ta fram nya produkter och hålla varumärkena vid liv. Har man ingen genomtänkt 

produktutveckling och varumärkesbyggande kan till exempel ICA själva producera äldre 

generiska produkter som t.ex. ”ICA´s Geléhallon” och konkurrera på det segmentet. 

Ekström betonar att Cloetta Fazer måste ha ett varumärke som ger en upplevelse eller har en 

verkligt unik identitet som gör att kunden väljer Cloetta Fazers produkt. 
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5.6.2 Håkan Olausson, nyckelkundssäljare Cloetta Fazer Stockholm 

Olausson börjar med att berätta om hur viktigt han som säljare känner att det är att ha starka 

varumärken i säljportföljen. Då många av butiksavtalen skrivs centralt måste han ha starka 

produkter för att få rätt exponeringsytor för till exempel linjeutvidgningar.  

 

Linjeutvidgningarna syns mer och mer i butikerna enligt Olausson. Det är inte bara olika 

smaker som kommer fram, utan ett av de senaste prioriterade områdena är 

situationsanpassad linjeutvidgning. Det innebär att man utgår från var man äter produkten, 

till exempel finns nu små Kexchoklad i en påse som kan tas med i bilen. Även storleken på 

påsen är viktig, Cloetta Fazer har på senare tid tagit fram mindre påsar för att kunderna ska 

äta upp dem snabbare och inte spara dem hemma i något skåp. 

 

Enligt Olausson missade Cloetta Fazer nästan helt starten på att mörk choklad snabbt blev 

otroligt populär. Nu smyger man in via kända varumärken som till exempel Center dark. 

Butikscheferna tycker att det är mycket positivt när något händer med produkterna. En 

produkt som varit mycket framgångsrikt enligt Olausson är Plopp Café latte. Han berättar 

också att han har uppfattningen av att även om linjeutvidgningen floppar så går försäljningen 

av originalet bra, det stärker hela varumärket.  

 

Olausson tycker att produktutvecklarna sköter sig bra men berättar att både de och säljarna 

blev tagna på sängen när linjeutvidgningen av Blockchoklad blev väldigt populär. Cloetta 

Fazer hade delvis missat ”dessert” trenden för till exempel högtider som nyår. Man trodde 

kunderna bara hade Blockchoklad till att baka. Cloetta Fazer har nu tagit fram flera nya 

linjeutvidgningar av det sortimentet. Olausson nämner spontant att de största misslyckade 

linjeutvidgningsprojekten som han kommer ihåg var när man lanserade popcorn med 

chokladöverdrag. 

 

Enligt Olausson märks det att Cloetta Fazer nu satsar mycket på linjeutvidgning av starka 

varumärken, samtidigt rationaliserar man bland alla varumärken. Kunderna ser att ”nu 

händer det något” bland de gamla starka varumärkena. Olausson känner att 

produktportföljen måste hållas levande då vissa av kedjornas egna märkesvaror (EMV) 

börjar ta plats i hyllorna. För att marknadsföra linjeutvidgningar tar Olausson kontakt med 
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butiken och lanserar vissa kampanjer. Rabattkuponger med köp 3 betala för 2, är otroligt 

viktigt vid linjeutvidgning. En kund som brukar köpa Polly röd och Polly blå tar nu chansen 

att även prova Polly orange! Olausson klargör att produktförpackningen är viktig, men en 

annan viktig trend är att fokusera på displaymaterialen och skyltställen. De kommer helt 

färdiga på pall till butik, snygga och fyllda med produkter. Produkten och 

produktförpackningen är ibland samma, men man övertygar affären att ta in den igen även 

fast bara själva ytteremballaget är nytt!  

 

Olausson är medveten om att det sker viss kannibalism ute i butiken. Till exempel så 

kannibaliserar Kexchoklad 100g (bättre marginal för butiken) med storsäljaren Kexchoklad 

55 g, men det finns marknad för båda och Kexchoklad 100g ska konkurrera med Marabous 

200g chokladkaka. Han berättar att även Mums Mums 4 pack säljer lika bra, trots att det på 

stormarknader även finns i 16 pack.  

5.6.3 Bernard Lüthi, strategikonsult på Kairos Future 

Bernhard Lüthi är strategikonsult på Kairos Future, nordens ledande strategikonsult och 

framtidsanalys företag. Under de senaste åren har Bernhard bedrivit forskning samt hjälpt 

företag med frågor som rör varumärkesstrategier. Hans specialområden är konsumenter, 

konsumtion och värderingar. Han är bland annat ansvarig för Kairos 

konsumentforskningsnätverk Agora Konsument och har skrivit ett flertal rapporter om 

konsumtion och konsumentbeteende. Nedan följer en sammanställning av Bernhards tankar 

kring linjeutvidgningar. 

 

Det finns fyra anledningar till varför företag väljer linjeutvidgningar som strategi. En 

anledning är att man vill ta upp mer hyllplats. Ju mer man utvidgar sina produkter desto mer 

hyllplats får man. Det i sin tur leder till betydligt större försäljningsvolymer samtidigt som 

man skapar hinder för andra varumärken att exponeras. Det leder med andra ord till både en 

defensiv och offensiv strategi. Man brukar säga att butikerna är de bästa 

marknadsföringsplatserna. Ett typexempel på detta är Läkerol som alltid har väldigt bra 

hyllplatser, ofta längst fram vid kassorna som är lite av ett drömläge för många varumärken. 

Ju fler smaker de har desto längre fram får de stå. 
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Den andra anledning är att linjeutvidgningar skapar ett nyhetsvärde som man kan skylta och 

skapa uppmärksamhet med. Det är väldigt viktigt att hålla varumärken aktuella, speciellt i 

den ökade konkurrensen som råder idag. 

 

Den tredje anledningen är att det är en relativt billig innovation. Man vågar inte riktigt sikta 

högre och väljer därför den enkla vägen och framställs som innovativa. Det är oftast en 

väldigt simpel form av innovation, man släpper nya smaker på produkter. Frågan är hur 

länge man kan mata konsumenterna med den typen av innovation innan de blir mättade.  

Den fjärde och sista anledningen är att man når ut till fler människor. Produkterna blir mer 

individualiserade och man mättar fler preferenser. 

 

Starka varumärken som tål töjning och som kan utnyttjas utan att skada det symboliska 

värdet är oftast de som väljs till linjeutvidgningar. Indikationer på detta är ytterst viktigt 

innan man tar beslut. Man kan exempelvis mäta kännedom genom markandsundersökningar 

och undersöka tidigare försäljningsstatistik. Samtidigt får varumärket inte heller vara för 

starkt och livsstilsvarumärken är också väldigt känsliga. Man missar ofta hur expansivt 

varumärket är om man inte genomför grundliga förstudier. Coca Colas linjeutvidgningen 

”New Coca Cola” är ett typexempel på detta. I ett försök att slå tillbaka Pepsi, lanserade man 

en sötare variant av Coca Cola, detta resulterade i en minskad försäljning för hela 

produktkategorin och därmed förlorade marknadsandelar. 

 

Fördelen med att linjeutvidga är egentligen att man skapar lojalitet. Detta sker genom att 

man dominerar hyllplatserna ute i butikerna, framstår som innovativa genom enklare 

förändringar, skapar nyhetsvärde hos produkterna och mättar fler preferenser. Den största 

nackdelen är att man fastnar i en primitiv sorts innovation. Hur många olika smaker av Festis 

orkar man egentligen med? Risken är liten med detsamma gäller för potentialen. Sen finns 

det ju alltid en risk att utvidgningarna bidrar till kannibaliserar inom produktkategorin men 

det spelar egentligen inte så stor roll. Det finns produktchefer som hanterar den 

problematiken. Det bästa sättet att komma ifrån sådana risker är att skapa alternativ som är 

tillräckligt unika och som når till annorlunda målgrupper. För att lyckas med 

linjeutvidgningar måste man förstå marknaden. Man måste förstå sin målgrupp men även 

andra målgrupper, potentiella kunder. Genom att utveckla produkter i samarbete med 
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kunderna blir chanserna till framgång betydligt större. Kexchoklads nya snackpåse är ett bra 

exempel på en lyckad utvidgning. Med den nya förpackningen når man ut till samma 

målgrupp men i nya scenarier. 

 

Linjeutvidgningar behöver inte nödvändigtvis vara billigare än att ta fram helt nya produkter. 

Det är givetvis billigare att ta fram en linjeutvidgning men marknadsföringskostnaderna kan 

bli väsentligt högre då man måste lära om befintliga kunder och nå ut till nya. 

Ett annat problem med linjeutvidgningar är att de oftast är väldigt kortsiktiga. Som 

produktchef vill man se snabba resultat. En anledning till detta är att omsättningen på 

produktchefer är relativt höga och det leder till att de fastnar i linjeutvidgningar och blir 

därför inte särskilt innovativa. Man fastnar i utvidgningar av smaker istället för att ta fram 

grundläggande innovationer som nya affärsmodeller och distributionskanaler. Kortsiktigt ser 

dessa investeringar väldigt lukrativa ut men i ett längre perspektiv kan varumärket skadas. 

Linjeutvidgningar är bra med räcker inte att endast förlita sig till den strategin. 

Det finns många sätt att utvärdera en linjeutvidgning på. De enklaste är att titta på ökningen 

i försäljning och marginaler. Inträdesbarriärerna som bildas mot konkurrenter är också ett 

intressant nyckeltal dock lite mer komplicerat att mäta. Det mest intressanta för 

produktcheferna är hur själva avkastningen på investeringen ser ut (Return On Investment). 
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6 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att söka förståelse för den allt vanligare expansionsstrategin linjeutvidgningar. 

För att utreda detta på ett systematiskt sätt delades syftet in i fyra frågeställningar. Dessa kommer nu att 

besvaras i kronologisk ordning. Slutsatserna bygger på information inhämtat från forskningsartiklar, 

statistiska analyser i form av tidigare case-studier samt intervjuer med experter inom området. 

6.1 Strategier och mål bakom linjeutvidgningar av snabbrörliga 

konsumentvaror 

Linjeutvidgningar kan vara både defensiva och offensiva. Det primära målet är att skapa och 

förstärka lojaliteten gentemot varumärket. Genom att lansera nya produkter inom samma 

varumärke förstärker man modervarumärket och får konkurrensfördelar i form av hyllplats 

ute i butikerna. Ökade hyllplatser innebär i sin tur både defensiva och offensiva fördelar. 

Defensivt i form av inträdesbarriärer mot konkurrenter som får mindre möjligheter att 

exponeras ute i butikerna. Offensivt i form av ökad exponering som i sin tur leder ökad 

försäljning. Fler smaker och förpackningsalternativ innebär även att ett bredare kundsegment 

attraheras och fler preferenser tillgodoses. En annan form av defensiv linjeutvidgning är 

lanseringar av produkter vars syfte är att matcha konkurrenternas utbud. Exempel på detta är 

light alternativ inom läskdrycker, dessa kallas även me too, alltså att även jag som tillverkare ska 

erbjuda dessa alternativ då konkurrenterna gör det. Linjeutvidgningar gör det även möjligt 

för företag att penetrera nya marknader med modervarumärkets rykte som garant. Cloetta 

Fazer använde detta bland annat när man delvis missat trenden med mörkchoklad. Genom 

att utnyttja ett av deras starkaste varumärken kunde de snabbt vara med och konkurrera 

inom det segmentet.    

 

Linjeutvidgningar tenderar även att tåla högre prissättning samt resulterar ofta i en ökad 

konsumtion av kunderna. Kortsiktigt innebär detta ofta en väldigt snabb ökad försäljning till 

relativt låga risker jämfört med ny produktutveckling. Med andra ord innebär denna strategi 

initialt låga kostnader och låga risker och resulterar i en billig och relativt simpel innovation 

Vidare skapar linjeutvidgningar ett nyhetsvärde som är ytterst viktigt på dagens marknad 

med kontinuerligt ökande konkurrens. 
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6.1.1 Val av produkter som linjeutvidgas 

Generellt sett är det lämpligast att linjeutvidga starka varumärken. Indikationer på detta 

erhålls enklast via marknadsundersökningar samt försäljningsstatistik. Valet av produkt kan 

vara känsligt då varumärket inte heller får vara för starkt. Livsstilsvarumärken med hårt 

förknippade associationer bör helst undvikas. 

6.2 Avgörande framgångsfaktorerna vid linjeutvidgningar inom 

snabbrörliga konsumentvaror 

Ett antal faktorer har kartlagts som viktiga för framgång. Dessa bygger till stor del på de 

tidigare case-studierna som beskrevs i empiriavsnittet. Studierna bygger på kvantitativa 

analyser på datamaterial från företag verksamma i snabbrörliga konsumentvarubranschen. 

Många av framgångsfaktorerna kan upplevas som logiska eller självklara, att de bevisligen 

korrelerar med linjeutvidgningars framgång i form av ökad försäljning medger dock en tyngd 

som inger en trygghet i slutsatserna. Framgångsfaktorerna är uppdelade i två grupper, 

varumärkesrelaterade faktorer (se tabell 1), som representerar faktorer förknippade till själva 

varumärket och utformningen av produkten, samt företagsrelaterade faktorer (se tabell 2) 

som syftar till företagets karakteristika och dess kompetenser. 

 Varumärkesrelaterade framgångsfaktorer 

Linjeutvidgningar av starka varumärket är mer framgångsrika än utvidgningar av svaga. 
(Varumärkets styrka förklaras av dess dominans i markanden) 
Linjeutvidgningar av symboliska varumärken lyckas bättre 
(Symboliskt värde syftar till associationerna som skapas hos konsumenterna) 
Linjeutvidgningar som uppmuntrar merköp, antingen genom strategiskt utformade 
förpackningar eller genom specialerbjudanden. 

Linjeutvidgningar som innebär en förändring i smak eller förpackning 
(Förändringar i kvalitet har motsatt effekt) 

Tabell 1 Varumärkesrelaterade framgångsfaktorer 
 

42 



 

 Företagsrelaterade framgångsfaktorer 

Företagets storlek och kompetenser inom markandsföring spelar en viktig roll för 
framgångspotentialen. 
 
Linjeutvidgningar där stora satsningar läggs på marknadsföring och där mycket stöd ges 
är mer framgångsrika än när stödet är begränsat. 
 
Linjeutvidgningar som introduceras tidigt i produktkategorin är mer framgångsrika än de 
som introduceras senare. Detta gäller dock endast om dessa är utvidgningar till starka 
varumärken. 

Tabell 2 Företagsrelaterade framgångsfaktorer 

 
Välplanerade linjeutvidgningar framtagna i samarbete med kund lyckas i större uträckning 
än mindre planerade lanseringar. 
Linjeutvidgningar som är väl differentierade från modervarumärket för att locka nya 
kunder tenderar att lyckas. 

6.3 Risker vid linjeutvidgning 

Det förekommer alltid risker vid lanseringar av nya produkter. I denna undersökning har 

många potentiella risker belysts. Tidigare forskning lägger olika stor vikt på dessa risker men 

generellt sett betraktas kannibalisering och utspädning av modervarumärket vara de absolut 

största riskerna.  

 

Kannibaliseringseffekten är en nästan ofrånkomlig risk vid linjeutvidgningar. Detta har efter 

expertintervjuerna dock visat sig vara en relativt lågt prioriterad risk. Ofta innebär 

linjeutvidgningen en ökad försäljning till högre priser vilket mildrar effekterna av 

kannibaliseringen. Vissa forskare menar att riskerna är stora och kan ibland ha förödande 

konsekvenser, medan andra inte lägger lika stor vikt vid det. Utifrån intervjuerna framgick 

det att man inte ser sådana risker som särskilt allvarliga och att produktchefer ofta hanterar 

kannibaliseringsproblematiken utan större problem.  

 

Utspädning av modervarumärkets värde har också diskuterats som en betydande risk i 

forskningen. Detta sker vid dåligt planerade linjeutvidgningar, där budskapet inte når fram 

till kunderna och resulterar i negativa associationer till hela varumärkesportföljen. 
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En annan potentiellt farlig risk är att man endast förlitar sig till linjeutvidgningar och blir 

därför väldigt kortsiktig i utvecklingsarbetet. Då omsättningen på produktchefer är hög 

tenderar de att söka snabba och kortsiktiga resultat. Man väljer en billig innovation och 

satsar på att förändra smaker och förpackningar istället för nytänkande och 

produktutveckling i samarbete med kunden. 

7 Avslutande diskussion 
Nyfikenhet och förundran, dessa var motiven till att söka förståelse om 

linjeutvidgningsstrategier. Författarnas initiala fundering var, varför företag inom 

snabbrörliga konsumentvaror väljer att linjeutvidga sina varumärken när 

kannibaliseringseffekter är ett faktum. Författarna var överens om att förtjänsten torde bli 

begränsad då en möjlig ökning i försäljning av den nya lanseringen skulle slås ut av ökade 

hanterings-, produktions- och marknadsföringskostnader. Det kändes dock osannolikt att en 

sådan strategi skulle vara olönsam, med tanke på den stora utsträckningen i vilka dessa 

används.  

 

Genom djupgående litteraturstudier, personliga intervjuer samt en genomgång av ett antal 

större case inom forskningsområdet har författarna sökt och hittat svaren till 

forskningsfrågorna kopplade till syftet. 

 

Det som tycktes vara den största risken, kannibalisering, visade sig vara ett beräkneligt, 

hanterbart problem. Den är oundviklig och ibland till och med efterfrågad. För de lyckade 

linjeutvidgningarna innebar lanseringar ofta en relativt hög procentuell ökning av 

konsumtionen vilket bidrar till att riskerna kring kannibalisering inte ses som förödande. 

Bernard Lüthi menar att kannibaliseringsrisker inte spelar så stor roll, det finns 

produktchefer som hanterar den problematiken. Denna attityd till kannibalisering kunde 

även urskiljas i de flesta artiklar som studerades. En av studierna (Nijssen 1999) tydde på att 

de linjeutvidgningar som innebar en förändring i smak eller förpackning var de som 

resulterade i allra bäst resultat. Det är just dessa typer av utvidgningar som författarna initialt 

trodde skulle leda till de största kannibaliseringseffekterna, men så är tydligen inte fallet. 

Detta beror troligtvis till stor del på det ökade variationssökandet och behovet som har 

uppstått bland konsumenter. Genom att lansera fler alternativ på smaker och t.ex. 
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situationsanpassade förpackningar kan man täcka in en större målgrupp och därmed mätta 

fler preferenser. Men hur länge nöjer sig dagens konsumenter med dessa primitiva 

förändringar? Konsumenterna blir alltmer kritiska och professionella i sina konsumtionsval, 

samtidigt som de blir mer emotionella i sina val. Vidare blir konsumtionen alltmer 

individualiserad och intresseorienterad och man utgår mer från begär än funktionella behov. 

Detta, samtidigt som konsumenter alltmer överexponeras av både produkter samt 

kommersiella budskap. 

 

Det som visade sig vara den största farhågan med linjeutvidgningar var risken att späda ut 

modervarumärkets värde. Eftersom linjeutvidgningen livnär sig på modervarumärket innebär 

misstag i att kommunicera ut budskapet med linjeutvidgningen att hela varumärkesportföljen 

kan ruineras. Uppfattningarna om detta är dock något splittrade. En linjeutvidgning kan 

skada modervarumärket och försvaga kundlojaliteten men i grund och botten så borde en 

ökad ockupering av hyllplatser, vilket är ett av målen med linjeutvidgningar, leda till en ökad 

kundlojalitet. Produkter som är välexponerade och lättare att få tag i bör i längden locka till 

sig en lojal skara av konsumenter. Frågan kring hyllplatskriget är dock ingen struntsak, 

inköpare jobbar på heltid med att planera och fördela platserna för att nå en optimal 

förtjänst. Än en gång har starka väletablerade varumärken förtur på de bästa hyllplatserna, ju 

närmare kassorna, desto bättre. Håkan Olausson, nyckelkundsäljare på Cloetta Fazer 

förklarade under intervjun sin oro över det ökande antalet linjeutvidgningar kontra 

hyllplatserna som inte kan utökas i samma utsträckning. Olausson räknar med att en rejäl 

upptrappning i hylldramat med Cloetta Fazers konkurrenter under de kommande åren. 

Ökade antal hyllplatser uppfyller flera funktioner. Med en ökad exponering kommer en ökad 

försäljning samtidigt som man skapar barriärer mot andra varumärken som hamnar i 

skuggan. 

 

Även om det talas mycket om att skapa barriärer mot konkurrenter och mätta det ökande 

varierande behovet bland konsumenter tror författarna till denna uppsats att en av de 

viktigaste anledningarna, om inte den viktigaste inom linjeutvidgningar är att skapa ett 

nyhetsvärde. Människan är i sin natur nyfiken, vi behöver påminnas och vi lockas ofta till 

nyheter. Bernard Lüthi följer samma resonemang och menar att det är väldigt viktigt att hålla 

sina varumärken aktuella, detta blir allt viktigare med den ökade konkurrensen som råder. 
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Alla dessa motiv kan egentligen bakas in i en endaste viktig faktor, lojalitet. Samtliga fördelar 

som har nämnts leder i slutändan till någon form av lojalitet till produkten i fråga. Skapar 

man och underhåller lojala kunder, så kommer företaget troligtvis att behålla eller öka sina 

marknadsandelar. 

 

En intressant teori, som enligt författarnas tas upp alldeles för ytligt i tidigare forskning, är 

kortsiktigheten i linjeutvidningsstrategier och de bakomliggande faktorerna till att dessa ändå 

prioriteras som strategi. Som högt uppsatt chef bedöms man egentligen bara på finansiellt 

resultat och tillväxt i markanden. Bernard Lüthi konstaterade att omsättningen på 

produktchefer är relativt hög vilket innebär att deras tid ofta är begränsad och man vill 

därför nå snabba resultat. Detta tror författarna är en av de viktigaste anledningarna till att 

man väljer linjeutvidgningsstrategier. De är ofta beprövade och därför mindre riskabla. 

Många forskare menar även att denna strategi är billigare. Att det blir billigare att ta fram och 

hantera linjeutvidgningar känns ju logiskt. Däremot känns markandsföringen, som ofta 

förklaras vara billigare vid linjeutvidgningar inte lika självklar. Utifrån egna erfarenheter 

upplever författarna att reklam för linjeutvidgningar visas i samma utsträckning som för helt 

nya produkter. Ibland kan företagen till och med behöva öka sina marknadsföringsåtgärder 

för att ”lära om” kunderna, samt nå ut till nya. Hursomhelst innebär 

linjeutvidgningsstrategier totalt sett mindre risker och mindre kostnader i ett kortare 

perspektiv. Produktchefen i fråga får sin fina statistik på ökad försäljning och en ökning i 

produktsortimentet. Efter några år kommer det en ny produktchef som använder sig utav 

samma strategi och detta pågår i några cykler, men vad händer när behovet är mättat? Vad 

händer när smakerna och förpackningarna har nått sin kulmen och kunderna inte längre 

förstår sig på linjeutvidgningen? Och hur påverkar det slutligen modervarumärket? 

 

Linjeutvidgningsstrategier är mycket värdefulla, men det är absolut inte en outtömlig källa. 

Förr eller senare kommer behoven som enklare linjeutvidgningar uppfyller att mättas. 

Optimalt är att hitta en balans mellan utvidgningar och produktutveckling. Bernard Lüthi 

poängterar detta och ser en stor risk i att fastna med endast linjeutvidgningar, eller som han 

utryckte det ”billig innovation”.  
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I framtiden hoppas författarna se stora förändringar inom produktutvecklingen av 

snabbrörliga konsumentvaror. Ny teknologi och nya kommunikationskanaler utvecklas 

ständigt, detta bör dagens produktutvecklare ta tillvara på i en mycket större uträckning än 

idag. Ordspråket lyder, man lär sig av sina misstag. Kanske behöver markanden skakas om 

av besvikna kunder som överger deras produkter innan man vågar sticka ut ur mängden och 

satsa på fler nytänkande innovationer. 
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Bilagor 

Intervjumall  

Cloetta Fazer, övergripande Intervjumall Linjeutvidgningar 

Namn:  

Yrke:  

1. Utveckla i grova drag hur Cloetta Fazer arbetar med sin innovativa 

produktutveckling. 

2. Vad har du för erfarenhet av varumärkesstrategier? 

3. Varför väljer ert företag att linjeutvidga?  

4. Vilka produkter linjeutvidgas och vad baseras besluten på? 

5. Vilka är fördelarna med att linjeutvidga? 

6. Vilka är nackdelarna/riskerna med att linjeutvidga? 

    Hur kan dessa motverkas? 

7. Är kannibaliseringeffekter oundvikliga vid linjeutvidgningar?  

Kan det motverkas? 

Kan de vara positiva?  

8. Hur skapar man en framgångsrik linjeutvidgning? 

    Vilka är framgångsfaktorerna? 

9. När tycker du att det är lämpligt/mindre lämpligt att linjeutvidga? 

    Exempel på någon lyckad linjeutvidgning. 

    Exempel på någon mindre lyckad linjeutvidgning. 

10. Hur utvärderas linjeutvidgningar? 

11. Varför exponerar företag sitt varumärke med linjeutvidgningar?  

      Finns det bättre alternativ? 

12. Hur påverkar linjeutvidgningar ett företags övriga produkter inom 

produktkategorin? 

13. Vilka attribut ska modervarumärket ha som linjeutvidgas? 

14. Vad ser du som fördelen med att mycket hyllplats i butik?  

(Exponering, psykologiska effekter, ökad sannolikhet för köp vid spontan köp…) 
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15. Är det speciella marknadsföringsstrategier i butik vid linjeutvidgning, t.ex. köp 3 

betala för 2? 

16. Med de större kedjorna sluts det mer och mer centralavtal, vilka reglerar  

utformningen av bla ”planogram”. Påverkar de er strategi kring 

produktutveckling/linjeutvidgning? 

17. De större kedjorna prioriterar sina egna märkesvaror  (EMV)  Påverkar de er 

strategi kring produktutveckling/linjeutvidgning? 

Övrigt 

Vid linjeutvidgning kan man ändra utformningen på produktens förpackning.  

Vår uppfattning är att även skyltställ mm har en stor påverkan av köpbeslut.  

Hur arbetar ni med det, hur benämner ni det området. Några speciella tankar kring 

det vid linjeutvidgning? 

Allmänna kommentarer om linjeutvidgningar överlag? 

 

Intervjuobjekt: 

Cloetta Fazer 

Håkan Olausson, Nyckelkundssäljare Region Stockholm  

Claes Ekström, Category Manager  

Kairos Future 

Bernhard Lüthi, Senior strategikonsult 
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