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Forord 

Følgende Kandidatafhandling er skrevet på linjen Økonomisk Markedsføring (EMF) og dermed 

afslutningen af uddannelsen på Copenhagen Business School (CBS).  

Begge studerende har deltaget ligeligt, i forbindelse med udfærdigelsen af nærværende kandidataf-

handling.   

 

Der findes tre forskellige typer af kandidatafhandlinger, som vi i det følgende vil beskrive og relate-

re nærværende afhandling. 

Videnskabeligt forankrede konsulentopgave, der har til formål at løse en konkret opgave for pro-

blemejeren, og dermed en opgave der kan anvendes i praksis for virksomheden. Opgaven skal såle-

des med udgangspunkt i en teoretisk og empirisk strukturering udgøre en konkret indstilling til pro-

blemejeren.  

Løsning af et erkendelsesmæssigt problem. Formål er her, at løse en teoretisk problemstilling. Det 

teoretiske problem kan bunde i en inkonsistens i eksisterende teori eller imellem undersøgelse eller 

identificerede modsætninger i forskellige teorier inden for samme felt. 

Pilotprojekt til en ph.d. – afhandling. Dette udarbejdes somet pilotprojekt til en ph.d. Projektet skal 

overordnet indeholde teorimæssige begrundelser, grundige metodemæssige overvejelser, analyser 

og konklusioner. Det helt særlige ved et sådan projekt er, at det ikke asluttes med en ”slutning”, 

men ender op med en ny projektbeskrivelse og derved et pilotprojekt. 

Vi har i vores afhandling, valgt en kombination af de to ovenstående tilgange.  Denne afhandling 

indeholder teorimæssige begrundelser samt grundige metodemæssige overvejelser, analyser og 

konklusioner i henhold til ovenstående. Vores afhandling er således et bredere casestudie der både 

inddrager teori og emperi, samt diskussion af dette. Ydermere har vi identificeret en teoretisk pro-

blemstilling i den inkonsistens der eksisterer i teorien vedrørende brand extensions. Vi vil derfor 

styrke vores afhandling med en forklarende model, som ydermere bliver udgangspunkt for en test af 

udvalgte faktorers relevans. 

Vores tilgang til opgaven har således elementer af pilotprojektet, hvor vi selv laver en test, afhand-

lingen vedrører et løsningen af et erkendelsesmæssigt problem. 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

3 
 

Executive summary 

The use of brand extension as a branding strategy has grown in popularity over the last decades. 

History shows companies like Virgin, which started as a record shop, expanding into radio stations, 

airlines and travel agencies. This example suggests that different product features not necessarily 

has to “fit” the brand. We found the aspect of what makes a brand extension successful particularly 

interesting to explore. Many new product launches are extensions of existing brands. Those can be 

seen as a less risky way to satisfy the consumer’s demands and needs, and a less expensive way 

also. Even though brand extensions are a popular strategy, it’s a complex matter and a process 

which is very difficult to control. The purpose of this master thesis is to gather and examine existing 

theory and supplementary case studies and through analysis put together a useful tool or model 

which can contribute to a successful brand extension.   

In other words the purpose of this master thesis is to identify which factors have a positive influence 

on the brand equity through brand extension. We present relevant brand theory. In this context we 

have discussed the concept of brand equity, brand identity and brand image which are all important 

factors in order to discuss brand extension. I short we define brand extension as when “a brand is 

represented in a category that is new to the company”.  

The main findings in the theory and the case studies has been assembled into a summary section, 

where the main criteria’s of brand extension success has been discussed and summarized in a brand 

equity context. Afterwards we conclude on this section, with the most important and relevant crite-

ria by arranging these into hypotheses and building our own model, which presents an overview of 

criteria for successful brand extensions including variables that all have a high level of abstraction. 

Afterwards the hypotheses were tested, by using a multiple regression on fictional brand extensions, 

to see which criteria explained the attitude towards brand extension the best. Our approach to the 

test was to use, two brands with low-involvement products and two brands with high-involvement 

products, to see if there were any difference in the results. 

Our findings in the test showed that ”fit”, concept consistency and competencies & resources are 

the most important variables on the attitude towards brand extension. Furthermore the results 

showed a difference in low- and high- involvement product brands. The attitude towards brand ex-

tension in low-involvement had a higher value, and therefore we concludes, that these had a larger 

chance of succeeding.     
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1. PROBLEMAFKLARENDE DEL 

1.0  INTRODUKTION 

I 1972 etablerede Richard Branson en musikforretning, Virgin Musik Store. I forlængelse heraf 

lancerede han Virgin Records, som var et pladeselskab. Bare 12 år efter lancerer han flyselskabet 

Virgin Atlantic og i direkte forbindelse med dette Virgin Holidays, som er et rejseselskab
1
. Siden-

hen har ”The Virgin Group” ikke stoppet med at ekspandere med nye ideer og nye koncepter på 

adskillige markeder. Dette har betydet at ”The Virgin Group” i dag har mere en 200 virksomheder 

fordelt på forskellige industrier omfattende finanssektoren, teleselskab, tog, biografer og musikfor-

retninger, for bare at nævne nogle af dem. Musikforretningen og pladeselskabet er relativt tæt rela-

terede brancher og man kan god forstå, at forbrugerne kan acceptere denne nye lancering, da man 

kan se en tydelig sammenhæng, ligesom man kan fra flyselskabet til rejseselskabet. Det er sværere 

at forstå, hvordan de kan gå fra at have en  musikforretning og et pladeselskab til et flyselskab, da 

disse produkter og brancher ikke umiddelbart kan associeres til hinanden.      

Først var det ”Vores øl” og nu er det også ”Vores tøj”. Carlsberg har lanceret sin egen kollektion af 

sports- og fritidstøj på de internationale markeder.
2
 Carlsberg har gennem deres fokus på fodbolden 

skabt et univers, der skal knytte Carlsberg til sport- og fritid, hvilket har skabt basis for at udvikle 

produkter relateret hertil. Produkterne omfatter boxer-shorts, t-shirts og Sweat-shirts, computerta-

sker samt andre assecories. De er dog ikke lanceret i Danmark endnu. 

Ralph Lauren, som oprindeligt er kendt for sine poloshirts, dækker nu udover tøjet, boligtekstiler 

såsom senge og håndklæder. Da tingene er lavet af de samme materialer, har de samme egenskaber 

i den forstand, at de giver forbrugeren komfort.   

Yamaha har ligeledes en lang række af produkter i deres portefølje, omfattende musikinstrumenter, 

lyd og video produkter, golfbiler, motorcykler, boligtekstiler, reservedele, specielle metaller, skibs-

motorer, musikuddannelse og sneskootere. På trods af alle disse produkter, formår virksomheden at 

udsende et forenet image af kvalitet og gode præstationer. 

                                                             
1 Taylor, David (2004): “Brand stretch” 
2 ”Carlsberg vil sælge tøj”, Jyllandsposten 05-06-2007 
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Alle disse ovenstående virksomheder tilbyder produkter som adskiller sig meget indbyrdes hvad 

angår produktegenskaberne. For mange virksomheder udvikler strategien sig rimelig logisk over tid. 

Med dette mener vi, at når virksomheden ser en mulighed i markedet, som de med udgangspunkt i 

deres kernekompetencer kan tjene penge på, og samtidigt ikke skader kernebrandet, så griber de 

den. Dette er dog ikke helt tilfældet for Virgin, hvilket vi finder interessant. Dette viser, at et brand 

kan indeolde flere produkter, hvor produktegenskaberne adskiller sig væsentligt, og samtidigt være 

succesfuldt. Det betyder ydermere, at det ikke nødvendigvis er produkterne og deres egenskaber der 

skaber indtrykket af et brand. Netop dette aspekt finder vi særdeles interessant med henblik på, at 

undersøge hvad der er med til at gøre en brand extension succesfuld. Hvordan et brand kan repræ-

sentere et bredt udvalg af produktkategorier, som ikke har nogle produktspecifikke ligheder, finder 

vi derfor særdeles interessant.      

1.1 BAGGRUND FOR EMNEVALG 

Gennem årene er der blevet lavet mange former for brand extensions med forskellige produktvari-

anter. Ud af de involverede virksomheder, der dækker alt fra almindelige forbrugsvarer til produkter 

i luksus-kategorien, er nogle mere succesfulde end andre. Brand extension teori er ikke noget nyt 

fænomen, da det har eksisteret siden 60’erne.
3
 Brandet blev i tiden efter oliekrisen, som konsekvens 

af et øget pres med henlik på prisreduceringer, miljø- og etiske hensyn, opmærksomme på, at deres 

ressourcer kunne genanvendes og blive udnyttet i andre sammenhænge. Brandet blev opfattet som 

et aktiv for virksomheden, og blev et nyt muligt grundlag for en forretningsstrategi. 

I dag bliver forbrugere udsat for flere og flere brands i stort set alle miljøer. Derfor er vigtigheden 

af, at udnytte de brands som har en stærk placering i forbrugerens hukommelse stor, da det styrker 

virksomhedens position. Op mod 90 procent af nye produktlanceringer er extensions af allerede 

eksisterende brands.
4
 Dette omhandler line extensions, hvor et brand benyttes til at lancere et modi-

ficeret produkt til et lignende marked. Brand extensions bliver defineret som ”a current brand 

name used to enter a completely different product class”.
5
 I henhold til dette, må over 90 procent af 

nye produkter, være resultater af extensions i en eller anden form. En virksomheds brand er et 

enormt vigtigt aktiv, hvorfor det skal håndteres med omhu.  

                                                             
3 Kapferer, Jean-Noel (2008): “The New Strategic Brand Management” 
4 Keller, K. (2007): “Strategic Brand Management” 
5 Aaker, David A. & Kevin Lane Keller(1990) 
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Brand extensions kan anskues som en mindre omkostningstung og mindre risikabel måde, hvorpå 

virksomheder kan tilfredsstille deres kunders efterspørgsel i forskellige segmenter. Dette ved an-

vendelse af et brand navn i stedet for et nyt navn til hvert produkt. Selvom brand extension er blevet 

en populær strategi, er det bestemt ikke nemt at styre denne proces, hvilket bliver illustreret ved de 

mange fiaskoer der har været på området gennem tiden. På trods af disse forbundne risici, er forde-

lene ved et godt håndteret brand omfattende. En ”god” brand extension strategi kan ses som en stra-

tegi hvor brand navnet støtter den givne extension. En ”meget god” brand extension bidrager ikke 

bare med et øget cash-flow, men styrker ligeledes brand navnet.
6
 For at opnå denne ”meget gode” 

extension, mener vi, at der er nogle meget vigtige faktorer der skal identificeres før en virksomhed 

udvider deres brand til at omfatte nye produktkategorier. For at blive en succesfuld og bæredygtig 

virksomhed er det selvfølgelig helt essentielt, at ens brandrelaterede aktiviteter er hensigtsmæssige i 

forbindelse med at opbygge brand equity. Som vi var inde på giver nogle af de artikler vi har læst 

udtryk for, at en ”meget god” brand extension styrker brand navnet og dermed brand equity. Dette 

bliver dog ikke forklaret nærmere i brand extension sammenhæng, hvorfor vi mener, at der er et 

lille hul i den teori, der eksisterer på området. Vi efterlyser derfor en større diskussion af brand ex-

tension i henhold til equity begrebet, således at øget brand equity ikke bare bliver et afledt resultat 

af en given brand extension, men i højere grad indgår i analysen af de aspekter der bidrager til en 

succesfuld brand extension. Equity begrebet er således ikke ubetydeligt i denne sammnehæng efter 

vores mening, da en øget brand equity opstår som et resultat af en eller anden form for interaktion 

mellem forbruger og brand. Præcis hvilke faktorer der ligger til grund for brand equity er en man-

gelvare og sjældent diskuteret i teorien i brand extension sammenhæng. Dette betyder, at vores til-

gang til en vurdering af vigtige faktorer og forhold i forbindelse med en succesfuld brand extension, 

vil blive holdt op imod brand equity, som igennem afhandlingen, løbende vil spille en rolle og igen 

vil blive holdt op imod resultater. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

I denne afhandling vil vi anskue brands og deres extensions i et forbrugerperspektiv, idet et stærkt 

mærke skabes i forbrugerens hukommelse. En forbrugerbaseret tilgang til brand extension, kan efter 

vores mening ikke forklares uden en gennemgang af branding teori og brand equity teori, samt en 

vurdering af vores syn på, og definering af disse begreber. Brand equity begrebet vil således også 

blive anskuet i et forbrugerperspektiv, da vi ikke ønsker at lave en konkret måling på brand equity. 

                                                             
6 Glynn, M. & Brodie, S. (1998) 
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Med henblik på at identificere om der er nogle gennemgående træk i virksomheders handlemåde når 

de henholdsvis fejler og har succes, er det vigtigt, at inddrage udvalgte empiriske erfaringer, som 

sammen med teorien på området, kan give et billede af, hvad der egentligt går godt henholdsvist 

skidt. Ud fra disse eksempler, er det via analyse hensigten, at komme med nogle konklusioner på, 

hvilke forhold virksomheder skal være opmærksomme på, når de laver en brand extension. Vi vil 

afslutningsvis teste nogle udvalgte faktorer og forhold, som vi gennem analysen har registreret som 

væsentlige i forbindelse med en brand extension. Denne test bliver foretaget på fire udvalgte brands, 

som hver danner baggrund for to fiktive extensions.     

Vores problemformulering kommer i henhold til ovenstående til at se således ud. 

Problemformulering 

En analyse af brand extension, der tager udganspunkt i eksisterende teori samt udvalgt emperi, med 

henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller, der bidrager til succesfuld brand extension. 

 

 

Jævnfør problembaggrunden kan brand extensions være yderst attraktive for en virksomhed. Dette 

fordi brand extension repræsenterer en mulighed for, at anvende brandet, med alt hvad det indebæ-

rer, til at komme ind på nye markeder og styrke virksomhedens position. For at give en fyldestgø-

rende besvarelse på vores valgte problemformulering vil vi i det følgende knytte nogle under-

spørgsmål. 

 

 Hvad karakteriserer et brand, begrebsmæssigt med mere? 

 

 Hvad karakteriserer brand equity og hvilken tilgang er relevant for os? 

 

 Hvordan defineres forskellige typer af extensions, og hvordan definerer vi vores til-

gang til brand extension? 

 

 Hvilke forhold er i ifølge teorien relevante med henblik på henholdsvis succes og fiasko 

i en brand extension sammenhæng? 
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 Hvilke forhold er i ifølge udvalgte empiriske erfaringer relevante med henblik på suc-

ces henholdsvis fiasko i en brand extension sammenhæng?  

 

 Kan en tværgående analyse af teori og empiri pege på begreber og forhold, som sam-

men kan bidrage til en forklarende model, der kan anvendes som redskab i forbindelse 

med udvikling af en brand extension? 

 

 Kan vi gennem en test af udvalgte faktorer og forhold fra analysen, konkludere på re-

levansen af disse i en brand extension sammenhæng?   

 

1.3 AFGRÆNSNING 

Vi har afgrænset os fra at behandle virksomhedernes forudsætninger i dybden. Virksomheder har 

forskellige rationaler bag en brand extension. Nogle vil måske udnytte en trend i markedet og ud-

vikler på denne baggrund en brand extension, vel vidende at den kun kan skabe kortvarig profit. 

Forhold som disse behandler vi ikke i dybden i denne afhandling, hvorfor brand extension er be-

handlet uafhængigt af og uden hensyntagen til rationalerne bag dem. Vi har i vores spørgeguide til 

virksomhederne dog inddraget dette element for at danne os et indtryk af, om uoverensstemmelser i 

den forbindelse kunne være forklarende.  

Problematikken vedrørende distributionsforhold mellem producenter, grossister og detail, vil efter 

vores opfattelse eksistere uanset om produktet er helt nyt eller om det er et resultat af en brand ex-

tension. Man kan argumentere for, at nogle virksomheder vil have et kendskab til distibutionsleden-

de, hvis deres kerneprodukt bliver lanceret der, hvilket udgør en fordel, men det er ikke noget vi vil 

behandle i dybden i denne afhandling, da det ligger langt væk fra vores fokusområde. 

Teori vedrørende lancering af nye produkter på markedet har vi ligeledes valgt at afgrænse os fra. 

En sådan proces er altid forbundet med risici og omfatter forudgående undersøgelser både hvad 

angår forbruger- og markedsforhold. Disse antager vi i denne afhandling, er udført på bedst mulig 

vis for alle brand extensions. Herudover antages det, at eksekveringen af de brand extensions vi 

refererer til gennem projektet har været i orden hele vejen rundt. Dette med henblik på lancering og 

opfølgende markedsføringsmateriale, hvad det end måtte indebære. Herudover begrænser vi os fra 

at behandle design, produktion samt udarbejdelse af marketingsmix. Vi vil lave en model, som er 
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forklarende og som virksomheder kan anvende som et værktøj med henblik på at styre en brand 

extension og få en forståelse af, hvordan forskellige forhold og faktorer påvirker brand equity.  

Vi vil i denne afhandling have fokus på BtC-markedet. Således afgrænser vi os fra BtB-markedet, 

omend interessant, mener vi det vil blive for omfattende og fjerne fokus fra den enkelte forbruger, 

som er vigtig i netop vores tilgang. 

Vi afgrænser os ligeledes fra finansielle mål samt tidsrammen for omtalte brand extensions. Disse 

elementer er relevante for virksomhederne i forbindelse med udfærdigelse af en plan for udarbejdel-

se  samt eksekvering, men dette vil ligeledes fjerne fokus fra vores tilgang. 

Mange af ovenstående elementer er relevante i en brand extension sammenhæng. Vi er dog af den 

opfattelse, at vi ved inddragelse af mange af elementerne kommer for langt væk fra vores egentlige 

fokus, og dermed muligheden for, at give et retvisende billede af det undersøgte. Desuden ville en 

inddragelse af disse elementer gøre det svært at styre processen, og få en ordentlig struktur på op-

gaven. Hele analysen ville som konsekvens heraf blive for kompleks og de enkelte elementer ville 

kun blive behandlet overfladisk.    

2. METODE 
En samfundsvidenskabelig metode er en betegnelse for de tilgange og fremgangsmåder der danner 

udgangspunkt, når vi tilegner os viden om samfundet og de institutioner, virksomheder, organisati-

oner, individer og grupper, der naturligvis findes her. Med andre ord vedrører metoden de frem-

gangsmåder vi benytter i forbindelse med indsamling, bearbejdning og sammenfatning af oplysnin-

ger i forbindelse med at tilegne os viden
7
.  Gennem en systematisk tilgang prøver vi at undersøge 

virkeligheden og gå på opdagelse i den menneskeskabte verden, hvor vi gennem forskellige meto-

der skærper vores evner, og på den måde får vi bedre forudsætninger for at se årsager bag forskelli-

ge hændelser og meninger bag handlinger. Vi kan således se sociale og materielle strukturers be-

tydning for forskellige individers meninger og handlinger, og vores muligheder for at besvare vores 

problemformulering bliver således ligeledes bedre.     
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2.1 UNDERSØGELSESTYPE OG FORMÅL 

Der opereres i litteraturen med forskellige kriterier vedrørende videnskabsteoretiske aspekter, data-

indsamlingsmetoder osv. I det følgende vil vi præsentere de forskellige kriterier med udgangspunkt 

i Heine Andersens metodebog.
8
  

1.  Beskivende undersøgelser, der har det formål at beskrive et fænomen med hensyn til dets udbre-

delse, omfang og kontekst. Der søges i denne tilgang svar på antal, omfang mv. Som undersøgelses-

type tjener den det formål, at den hjælper til at indkredse en problematik samt indpejling på aspek-

ter, som af andre undersøgelsestyper kan uddybes yderligere. Undersøgelsen indgår som variant i de 

fleste typer af undersøgelser og er karakteriseret ved, at man stiller spørgsmål til den beskrivelses-

ramme, man anvender i undersøgelsen. 

2.  Forklarende undersøgelser, går videre ved at stille spørgsmål til, hvorfor aspektet er som det er. 

Metoden anvender en teori eller en model sammen med beskrivende data, hvorfra fænomenet kon-

kretiseres. I metoden indgår ligeledes forudsigelsen af et fænomen, forklarer hvad der allerede er 

sket og forudsigelsen af fremtidige hændelser. Teorianvendelsen medfører, at det er vigtigt at angi-

ve teorimæssige aspekter i afhandlingens begyndelse. 

3.  Kritisk- diagnosticerende undersøgelser, er en metode hvor problemets udgangspunkt er en 

umiddelbar erkendelse af, at ”der er noget galt” og hvor man gennem afhandlingen forsøger at af-

dække årsagen til dette, samt mulighederne for at ændre og forbedre forholdene. Metoden indehol-

der således en kritisk behandling af teori og metode. 

4.  Ændringsorinterede undersøgelser, som indebærer, at der foretages praktiske behandlinger med 

det formål at ændre forhold inden for det studerede fænomen. Den er derfor afhængig af, at der af-

sættes tid og ressourcer til, at foretage undersøgelsen og erkendelsesudvikle fænomenerne, der sø-

ges ændret. 

Vores tilgang er dels beskrivende dels kritisk- diagnosticerende. Den beskrivende undersøgelse an-

vender vi med henblik på, at beskrive begrebet brand extension og dets udbredelse, omfang samt 

kontekst. Vi har i henhold til denne metode ligeledes indkredset problematikker og pejlet os ind på 

aspekter til yderligere undersøgelse. Den kritisk- diagnosticerende undersøgelse anvendes med hen-

blik på, at afdække vores problemidentifikation, ved det manglende fokus på brand equity i en 
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brand extension sammenhæng, samt en kritisk tilgang til begreberne i afhandlingen samt metoden 

til udførelsen af den.  

Undersøgelser afhænger således af, hvad der undersøges og hvad den tilegnede viden skal anvendes 

til. Ib Andersen bidrager med seks kategorier af formål med en afhandling, der supplerer ovenstå-

ende godt. Den beskrivende, eksplorative/problemidentificerende/diagnosticerende, forstående, 

forklarende, problemløsende/normative og den interventionsorienterede.
9
 I vores tilgang benytter vi 

den eksplorative undersøgelse. Vi bidrager med denne tilgang, da den eksplorative undersøgelse 

bedre dække vores problemfelt. Denne undersøgelsesform er sonderende og er god i forbindelse 

med at udforske forhold og fænomener, som er mindre kendte eller måske helt ukendte. Hensigten 

med denne tilgang er at frembringe yderligere interessante spørgsmål, som, i det omfang det er mu-

ligt, vil blive undersøgt nærmere i afhandlingen. Det bliver således en form for forundersøgelse, der 

har til formål at opstille forskellige hypoteser og antagelser, som senere kan gøres til genstand for 

afprøvning og testning. Dette er i god tråd med vores problemformulering, der netop har det formål, 

at lægge op til dette gennem de stillede spørgsmål. Vi vil afslutningsvis i vores afhandling teste 

nogle udvalgte hypoteser, men mere herom senere.      

Et formål med den eksplorative undersøgelse er ligeledes at finde så meget relevant information 

som muligt vedrørende den specifikke problematik man står over for. Dette mener vi i høj grad at vi 

forsøger, i og med, at vi indsamler alt den tilgængelig og relevante teori på området, men også sup-

plerer med empiriske cases fra virkeligheden. Vi betragter således teori og emperi isoleret, men i 

høj grad også relativt, ment på den måde, at vi forsøger at koble teoretiske og empiriske perspekt i-

ver, med henblik på at identificere hvorvidt en strategi er hensigtsmæssig for den enkelte virksom-

hed. Dette komparative aspekt spiller således en vigtig rolle i forbindelse med den eksplorative un-

dersøgelse og det bidrager således til vores samlede konklusion. Den eksplorative undersøgelse 

danner et godt grundlag for afhandlingens anden del, som er en forklarende undersøgelse. Denne 

type undersøgelse har til formål, at finde frem til generelle lovmæssigheder, altså hvilke x der er 

årsag til y.
10

 På den måde kan vi teste, om der er hold i vores hypoteser, og om den enkelte brand 

extension vil blive en succes eller ej. Helt konkret foregår dette ved, at vi omskriver de hypoteser, 

som vi er kommet frem til via den eksplorative undersøgelse, til spørgsmål. Disse spørgsmål vil 

herefer blive testet på en gruppe respondenter gennem et spørgeskema. 
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 2.2 KVALITATIVT STUDIE 

Udover den teori som vi har inddraget og behandlet i vores afhandling, har vi også indhentet noget 

emperi, hvilket vi har fundet relevant i forhold til besvarelse af vores problemstilling. Baggrunden 

er, at vi ønsker at tilegne os viden gennem flere informationskilder og derved få så mange forskelli-

ge synsvinkler som muligt på emnet. Erfaringer fra erhvervslivet er således en enormt vigtig del af 

vores afhandling, da vi gennem denne emperi kan supplere, modificere eller forkaste den teori vi 

ellers har indsamlet og behandlet vedrørende brand extension. Vi har altså med andre ord valgt at 

benytte os af det kvalitative datasæt, da denne tilgang giver os de allerbedste forudsætninger for at 

svare på netop vores problemstilling. Alternativt kunne man havde anvendt det kvantitative datasæt, 

hvilket også havde givet en anden struktur i afhandlingen, og havde krævet, at man adspurgte man-

ge virksomheder omkring brand extensions, med standardiserede interviews. Problemstillingen ved 

at benytte standardiserede spørgsmål er, at virksomheder har forskellige forudsætninger, mål og 

dermed udgangspunkter for at lave en brand extension, hvorfor det vil være svært, at danne sig et 

reelt billede gennem en standardiseret spørgerunde. 

Indenfor det kvalitative studie, findes der mange måder hvorpå man kan indsamle data omkring 

emnet. Vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at benytte os af interviews med forskellige virksom-

heder, der har lavet brand extensions. Derudover har vi benyttet os af avisartikler, bøger og internet-

tet som udgør vores sekundære data.  

Gennemgang af teorien forud for vores interviews, udmundede i en spørgeguide, der tog udgangs-

punkt i vores tilegende teoretiske referenceramme, hvorfor interviewformen må karakteriseres som 

et delvist struktureret interview.
11

 Denne type interviews er karakteriseret ved, at interviewet fore-

går som en samtale uden faste svarkategorier, dvs. åbne svarmuligheder. Denne type interviews 

blev benyttet for at få en dybere forståelse af virksomhedens motiver, rationaler og overvejelser i 

forbindelse med deres brand extension. En vigtig ting ved denne form er, at der stilles store krav til 

interviewers evner, fordi personen både skal lytte, fortolke svarene, stille uddybende spørgsmål og 

samtidig være påpasselig med, ikke at sætte fortroligheden i interviewsituationen over styr
12

. Det 

skal her nævnes, at vores interviews blevet gennemført via telefonen, og de er blevet optaget, hvil-

ket vi vil beskrive nærmere senere i metodeafsnittet. 
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Vi har udover emperi, som er indsamlet via interviews, benyttet os af udvalgte cases vedrørende 

kendte brands succes henholdsvis fiasko ved brand extensions. Disse umiddelbare succes- og fiasko 

kriterier vil blive efterbehandlet, med udgangspunkt i vores valgte tilgang til brand extension, og 

sammenholdt med vores tilegnede teoretiske og empiriske viden på området.  

Kvalitative analyser afhænger meget af de indsigter og begrebsmæssige færdigheder som analytike-

ren har. En barriere i forbindelse med kvalitative undersøgelser er blandt andet mistanken om, at 

analytikeren har formet dem i henhold til forudindtaget forestillinger. Uanset om det sker ubevidst, 

uopmærksomt eller mere bevidst er ikke det vigtige. Det vigtige er i højere grad, hvordan dette 

imødekommes i forbindelse med at øge troværdigheden. Undersøgelsen skal med andre ord være 

skeptisk overfor sine yndlingsidéer.
13

 Vi har været meget opmærksomme på, at vi ikke at opfinde et 

mønster, som ikke har været tilstede i vores tilgængelige materiale. Denne selvkristiske tilgang, 

hjælper os i forhold til ovenstående, ligesom tilgangen giver os langt bedre mulighed for at se nye 

tendenser og mønstre, som ikke har noget at gøre med de umiddelbare billeder og idéer, der uden 

denne viden ville have påvirket resultatet i større grad.  

I denne afhandling vil vi argumentere og diskutere på baggrund af argumenter og diskussion som er 

foretaget af andre. På denne måde, er fundamentet bygget på individuelle, nogle gange komplekse, 

meninger, der tilsammen udgør grundlaget for teorier inden for branding. I henhold til besvarelse af 

vores problemformulering, vil vi søge efter mønstre og anden betydeligt og anvendeligt materiale. 

Således finder vi også denne tilgang meget lig det kvalitative studie. Metoden vi har valgt, er ofte 

benyttet til at udforske fænomener, der ikke findes særlig meget information omkring. Fænomener, 

som kan være svære at sige noget om via kvantitative undersøgelsesmetoder. Som vi var inde på 

ovenfor gør kvalitative metoder det nemmere, at studere det undersøgte mere dybt og detaljeret, 

hvilket samtidigt skaber en udfordring, nemlig hvordan det kreativt sammenfatttes, struktureres og 

præsenteres.
14

 Kvalitative undersøgelser er typisk induktive i de tidlige stadier, for at fastsætte møn-

stre, temaer og kategorier. Resultater kommer som en konsekvens af researchernes behandling af 

det. I kontrast hertil står de deduktive analyser, hvor data er analyseret udfra bestemte rammer.
15

 

Vores data består hovedsageligt af tekster, der er kreeret med henblik på at forklare forskellige 

aspekter af branding. Disse data er derfor fra begyndelsen behandlet og skal derfor ikke forveksles 

med rå data. Dette indikererer måske, at vi baserer vores research på teori og derfor er deduktive 
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hele vejen igennem. På den anden side, sætter vi de forskellige tekster overfor hinanden og samme-

ligner, med henblik på at finde brugbare mønstre og sammenhænge på det undersøgte område. Des-

uden suppleres vores undersøgelse med empiriske eksempler, som også inddrages i de samlede 

konklusioner. Gennem søgning efter disse sammenhænge bliver vi induktive i vores tilgang.  Når vi 

senere i studiet sammenfatter teorien og den indsamlede emperi, gør vi det med udgangspunkt i 

vores teoretiske referenceramme, som løbende har udviklet sig gennem processen. Denne proces 

vedrørende sammenfatningen må derfor kategoriseres som deduktiv, da den omfatter fortolkning af 

data.
16

 Vi har derfor i vores afhandling både været induktive og deduktive i vores tilgang.   

2.3 UNDERSØGELSESDESIGN 

Når man laver et kvalitativt studie, er det vigtigt, at alle idéer er betragtet fra så mange forskellige 

synsvinkler og perspektiver som muligt i forbindelse med at opnå et troværdigt resultat. Det er der-

for vigtigt at have en eller anden form for samspil mellem den deduktive og den induktive tilgang. 

Deduktion er bevisførelsens eller tænkningens vej og induktion er opdagelsens vej.
17

 De repræsente-

rer begge fremgangsmåder, hvorpå vi kan drage videnskabelige slutninger. Deduktive slutninger er, 

når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser. Hvis vi 

eksempelvis tager teorier vedrørende virksomheders måde at handle på i enkelte situationer og 

overfører dem til en eller flere konkrete virksomheder, har vi foretaget en deduktion. Altså man 

anvender en generel og omfattende teori på en enkelt situation, hvilket vi selvfølgelig også gør i 

denne afhandling. Deduktionen er, udover at være baseret på indsamlet data, også en fortolkning af 

de antagelser og den tilgang vi har til livet, samt den litteratur vi har læst, og diskussioner vi har 

haft med personer i vores omgivelser, hvilket udgør en del af vores personlige referenceramme. 

Dette er vi selvfølgelig opmærksomme på når vi genererer viden, især med henblik på, at fortælle 

andre, hvad der sker i den sociale verden. Hvis man angiver strukturer og mønstre med udgangs-

punkt i data der stammer fra en konkret hændelse eller begivenhed, er tilgangen induktiv. Her tages 

der altså udgsangspunkt i empirien for at slutte sig til generel viden om teorien.
18

 Denne frem-

gangsmåde er meget almindelig i det eksplorative studie, hvor vi på baggrund af relativt få perso-

ners oplysninger prøver at sige noget generelt om personers attitude mod en given brand extension. 

2.4 TELEFONINTERVIEW 
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I vores telefoninterviews har vi været i kontakt med Martin T. Haagensen fra Toms Gruppen A/S, 

samt Jette Simonsen fra Cocio Chokolademælk A/S. De er begge marketingansvarlige for deres 

virksomheder. Vi har forsøgt at stille meget klare og simple spørgsmål, så der ikke er opstået mis-

forståelser og fejlfortolkninger. Vi har forsøgt, så vidt det har været muligt, at bevise vores legitimi-

tet og værdien af vores projekt overfor de interviewede. Dette med henblik på at gøre deres delta-

gelse så seriøs og oprigtig som muligt. Desuden forsøgte vi at holde en behagelig stemning samt 

opmuntre og støtte den interviewede gennem interviewet. Der er ligeledes udarbejdet en spørge-

guide, der kan ses i bilag 1.  

2.5 INDSAMLING AF DATA  

Den første del af et kvalitativt studie består i at indsamle data. Det har ikke været svært for os, at 

finde forskellig teori og forskellige synsvinkler på området, men det at sortere i denne information 

og udvælge det mest relevante og mest passende på netop vores problemstilling har været en større 

udfordring.  

Med henblik på indsamling af data er der to overordnede kriterier der er vigtige. Det handler om, 

hvorvidt data er kvantitativ eller kvalitativ og hvorvidt de er primære eller sekundære. Vi har været 

inde på kvantitative og kvalitative data, samt anvendelsen af henholdsvis primær og sekundær data 

under det kvalitative studie, hvorfor der ikke gøres meget mere ud af det her. Ved primærdata, er 

det forskerne selv, eller hjælpere tilknyttet projektet, der personligt har indsamlet den ønskede data. 

Hvis data er indsamlet af andre personer, eksempelvis forskere, eller andre organisationer betragtes 

kilderne som værende sekundære.
19

 I vores afhandling er der både anvendt primære og sekundære 

data.  

Vi har ligeledes i afhandlingen, som nævnt, interviewet ansvarlige marketingfolk for henholdsvis 

Toms og Cocio, med henblik på, at understøtte og supplere teorien med empiriske cases. Efter ana-

lysen af teori og empiri og opbyggelse af model, har vi udviklet et spørgeskema, som indeholder 

fire forskellige brands, som hver foretager to brand extensions til nogle kategorier som ikke findes i 

virkeligheden. Èn som ligger relativt tæt på den oprindelige kategori, kerneproduktet, og én som 

ligger relativt langt fra den oprindelige kategori. Både interview og spørgeskema må betragtes som 

primære kilder.  
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Vi har i vores afhandling anvendt meget eksisterende data på området. Dette er sammen med empi-

rien dækkende i forhold til at besvare afhandlingens problemstilling. Vi har altså benyttet en del 

sekundære kilder, hvilket først og fremmest består af forskningsdata, dvs. data der er indsamlet af 

forskere. Vi har også benyttet relevant procesdata, som er data der produceres i tilknytning til de 

løbende aktiviteter i samfundet, såsom dokumenter, referater og avisartikler.
20

 Af forskningsdataba-

ser har vi primært benyttet ”Business Source Complete”, der indeholder enorme mængder af forsk-

ningsdata der er relateret til erhvervsøkonomiske aspekter. Herudover har skolens, CBS’, bibliotek 

stort set alt relevant litteratur på det undersøgte område, hvorfor det kun i begrænset omfang har 

været nødvendigt at kigge ud over disse indsamlingskilder. Vi har dog benyttet andre biblioteker, 

når den ønskede litteratur ikke har været tilgængelig på CBS’ bibliotek. Vi har i vores afhandling 

ikke benyttet os direkte af personer der er eksperter inden for området. Vi har dog læst meget litte-

ratur omkring branding og brand extension, og har derigennem fundet ud af, hvilke teoretikere der 

bliver refereret meget til i de forskellige artikler og bøger. Derigennem har vi undersøgt disse teore-

tikere mere i dybden, da det er disse der gør sig gældende på dette område.  De resultater og forfat-

tere der bliver nævnt som værdifulde af mange forskellige relevante kilder, har selvfølgelig en vis 

vigtighed, og er svære at komme uden om. Ved at benytte denne tilgang, finder vi ikke kun relevant 

data, men også data af en vis bredde og variation. Denne måde at samle data på, bliver selvfølgelig 

mere meningsfuld og fokuseret som processen skrider frem. Den indledende indsamling af data var 

således fokuseret generelt omkring branding, for at få et indtryk af forskllige teoretikeres syn på 

dette. Derefter blev det langsomt indsnævret til at være fokuseret omkring brand extension. Denne 

dybde har vi typisk søgt gennem artikler, som oftes ikke har dækket hele området af ”brand exten-

sion”, men mere dele af det. Dette med henblik på, at finde mønstre gennem erhvervelse af mange 

forskellige forskeres syn på hver del af en brand extension proces, med det formål at finde ud af på 

hvilke områder de er enige og uenige.  

2.6 TROVÆRDIGHED 

Systematiske indsamlingsmetoder, hård træning, mange forskellige datakilder, triangulering og eks-

terne kritikere er alle faktorer der spiller ind i forbindelse med at skabe en høj kvalitet på af kvalita-

tive data, som ligeledes er troværdig, pålidelig, autentisk og balanceret omkring det studerede.
21

 

Disse aspekter er alle i en eller anden form til stede ved udarbejdelse af vores afhandling. Indenfor 

vores rammer har vi søgt at have en systematisk tilgang. Vi har, gennem vores studieår, en akade-
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misk tankegang og træning i en skriftlig udførelse med et rimeligt akademisk niveau, og vi har gen-

nem vores spektre af data forsøgt at benytte så varierede kilder som muligt, med henblik på, at give 

et retvisende billede af det studerede. Vi har ligeledes haft rig mulighed for, at modtage kritik fra 

medstuderende og vores vejleder. Dette er alle faktorer, som må siges at øge troværdigheden og 

pålideligheden i vores afhandling.      

 

For at vores undersøgelse skal være troværdig, er der en række kriterier der skal være opfyldt. Her 

arbejder vi med to elementer som er validitet og reliabilitet. Validitet er kort sagt gyldighed og rele-

vans, altså om man måler det man faktisk ønsker at måle. Gyldigheden siger noget om den generelle 

overensstemmelse mellem vores teoretiske og vores empiriske begrebsplan. Relevansen siger noget 

om, hvor relevant det empiriske begrebsvalg er for vores problemformulering. Dette mener vi bliver 

gjort ved at anvende præcise definitioner af anvendte begreber i afhandlingen, altså ved en høj defi-

nitionsvaliditet. Der er selvfølgelig altid det store operationaliseringsproblem, omkring hvorvidt de 

teoretiske begreber, kan videreføres og forstås i den empiriske del. Men vi mener, at vi har forsøgt 

at imødekomme dette problem ved at lave præcise formuleringer af spørgsmål i vores spørgeguide, 

og forsøgt at forklare respondenten nøje, hvad vi mener i spørgsmålet, da vi foretog disse. Ligeledes 

mener vi, at validiteten er høj i forbindelse med relevansen, da vi har udarbejdet en præcis afgræs-

ning af, hvilke emner vi ikke ønsker at behandle vedrørende brand extension. Desuden har vi argu-

menteret for, og konkretiseret hvilken type af virksomhed vi ønsker at kontakte med udgangspunkt i 

nogle velovervejede kriterier vedrørende brand extension. Derved mener vi også, at dataindsamlin-

gen og analysen kun omhandler det vi ønsker at undersøge.  

Det andet element er reliabiliten som angiver hvor sikkert og præcist vi måler det, vi faktisk måler. 

Her handler det om pålideligheden af det vi har målt og indsamlet i vores dataindsamling. Dette 

kunne handle om, hvorvidt vores respondenter ville svare på en anden måde, hvis de blev adspurgt 

igen efterfølgende. Enten på grund af stimuluspåvirkning fra vores side, eller rent humørmæssigt fra 

repsondenten side. Der er dog ikke så stor risiko for stimuluspåvirkning, da der typisk kun er tale 

om stimulusdata i forbindelse med indsamling af data om personer.
22

  

Troværdigheden i et kvalitativt studie afhænger af tre forskellige, men stadig relaterede, elementer. 

Det første element har med spørgsmålet om hvorvidt de anvendte metoder, gennem udarbejdelsen 

af afhandlingen, er hensigtsmæssige med henblik på at opnå en data af høj kvalitet. Vi finder vores 
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data relevant og af høj kvalitet, men vi kan selvfølelig aldrig være sikre på, at vi har ret. Vi kan ikke 

vide, om de data vi har indsamlet er tilstrækkelig eller i det hele taget giver et retvisende og nuance-

ret billede af, hvorvidt man opnår en succesfuld brand extension. Vi kan ikke vide om, hvorvidt vi 

har indsamlet nok forskelligartede data eller om den indsamlede data er for afvigende. Det andet 

element vedrører hvorvidt vi som researchere er troværdige. Dette afhænger af vores træning, erfa-

ring samt status og opfattelse af os selv. Troværdighed er ligeledes afhængig af den filosofiske 

overbevisning vedrørende kvalitative undersøgelser, kvalitative metoder, induktive analyser og 

målbevidst indsamling af data.
23

 For at teste validiteten af vores kvalitative undersøgelse, med hen-

blik på at bestemme troværdigheden, må læseren spørge sig selv, om personen klart kan skelne mel-

lem data og analyse. Vi har eksempelvis i vores afhandling prøvet at undgå unødig analyse i vores 

teoretiske afsnit.  

2.8 METODETRIANGULERING 

Triangulering er baseret på, at ingen enkeltstående metoder er tilstrækkelige i forbindelse med, at 

løse problemer med modsigende informationer. Studier der kun benytter én dataindsamlingsmetode 

er således sårbare i forhold til fejl knyttet til den enkelte metode, end det er tilfældet når der benyt-

tes mere end én metode hvor der er overensstemmelse mellem forskelligartet data. Triangulering er 

bedst med henblik på, at undersøge fænomener, som eksperter har forskellige syn på, samtidigt 

med, at det skaber mere fortrolighed og selvsikkerhed i de konklusioner som bliver draget på bag-

grund heraf.
24

 I vores tilfælde har vi valgt at benytte triangulering, selvfølgelig i forbindelse med, at 

vi har valgt forskellige metoder, men også som redskab i forbindelse med de mange forskellige per-

spektiver vi benytter. Det har været vigtigt for os, at vores begreber er overvejet fra så mange vink-

ler og perspektiver som muligt, med henblik på at opnå et retvisende resultat. Vi benytter denne 

tilgang for at gøre vores undersøgelse så lidt sårbar som overhovedet muligt. Vi opnår derfor i vores 

studie den positive effekt af triangulering og gør derved vores undersøgelse mere pålidelig. Desu-

den kan triangulering også anskues som en strategi i forbindelse med processen. Vi er to studeren-

de, og skaber på denne måde en bedre forudsætning for, at opnå reliabilitet. Vi har gennem proces-

sen begge været aktive og passive, det vil sige, at vi begge har indsamlet relevant teori, men også 

behandlet og analyseret teori, som er indsamlet af den medstuderende. På denne måde har vi hele 

tiden kunne forholde os kritisk til det indsamlede materiale samt det analyserede og derved opnået 
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en højere grad af troværdighed, end en enkelt person ville kunne gøre, da én person typisk vil være 

mindre kritisk overfor materiale som personen selv har indsamlet.    

2.9 KILDEKRITIK   

Vi har igennem vores afhandling tilstræbt os, at forholde os kritisk til de forskillige informationer-

kilder, ved at kombinere både primære og sekundære data og forholde os objektive. Blandt kritik-

punkterne ved de primære data, vi har indsamlet, kan nævnes de telefoninterviews, som vi har gen-

nemført med marketingansvarlige i virksomhederne. Ved sådanne interviews kan der selvfølgelig 

opstå misforståelser, som gør, at enkelte svar kan opfattes forkert. Risikoen for at dette sker, er stør-

re ved telefoninterviews, da vi her ikke kan aflæse respondentens kropssprog, hvilket er muligt når 

man har en person siddende direkte foran sig. Dette har vi imødekommet ved efterfølgende at kon-

takte respondenterne, hvis vi er stødt på noget påfaldende, netop for at sikre, at der ikke er sket mis-

forståelser. En anden kritik falder på de teoretiske artikler, hvor nogle af disse er nogle år gamle. 

Disse er medtaget i afhandlingen, da vi mener, at mange af synspunkterne i disse i høj grad er gæl-

dende i dag, og i nyere artikler fra 2008 og 2009 vedrørende brand extension bliver der igen og igen 

refereret tilbage til disse, hvorfor de må antages at være rimelig valide. De nyeste artikler repræsen-

terer måske nogle nye vinkler på brand extension, men mange af disse har vi ikke fundet relevante i 

forhold til vores problemstiling. Et sidste kritikpunkt, er de forudbehandlede cases og avisartikler 

som vi har fundet. Vi har været påpasselige med henblik på, at benytte disse sekundære data, da de i 

forvejen, har deres egne formål og holdninger. Derfor har vi også ved hver artikel undersøgt, hvor 

de er trykt, samt hvilken baggrund forfatteren har og har i det hele taget været påpasselige med an-

vendelsen af disse. 

3. BRAND TEORI 
Vi vil i dette afsnit beskrive udvalgte relevante elementer og begreber vedrørende branding. Vi vil 

indlede med en beskrivelse af brandingbegrebet og munde ud mere konkrete og komplekse forbru-

gerrelaterede aspekter af branding som holdes op imod og bidrager til senere diskussion af brand 

extension begrebet.      

3.1 HVAD ER ET BRAND 

Brandingbegrebet er bestemt ikke noget nyt, da det allerede var kendt i det gamle Egypten., Dem 

der lavede mursten til pyramiderne med med mere, mærkede deres sten med unikke symboler, for at 

deres produkter kunne identificeres. I det 16. århundrede begyndte man at anvende brand navne, da 
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whiskeydestillatører begyndte at ”brænde” deres navn fast på tønderne inden de blev sendt af sted 

med skibe. På denne måde kunne kunderne allerede der identificere destillatørerne, og på den måde 

undgik destillatørerne at kunderne substituerede til billigere produkter. Dette er i fin tråd med bran-

dets funktion idag. Idéen omkring at erstatte producentens navn med symboler eller andre ord duk-

kede op i det 18. århundrede.  Dette havde til formål at differentiere produktet yderligere fra kon-

kurrenternes og gøre det nemmere for kunden at huske produktet, ligesom det er tilfældet idag.
25

 

I takt med, at industrialiseringen tog fart blev det muligt at producere større mængder af samme 

produkt. Det var også her den oprindelige form for branding, nemlig produktbranding, for alvor 

startede. Før dette var mange produkter nye opfindelser og de solgte derfor typisk sig selv på grund 

af deres unikke egenskaber. Af eksempler kan nævnes elpæren og radioen, som begge var revoluti-

onerende og hurtigt blev uundværlige. I takt med den stigende velstand skød der dog flere fabrikker 

op, og som konsekvens heraf blev der også skabt et behov hos forbrugerne for, at skelne mellem og 

sammenligne produkterne imellem de forskellige konkurrenter. Der blev derfor udviklet unikke 

navne og logoer til forskellige produkter.  

I takt med alt dette blev infrastrukturen forbedret væsentligt og det blev muligt at konkurrere på 

fjerne markeder. Mange kunder har derfor oplevet et tab i troværdigheden til den lokale købmand, 

og har ikke har haft det samme indgående kendskab til hans produkter. Producenterne prøvede at 

imødekomme den tabte troværdighed, eksempelvis ved at indbygge en signalværdi i emballagen. 

Dette kunne eksempelvis være opdigtede personligheder der optråtte i reklamer mm.   

De seneste år, især 20-30 år, har producenterne indset de mange forskellige ting der ligger til grund 

for kundernes valg af et givent produkt. Man blev opmærksom på, at kunder spejler sig i enkelte 

produkter og faktisk går op i, at de skal passe ind i deres identitetsopbygning. Brandingen har såle-

des mange steder været koncentreret om de immaterielle værdier, med den hensigt, at ramme en 

personlig livvstil. Brandingen har således bevæget sig væk fra, at fokusere på de materielle værdier, 

og hen mod de mere immaterielle værdier. Branding handler derfor i dag om meget mere, end at 

lave logoer og iøjnefaldende brands. 

Som meget kendte eksempler der opererer stort set over hele verden, kan nævnes McDonalds og 

Burgerking. Deres produkter ligner meget hinanden og de sælger begge burgere i fast food-
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branchen. For at adskille sig fra hinanden i forbrugernes bevidsthed, konkurrerer de om at udstråle 

de ”rigtige” immaterielle værdier i deres branding. 

Nike og Adidas er andre eksempler. De forsøger konstant at finde de helt rigtige værdier, her typisk 

hos unge mennesker.    

Der bliver idag investeret enorme summer på at udstråle disse omtalte rigtige værdier og få mål-

gruppen til at identificere sig med dem.  

Med henblik på at definere, hvad et brand egentlig er, og give en analyse af, hvilke udfordringer den 

klassiske brand management står over for, vil vi gennemgå disse problematikker og på den måde få 

bedre forudsætninger for at forklare, hvorfor det at lave en brand extension er enormt spændende 

men også enormt komplekst. 

Branding har i forskellig forklædning længe været, og bliver stadigt, et mere centralt ledelses- og 

markedsføringsværktøj. Fokus på den symbolske merværdi for et produkt eller en virksomhed har 

aldrig været større end den er idag. Der er idag forskellige idéer om, hvor det helt centrale fokus 

skal ligge, når man snakker brands. Nogle taler om ”storytelling”, med den idé, at man køber en 

historie og ikke en varer. Man køber gennem historien en identitet, eller man kan få en ønsket iden-

titet eller gruppetilhøret bekræftiget. Andre taler om drømmesamfundet som det allermest centrale i 

forbindelse med forståelsen af det nuværende marked. Neuromarketing er en anden metode, som er 

oppe i tiden. Her undersøger man, ved hjælp af hjernescanning , hvilke centre i hjernen, der bliver 

påvirket,  når man eksempelvis ser reklame eller skal bestemme sig for at købe et produkt. Den, i 

vores øjne, mest relevante forsker på dette område, Martin Lindstrøm, påstår ligeledes, at man mere 

præcist kan forudsige, hvordan et givent produkt vil klare sig og hvad der påvirker forbrugeres 

køb.
26

  

På trods af, at der idag tales og skrives mere om branding end nogensinde før, er vi overbeviste om, 

at det giver mening at anvende en mere klassisk brand management tilgang, som den er defineret af 

nogle af de mere berømte guruer inden for branding, som David Aaker, Kevin Lane Keller og Jean-

Noël Kapferer.  

I den klassiske tilgang fokuseres der på forbrugeren og i meget begrænset omfang på det industriel-

le marked. Brandingens primære redskaber er således markedskommunikation, typisk i form af di-
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verse reklamer. Med henblik på at måle effektivitet og succes når der opbygges stærke brands foku-

serer virksomheder på to kernebegreber, der typisk anvendes i deres engelske form, nemlig ”brand 

equity” og ”brand identity”. Brand identity vil der dog også blive refereret til som brand identitet. 

Disse begreber ønsker vi at belyse nærmere i det følgende, da de er helt centrale begreber i forbin-

delse med vores problemstilling.  
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3.2 BRAND EQUITY 

Brand equity er i vores afhandling en vigtig komponent. Dette fordi, equity-begrebet populært an-

vendes når virksomheder skal definere deres brands værdi. Med henblik på, at vurdere hvorvidt en 

brand extension har været succesfuld, er det derfor vigtigt at præsentere det teori, samt de definitio-

ner på equity-begrebet, som vi finder tilstrækkeligt på området.  Værdi er dog et relativt begreb, der 

kan defineres på mange forskellige måder og tilgangen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. 

For at identificere faktorer der øger virksomheders brand equity, bliver vi nødt til at diskutere be-

grebet brand equity.  

Fokus på kompleksiteten omkring brands og marketingskommunikationsmuligheder, medførte et 

behov for teorier og rammer som kunne anvendes som redskaber til forskellige branding strategier. 

Derfor blev brand equity-begrebet meget populært gennem 1980’erne, da det tjente som en fælles 

nævner, eller som basis for en savnet samlet begrebsmæssig ramme.      

Begrebet brand equity har uden tvivl hjulpet med at belyse vigtigheden af brandet i en virksomheds 

strategi. Dog har der været store problemer med, at definere begrebet lige siden
27

. Brand equity er 

blevet defineret på et hav af forskellige måder, men også med et hav af forskellige formål, hvilket 

har skabt en del forvirring omkring begrebet. 
28

 Behovet for at kunne måle værdien af sit brand har 

ledt til et kæmpe fokus på modelopbygning med præcis dette formål. Der eksisterer sandsynligvis 

300 forskellige modeller på brand equity på verdensbasis.
29

  

David Aaker har, efter vores mening, givet det bedste og mest omfattende bud på, hvordan Brand 

Equity skal defineres. 

 

 ”A set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol that add or substract 

from the value provided to a firm and/or to that firms customers”.
30

   

 

Brand Equity-begrebet er af allerstørste vigtighed, da det er med til at fastsætte værdien af en virk-

somhed.  

Paul Feldwick giver et godt bud på forskellige tilgange til brand equity og dets tilknyttede definitio-

ner. Han inddeler brand equity i tre overordnede grupper
31

. Den første er ”brand valuation”  eller 
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30 Aaker, D. (1991): “Managing brand equity” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

27 
 

”brand value”. Denne første gruppe er karakteriseret ved, at den totale værdi af et brand betragtes 

som værende aktiver for virksomheden, der kan skilles ad på balancen eller fastsætte værdien i for-

bindelse med salg. Dette er en holdning, der er typisk for regnskabsfolk såsom bogholdere. Den 

anden gruppe er navngivet ”brand strength”, som har med måling af forbrugerens forbindelse eller 

tilknytning til et specifikt brand, hvilket der typisk bliver refereret til som ”brand loyalty”.  Den 

tredje gruppe kalder han ”brand description”, hvor brand equity er defineret med udgangspunkt i de 

udtryk fra associationer og tiltroen som forbrugeren har i forhold til et givent brand, også kaldt 

”brand image”.  ”Brand Image” såvel som ”brand loyalty” bliver behandlet mere detaljeret senere i 

dette afsnit. De to grupper ”strength” og ”description” skal ikke sammenlignes med ”brand valua-

tion” og bliver derfor ofte refereret til som ”consumer brand equity”. 

Nedenfor illustreres de forskellige tilgange til begrebet brand equity. 

 

Figur 1: Klassifikation af Brand equity baseret på Feldwick 1996 

En definition der påpeger relevansen af at udstyre produkter med noget mere gennem forskellige 

marketingsaktiviteter er givet af John Brodsky.
32

 Han hævder, at brand equity er ”the sales and 

profit impact enjoyed as a result of prior’s years marketing efforts versus comparable new brand.” 

En anden definition på det samme tema, bidrager med, at brand equity er “the measurable financial 

values in transactions that accrues to a product or service from successful programs and activi-

ties.”
33

 Det hævdes ofte, at det er dyrt at tiltrække nye kunder og i mindre grad at fastholde de eksi-

sterende. Udover at købe et produkt på regulær basis, kan en loyal kunde bidrage med fremvisning 

og forsikringer til potentielle nye kunder.
34

 Blackston,
35

 understreger, at brandet er forbrugerens idé 

                                                                                                                                                                                                          
31

 Feldwick, Paul (1996) 
32 Keller, K. (2007): “Strategic Brand Management” 
33 Keller, K. (2007): “Strategic Brand Management” 
34 Aaker, D. (1991): “Managing brand equity” 
35 Blackston, M. (2000) 
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om et produkt. Han deler equity ind i to forskellige typer, nemlig fundamental og tillagt værdi. Den 

første type vedrører de klassiske marketing variable, såsom produkt, pris, indpakning, distribution 

og målt brand image, som kan sammenlignes med en brand værdiansættelse. Ifølge Blackston, har 

forskere haft for stort et fokus på de fundamentale typer og forsøger at måle og bestemme brand 

equity i stedet for, at prøve at forstå sagens natur, nemlig den tillagte værdi, ”added value equity”. 
36

 

Denne tilgang, hvor brandet er, hvad forbrugeren opfatter det er, er forbrugeren tænkt som deltager i 

skabelsen af brand equity og er dermed et vigtigt objekt at studere. Brand equity er således ikke 

bare en værdi, men en interaktiv proces der involverer både brandet og forbrugeren.
37

 Der er en vis 

sammenhæng mellem de tre specificerede grupper. Brand description er konstrueret for at tilfreds-

stille de formodede behov i en specifik målgruppe ved eksempelvis at benytte et mix af ”product, 

price, place and promotion”. Succes eller fiasko af mixet fastsætter styrken, strength, og den afledte 

loyalitet til brandet, hvilket kan garantere det fremtidige cash-flow som igen giver forudsætninger 

for brand valuation. 

3.3 MÅLING AF BRAND EQUITY 

Et af de allerstørste problemer ved brand eguity er målingen af det.  Dette fordi der ikke eksisterer 

fælles synspunkter på hvordan det måles.
38

  I vores afhandling fokuserer vi på ”consumer brand 

equity” eller forbrugerbaseret brand equity, hvor variable som beskrivelse af og brandets styrke 

bliver inddraget. Dette valg er hovedsageligt baseret på, at selvom vi gerne vil finde frem til fakto-

rer som øger brand equity, har vi ikke nogen intension om at kvantificere det, da dette ikke er fokus 

i denne afhandling.  Når man måler brand equity kan det ses fra tre sider. Fra forbrugerens, firmaets 

eller ”the trade”.
39

 Fra et forbrugerperspektiv handler brand equity om, at gøre købsbeslutningen 

nemmere, skabe tilfredshed og lette fortolkning- og informationsprocessen.
40

 Dette er vigtige aspek-

ter af brand equity, som på hver deres måde hjælper virksomheden med at skabe værdi. Ved at be-

stemme en virksomheds brand equity på en beskrivende måde, og ikke prøve at kvantificere værdi-

en, er der mange vigtige ting der skal fremhæves. Der er i alt syv forskellige elementer der knytter 

sig til forbrugerbaseret brand equity.
41

 Disse elementer der er indbyrdes afhængige skal altid tilpas-

ses den specifikke produktkategori der fokuseres på. I forbindelse med at identificere styrker hen-

holdsvis svagheder i et brand, er elementerne der skal fokuseres på, hvor godt forbrugeren kender 
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40 Aaker, D. (1991): “Managing brand equity” 
41 Aaker, D. (2004): “Brand portfolio strategy” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

29 
 

brandet, deres bevidsthed (awareness) om det, som er brandets ry og hvordan det differentiere sig. I 

hvor høj grad det accepteres og hvorvidt det adskiller sig fra konkurrenternes. Har brandet energi og 

opfatter forbrugerne det som relevant.? Er forbrugerne loyale over for brandet og hvis de er, hvad er 

denne loyalitet så baseret på. Det er også vigtigt i hvor stort et omfang det er muligt at udvide bran-

det, dets ”extendibility”, og kan det være en platform for fremtidig vækst og hvad er det præcist for 

associationer der skal kunne strække sig over flere forskellige produktkategorier.
42

 Denne ramme 

har Aaker udviklet gennem nogent tid og hvis vi sammenligner de komponenter som han fandt re-

levante ved brand equity i 1991 og 2004 er der en forskel i hvad angår variablen ”extendibility”. 

”Extendibility” var i 1991 en variabel der bare var en del af det større begreb associationer og i 

2004 er det en af de allervigtigste elementer i forbindelse med at bestemme brand equity. Dette 

kunne antyde en stigende betydning af brand extensions. 

3.4 BRAND IDENTITY 

Som vi tidligere har været inde på, er et brand ikke bare et navn eller et logo, men bærer på så me-

get mere, hvorfor begrebet brand identity er blevet bredt anvendt. Da brandet har til formål at ved-

holde forbrugerens opmærksomhed, bliver det nødt til at skabe en følelsesbetonet forbindelse, såle-

des at brandet får en unik position i forbrugerens sind.
43

 Her fungerer brandet som en informations-

kilde, der giver forbrugeren mulighed for at tillægge forskellige identiteter til forskellige produkter. 

Brand identity er blevet defineret som de associationer som virksomheden, eller brand ejeren, stræ-

ber efter at opnå på markedet.  Brand Identity er et vigtigt begreb som mange af de kendte bran-

ding-guruer anvender. David  A. Aaker definerer brand identity på følgende made. 

“Brand Identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires 

to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and 

imply a promise to customers from organization members”.
44

 

Desuden nævner han fire perspektiver at anskue brand identity fra, nemlig at se brandet som et 

produkt, en organisation, en person eller et symbol
45

.  

Alle perspektiver skal ifølge Aaker anskues hver for sig.  
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Når der ses på brandet som et produkt er det vigtigt at kigge på, hvad produktet præcist indeholder 

og omfatter, hvor det differentierer sig fra konkurrenters, og hvonår det benyttes.  

 Med henblik på organisationen er det vigtigt at kigge på, hvad den står for udadtil, hvordan forret-

ningen drives og hvorvidt der er en klar sammenhæng mellem disse og det egentlige produkt.  

Når man ser på brandet som en person, er det produktet man prøver at personliggøre. Hvis produk-

tet var en person, hvem ville det være og hvilken personlighed ville det have. Herudover er det vig-

tigt at se på hvilket forhold kunden har til brandet.  

Brandet skal også anskues som et symbol, for isoleret at kigge på, om der er nogle logoer eller sym-

boler der knytter sig til brandet når man tænker på det. Har kunderne god mulighed for, at komme i 

tanker om brandets identitet når de ser det relaterede symbol. 

Jean Noel Kapferer var den første der introducerede begrebet brand identity i 1986
46

. Han nævner 6 

forskellige sider af brand identity
47

.  

Den første er produktets fysiske egenskab, som også Aaker nævner.  

Han anskuer også brandet som hvis det havde en personlighed. Han mener at et brand gradvist op-

bygger en eller anden form for karakter. Altså hvilken person det ville være, hvis det var et menne-

ske.  

Han nævner ligeledes, at et brand er en kultur. Han argumenterer for, at hvert brand har hver deres 

kultur.  

Den fjerde tilgang som Kapferer anvender, er relationen. Brands er ofte et sæt af transaktioner og 

handler mellem forkellige personer. Dette er naturligvis mest udtalt i servicebranchen. 

Han nævner endvidere, at et brand er en kunde-reflektion. Dette er når en kunde bliver spurgt om 

personens opfattelse af et givent brand, og eksempelvis svarer i henhold til den mest gengse opfat-

telse. Eksempelvis at et bestemt bilmærke er til børnefamilier og et andet er for show-off typen.  

Til sidst argumenterer han i sin teori for, at brands taler til forbrugerens eget image. Her er det ikke 

den umiddelbare generaliserbare reflektion, men en indre følelse i forhold til det givne brand. Ek-
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sempelvis vil nogle købe en dyr sportsvogn for at bevise overfor sig selv, at de godt kan købe sådan 

en bil. 

Alle disse synspunkter viser, at brand identity er et enormt komplekst begreb. Identitet kan ses som 

branding, en markedsstrategi og det kan være et værktøj lige som det kan være en destination.
48

 

Hvis vi kigger på begrebet identitet kan det ses, at det er et to-sidet fænomen. Det er, “the distinct 

characteristics of an individual, but also the set of characteristics that make an individual recog-

nizable as part of a group so “identity is about uniqueness, but also about belonging.”
49

  

Det er klart, at siden et nyt produkt skal overleve barrierer i forbindelse med deres indtræden på 

markedet, for at tiltrække en helt ny kundegruppe, er det mere fordelagtigt hvis virksomheder ska-

ber produkter, som fra starten tilhører en genkendelig kategori eller brand. Ved at skabe et tilhørs-

forhold, bliver identitet ligeledes et værktøj i forbindelse med at differentiere sig fra andre virksom-

heder.
50

 Således vil en klar identitet lette opgaven med henblik på udveksling af værdi, ligesom det 

kan være med til at kommunikere markeds- og social positionering og på den måde hjælpe med at 

skabe troværdighed accept. 

For at forstå kompleksiteten af brand identity, har Kapferer udviklet en ”brand identity”-prisme. 

Dens seks facetter repræsenterer et komponent af identitet, som styrker de andre. 
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Figur: 2 Brand identity prism (Kapferer, Jean-Noel)51 

Kapferer angiver, at et brand’s konstitution er en kombination af enten fremtrædende objektive 

kendetegn eller nogle som pludselig opstår, og udgør den totale sum af et brands fundamentale ka-

rakteristik. Et brands personlighed handler om, hvordan et brand bliver opfattet i forbrugerens øjne, 

hvilket bekræfter det faktum at et brand har et forhold til, eller en forbindelse(relationship) til for-

brugeren og derfor tilbyder muligheder for at udveksle personlighed.  

Begrebet brand personality vil blive yderligere uddybet senere hen. Hvert brand udspringer ligele-

des fra en kultur, hvilket påvirker den måde der kommunikeres på. Den kulturelle facet refererer til 

to af de fundamentale principper, der styrer brandet i dets ydre kommunikation. Reflektion handler 

om hvordan brandet reflekterer en forbrugers identitet og bliver en del af forbrugeren i forbindelse 

med identifikation og interaktion blandt andre. Til sidst aspektet self-image, som handler om, hvor-

dan vi som forbrugere skaber et indre billede af os selv, gennem vores attituder til det brand som vi 

benytter os af. 

En effektiv identitet er nødvendig for en virksomhed, hvis den skal leve op til det primære mål, at 

lave penge succefuldt, men det er omvendt for den individuelle forbruger; At bruge penge konstrue-

rer vores identitet, da vi er, hvad vi køber.
52

    

 

3.5 BRAND ASSOCIATIONER 

Det er med tidligere ræsonnementer vedrørende brand identitet in mente, muligt at se, at de associa-

tioner et brand bærer for forbrugeren er et nøgle-aktiv. Brand associationer er unikke betydninger 

forbundet med et bestemt brand navn,
53

 og kan blive benyttet til at differentiere et brand fra et an-

det. Associationer er i høj grad anvendelige for en virksomhed, da de kan hjælpe forbrugeren med at 

forstå informationer vedrørende brandet, for at differentiere brandet og give forbrugeren en grund til 

at købe det.
54

 Ligeledes kan disse associationer benyttes til at skabe en positiv følelse og attitude 

overfor brandet og på den måde hjælpe en eventuel extension af brandet.
55

 Således er det muligt at 

se, at brand associationer har en positiv virkning på forbrugerens valg, præferencer og købsintentio-
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ner, hvor villige de er til at betale en god pris for brandet, acceptere brandet og anbefale brandet til 

andre.
56

 

Brandet kan gennem dets associationer og identitet gå udover de åbenlyse egenskaber og attributter 

som begrænser det enkelte produkt, og derigennem bidrage med noget endnu bedre.
57

   

Dette betyder, at hvis man er ejer af et brand, der besidder et højt niveau af genkendelighed ligesom 

de ønskede associationer, vil styrken af brandet være en enormt vigtig faktor i forbindelse med re-

duktion af risiko, både hvad angår de brandede produkter, men også ejeren af brandet.
58

 Når man 

overvejer risiko, er det releativt nemt at identificere tab af profit og markedsandele, men det er efter 

vores mening også enormt vigtigt at kigge på mindre målbare aspekter, såsom ”corporate identity” 

og virksomhedens ry i det hele taget.  

3.6 BRAND IMAGE 

Et brands image kan nemt blive forvekslet med et brands identitet, men image er ikke noget der er 

skabt af virksomheden bag brandet, men i et billede. Image bliver skabt i hovedet på den enkelte 

forbruger. Figur 3 nedenfor har til formål at illustrere sammenhængen mellem Image og Identitet. 

Hvis der ikke er sammenhæng mellem de to, er der heller ikke sammenhæng i virksomhedens og 

forbrugerens opfattelse af brandet. Hvis de derimod overlapper hinanden, vil opfattelsen af brandet 

konvergere. Det er således meget bedre for virksomheden, hvis der er en sammenhæng mellem dis-

se, hvilket betyder at virksomheden har været succesfuld med henblik på at kommunikere deres 

budskab og opfattelsen af brandet er det samme for virksomheden såvel som forbrugeren.
59

 Uanset 

om image og identitet er de samme eller kun i noget omfang overlapper, er det vigtigt at vide, men 

det kræver selvfølgelig en definition og forståelse af, hvad brand image er i forhold til brand identi-

ty.  
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Figur 3: Brand image (egen tilvirkning) 

Et image er baseret på forbrugerens indtryk og erfaringer med brandet og er ikke kun begrænset til 

visuelle forestillinger, men alle indtryk der registreres af vores sanser. Et image er ikke begrænset 

til at rekonstruere enkelte tidligere begivenheder, men kan være en sammenfatning af indtryk fra 

alle disse. Sindet synes, at være i stand til, at justere et image til at passe nye og gamle inputs sam-

men og på den måde kunne tilpasses ny information. Brand image kan derfor ses som ”the global 

total impression of the information related to the brand that is stored in memory and which is 

shared by the members of a culture or subculture”.
60

 Med dette in mente, er det muligt at sige, at et 

image handler om, hvordan et brand er opfattet og identitet handler om, hvordan ejeren af brandet 

stræber efter at brandet skal opfattes.
61

  

 

 

3.7 BEVIDSTHED OM BRANDET OG OPLEVET KVALITET 

En helt fundamental dimension af brand image er, hvorvidt forbrugeren er bevidst om brandet eller 

ej. Bevidsthed om brandet, brand awareness, er i henhold til Aaker, “the ability of a potential buyer 

to recognise or recall that a brand is a member of a certain product category”. 

Han antyder således, at der er et link mellem produktkategorien og det involverede brand. Eksem-

pelvis kunne Carlsberg sende en stor ballon op i luften med deres navn på. Dette ville gøre navnet 

mere fremstående, men det ville ikke nødvendigvis skabe brand awareness. Hvis de derimod sendte 

en ballon op, som var formet som en flaske, ville der være et klart link til produktet, og der ville 
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herfra være skabt en forstærket og mere virkningsfuld brand awareness. Brand awareness kan 

strække sig fra at være en usikker følelse af genkendelighed, til at være en tro på, at et specifikt 

brand er det eneste i den produktkategori. Med henblik på brand equity, vil brand awareness’ rolle 

være afhængig af både konteksten samt den grad af opmærksomhed der er opnået. 

En grund til, at awareness er sådan et vigtigt aspekt af brand equity er, logisk nok, at hvis et navn er 

genkendt, må der være en grund til det. Selvom forbrugeren ikke har været udsat for direkte rekla-

me eller i det hele taget ingenting ved om virksomheden, kunne brand awareness stadig få forbruge-

ren til at drage konklusionen, at virksomheden er seriøs, og på baggrund heraf foretage et valg. En 

måde at påminde om brandet og øget brand awareness er ved at lave brand extensions, ved at putte 

brand navnet på andre produkter.
62

 Oplevet kvalitet er af Aaker defineret som, ”the customer’s per-

ception of the overall quality or superiority of a product or service with respect to it’s intended 

purpose, relative to alternatives”.
63

 Dette udtryk er ikke kun vedrørende reelle produkter, men er i 

høj grad også anvendeligt til brands. Oplevet kvalitet, eller perceived quality, er ikke et element 

som kan fastsættes objektivt, da det er en sansning eller opfattelse. Det bygger på antagelser om, 

hvad det er der har betydning for forbrugeren, og forbrugere adskiller sig væsentligt fra hinanden 

hvad angår behov, præferencer og personlighed. Ofte vil det være nok at opnå en høj kvalitet, som 

nemt vil blive til oplevet kvalitet. Oplevet kvalitet er ikke det samme fænomen som tilfredshed, 

satisfaction, da en forbruger kan være tilfredsstillet, givet at forbrugeren har lave eller slet ingen 

forventninger til det enkelte produkts egenskaber. Et højt niveau i oplevet kvalitet konvergerer ikke 

med lave forventninger. Det samme gælder for attitude, da en positiv attitude overfor et produkt af 

lav kvalitet kan opnås, hvis eksempelvis prisen på produktet er lav. Oplevet kvalitet er normalt ba-

seret på elementer af pålidelighed og præstation, men er stadig en uhåndgribelig samlet følelse imod 

et brand. På kort sigt, skal oplevet kvalitet bidrage med en grund til, at forbrugeren køber det på-

gældende produkt. Det skal differentiere brandet og give mulighed for, at tage en ekstra høj pris, 

tiltrække opmærksomhed samarbejdspartnere med mere, og ikke mindst danne grundlag for en 

brand extension. Ifølge Aaker, indikerer resultater af undersøgelser, at der er en korrelation mellem 

oplevet kvalitet og udfaldet af en given brand extension.
64

 

 

3.8 ”BRAND PERSONALITY AND RELATIONSHIP” 
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Et brands identitet og image skaber hele grundlaget for udvikling af et emotionelt bånd mellem for-

brugeren og brandet. Dette bånd bliver ofte beskrevet som brand personality og danner basis for 

forbrugerens emotionelle forhold til brandet. Langer,J. udtaler, at forbrugere respekterer brands, 

som har præsteret at være på markedet i flere år og har skabt en høj opmærksomhed på brandet.
65

 

Forbrugerne har tillid til deres ”old time favourites”, men går også ud for at lede efter nye brands. 

Brands kan sågar bringe kontinuitet ind i forbrugernes liv, i en verden fyldt med usikkerhed.
66

 Når 

snakken går på brands, har forbrugere en tendens til at snakke, som når man snakker om personer i 

deres omgivelser. Udviklingen af brand personality øges i takt med, at et brands ”opførsel”, beha-

viour of the brand, bliver mere personaliseret.
67

 Med et brands opførsel mener Franzen og Bouw-

man, at alle aktiviteter fra marketingmixet opfattes og fortolkes som en form for brandets opførsel. 

Denne opfattelse og fortolkning er baseret på de personlighedskarakterstika der er tillagt brandet. 

Ud fra disse karakteristika kan forbrugeren danne sig et billede af, hvordan brandet ville se ud som 

person. Som en konsekvens af det, kan forbrugeren se brandet ”gøre ting”. Disse personificerede 

karakteristika som forbindes med brandet påvirker hvordan forbrugeren opfatter produktet, så ”per-

sonality-aspektet” viser, at der er et stærkt emotionelt forhold til hver aktion, som enten brandet 

eller forbrugeren foretager sig
68

. 

Forbrugere har et image af en type af person der benytter det givne brand. Derfor er det vigtigt at 

adskille forbrugerens associationer og brand personality. Associationer er beskrevet som et sæt af 

menneskets personlige karakteristika som er forbundet med den typiske forbruger af brandet. Brand 

personality er, på den anden side, når menneskets personlige karakteristika er direkte forbundet til 

brandet.
69

 Da vi opfatter et brand som ”venligt” eller ”troværdigt”, og derved tillægger det en per-

sonlighed, kan vi også skabe en relation til brandet og dermed kan brands opfattes som ”overbevi-

sende” eller ”skræmmende”
70

. Et sådan kompagniskab kan bidrage på forskellige niveauer, og et 

langt et af slagsen kan skabe en følelse af sikkerhed. I et langsigtet forhold er komfort og gentagen 

forsikring nødvendig, når forbrugeren føler sig usikker. Usikkerheden spiller en vigtig rolle i dens 

finansielle, funktionelle og sociale betydning. Jo større den oplevede risiko er, dets større er behovet 

for netop flere forsikringer og komfort i langsigtede relationer med et brand.
71

 Fournier and Yao 

pointerer, at relationen mellem en person og et brand er præget af en gensidig afhængighed og er 
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karakteriseret af en unik historie af interaktioner. Herudover inkluderer relationen forventninger til 

fremtidige begivenheder. Disse forventninger styrker det emotionelle bånd
72

. Forholdet mellem 

brand og forbruger er to-sidet. En person i en relation med et brand, forestiller sig, at brandet ved 

hvad personen ønsker og følelser er.  

 

3.9 SOCIALE GRUPPER 

Brand personality skaber sammen med, image, følelser(brand emotions) og brand værdier(brand 

values) den symbolske brandværdi. Brand emotions er de associationer som binder brandet sammen 

med holistiske følelser, både positive og negative, hvorimod brand value handler om, hvordan et 

brand kan blive forbundet med abstrakt betydning, såsom ærlig eller (fortrolig).
73

  

Den skabte symbolske brand value har tre funktioner. En udtryksfuld funktion, en social tilpas-

ningsfunktion og en funktion som gør indtryk. 

Den udtryksfulde giver forbrugeren lov til at vise andre hvem de er, hvad de står for, hvad de finder 

vigtigt og hvad de tror på er værd at forfølge og henholdsvis afvise. Et brand bliver således en ex-

tension af forbrugerens personlighed og brandet bliver valgt hvis det passer til det ønskede image 

forbrugeren ønsker at udtrykke. Hvad angår den individuelles sociale tilpasningsevne, kan brands 

være vigtige når det kommer til erkendelse, positionering og evaluering af en enkelt person blandt 

andre. Brandet fungerer som et symbol for at tilpasse sig efterspørgslen af en subkultur, eller som 

en måde at blive accepteret af denne gruppe og på den måde nemmere blive inkluderet. Den enkelte 

kan på den måde bruge brands som en måde at imitere standarderne inden for den enkelte sociale 

gruppe og gennem dette opnå en ønsket identitet. En tredje funktion, der handler om at gøre indtryk 

eller imponere, handler om de følelser af tilfredshed, selvtilfredsstillelse og selvtillid, som springer 

ud af enkelte brands. Denne betydning af brandet er socialt konstrueret, men følelsen af et bestemt 

brand kan fremkalde noget unik for den enkelte. Et valg af brand kan også foretages med fokus på 

de sociale værdier, hvor forbrugeren kan opnå en god følelse ved at vælge et enkelt produkt, hvis 

produktet lover en form for samfunds- eller andre miljøhensyn.
74

 Denne sidste faktor kan sammen-

lignes med aspekterne self-image og reflection i Kapferers identitetsprisme, uanset om det refererer 

til hvordan brandet får forbrugeren til at føle eller hvordan forbrugeren vil betragtes af andre. Enkel-

te forbrugere kan forstærke deres personlige forestillingsbillede, ved at spejle sig i de brands de 

køber og benyttes af dem selv.  

                                                             
72 Fournier, S. & Yao, J. (1997) 
73 Franzen, G. & Bouwman, M. (2001): “The mental world of brands” 
74 Franzen, G. & Bouwman, M. (2001): “The mental world of brands” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

38 
 

Den sociale gruppe identifikation bygger på brandets evne til at agere kommunikationsinstrument. 

Denne funktion kan enten give forbrugeren lov til at tydeliggøre behovet for at blive integreret i 

gruppen, eller i modsætning hertil, holde sig uden for gruppen af personer der udgør forbrugerens 

sociale miljø, eksempelvis de personer forbrugeren stræber efter at være sammen med. Forbrugere 

vil typisk tillægge positiv værdi til de brands, som har et godt ry inden for den gruppe som forbru-

geren tilhører, eller ønsker at være en del af.
75

 

 

3.10 LOYALITET 

Et brand der har et godt rygte inden for en social gruppe har stor tillid. Uden tillid, har forbrugeren 

ikke nogen umiddelbar grund til at benytte specifikke brands som en genvej til købsbeslutningen, 

og vil skabe et behov for en vurdering og analyse af de informationer, der er nødvendige i forbin-

delse med en købssituation. Da virksomheder gerne vil have forbrugeren til at benytte brandet som 

”argument” for købet, bliver forbrugeren nødt til at have en betydelig grad af tillid til det specifikke 

brand.
76

  

Loyalitet over for brandet (brand loyalty), kan ses som en vis grad af gentagne køb af brands.
77

  Det 

kan selvfølgelig diskuteres i hvilket omfang og hvor mange gentagne køb der illustrerer loyalitet, og 

dette vil heller ikke blive diskuteret yderligere i denne afhandling. Loyaliten som en forbruger viser 

et brand er blandt andet frembragt via gentagen tilfredshed med brandets præstation. Hvis personer 

er tilfredse med de præstationer som et givent brand leverer, vil tilfredsheden over tid blive mere 

objektiv og dermed er loyaliteten til brandet opstået, og er måske endda et mere relevant udtryk end 

det er tilfældet for tilfredsheden, eller brand satisfaction.
78

  En forbrugers loyalitet til et brand er 

hjertet af en virksomheds livsskraft,
79

 og er en af nøglebestanddelene af et brands equity.
80

 Hvis 

forbrugere er indifferente i forhold til brandet og foretager deres køb med henblik på pris, egenska-

ber og bekvemmelighed, med meget lidt eller slet ingen hensynstagen til brand navnet, er der ikke 

nogen brand equity. Vis forbrugeren på den anden side fortsætter med at købe brandet, selvom der 

er konkurrerende produkter med endnu bedre egenskaber, pris eller bekvemmelighed er der stadig 

substantiel værdi i brandet. Brand loyalitet er en måling af den forbindelse forbrugeren har til et 

givent brand. Det reflekterer hvor sandsynligt det er, at forbrugeren skifter til et andet brand, speci-
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elt hvis det først omtalte brand laver en ændring i produktets egenskaber eller pris. Det er vigtigt at 

have for øje, at loyalitet knytter sig til brandet og ikke produktet. Hvis loyaliten er til produktet, vil 

der som tidligere nævnt, ikke eksistere brand equity. Herudover skulle det ikke være muligt at over-

føre loyaliteten fra et brand til et andet navn eller symbol, uden at spendere en betragtelig sum pen-

ge. 

 

3.11 “CORPORATE BRAND” VS. “PRODUCT BRAND” 

3.11.1 CORPORATE BRANDING 

Et corporate brand er, når en virksomhed benytter deres eget navn som brand navnet, til et eller ty-

pisk flere produkter. Dette er et forsøg på at overlevere den værdi virksomheden har opbygget om-

kring deres brand og på den måde gøre brandet mere genkendeligt. Dette er en slags ”paraply 

brand”, ”umbrella brand”
81

, som det bliver kaldt i litteraturen. Eksempler kunne være Heinz, som 

bruger dette brand navn på alle deres produkter. Disney har eksempelvis også deres logo på de fle-

ste af deres produkter. Denne strategi er i kontrast til individuel produktbranding, hvor hvert enkelt 

produkt har deres eget unikke brand navn og virksomhedens corporate brand ikke bliver kommuni-

keret ud til forbrugeren.  

Corporate branding handler også om, at gøre en virksomhed til et brand, som så har en given betyd-

ning for dens interessenter, internt henholdsvis eksternt. Virksomheder der benytter sig af corporate 

branding, vurderer således også, at det ikke kun er deres produkt, der er udgangspunkt for brandet, 

men i højere grad hele virksomhedens værdigrundlag og identitet.  

At skabe sammenhæng mellem vision, image og kulturen med udgangspunkt i virksomhedens iden-

titet er derfor helt centralt når man snakker corporate branding. Der er forskel på hvor stor sammen-

hæng der er mellem de corporate brands i en virksomhed. Nogle gange er der stor sammenhæng 

mellem vision, image og kultur og i andre tilfælde er der ikke særlig god sammenhæng, hvilket 

selvfølgelig kan svække troværdigheden til brandet. Det kan også være et udtryk for, at brandet er 

under forandring. 

Eksternt kan virksomheden bruge sine værdier til at tiltrække henholdsvis fastholde interessenter, 

eksempelvis underleverandører eller investorer. Nogle virksomheder har måske brug for, at bruge 
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sine værdier overfor offentlige instanser eller private interesseorganisationer. Fælles, uanset hvilke 

interessenter der er tale om, er, at få disse til at identificere sig med værdierne med henblik på op-

byggelse af loyalitet.  

Internt kan virksomhederne gennem corporate branding lade værdierne være pejlemærker for med-

arbejderne, og lade dem tage selvstændige beslutninger i henhold til disse. Det handler om at op-

bygge en kultur i virksomheden, hvor medarbejderne tilslutter sig den givne virsksomheds værdier 

med det mål, at alle handler i overensstemmelse med brandet.  

3.11.2 PRODUKTBRANDING 

Individuel produktbranding er som tidligere nævnt når en virksomhed bruger unikke navne til hvert 

af deres produkter i en portefølje. Det er således nemmere at give hvert produkt deres eget image 

eller deres egen identitet. Dette giver virksomheder lov til at positionere deres brands forskelligt, 

hvilket kan være en stor fordel. Dog går man glip af ovennævnte fordele ved at lade det overordne-

de brand gennemsyre hele organisationen.  

Der ses en tendens til, at større virksomheder står bag flere forskellige kendte brands, uden at virk-

somheden bag disse brands er kendt af forbrugeren. Mange af disse virksomheder som køber min-

dre virksomheder med kendte brands, står overfor en stor udfordring i forhold til hvorvidt de skal 

lade det oprindelige brand navn stå på produktet eller lade deres eget brand navn være vist udadtil 

på produktet.  

Kevin Lane Keller og Philip Kotler giver et bud på fire strategier i forhold til behandling af bran-

det.
82

 

Individual names, der har den fordel, at virksomheden ikke binder sit ry til produktet. Hvis produk-

tet viser sig at være af ringe kvalitet bliver virksomhedens navn og image ikke skadet, i hvertfald 

ikke i særlig høj grad. Dette er gældende for line extensions, da det er en strategi i forhold til hver 

enkelt produktkategori.  

Blanket family names, har den fordel at man sparer omkostninger i forbindelse med research om-

kring nyt brand navn og de markedsføringsomkostninger der naturligvis er i forbindelse med at ska-
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be genkendelighed i markedet. Hvis virksomheden har et stærkt navn, er det selvfølgelig umiddel-

bart nemmere at sælge det nye produkt. Heinz benytter eksempelvis denne taktik. 

Separate family names for all products. Dette er en strategi, der typisk er mest hensigtsmæssig når 

en virksomhed har mange forskellige produktkategorier. Hvis produkterne adskiller sig meget fra 

hinanden, er det i henhold til litteraturen ikke hensigtsmæssigt at anvende et ”blanket family name”.  

Corporate name combined with individual product names. Denne sub-branding taktik har den for-

del, at en virksomhed får deres navn på alle produkterne, men giver dem samtidigt nogle forskellige 

navne, som er med til at individualisere de nye produkter. Kellogg’s benytter eksempelvis denne 

strategi. De har den kendte Kellogg’s Cornflakes, men også Kellogg’s Rice Krispies.  

Det er ikke ofte at man ser virksomheder kører en af ovenstående strategier rendyrket uden undta-

gelser. Valg af strategi afhænger af flere forskellige faktorer, som spiller ind for den enkelte virk-

somhed.  
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4. DEFINITION OG AFKLARING PÅ TYPER AF BRAND EXTENSION 
I dette afsnit diskuterer vi brand extension og teorien bag, hvorfor der i det hele taget bliver lavet 

brand extensions. Herudover kommer vi ind på forskellige definitioner af brand extensions, med 

den hensigt at definere og præcisere, hvilken form for brand extension, vi netop arbejder videre med 

i afhandlingen. Denne definition bliver således udgangspunktet for den videre udformning af denne 

afhandling. Kapitlet munder ud i en diskussion af, fordele henholdsvis ulemper ved anvendelse af 

brand extension. 

4.1 UDVIKLINGEN AF BRAND EXTENSION 

Selvom brand extension ikke er noget nyt fænomen, steg fokus på dette gennem 80’erne sideløbene 

med brand equity begrebets fremkomst.
83

 Begreberne brand extension og brand equity hænger tæt 

sammen, da brand equity har en virkning på resultatet af en brand extension
84

 ligesom brand exten-

sion har en signifikant betydning for brand equity,
85

 som vi tidligere har været inde på.  

4.2 DEFINITIONER 

Et problem med brand extensions ligger i de mange forskellige definitioner på området, der beskri-

ver det samme fænomen. Vi vil følgende behandle disse uklarheder ved at kategorisere de forskelli-

ge definitioner. Vi har valgt at dele de forskellige definitioner ind i tre specifikke under-grupper: 

Line extension, brand extension og co-brand extension. I boksene nedenfor vil vi præsentere hvilke 

definitioner vi mener, er de mest anvendte og relevante på fænomenet brand extension. 

 

Line Extension 

Line extension, ”a current brand name is used to enter a new market segment in its product class”
86

  

Line extension “applies an existing brand name to a product in one of the firm’s existing catego-

ries”
87

  

Vertical brand extension “a vertical brand extension on the other hand, involves introducing a brand 

in the same product category as the core brand, but at a different price point and quality level”
88
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Brand Extension 

 

Category extension “Applies an existing brand name to a product category that is new to the firm”
89

  

 

Category extension “when the parent brand is used to enter a different product category from that 

currently served by the parent brand”
90

  

 

Brand extension “a current brand name s used to enter a completely different product class”
91

  

 

Brand extension “when using an established brand name identified with a product in one market for 

a new product in another market”
92

  

 

Brand Streching “Transferring the succesfuld brand name to quite a different market”
93

  

 

Brand franchise Extension “taking a brand name familiar to the consumer and applying it to a prod-

uct in a new category”
94

  

 

 

Co-branding 

 

Co-branding “involves recognizing that the public’s knowledge of an alliance is added value”
95

  

 

Som det ses ovenfor er det en nødvendighed at differentiere mellem de forskellige extension kon-

cepter. Tauber anvender eksempelvis betegnelsen ”brand franchise extension” og beskriver det, som 

at tage et brand navn som forbrugeren kender og anvende det samme navn til et produkt i en ny 

                                                                                                                                                                                                          
88 Kim, C. & Lavack, A. (1996) 
89 Farquhar, P. (1989) 
90 Keller, K. (2007): “Strategic Brand Management” 
91 Aaker, David A. & Kevin Lane Keller(1990) 
92 Forney, J. et al. (2005) 
93 Wood, L. (2000) 
94 Tauber, E.M. (1981) 
95 Kapferer, Jean-Noel (2008): “The New Strategic Brand Management” 
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produktkategori. Farquar definerer line extension såvel som ”categori extension”. En line extension 

anvender, ifølge ham, et eksisterende brand navn til et produkt i en af firmaets eksisterende pro-

duktkategorier. En ”categori extension”(brand extension), anvender ifølge Farquar til gengæld et 

eksisterende brand navn til en produktkategori som er ny for virksomheden. Aaker og Keller skel-

ner ligeledes mellem de to forskellige slags extensions. Den første vedrører line extension, ”where-

by a current brand name is used to enter a new market segment in its product class”. Den anden 

omhandler brand extension, “a current brand name is used to enter a completely different product 

class”. Begge udsagn fra boxen ovenfor.  Sammenlignet med Farquhar’s definition, tager Aaker og 

Kellers definition aspektet markedssegmenter med som noget centralt. Med henblik på brand exten-

sion, adskiller de to definitioner sig ikke væsentligt fra hinanden. Dog lægger Farquhar mere vægt 

på, at den nye produktkategori er ny for virksomheden.   

4.3 UDDYBNING AF DEFINITIONER 

En line extension er, som det fremgår af ovennævnte definitioner, en lancering af et nyt produkt i 

den samme produktklasse som det oprindelige brand. Dette kan komme til udtryk ved en ny smag, 

indpakningsmuligheder eller nye størrelser på produktet.
96

 Line extensions kan være med til at øge 

størrelsen på målgruppen.  Mange fødevareproducenter har eksempelvis lavet en line extenson af 

deres produkter, så de har haft sunde alternativer til deres eksisterende produkter. Det kan også væ-

re mere funktionelle tiltag. Eksempelvis har nogle producenter af margarine udviklet flydende mar-

garine på flaske, der er nemmere at bruge til stegning. En line extension tilfører naturligvis variation 

til produktkategorien og kan være med til at give brandet ny energi. Med mere energi menes, at en 

producent gennem kommunikationen af det nye produkt giver brandet mere relevans, gør det mere 

interessant og synligt. Desuden kan en line extension imødekomme eventuel konkurrence på områ-

det.                     

Vertikal extension er et andet begreb indenfor line extension. Dette er når virksomheden ændrer på 

en eksisterende produktkategori, hvor man typisk ændrer produktets pris og kvalitet. Eksempelvis 

forskellige klasser af biler af samme mærke. Wolkswagen har kategorierne Passat, Golf og Polo, 

under samme brand, som hver især henvender sig til forskellige målgrupper. 

 

4.4 BRAND EXTENSION 
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Der er tale om brand extension, når en virksomhed benytter deres allerede eksisterende brand til at 

lancere et nyt produkt i en ny produktkategori, en produktkategori og et marked som virksomheden 

vel at mærke ikke har været på før. Netop det at bevæge sig ind på et nyt marked og benytte et 

brand fra et produkt i en anden kategori er enormt komplekst.  

De fleste kilder vi har set, betragter også denne form for den egentlige brand extension. Det er også 

vigtigt at pointere her, at det er denne form for brand extension der vil blive fokuseret på i afhand-

lingen. De andre nævnte extensions fokuserer på at lave en ny produktvariant relateret til den eksi-

sterende, hvilket ikke stiller virksomheden over for helt lige så mange problemstillinger som en 

regulær brand extension gør. Udfordringen i denne form er således typisk større, hvor den typisk 

også er forbundet med større risiko.  

Virgin, der producerer både computerspil og vodka samt alt fra finansielle serciceydelser til flyrej-

ser er et godt eksempel på, at man kan have mange forskellige produktvarianter under samme 

brand. Det store spørgsmål er så, hvordan de har haft succes med dette.   

 

4.5 CO-BRANDING 

Co-branding er endnu en måde at udvikle sit brand. Her gør man det ved, at finde en samarbejds-

partner som umiddelbart henvender sig til en kundegruppe med potentiale. Eksempelvis hvis Nokia 

udviklede en bilradio og lavede en aftale med Mercedes om, at produktet skulle indgå i alle nye 

Mercedesmodeller, ville Nokia have nemmere ved at få deres bilradio anerkendt, da Mercedes er 

kendt for at være solidt og et bilmærke af meget høj kvalitet. Typisk vil begge involverede parter 

have noget ud af et sådant partnerskab. Præcis i dette tilfælde er det nok Nokia, som får størst ud-

bytte af samarbejdet, da det er sværere at se, hvad Nokia kan bidrage med til Mercedes.   

 

 

 

4.6 VORES VALG AF DEFINITION 

Fokus i denne afhandling vil være på brand extension i henhold til nedenstående boks. Vi har angi-

vet forskellige definitioner på brand extension fra litteraturen, og med udgangspunkt i disse, er vo-

res egen definition på brand extension følgende. 
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Vores definition af brand extension 

”Når en virksomhed etablerer sig på et nyt marked, hvor de ikke har været repræsenteret før og 

vælger at benytte et allerede eksisterede brand fra et allerede eksisiterende produkt.” 

                                                                                                                               Kilde: Egen tilvirkning 

I de ovenstående bokse, har vi ligeledes angivet definitioner for henholdsvis line extension og co-

brand extension. I denne afhandling vil vi ikke beskæftige os med disse to begreber i særlig grad, 

dog vil det blive inddraget hvor det findes relevant, da det kan være behjælpeligt i forhold til argu-

mentation for og imod brand extension, da de begge i flere tilfælde kan anvendes som alternative 

løsninger.  

Det er ligeledes meget vigtigt at have for øje, at grænsen mellem line extension og brand extension 

er ret flydende, og er derfor i flere tilfælde et definitionsspørsmål. I teorien virker det relativt sim-

pelt at skelne mellem de to begreber, men i praksis kan det være noget sværere.  Et oplagt eksempel 

på en line extension er Cola Cola Light, som er Coca Cola i en ny form. Hvis det i stedet anskues 

sådan, at Coca Cola Light ikke bare er en ny udgave af Coca Cola, men en cola som kan være en 

del af en diæt, ”diet coke”, som den hedder på engelsk, er situationen en anden.  Således vil Coca 

Cola Light skulle introduceres på et marked, som er nyt for virksomheden Coca Cola, nemlig mar-

kedet for diæt produkter, eller slankeprodukter. Hvis dette er tilfældet, ville Coca Cola Light i hen-

hold til vores definition være en brand extension. Et andet eksempel er Sony. Da de introducerede 

deres første mobiltelefon lavede de en brand extension da de trådte ind på et nyt marked ved mar-

kedet for mobiltelefoni. Men igen, hvis man anskuer markedet bredere som, ”markedet for elektro-

nik til forbrugere”, ville det være en lancering af et nyt produkt inden for samme produktkategori og 

dermed en line extension. 
97

   

Figuren nedenfor har til formål at visualisere dynamikken mellem line extension og brand exten-

sion. Vi vil gerne gøre klart, at der ikke er nogle klare grænser når extensions klassificeres. Der vil 

altid være flere forskellige aspekter der skal overvejes.   
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Figur 4: Dynamiske overgang mellem line extension og brand extension (Egen tilvirkning) 

 

Nogle definitioner af brand extension behandler aspektet forbruger segmenter. Vi vælger i vores 

afhandling udelukkende at kigge på skiftet i produktkategorien. Vi ser derfor det mulige skift i for-

brugersegment, som en konsekvens af det ændrede produkt. Grunden til, at vi udelader dette aspekt 

er, at vi ikke mener at det kan lade sig gøre at generalisere omkring og fastlægge hvorvidt det nye 

produkt vil appellere til eksisterende eller nye forbrugersegmenter. 

 

4.7 FORDELE VED BRAND EXTENSIONS 

Købssituationer er ofte baseret på begrænset produktinformation. Det kan være svært at skabe en 

pålidelig differentiering via produktinformation, især hvis der er konkurrerende produkter med 

samme umiddelbare tilbud. Derfor skal vigtigheden af associationer ikke tilsidesættes. En stærk 

association kan hjælpe kommunikationsafhandlingen og ydermere positionere brandet.
98

 Ved en 

brand extension er det vigtigt at overføre associationerne til den nye produktkategori. I flere situat i-

oner, kan det være farligt at positionere produktet via dets egenskaber. På den måde kan et brand 

ende op i en kamp om de rigtige specifikationer. Eksempelvis, hvad der indeholder mest fiber, 

hvem har den hurtigste servicerespons eller laveste antal klager. Et sådan fokus på det aspekt kan 

være af relativ kort varighed, da virksomheder kan lave om på deres produkter. Ydermere kan for-

brugeren, hvis produktet konkurrrerer på produktets egenskaber, blive forvirret og ligefrem ignorere 

vægten på disse specifikationer. I stedet vil de basere deres køb på en mere uhåndgribelig opfattelse 

af kvaliteten ved produktet, som ikke er baseret på konkrete specifikationer. Det er derfor ofte en 

god idé, at benytte etablerede brand navne ved lancering af nye produkter, da dette gør vejen lettere 

i forhold til at udstråle en høj kvalitet ved produktet og man kan samtidigt reducere den opfattede 
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risiko hos forbrugeren.  Ved at sætte navnet på mange produkter, kan virksomheden således mind-

ske associationerne til de konkrete produktspecifikationer. Værdien brandet skaber for forbrugeren 

er således her opfattet kvalitet og en følelse af, at det vil være bæredygtigt i flere år frem.
99

  

Glynn og Brodie
100

 siger at en ”god” brand extension, som vi har nævnt tidligere, er når det eksiste-

rende brand navn hjælper en given brand extension. En ”meget god” extension er på den anden side 

når en extension forhøjer værdien af det oprindelige brand. Aaker mener, at en mere god, ”more 

good” extension kan og burde forhøje værdien af kernebrandet og forstærke associationerne til og 

opmærksomheden på brandet.
101

 Da brandets image er styrket, skabes der ligeledes en god mulig-

hed for at bygge videre på brandet i fremtiden. Dette kan en succesfuld brand extension være med 

til at bidrage med, da brandets synlighed i markedet vil være øget. 

En beslutning om at anvende en brand extension strategi, er baseret på en opfattelse af, at et brand 

navn har en vis værdi for forbrugeren og at den pågældende organisation kan profitere på denne 

værdi. Introduktionen af nye produkter under et allerede eksisterende brand, er mere og mere an-

vendt. Dette er der flere rigtig gode grunde til. 

Generelt er chancen for succes for nye produkter under et helt nyt brand ikke særlig store. Eksperter 

estimerer, at kun ca. 5% af helt nye introducerede brands er succesfulde på langt sigt.
102

 Desuden er 

marketingsomkostningerne ved lancering af et helt nyt brand meget højere end det er tilfældet for 

produkter under et i forvejen kendt brand. Faktisk er omkostningerne ved lancereing af et nyt brand 

10-15 gange så højt som for 20 år siden
103

, hvilket er en tendens som umiddelbart vil fortsætte. Der 

er enormt mange der reklamerer og mange kanaler at promovere sig igennem, og der er ikke nogen 

garantier for, at man kommer ordentligt igennem til forbrugeren, da der idag er enormt meget me-

diestøj. Der kan således ligge nogle kæmpe fordele i, at anvende en brand extension strategi, hvor 

en virksomhed kan kapitalisere på et allerede velkendt brand og derigennem reducere marketings-

omkostningerne ved lancering af et produkt under det kendte brand.     

Når en virksomhed anvender et allerede eksisterende brand til at lancere et nyt produkt i en ny pro-

duktkategori, er der nogle væsentlige fordele for virksomheden, der kan være med til at øge chan-

cerne for, at en brand extension bliver en succes. 

                                                             
99 Aaker. A, David (2002): “Building Strong Brands” 
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Ved at trække på et veletableret brandnavn og den opmærksomhed (awareness) der er knyttet til det, 

kan det spare virksomheden for en del lanceringsomkostninger.  

Som vist i figuren nedenfor kan det ses, at kun 30 procent af alle nye brands overlever længere end 

4 år, hvor over 50 procent af nye produkter som er lancerede gennem en brand extension lever læn-

gere end 4 år.
104

 

 

 

Figur 5: Succes rate af nye brands kontra brand extension105 

 

  

Forudsætningerne for produkter der er lanceret via brand extension er umiddelbart bedre end for 

nye produkter under et nyt brand. Dette kan, udover de ovenfor nævnte eksempler, være fordi di-

stributionsledene kender til brandet i forvejen, hvorfor det typisk vil være nemmere at få plads til 

produktet, eller i hvert fald mere plads til produktet, da der typisk er indgået en aftale i forvejen.  

 

4.8.1 FINANSIELLE FORDELE 

Der er to umiddelbare fordele ved at anvende en brand extension strategi fremfor lancering af et helt 

nyt brand. Der er i henhold til forrige afsnit relativt lave marketingsomkostninger og et relativt højt 
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salg. De lavere markedsføringsomkostninger skyldes, at forbrugerne allerede kender brand navnet, 

(brand awareness). Man skal derfor ikke bruge en masse penge på at gøre opmærksom på brandet, 

hvilket er enormt omkostningstungt i den verden vi lever i idag med masser af produkter og brands, 

der alle vil have forbrugernes opmærksomhed. Hvis de associationer, der knytter sig til det oprinde-

lige brand er positive, hvad de typisk vil være, vil forbrugeren således umiddelbart også have nem-

mere ved at vælge det nye produkt. 

En ekstra fordel kan være, at marketingsindsatsen rettet mod det nye produkt, afleder et ekstra salg 

af det oprindelige produkt. Det er dog her en forudsætning, at kommunikationen gennem markeds-

føringen af det nye produkt, på en eller anden måde skaber en sammenhæng, eller et link, mellem 

kernebrand produktet og det nye produkt, således, at forbrugerne accepterer det nye produkt. Denne 

proces er ekstremt svær at styre og der er derfor ikke særlig langt mellem økonomisk succes og fia-

sko. Når virksomheder lancerer nye produkter der ligger langt fra det oprindelige produkt, eller 

henvender sig til en helt anden målgruppe, kan det være svært at overbevise forbrugerne om, at 

virksomhedens kompetencer er gode nok til at udvikle begge produkter. 

Et eksempel på et link mellem et eksisterende produkt og et nyt kunne være en virksomhed der pro-

ducerer deodoranter, og kun har gjort dette hidtil. De laver en brand extension og udvikler en ny 

body-shampoo. Et link her kunne være, at kommunikere, at sæben virker forbyggende mod sved 

hvis man benytter deodorant efterfølgende. Dette er dog også to produkter som man forbinder med 

hygiejne, hvilket umiddelbart gør det nemmere for forbrugeren at acceptere og tro på, at vieksom-

heden kan producere netop dette produkt.  

  

 

4.8.2 STRATEGISKE FORDELE 

En brand extension strategi kan altså spare en virksomhed for mange markedsføringsomkostninger, 

som vi tidligere har været inde på. Udover det, kan en sådan strategi også resultere i en større mar-

kedsandel, sammenlignet med introduktion af et nyt brand. Undersøgelser viser, at lige efter iværk-

sættelsen af en brand extension strategi, vil virksomheden i gennemsnit opleve 8 procent højere salg 

end de ville have gjort ved at introducere et helt nyt produkt.
106

 Undersøgelsen viser ligeledes at 

effekten af en sådan strategi aftager, og at man efter et stykke tid kun har 1,8 procent højere salg, 
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end det er tilfældet for introduktion af et helt nyt brand. Dette kan hænge sammen med, at de perso-

ner der købte det oprindelige produkt, vil prøve det nye produkt, da de i forvejen kender til mærket 

og vil give det en chance. Undersøgelsen viser dog, at det kun er en lille del der fortsat vil benytte 

produktet, på langt sigt.  

En anden fordel ved at benytte en brand extension strategi, er den høje synlighed som produktet har 

i markedet. Dette er selvfølgelig fordi forbrugerne bliver konfronteret med brandet gennem flere 

forskellige produkter. 

Det skal dog siges, at disse strategiske fordele ligeledes kan være en bagdel. At fordelene ved en 

brand extension primært henvender sig til forbrugere der allerede kender til brandet, kan have den 

konsekvens, at strategien ikke henvender sig til særlig mange nye forbrugere.   

 

4.10 ULEMPER VED BRAND EXTENSIONS 

Selvom der er et stort potentiale i forbindelse med udvikling af forskellige extensions er det ikke 

altid særlig enkelt. Et brand navn kan fejle ved ikke at hjælpe den pågældende extension eller endnu 

værre skabe associationer der skader den. Endnu værre igen er det, hvis det extendede produkt over-

lever, men at der er gjort stor skade på kernebrand equity, i kraft af negativ påvirkning af de eksiste-

rende associationer eller skabelse af nye uhensigtsmæssige og uønskede associationer.
107

 At benytte 

kernebrandet i forbindelse med at penetrere nye produktkategorier er og har i et stykke tid været 

stor og højt vægtet mulig vækststrategi. Risikoen for at devaluere værdien af kernebrandet øges når 

en virksomhed foretager gentagne extensions ind i urelaterede produktkategorier.
108

 Disse skadelige 

effekter, både hvad angår det extendede produkt og kernebrandet, illustrerer hvor vigtigt det er, at 

der i forbindelse med en brand extension er gjort et grundigt forarbejde og at processerne er tænkt 

rigtig godt igennem i det hele taget. Det at give et nyt produkt et kendt brand navn, dets troværdig-

hed, kvalitet og tilknyttede associationer er ikke altid nok. Der vil altid være en forbundet risiko. 

Selvom en brand extension umiddelbart virker succesfuld vil produktet altid være sårbart i forhold 

til konkurrencen.
109

 Man skal være opmærksom på, at selvom det er muligt at lave en brand exten-

sion ind i en ny produktkategori, betyder det ikke nødvendigvis, at det nye produkt vil overleve 

kræfter som konkurrence, stordriftsfordele eller distributionsfordele med henblik på eksisterende 
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udbyderes forhold til leverandører.
110

 Som vi tidligere i afhandlingen har været inde på, er brand 

navnet ofte det allervigtigste aktiv for virksomheden, men extensions er ofte vurderet i forhold til 

deres egen fortjeneste uden hensyn til påvirkningen af kernebrandet. Der er en mulig skade på ker-

nebrandet og det skal med i overvejelserne, at det i mange tilfælde er bedre hvis en given brand 

extension fejler, end overlever i et stykke tid samtidig med at den gør skade på kernebrandet. I dette 

tilfælde vil skaderne typisk være større, og kan have forårsaget uønskede associationer, i forhold til 

et produkts tillagte egenskaber, opfattede kvalitet og ændrede brand associationer i det hele taget. 

Risikoen for at overføre potentielle negative associationer fra en given brand extension til ker-

nebrandet, må alt andet lige være mindre, jo stærkere associationerne til kernebrandet er og når for-

skellen på det originale brand og det extendede produkt er tydelig. De associationer der bliver skabt 

i forbindelse med en brand extension kan være forstyrrende i forhold til et præcist og tydeligt image 

af kernebrandet. Alle de forskellige former et brand kan optræde i idag, kan gøre det besværligt at 

opbygge og styre dem. Udover at være bevidst omkring sin identitet, hvilket vi kommer nærmere 

ind på senere i afhandlingen, skal virksomheder forstå deres brands rolle i hver en kontekst det er 

involveret i. Herudover skal forbindelsen mellem de forskellige produktkategorier klargøres på stra-

tegisk niveau, men også med respekt for forbrugerens opfattelse af de to produkter.
111

 Da forskelli-

ge organisationer og individer med forskellige forudsætninger, perspektiver og mål, har med bran-

det at gøre på mange forskellige niveauer, er koordinationen ofte meget besværlig. Virksomheder 

deler befolkningen ind i mindre og mere raffinerede grupper og prøver at nå dem gennem speciali-

serede medie- og distributionskanaler. Det er selvfølgelig fristende at udvikle forskellige identiteter 

til de nye definerede segmenter, men det bringer naturligvis også nogle problemer med sig, både for 

brand og forbruger. Dette fordi enkelte forbrugere på denne måde oplever at blive udsat for forskel-

lige identiteter knyttet til det samme brand. Resultatet vil derfor være et nyt niveau af kompleksitet, 

som ofte ikke bliver imødekommet eller lagt mærke til, før der er sket en væsentlig skade.
112

 Hvis 

der er inkonsistens i et brands image og det ikke lever op til forbrugernes forventninger, er der en 

reel risiko for at udvande brandets betydning for forbrugeren. På denne måde kan en brand exten-

sion forværre en forbrugers tro på og følelser til et brand.
113

 Der er forskel mellem line extension og 

en reel brand extension i forhold til hvor stor en skade det kan gøre på kernebrandet eller kernepro-

duktet, som det extendede produkt tager udgangspunt i. Det er mere sandsynligt, at en line exten-
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sion vil gøre skade på kernebrandet, hvis det ikke lykkes. Dette fordi produkterne i en line extension 

typisk er mere forbundet. Omvendt vil en reel brand extension, hvor der med udgangspunkt i det 

eksisterende brand, lanceres et nyt produkt i en helt ny produktkategori, ikke være den samme risi-

ko. Dette fordi, produkterne ikke er tæt relateret, og forbrugerne forbinder derfor ikke produkterne 

med hinanden, hvorfor det er mere sandsynligt at kernebrand produktet er mere beskyttet.
114

 At en 

reel brand extension er mindre risikofyldt end en line extension gælder kun flagskibproduktet, eller 

kerne brand produktet. Brand extension såvel som line extension bærer stadig en stor risiko i for-

hold til at ødelægge forbrugerens tro på og tillid til enkelte andre produkter under samme brand.
115

  

 

5.0 BRAND EXTENSION TEORI 
I dette afsnit, vil vi forsøge at samle den teori der forelægger om brand extension, som vi finder 

relevant i forhold til vores problemstilling. Vi anskuer dette i et forbrugerperspektiv, således at det 

er forbrugerens kriterier, og de ønsker som de søger opfyldt ved en brand extension, der kommer til 

at være fokus. Dette, da det er forbrugerens attitude mod en given brand extension der er det helt 

centrale, hvis en virksomhed vil lave en succesfuld brand extension.  

5.1  EXTENSION ”FIT” 

Forbrugere evaluerer ikke extensions generelt og udifferentieret. Forskellige undersøgelser identifi-

cerer flere faktorer, som påvirker forbrugeres evaluering af brand extensions samt efterfølgende 

evaluering af kernebrandet.  I første omgang, vil vi tage udgangspunkt i artiklen, ”Consumer eva-

luations of extensions and their effects on the core brand”.
116

 I denne artikel, bliver meget af den 

relevante teori på området behandlet. Artiklen indeholder ydermere en model, som vi finder hen-

sigtsmæssig i forhold til at illustrere problemstillingerne. Denne artikel og modellen vil selvfølgelig 

ikke stå alene, hvorfor vi har suppleret med andet relevant teori, for på den måde at gøre modellen 

mere forklarende. 
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Figur 6: Conceptual framework, Grime, I. et al. (2002) 

5.1.1  ERKENDELSE AF ”FIT” 

I henhold til Ian Grimes, er måden hvorpå forbrugeren evaluerer produktet yderst vigtigt, da dette 

fortæller, om en given brand extension og kerne brandet bliver en succes altså udtrykket ”fit”. Når 

en forbruger evaluerer en extension, stoler personen på, at der er sammenhæng mellem kernebran-

det og den givne brand extension og at der er sammenhæng mellem produktkategorien og brand 

image.  

Der er flere dimensioner af begrebet ”fit”. I henhold til litteraturen er vigtige elementer af ”fit” fak-

torer som lighed, som vi refererer til som ”similarity”, karakteristik der bliver refereret til som ”ty-

picality”, relationen ”relatedness”, samt hvorvidt der er overensstemmelse i forhold til det overord-

nede brand koncept, hvilket vi refererer til som ”brand consistency”.
117

  ”Similarity” er i litteraturen 

nok det der bliver behandlet mest. Det handler om, hvor ens kerneproduktet og det extendede pro-

dukt er på henholdsvis fælles funktioner, egenskaber(attributter) og fordele.
118

 ”Typicality” indike-

rer i hvor stort et omfang brand extension kategorien er repræsentativ for kernebrandet og strategien 

knyttet hertil.
119

 Det kan være svært at skelne mellem ”typicality” og ”relatedness”, men Muroma 

og Saari definerer ”typicality” som et måleredskab for ”relatedness” af de to produktklasser.
120
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Koncept konsistens mellem brand konceptet og en brand extension er ligeledes et vigtigt aspekt. I 

hvor høj grad en given brand extension er konsistent i forhold til brand konceptet, bliver anset for at 

være mindst lige så vigtigt, som det er tilfældet for ligheden mellem produktklasserne. Brand kon-

cept konsistens, adskiller sig fra ligheden mellem produktklasserne, da det i højere grad handler om 

hvordan brand image påvirker forbrugerens opfattelse af ”fit”.   

Aaker og Keller berører også emnet ”fit” i deres ret omtalte artikel ”Consumer evaluations of brand 

extensions”. ”Den opfattede kvalitet af et brand, vil blive forstærket når to produktkategorier pas-

ser sammen i en eller anden form, og derved kan de positive associationer forbundet til kernepro-

duktet, blive overført til brand extension produktet”
121

. Til gengæld vil et dårligt ”fit” mellem de to 

produktkategorier ødelægge overførslen af de positive associationer, og faktisk give forbrugeren en 

uønsket opfattelse af brandet. Der bliver i denne artikel nævnt tre forskellige former for ”fit”, nem-

lig ”complement”, ”substitute” og ”transfer”. Den første form er ”complement”, som handler om, 

hvorvidt forbrugeren anser de to produktkategorier som komplementære. Et simpelt eksempel kun-

ne være en producent som udelukkende laver ski. Dette ville således være deres kerneprodukt. En 

komplementær brand extension ville derfor være skistøvler. Den næste form for ”fit” er ”substitu-

te”, dvs. om forbrugeren anser de to produktkategorier som substituerende for hinanden. Hvis man 

benytter eksemplet fra før, kunne et substituerende produktk være Snowboard eller langrendsski. 

Den sidste form for ”Fit” er transfer, hvilket går ud på, om forbrugeren mener, at virksomheden har 

evnerne til at producere den nye produktkategori med udgangspunkt i deres kompetencer fra den 

eksisiterende produktkategori og eventuelt andre tidligere extensions. Hvis dette ikke er tilfældet, 

kan det få fatale konsekvenser for virksomheden, da forbrugerne ikke vil være i stand til at overføre 

den opfattede kavalitet af brandet til det nye produkt. Samtidig er der risiko for, at gøre skade på 

kerneproduktet, da det også risikerer at miste noget pålidelighed.  

 Udover selve ”fit’et” er der andre faktorer der påvirker forholdet mellem sammenhæng og evalue-

ring af en extension og kernebrandet. Disse vil blive behandlet nedenfor.  

 

5.1.2  MODERERENDE VARIABLE 

I figur 6 ovenfor fremgår 5 modererende variable, ”moderating variables”, som påvirker styrken af 

”fit” og forbrugerens evaluering af en given brand extension samt af kernebrandet. De er således 
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bestemmende faktorer, der påvirker udfaldet af en given brand extension, hvilket gælder både for 

evalueringen af den givne brand extension, ”extension evaluation”, men i høj grad også indvirknin-

gen på kernebrandet, ”core brand evaluation”. Den første variabel vedrører kvaliteten af kernebran-

det, Quality of Core Brand. Kvalitet er et subjektivt begreb, men kan overordnet defineres som ”a 

global assesment of a consumer’s judgement about the superiority or excellence of a product.”
122

 Et 

kendt brand skal indikere et vist kvalitetsniveau, selvom produktets fysiske egenskaber ikke er 

kendte, men diskussionen om hvorvidt kvalitet er et aspekt der påvirker udfaldet af en given brand 

extension er der delte meninger om.
123

 Spørgsmålet er, om kvalitet er en association der kan overfø-

res til det extendede produkt, og dermed påvirker evalueringen af både extension og kernebrandet. 

Det er i litteraturen blevet testet og bekræftet, at oplevet kvalitet ved kernebrandet har en positiv 

indflydelse på succeen af en given brand extension.
124

 Det må derfor også antages, at hvis der er en 

høj oplevet kvalitet ved det originale brand, er muligheden for at udvide brandet således også høje-

re. 

”Fit” mellem en given brand extension og kernebrandet bliver således påvirket af graden af kvalitet.  

Når kvaliteten bliver opfattet som værende høj , vil det ligeledes være en fordel at dele denne fordel 

med det extendede produkt. Når forbrugeren opfatter kvaliteten af kerneproduktet som værende 

højt, og ”fit” mellem kerneproduktet og det extendede produkt ligeledes er højt, vil attituden mod 

den givne brand extension være gunstig.  

Aaker og Keller arbejder også med betydningen af kvalitet i deres studier, og der er, efter vores 

mening, også nogle underliggende variable der mangler i Grimes model, som kan være med til at 

forklare hvordan kvaliteten af kernebrandet opnås. Vi mener således her, at begreberne ”parent 

brand associations & attitude”, skal tilføres. Kernebrand associationerne vedrører de associationer 

som forbrugeren tillægger brandet. Dette kan være produktspecifikke attributter, produktkategorien 

eller selve brugssituationen som forbrugeren associerer med brandet.  Nogle vil eksempelvis tildele 

Volvo betegnelsen, god køreegenskab og sikkerhed, som er relateret til de produktspecifikke asso-

ciationer. Nogle vil bare tænke på Volvo som en bil ligesom alle andre, og kun forbinde den med en 

produktkategori uden klare præferencer. Andre igen, vil måske tænke på det at køre bil og forbinde 

det med situationer hvor de typisk bruger deres bil, om det er når de besøger deres familie i Jylland 

eller kører frem og tilbage fra arbejde hver dag.     
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Når forbrugeren første gang er i kontakt med en brand extension bliver der fremkaldt håndgribelige 

og uhåndgribelige egenskaber til kernebrandet i forbrugerens sind. Disse egenskaber bliver herefter 

overført til en given brand extension, hvilket er testet og bekræftet i Aaker og Kellers undersøgelse 

vedrørende dette emne. I en fiktiv brand extension, hvor kerneproduktet var is og det extendede 

produkt var popkorn, blev der knyttet egenskaber som, sødt, smagsfuldt og dyrt til kernebrandet, 

egenskaber som blev overført til det extendede produkt.
125

   

Vi er således af den opfattelse, at evalueringen af brand extensions er mere kompleks end som så, 

da det kan være svært at styre disse værdier, som findes på mange niveauer, der knytter sig til ker-

nebrandet. Evalueringen vedrørende vigtigheden af de forskellige egenskaber som produkterne bli-

ver tillagt er således subjektiv.  

Attituden mod en given brand extension består således af en række associationer der knytter sig til 

kernebrandet, og udtrykker således forbrugerens helhedsopfattelse af brandets kvalitet, hvilket er 

yderst afgørende for, hvorvidt en given brand extension bliver en succes eller ej.
126

  

Consumer knowledge, er en anden variabel der påvirker resultatet af en given extension. Forbruge-

rens kendskab til produktet kan deles op i to, fortrolighed og ekspertise. Fortrolighed har med at 

gøre, hvor mange gange forbrugeren har været i kontakt med brandet,  hvor ekspertise i højere grad 

refererer til forbrugerens evne til at benytte brandet. Hvis forbrugerens kendskab til brandet er me-

get højt, begrænser det umiddelbart brandets mulighed for at udvide til nye produktkategorier. Hvis 

forbrugeren har en helt fast idé om brandet, vil det nemlig være meget svært for brandet at extende 

til produktkategorier, som ligger langt væk fra det/de eksisterende brands. Det vil være nemmere for 

forbrugeren at acceptere hvis personens forestillinger om brandet er svagere.
127

  

Branding strategy- variablen vedrører co-branding strategier. En co-branding strategi, kan være 

med til at reducere den negative effekt af extensions som har et dårligt ”fit”.
128

 Dette, da en positiv 

opfattelse af det brand der samarbejdes med, trækker helhedsbilledet op. Hvis ekempelvis Nokia 

lavede en bilradio, ville nogle måske have meget svært ved at acceptere, at Nokia har kompetencer-

ne til at lave dette produkt. Hvis Nokia i forbindelse med lanceringen havde lavet en aftale med 

Mercedes, hvor Nokia’s bilradioer var et fast inventar i de nye Mercedes-modeller, ville situationen 

højst sandsynligt være en anden. Det er i sig selv et stærkt signal udadtil, at Mercedes med de kvali-
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teter de har, accepterer dette produkt og anvender det sammen med produkter af en verdenskendt 

høj kvalitet. Man kunne sagtens forestille sig, at det i sig selv, kunne ændre den enkelte forbrugers 

opfattelse af netop denne brand extension.    

Portofolio charactersitics, er en variabel der har med antallet af produkter der er inkooporeret under 

samme brand at gøre. Et brand med mange produkter i deres portefølje, der repræsenterer flere for-

skellige produktkategorier, har en mindre risiko bundet til en brand extension, end det er tilfældet 

for et brand med et enkelt produkt, der lancere et nyt produkt i en ny kategori.
129

 Den reducerede 

risiko hænger sammen med det faldende behov for at kunne genkende et ”fit” mellem de to, da for-

brugeren allerede har accepteret at virksomheden er repræsenteret i flere kategorier, og på den måde 

har tillid til at deres kompetencer er dækkende i forbindelse med udvikling og lancering af det nye 

produkt. 

Consumer certainty, er et udtryk, der har med forbrugerens generelle syn på og forventninger til et 

bestemt brand at gøre. Hvis forbrugeren oplever brandet som værende troværdigt, og oplever at 

brandet leverer varen i henhold til hvad der er forventes, kan distancen mellem det originale produkt 

og det extendede produkt således være større.
130

  

  

 

5.2 BRAND EXTENSION OG LIVSSTIL 

Livsstil er et omfattende udtryk. Vi vil i dette afsnit diskutere udtrykket ud fra et brand- og virk-

somhedsperspektiv og derved klargøre dets relevans og vigtighed i en brand extension kontekst. 

Virksomheder der er interesseret i at udvide deres brand til nye produktkategorier skal efter vores 

mening være opmærksomme på forskellige livsstilsaspekter og de associationer der knytter sig her-

til. For virksomheder der ønsker at tage en høj pris for deres produkter, er det helt essentielt at 

fremme associationer der er relateret til sikkerhed og social identifikation. Med henblik på at stimu-

lere forbrugerne til at anbefale brandet til andre er det passende at kigge på netop disse aspekter. 

Udviklingen af disse aspekter skaber på den måde grundlaget for, at udvikle positiv kommunikation 

imod brandet. Anbefalinger af et givent brand er bestemt af forbrugerens opfattelse af det, mere end 

af brandets identitet og den sociale prestige der er forbundet til det. Virksomheder kan på den måde 
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kombinere forskellige brand funktioner, og prioritere enkelte vigtige faktorer, mens man fastholder 

en passende balance mellem dem alle. Garanti og social identifikation funktioner kan give virksom-

heden en mulighed for at opnå vækstfordele og i sidste ende fortjeneste, hvor også personlig ident i-

fikation kan skabe vækst. Denne sociale identifikation har en fordel hvis virksomheder vil tage en 

ekstra høj pris, men også i forbindelse med hvorvidt en forbruger vil acceptere en brand exten-

sion.
131

 En form for personlig identifikation er forbruget af ”prestige-brands”. Disse er umiddelbart 

nemmere at lave en brand extension med et nyt produkt i en ny produktkategori ud fra, end det er 

tilfældet for funktionalistiske brands. Grunden til dette er, at prestige brands netop vil være forenet 

under og dele det samme prestige koncept.
132

 Dette koncept er overvejende mere abstrakt end det er 

tilfældet for mere funktionelle koncepter og kan derfor omfatte et større antal forskelllige produkter 

som deler færre funktioner. Den fælles nævner kan således bare være luksus eller status.
133

 Derfor 

kan et stærkt brand reducere risikoen væsentligt ved introducering af et nyt produkt ved at ”spille” 

på forbrugerens fortrolighed med og kendskab til det etablerede brand. Forbrugere vælger ofte en-

kelte produkter frem for andre, som en konsekvens af, at de er knyttet til et bestemt koncept, ek-

sempelvis livsstil og de specifikke værdier knyttet herti.
134

 Ved at tilbyde lignende æstetisk appel 

tværs over flere produktkategorier, er brands i stand til at extende til flere forskellige produktkate-

gorier.
135

 Med dette in mente er det muligt at se, at ved at bygge på forbrugeres brand loyalitet, præ-

ferencer og opmærksomhed, kan en hensigtsmæssig brand strategi motivere forbrugeren til at enga-

gere sig til en ”kryds-shopping” adfærd .
136

 Med dette mener vi selvfølgelig, at forbrugeren køber 

det samme brand, men flere forskellige produktkategorier inden for samme brand. En brand exten-

sion giver derfor forbrugeren mulighed for, at bruge færre ressourcer på selve købsprocessen, da de 

vælger et produkt inden for et brand som de kan relatere til deres egen livsstil eller den livsstil de 

stræber efter.
137

  

Gennem et brand kan en forbruger identificere sig selv med en bestemt gruppe der har samme livs-

stil og omvendt også differentiere sig fra andre grupper ved at holde sig andre bestemte brands.
138
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Status og social identifikation er afsløret takket være individuelles behov for at kommunikere be-

stemte indtryk til personer i deres sociale miljø. Forskellen på de to ligger i det faktum, at den socia-

le identifikation er baseret på behovet for at være accepteret af og føle sig tilknyttet en bestemt del 

af en social gruppe. På den anden side svarer status funktionen til den individuelles ønske om at 

opnå prestige og anerkendelse fra andre, uden at det nødvendigvis betyder at brandet er repræsenta-

tivt for deres sociale gruppe. På den måde kan status være med til at blokere den individuelles iden-

tifikation med enkelte grupper. Dette er i fin overensstemmelse med Maslow’s behovspyramide, 

hvor status og social identifikation henholdsvis er relateret til ego og social sikkerhed.
139

 Status-

funktionen kan agere afgørende faktor i forbindelse med hvorvidt en brand extension accepteres
140

, 

da personlig identifikation og statusfunktioner påvirker henholdsvis anbefalinger og brand exten-

sion.
141

 Ydermere konkluderer Park et al., at det image der udspringer af prestige hjælper en given 

brand extension til flere forskellige produktkategorier, selv dem der differentierer sig meget i funk-

tionalitet. De afledte associationer, luksus og status indikerer på den anden side en social forskel 

integreret i brandet, hvilket generelt skaber positive emotionelle oplevelser. På denne måde er det 

passende at antage, at statusfunktionen har en positiv effekt med henblik på anbefalinger af brandet 

samt en ekstra høj pris. Ved at betragte livsstil som en personlig identifikationsfunktion af status, vil 

forbrugere blive mere motiverede til at forbruge et brand når de knytter brandet til emotionelle erfa-

ringer. Det antages, at jo stærkere en forbrugers tiltrækning til- og personlige identifikation med 

brandet er, desto større er personens motivation til et købe det. Herudover må det forventes, at den 

personlige identifikationsfunktion har en positiv påvirkning på, hvorvidt en forbruger godtager en 

brand extension.   

 

5.3 BRAND EXTENSION OG INVOLVERINGSBEGREBET 

På trods af den enormt store fokus på brand extension er der kun meget lidt empirisk research der 

rører ved, hvorvidt produktinvolveringen spiller en rolle i forbindelse med accept af den givne 

brand extension. Mange studier, der er foretaget omkring brand extensions har næsten udelukkende 

omfattet lavinvolveringsprodukter.
142

 Dette finder vi selvfølgelig interessant at undersøge, da vi 

umiddelbart mener, at dette aspekt spiller en væsentlig rolle i forbindelse med udvikling af brand 

extensions. Mange undersøgelser fokuserer ligeledes på enkelte brands eller produktkategorier der 
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ligner hinanden. Dette resulterer i, at der ikke er noget sammenligningsgrundag, hvorfor vi argu-

menterer for, at dette aspekt ikke er undersøgt i dybden. Vi kunne godt tænke os en undersøgelse, 

der havde lav- såvel som højinvolveringsprodukter med, så man på den måde kunne se, om der er 

en forskel med henblik på attituden mod en brand extension. Forskere foreslår, at inden for hver 

specifikke produktkategori, vil involveringen svinge fra forbruger til forbruger.
143

 Zaichkowsky 

siger således at, ”involvement results from the interaction of individuals with products.”
144

 Således 

er både produkter og individer vigtige med henblik på involvering, og er begge værd at studere 

nærmere. Ligeledes må det være nemmere for brand ejeren at etablere produktinvolveringsbegrebet 

end det er tilfældet for det individualle involveringsbegreb.  

Aaker og Keller identificerede involvering som et vigtigt emne i henhold til brand extensions og 

argumenterede for, at det skulle undersøges nærmere i fremtiden.
145

  Desuden må brand extension 

strategier ikke være lige succesfulde i alle produktkategorier, da forbrugerne alt andet lige må eva-

luere produkter med et differentieret involveringsniveau forskelligt. Derfor er det vigtigt for brand 

ejeren at kende involveringsniveauet i forbindelse med at bestemme hvilke produktegenskaber, for-

dele og brand information der er nødvendig for at påvirke købsbeslutningen. I en kategori med høj 

produktinvolvering, hvor forbrugeren bekymrer sig om udfaldet af sit valg, vil det være en fordel at 

knytte noget ekstra værdi til produktet, som selvfølgelig skal være i overensstemmelse med forbru-

gerens opfattede kvalitet. 

Det er således vigtigt at kigge på, hvorvidt involvering lægger en dæmper på forholdet mellem pro-

duktets ”fit” og forbrugerens attitude mod et givent brand extension produkt. 

Rik Riezebos introducerer begrebet ”atypical extension”,
146

 som egentlig bare er et produkt i en 

kategori, som er langt væk fra den kategori brandet ellers befinder sig i. Han bruger eksemplet Ni-

vea, der gik fra at udvikle forskellige cremer, som havde den funktion at den blødgjorde huden, til 

hårspray samt andre produkter til generel pleje. Han argumenterer for, at Nivea således gik fra et 

koncept, ”softness” til et andet, ”taking care of.”
147

 På denne måde kan brand extensions der har en 

stor afstand mellem produktkategorierne, være med til at udvikle et nyt brand image i henhold til 

ovenstående.    
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 5.4 BRAND EXTENSION I ET KONKURRENCEPERSPEKTIV 

I forbindelse med brand extension, bliver konkurrenceelementet ikke nævnt særlig tit i litteraturen. 

Dette er sket i takt med en stigende fokusering på forbrugerrelaterede aspekter og de mere ”bløde 

værdier”. Vi mener dog, at det giver mest mening at behandle konkurrenceperspektivet, som en 

medvirkende faktor, da de andre aspekter, omend vigtige, efter vores mening ikke kan stå alene.   

Brand extension bliver af langt de fleste forskere og forfattere på området belyst udfra et forbruger-

perspektiv, hvilket også er enormt centralt og relevant. Vi har i denne afhandling også behandlet 

mange forskellige aspekter af brand extension udfra et forbrugerperspektiv. Vi mener dog også, at 

det er særdeles relevant at anskue brand extension i en større kontekst, som sætter et stort fokus på 

konkurrencesituationen. Ved et sådan fokus på forbrugerpespektivet, udelades flere andre vigtige 

faktorer, hvilket efter vores mening er kritisabelt, da det betyder at ledelsens forudsætninger for, at 

få et retvisende billede af hele konteksten, bliver svækket. Ledelsens beslutningsgrundlag bliver 

derfor, efter vores mening, ikke nuanceret og solidt nok. Konkurrenceperspektivet er ret interres-

sant, da det kan ændre forbrugernes holdninger til et produkt væsentligt, når de skal vurdere det i en 

kontekst og ikke isoleret set.  

Når der laves en brand extension, er det vigtigt at ledelsen har for øje, at brandet i den nye produkt-

kategori typisk skal konkurrere med brands, der er veletablerede og har en loyal kundekreds.  Det er 

derfor vigtigt at undersøge hvordan strukturen er på det nye marked, herunder hvor mange brands 

der findes der, samt graden af dominans på markedet. 

Den dominerende faktor i forskellige undersøgelser vedrørende brand extension, er ”fit”, eller 

sammenhængen mellem kernebrand produktet og det nye ”extendede” produkt.  Det er dog proble-

matisk, at fokus på især dette aspekt, samt andre forbrugerrelaterede aspekter, har resulteret i, at 

undersøgelserne ikke har taget udgangspunkt i en kontekst, men man har isoleret set spurgt ind til 

de ovenstående forbrugerrelaterede aspekter. Harish Kapoor og Louise Heslop har i deres undersø-

gelser vedrørende netop denne problemstilling, fundet frem til, at når man undersøger en enestående 

virkning af en brand extension, vil det have en positiv virkning på respondentens svar.
148

 Det viste 

sig dog også, at denne positive effekt, blev dæmpet væsentligt når respondenterne fik informationer 

omkring konkurrenceforhold, strukturen på markedet for det ”extendede” produkt samt information 

                                                             
148 Kapoor, Harish og Heslop, Louise A. (2009) 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

63 
 

vedrørende positioneringen. Dette er et relativt nyt studie, fra september 2009. Det er enormt inte-

ressant og relevant for netop vores afhandling, da disse forhold efter vores mening er meget vigtige 

i forbindelse med at lave en brand extension.  

Samme undersøgelse viste ligeledes, at ”fit”, mellem det udvidede produkt og ”parent brand”, ikke 

havde en ligeså kritisk rolle, når det blev vurderet i en kontekst, og der blev taget højde for styrken 

af brandet i forhold til konkurrerende mærker.  

Disse undersøgelser viser vigtigheden af ”fit”, som vi tidligere har været inde på, men i høj grad 

også konkurrencen på markedet for det ”extendede” produkt. Jo flere forhold der skal tages højde 

for, desto mere komplekst bliver det, men samtidigt giver det et mere nuanceret og realistisk billede 

af, hvordan virkeligheden egentlig er. Det er således også nemmere for virksomheder at lave en 

forudsigelse af hvorvidt de kan forvente succes henholdsvis fiasko, når de skal lave en brand exten-

sion.    

 

5.5  CSR – ”CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” 

CSR, som på dansk kan udtrykkes ved ”virksomhederne sociale ansvar” eller ”virksomhedernes 

samfundsmæssige engagement”, er ligeledes et vigtigt aspekt i forbindelse med brand extensions. 

Det er en fællesbetegnelse for sociale, miljømæssige og etiske krav, der bliver stillet mellem virk-

somhederne, kunderne og samarbejdspartnerne. 
149

 Virksomheders sociale ansvar er således blevet 

en selvstændig ledelsesdiciplin. Det skal også nævnes, at 59 % af globale, institionelle investorer 

mener, at virksomhedsledere burde være socialt ansvarlige, hvor kun 35 % mener, at man udeluk-

kende skal fokusere på indtjening.
150

 Virksomheder kan på grund af deres forskellige forretnings-

områder, have differentierede behov vedrørende fokus på etiske problemstillinger. At tage det nød-

vendige ansvar kræver en del ressourcer, både i form af kapital og integrering, således at det bliver 

et varemærke for virksomheden.  

Der eksisterer en lang række akademiske marketingjournaler, vedrørende studier der handler om 

forbrugernes reaktion på CSR.
151

 Vi har valgt et uddrag af disse, som vi mener, er relevante i en 
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brand extension kontekst. Kilden er for alle udsagnene den samme, i henhold til henvisning oven-

for.   

“Consumers are aware of and interested in CSR and say that CSR is a purchase criterion” (Creyer 

& Ross, 1997, Handelman & Arnold, 1999, Lewis, 2003) 

 

“CSR increases positive attitudes towards the company and/or the brand”  

(Brown & Dacin, 1997 Lichtenstein, Drumwright & Craig, 2004, Murray & Vogel, 1997) 

 

Disse udsagn viser, at forbrugere interesserer sig for CSR og faktisk medtager det, i deres samlede 

vurdering når de foretager et køb. I en brand extenson kontekst, må det nødvendigvis derfor betyde 

noget, at virksomheden engagerer sig i CSR, da forbrugeren vil have negative associationer knyttet 

til brandet hvis det ikke er tilfældet. Dette påvirker naturligvis forbrugeren i den retning, at perso-

nen ikke tror på, at virksomheden vil være ansvarlig i forbindelse med udviklingen af et nyt pro-

dukt. Omvendt vil det selvfølgelig have en positiv indvirkning på forbrugerens associationer. Det 

andet udsagn vidner, i overensstemmelse med ovenstående om, at forbrugerens attitude mod et gi-

vent brand øges som konsekvens af virksomheders øgede fokus på CSR-relaterede aktiviteter.  

 

 

“Consumers assess the fit between CSR initiatives and the company’s reputation and past beha-

viour, and use the timing of initiatives as informational cue” 

 (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006, Dean, 2004, Ricks, 2005) 

 

“Consumers’ attitudes are more affected by unethical behaviour than by pro-CSR behavior” (El-

liott & Freeman, 2001, Folkes & Kamins, 1999, Beckmann, Christensen & Christensen, 2001) 

 

Disse to aspekter vidner ligeledes om CSR’s relevans i et forbrugerperspektiv. Det fremgår her, at 

forbrugere vurderer om der er et ”fit” mellem tidligere initiativer og virksomheders ry i forbindelse 

med tidligere adfærd. Dette kunne være i forbindelse med om de har handlet i overensstemmelse 

med lovmæssige eller etiske rammer, hvilket det andet udsagn ovenfor omhandler. Dette udsagn 

argumenterer for, at uetiske handlinger påvirker forbrugerne i højere grad end det er tilfældet for 

eksempelvis lovmæssige. Disse kan selvfølgelig overlappe, men ellers kan vi kun tilslutte os denne 

vurdering, som efter vores opfattelse er sand.    
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6. EMPERI OG RESULTATER 
Vi vil i det følgende præsentere fire virksomhedscases, som hver især har lavet brand extensions. 

Dette består af to cases, som er offentligt kendte, ment på den måde, at der er materiale tilgængeligt 

med henblik på vellykkede henholdvis mislykkedes aspekter omkring de brand extensions de har 

udviklet. Disse cases er Virgin og Apple Inc. Herudover har vi interviewet markedsføringsansvarli-

ge fra Toms og Cocio, og spurgt ind til brand extensions som de har foretaget i henhold til vores 

spørgeguide, som dannede grundlag for interviewet samt fremgangsmåden i behandlingen af disse 

cases.
152

 Fremgangsmåden omfatter deres historie, som er vigtig i forbindelse med brand exten-

sions, deres rationale bag en eller flere extensions, samt procesrelaterede aspekter. Afslutningsvis 

har vi i hver case vurderet succes- henholdvis fiasko kriterier, hvilket kommer til at indgå i sam-

menfatningen af teorien, som understøttelse og supplement.  

  

6.1 CASE OM VIRGIN 

Det hele startede i 1972, da Richard Branson startede med en musikforretning. Derefter lavede virk-

somheden en direkte udvidelse til et pladeselskab, der fik nogle prominente navne under deres vin-

ger, som Mike Oldfield og Sex Pistols. I 1984 lancerede de flyselskabet Virgin Atlantic, som såle-

des gav mulighed for endnu en brand extension, nemlig Virgin Holidays, dvs. et rejseselskab
153

. 

Sidenhen har ”The Virgin Group” ikke stoppet med at ekspandere med nye ideer og nye koncepter 

på adskillige markeder. Dette har betydet at ”The Virgin Group” i dag har mere en 200 virksomhe-

der fordelt på forskellige industrier som bl.a. finanssektoren, teleselskab, tog, biografer og musik-

forretninger, for bare at nævne nogle stykker. Senest er Virgin Galactic etableret. Denne gren af 

Virgin sælger rumrejser, som også er blevet udbudt i Danmark. Alle disse virksomheder arbejder 

uafhængigt af hinanden, men ejer dog dele af hinanden og deler navn og den troværdighed, loyalitet 

og hvad det måtte være, der følger med dette brand.  Det er dog ikke alle brand extensions, der er 

gået lige godt. Man lancerede bl.a. Virgin Vodka i 1994, som ikke blev en succes. Dette kan man se 

konsekvensen af idag, da Virgin Vodka ikke længere er på markedet, men bliver dog serveret på 

Virgin Atlantics fly. En af grundende til, at dette ikke blev en succes var, at de hovedsgaeligt havde 

en meget billig pris, som gradvist blev presset mere og mere som konsekvens af den øgede konkur-
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rence på markedet. Der var derfor ikke nogen umiddelbar ekstra værdi tilknyttet brandet i forhold til 

flere af konkurrenternes produkter.
154

  

I midten af halvfemserne fik Richard Branson et højere ambitionsniveau, da han havde haft stor 

succes med tidligere vellykkede erhvervsprojekter. Derfor kom udmeldingen fra Branson. ”Jeg vil 

have Virgin til at blive lige så kendt i verden som Coca-Cola”
155

. Om det er en af grundende til, at 

han i 1994 lancerede Virgin Cola, vides ikke.  Men rationalet var, at han ville bekæmpe de to store 

globale kæmper på cola markedet
156

.  Denne ”Robin Hood” strategi har også været en general regel 

i Virgins Strategi. Dette har man bl.a. set på mobilmarkedet hvor Virgin Mobile tog konkurrencen 

op med de store teleselskaber som Vodafone, T-mobile og O2. Også i flybranchen hvor Virgin At-

lantic konkurrerede mod det store selskab British Airways. Mange brand eksperter beskriver Virgin 

som et livsstilsbrand, der kan strækkes udover næsten alle produktkategorier. Men professor Mark 

Ritson,
157

 mener dog også, at for hver succesfuld brand extension, har der også været nogle fiasko-

er.  En af årsagerne til dette er, at der har været en misforståelse med henblik på den type af brands 

som grundlæggeren Richard Branson virkelig skabte og den bedste måde at strække de forskellige 

brands på.    

Måden hvorpå Virgin kom ind på markedet, var gennem et ”joint venture” med det canadiske  so-

davandsfirma ”Cott Corporation”, som på dette tidspunkt var verdens største leverandør af soda-

vand til detail, under eget mærke, til forskellige forretningskæder i Canada og USA. Ved hjælp af 

denne forretningsmodel, havde ”Cott Corporation” i forvejen en god position på markedet, og hav-

de bl.a. kunder i Australien, Storbritannien, Hongkong, Israel og Japan. Dette bevirkede, at Virgin 

Cola umiddelbart havde gode forudsætninger for at kunne byde stærkt ind på det globale marked. 

Richard Branson blev dog frarådet af den daværende direktør for ”Cott Corporation” at udfordre 

Coca Cola direkte.
158
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I 1994 lanceredes Virgin Cola på markedet i Storbritannien. Her havde Richard Branson bl.a. været 

i snak med en af topdirektørerne for Tesco, som er den største supermarked kæde i Storbritannien 

og den fjerde største i verden. Her havde Richard Branson forsøgt at få en eneaftale med Tesco, så 

de kunne føre Virgin colaen i alle deres butikker, men Tesco have nogle bekymringer ved det, ek-

sempelvis hvis eneaftalen var ensbetydende med, at Tesco ville blive identificeret med Virgin Cola, 

var der er en reel risiko for, at det kunne påvirke Tesco i negativ retning. Derudover havde Tesco 

også et glimrende samarbejde med Coca-cola, som var en god kunde, og de ville selvfølgelig ikke 

risikere at dette provokerende angreb på Coca Cola ville få konsekvenser for deres fremtidige sam-

arbejde, eller i værste fald, at Coca Cola helt fjernede deres varer fra hylderne i de pågældende bu-

tikker. Det lykkedes dog Virgin Cola at få en aftale i stand med Tesco
159

.  

Dette satte en cola-krig i gang. Coca-Cola betragtede fra starten Virgins Cola som en direkte kon-

kurrent på markedet. Det betød, at Coca-Cola rejste rundt i hele verden for at besøge deres tapperi-

er, som havde ansvaret for at producere, emballere, distribuere og markedsføre produktet. Her gjor-

de Coca-Cola det meget klart at man ikke ville have, at de fremstillede Virgin Cola. Så i 1998 op-

købte Richard Branson ”Cotts Coperations” andel af Virgin Cola og relancerede produktet med 

yderligere 25 millioner dollars i investeringer. Dette blev gjort med henblik på, at udfordre Coca-

Cola på deres egen hjemmebane, USA. Derudover lavede Richard Branson et stort marketing stunt, 

ved at køre en stor engelsk tank ind på Times Square i New York og affyre løst krudt på et stort 

Coca-Cola skilt, samt pløjede en hel mur af Coca-Cola og Pepsi dåser
160

. Coca-Cola svarede tilbage 

med det samme. De sendte et team af personer til England, der havde det formål, at sikre at distribu-

tører og butikker alle sammen fik et ekstra incitament til at sælge Coca-Cola. Coca-Cola begyndte 

herefter at sælge til discountpriser, som lå under prisen på en flaske kildevand. Derudover begyndte 

de at true de små detaillister med at hente deres køleskabe, hvis de blev ved med at føre Virgin Co-

la, og antydede oven i købet, at de ville trække Coca-Cola helt tilbage fra de samme detaillister. For 

at gøre det hele meget værre for Virgin Cola, fordoblede Coca-Cola også deres markedsføring og 

PR budget
161

.  

 Hvis man ser på, hvorvidt Virgin Cola var en succes, er det releativt nemt at konkludere, at det ikke 

var den store succes. Produktet eksisterer kun i et meget lille omfang i få butikker i England i dag. 

Dette bliver dog, ligesom det er tilfældet for Vodka’en, serveret på Virgin Atlantics fly. Salget gik 
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dog godt i starten af processen, men grundet den skærpede konkurrence på markedet, blev de hur-

tigt skubbet ud af markedet af Cola-Cola. Hvis man skal analysere på, hvad der er gået galt her, er 

det jo oplagt, at Coca-Cola og i nogen grad også Pepsi, ødelagde det for Virgin med deres reducere-

de priser, og det pres som de kunne ligge på distributører og tapperier, i kraft af den opbyggede 

styrke og heri medfølgende ”magt”. Disse faktorer er helt centrale med henblik på Virgin Cola’s 

skæbne. Der var dog flere ting som vi mener at Virgin kunne have været opmærksomme på i denne 

proces. Når man træder ind på et nyt marked må man jo antage, at de væsentlige spillere der er på 

det pågældende marked vil reagere på en ny konkurrent. En anden ting, som vi finder problematisk i 

forbindelse med denne brand extension, er lanceringen af Colaen på det amerikanske marked.  Da 

Virgin i sin tid forsøgte at lancere deres cola på det amerikanske marked var kendskabet til virk-

somheden Virgin ikke særlig stort, hvilket jo var en helt anden sag i Storbritanien, hvor forbruger-

nes kendskab til virksomheden var væsentlig større. Virgin havde ikke været repræsenteret særlig 

længe på det amerikanske marked. De havde en række Virgin Store i de større byer. Herudover 

havde Virgins flyselskab enkelte ruter til en håndfuld byer i Nordamerika. Richard Branson ønskede 

at Virgin skulle være kendt i USA, men han burde nok have fundet en bedre indtrængningsstrategi 

og have fokuseret mere på Virgins kernebrands, såsom flyrejser og musikbutikker, for at øge kend-

skabet til brandet. På denne måde ville forudsætningerne for, at få succes med en extension, som 

ligger langt væk fra de øvrige produkter, være bedre. Lanceringen af Virgin Cola skete kun 2 år 

efter etableringen af de forskellige Virgin Stores, og det er begrænset hvad man kan opbygge af 

kendskab og loyalitet på bare 2 år.  Et begrænset kendskab til Virgin samt manglende forståelse for 

det koncept Virgin er bygget op omkring, livsstilskonceptet, har været en medvirkende grund til 

fiaskoen. Virgin har således flere forskellige helsecentre i Storbritanien, men også i Spanien, Portu-

gal, Italien, Australien og Sydafrika. Desuden har de en række andre livsstilsprodukter, hvilket vi 

mener, er et rigtig godt træk i forhold til udviklingen vedrørende øget fokus på at leve sundt. Virgin 

fremstår gennem disse produkter således som en virksomhed med fokus på livsglæde og sundhed, 

hvilket igen kan smitte af på deres andre produkter, som man ellers ikke umiddelbart forbinder med 

en sund livsstil, hvilket igen kan være en faktor der spiller en stor rolle i købsprocessen. Virgin er i 

dag kommet væsentlig bedre ind på det amerikanske marked, hvor man i dag har indenrigsfly, tele-

selskab og radiostationer. Derfor mener vi også, at det ville være et bedre tidspunkt at lancere Vir-

gin Cola, end det var dengang de gjorde det. Dermed ikke sagt at det ville blive en succes den dag 

idag.  Desuden er kendskabet til Virgin samt deres koncept i det hele taget, i dag meget bedre hos 

amerikanerne.   
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6.2 CASE OM TOMS CHOKOLADEFABRIK                 

I 1924 blev Toms Chokoladefabrik stiftet.
162

 Toms opkøbe i 70’erne Galle & Jessen, Danmarks 

ældste chokoladefabrik, som lancerede Ga-jol-pastillen i 1933.                                                                                 

 

Ga-jol er en bearbejdet forkortelse Galle & Jessen
163

 og Ga-jol er udover en pastil, et mærke for 

tyggegummi, chokoladepålæg og spiritus. Det er Ga-jol spiritus som vi vil spørge ind til, ligesom vi 

vil spørge ind til den Skildpaddelikør, som Toms i samme periode lancerede. Toms modtager i 1979 

”Kong Frederik Den Niende’s Hæderspris” for fortjenstfuld indsats for dansk eksport. I midten af 

80’erne modtager Toms en fornem international pris, ”The Candy Kettle”
164

. På dette tidspunkt går 

40 procent af produktionen til eksport. Toms overtager i starten af 90’erne Liverpool-firmaet Ta-

verner’s, som specialiserer sig indenfor drops, karameller og skumprodukter.  I Starten af 2000 ska-

ber Toms et nyt reklameunivers, ”familien Tomsen”, der har til hensigt at fornye opmærksomheden 

på Toms originale produkter. I 2006 laver de ligeledes flere af deres produkter i en sukkerfri vari-

ant. I 2008 lancerer Toms en A XOCO butik, som skal være kendt ved det ypperste inden for dansk 

chokoladegastronomi. Denne er lanceret under Anton Berg-brandet.  

I et interview med marketingschefen, Martin Haagensen, fra Toms, har vi med udgangspunkt i vo-

res teoretiske referenceramme, samt øvrige tilegnede viden forsøgt at klarlægge hvordan Toms ar-

bejder med deres brand og sub-brands i forbindelse med forskellige brand extensions. 

Martin er som sagt marketingschef for Toms og har ansvaret for alle mærker på nær Anton Berg. 

Hans forudsætninger for at arbejde med brand extension er med afsæt i en afsætningsøkonomisk 

uddannelse samt tidligere erfaringer med forskellige extensions. Strukturen er som følger i Toms. 

Først er der ”Toms, som fungerer som vores corporate brand, masterbrand og produktbrand. Bran-

det opererer på flere niveauer. Så er der Anton Berg og Gajol. Dette er vores primære brands i 
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prioriteret rækkefølge”
165

. Han opfatter Masterbrandet, Toms, som et folkeligt mærke, der er stærkt 

forankret i danskerne. Det er uhøjtideligt, familieært og det er noget luksus i hverdagen. Med hen-

blik på at vurdere, hvad forbrugerne af brandets associationer er, knytter han god kvalitet, samt de 

mere funktionelle ting der knytter sig til hvert af produkterne, eksempelvis Skildpadderne med de-

res specielle fyld. Så personer tænker på de produkter i porteføljen, som de bedst kan lide, når de 

ser brandet for sig. Brandet Toms rummer enormt meget, hvilket både kan være en fordel og en 

ulempe.  ”Brandet er meget bredt. Kan bruges til meget og er derfor måske ikke så skide unikt som 

vi kunne have ønsket os”.
166

 Det kan være en stor ulempe at brandet rummer meget, da det kan være 

med til at forvirre forbrugerne, især hvis de knytter deres tanker til enkelte produkter og deres speci-

fikke egenskaber, som Martin tidligere i interviewet var inde på. I forbindelse med, hvorvidt Toms 

overvejer, om navnet Toms skal indgå i Gajol-brandet, altså stå et sted på pakkerne er Martin rime-

lig afklaret.  ”Lige præcis med Gajol, har vi noget særlig equity i et segment som er meget unikt. 

Mundfriskersegmentet. Gajol står stærkt og Toms svagt, for Toms har ikke oppereret på dette mar-

ked, så her er masterbrandet ikke repræsenteret. Producenten er Galle Jensen skriver vi.  Vi har 

faktisk tre masterbrands. Gajol er et, Anton Berg er et andet og Toms er et tredje”
167

. Her gives 

udtryk for, at der er tre masterbrands, og ikke kun et, hvilket vi ellers havde fået indtrykket af fra 

starten. Dette vidner om en strategi, der ikke er helt klar, hvilket også er enormt svært med mange 

forskellige produkter og mange stærke brands under samme korporate brand. 

                                                                 

 En brand extension tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i det korporate brand, men kan ifølge 

Martin komme mange steder fra. Det kommer an på hvilket produkt der skal laves. Vi undersøger 

ligeledes omstændighederne ved henholdsvis lanceringen af Gajolshots- og Skildpaddelikøren, der 

begge opfylder vores definition af en brand extension.  ”Ja, Gajol har jo været en stor succes. Sma-

gen. Det er noget der i høj grad har vist sig at virke. Der er et godt fit. Der er noget til halsen i 

begge produkter”. 
168

 Gajol har altså umidelbart været en rigtig stor succes. Der er et godt ”fit”, 

noget til halsen, smagen er god og der er ikke så meget lakridsbaseret spiritus på markedet, altså 

ikke så meget konkurrence. Derudover, rammer Gajol et nyt segment med lakridsshots. Danskerne 
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kan godt lide lakrids, hvilket formentlig også har været et succeskriterie. Med Skildpaddelikøren er 

historien en anden. Det var bestemt ikke nogen succes, selvom der her var et helt klart ”fit”. Skild-

paddesmagen i en likør. Her var konkurrencesituationen dog en anden, da eksempelvis Bailey står 

rigtig stærkt med en kakaolikør. Ellers kan Martin ikke komme med bud på, hvorfor det ikke er 

blevet accepteret. Toms prøvede for nogle år siden at komme med på en retrobølge og lancerede i 

den forbindelse forskellige brand extesnions. De har lavet sengetøj, soveposer og t-shirts. Hensigten 

var, at få prøvet mærket af i nogle forskellige kontekster og det gjorde ”i nogle tilfælde noget godt 

for mærket og i andre tilfælde har vi ikke været kritsike nok i forhold til eksempelvis kvaliteten af 

produktet.......”
169

. Dette fortæller, at nogle brand extensions blev foretaget, fordi der var en trend i 

markedet, som Toms ville være med på, hvilket i nogle tilfælde måske er gået lidt for hurtigt. Mar-

tin fortæller ligeledes, at de har haft andre projekter på tegnebrættet, som ikke er blevet til noget, 

såsom skildpaddekage og chokoladesovs, hvor de ellers kunne trække på deres kompetencer og 

overføre blandinger, smag med mere. Desuden fortæller han, at de havde store forventninger til 

kakaomælken, som de lancerede. Denne har dog overordnet set ikke været nogen stor succes. Her er 

der dog også rigtig stor konkurrence, med en væsentlig udbyder i Cocio.  

De fleste extensions som Toms laver, foregår ved, at der er nogle der ringer til dem og siger at de 

kan lave et eller endet produkt, om Toms vil være med til det. Toms har så det navn som de skal 

bruge i forbindelse med lanceringen. Denne form for licensaftaler er meget populære. Toms er ek-

sempelvis ikke noget mejeri, så de kan ikke selv lave kakaomælk. Martin siger ligeledes, at de selv-

følgelig tjekker kvaliteten i ”hoved og røv”, men at der ellers ikke er den store finansielle risiko ved 

det. Han er dog opmærksom på, at det kan skade brand equity.  Toms tjener en procentdel ved salg 

af produkter under disse licensaftaler, men ved intet om hvad producenten tjener og det er produ-

centen der styrer alt salg, med alt hvad det indebærer. Ved kakaomælken var Toms inde over ”mar-

kedsstrategi, priser, positionering, design osv. Vi var meget involveret i udviklingsfasen. Men når 

produktet så var udviklet og markedsført har vi haft sluppet kontrollen i nogen grad.” .... Det er 

typisk os der udvikler essencen, som i sidste ende giver smagen. I nogle tilfælde er det samme 

smagsrecept som vi bruger til mange af de andre produkter”.
170

 Når det er Toms selv der opsøger 

en partner i forbindelse med en extension laver de den nødvendige markedsresearch, de kigger på 

omsætning, udbydere og regner på det, så der laver de en gennemført forretningsplan. Da vi spørger 

ind til, om det har været deres hensigt at påvirke forbrugernes associationer i forbindelse med disse 
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extensions siger Martin, at de pt. ikke har nogen licensmanager, men at de har haft en som opsøgte 

licenspartnere, og at tilgangen dengang var meget mere strategisk, med henblik på at gøre noget 

godt for deres produkter. Toms har ligeledes med gajol spiritus set nogle muligheder i, at komme i 

kontakt med en yngre målgruppe. ”Gajol er et ældre mærke, som konsumeres af mænd i alderen fra 

25-75 år, med overvægt af de lidt ældre faktisk”
171

 Det har altså været en fordel at få en samar-

bejdspartner som har været stærk inden for caféer, restaurationer med mere. Martin synes ikke det 

skader mærket at komme i dialog med en lidt yngre målgruppe. 

Vi spurgte ligeledes ind til hvorvidt Toms kigger på, om der er et ”fit” mellem deres kernebrand og 

de forskellige extensions. ”Det synes jeg at der er, ellers ville vi ikke gøre det. Vi har også gjort 

noget der ikke har været så godt. Der er en brand essence i mærket og vi må ikke stride imod det. 

Det har vi været meget opmærksomme på ikke at gøre”.
172

 Toms har altså lært sin lektie, gennem 

tidligere fejl og er nu opmærksomme på, ikke at bryde med de værdier der er tilknyttet brandet. 

Martin har ikke noget indtryk af, om de forskellige extensions har virket positivt eller negativt på 

forbrugernes opfattelse af kernebrandet. Der er ikke mange der ringer og brokker sig, men der flere 

der ringer og kommer med nye idéer. Vi spørger ind til deres hensigt med ”Familien Tomsen”- re-

klamen, hvor alle deres produkter bliver bragt sammen i det samme univers. ”Vi lavede det fordi det 

var en fordel for virksomheden at have mange produkter i en reklame. Vi tænkte Stordriftsfordele. 

Men Anton Berg og Gajol gav ikke hvad vi håbede på i forhold til at inddrage dem i det univers. 

Det var selvfølgelig heller ikke rene Toms- produkter”
173

. Vi spurgte ind til dette, da vi tænkte at 

det måtte have været en eller anden form for strategi, med henblik på, at gøre opmærksom på, at 

alle produkter kommer fra samme virksomhed. Dette var dog ikke tilfældet.  

 

 

6.3  CASE OM COCIO           

Cocio blev grundlagt i 1951 af fabrikant Anker Pallesen, som eksperimenterede med smag og ud-

vikling hjemme i sit køkken med sin hustru. Han har selv designet logoet, som faktisk holder den 

dag idag, med enkelte justeringer. I 1976 solgte han sit livsværk fra til ”The Borden Food Corpora-
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tion” i USA, som så fortsatte produktionen i Esbjerg.
174

 Cocio kom på 1 liters flasker og folk be-

gyndte at drikke dem derhjemme. Cocio var ligeledes en af de første producenter der blev promove-

ret via det elektroniske medie og Cocio opkøber i 1989 konkurrenten Congo, som sad på 25 procent 

af markedet, og Cocio var herefter reelt alene på det danske marked.
175

 E. Bank Lauridsen og IAT-

koncernen sørgede for, at Cocio igen kom på danske hænder i 1999. Arla købte 50 procent af akt i-

erne i 2002 og i 2008 købte de resten, så Cocio således idag er eget 100 procent af Arla A/S.
176

  

Produktet er gennem 50 år lavet af 100 procent naturprodukter og er uden brug af koncerve-

ringsmidler. Cocio’s varemærke er det mest kendte i den nordiske region, der tæller lande som Nor-

ge, Sverige, Finland og Danmark.  Ifølge analyseinstituttet GFK, er Cocio et af Danmark mest 

kendte brands, hvor 96 % af danskerne kender til Cocio.
177

 Chokolademælken er indbegrebet af den 

danske pølsevognskultur. Det var her og på diverse grillbarer den slog igennem. To ristede og en 

Cocio er næsten at betragte som en nationalret. Omsætningen er fordoblet fra 2002-2007 og målet 

for de næste 5 år er endnu en fordobling. Andelen på det danske marked er stor, hvorfor stigningen 

hovedsageligt skal ske på eksportmarkederne. Pt. udgør eksporten 40 procent af omsætningen.
178

  

Cocio er idag Skandinaviens største producent af chokolademælk. Virksomheden der er beliggende 

i Esbjerg-området, har de seneste år haft en fremgang i både salg og indtjening. Dette har medført at 

Cocio Chokolademælk befinder sig på markeder i Norge, Sverige, Færøerne, Tyskland, Spanien og 

USA. Denne medgang for virksomheden har medført, at man har udviklet flere line 

extensions af chokolademælken, eksempelvis Cocio light, Cocio Kokos, Cocio med 

67 % ekstra kakao, Choko kaffe og en økologisk kakaomælk.  Man har dog også 

tidligere forsøgt sig med brand extensions.  

Her var det tekstiler som t-shirts, sengetøj, håndklæder og strømper. Det skete da der var en trend i 

markedet, en såkladt retrotrend, hvor flere kendte virksomheder producerede tekstiler med deres 

logo på. Dette forsøgte Cocio også, hvor de især solgte t-shirts til specialbutikker, og som skabte en 

smule interresse i nyhederne, men dog døde kort efter, hvilket medførte at Cocio trak sig ud af mar-

kedet.                           

                                                             
174 http://www.cocio.dk/Historie-2.aspx 
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176 http://www.cocio.dk/Historie-2.aspx 
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 Pressmeddelse fra cocio: http://www.pressport.dk/file_download.aspx?ID=2656 

178 http://www.cocio.dk/Default.aspx?ID=1 
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I henhold til interviewet med Jette Simonsen er mange af de værdier kernebrandet Cocio forsøger at 

kommunikere til forbrugeren er, at Cocio især er ”den gode ven og at Cocio altid er der når man 

har brug for den.”
179

  Ifølge Cocio selv, er deres målgruppe forholdvis bred og ligger i aldersgrup-

pen fra 15 til 50 år. Desuden har Cocio fokus på kvalitet, og mener derved, at det berettiger dem til 

en position i high-end med deres produkter, da der er flere billigere alternativer.    

Der er ifølge Jette Simonsen mange grunde til at Cocio har lanceret denne is. ”Det er ganske enkelt, 

at vi på den måde kan tilføre brandet noget merværdi, vi får øget kendskabet, vi får skabt andre 

relationer til Cocio, end lige selvfølgelig kerneproduktet”
180

. Som konsekvens af, at pølsevognene 

bliver færre og færre, har Cocio set sig nødsaget til at søge efter nye relationer til kunderne.  De er 

således så småt begyndt, at rykke væk fra relationen med pølsevognene, således at Cocio fremstår 

mere selvstændigt, og ikke er så afhængig af denne relation. Ligeledes bliver de ikke synonym med 

pølsevogne, men i større grad med kakao og mælke produkter. Dette er efter vores mening en klog 

beslutning, da der er kommet mere fokus på at leve sundt, og en sund levestil forbindes ikke med 

pølsevogne og grillbarer.   

Et andet rationale ved denne brand extension er, at isen i høj grad appellerer til den yngre målgrup-

pe samt familien, hvilket medfører at målgruppen bliver større. ”...det bliver sværere og sværere at 

rekruttere nye forbrugere”
181

. Dette viser, at Jette og Cocio har set, at det er vigtigt at følge med i 

markedets udvikling og hele tiden prøve at forny sig. At forny sig betyder dog ikke nødvendigvis, at 

man går væk fra det man har været, men nærmere, at man afprøver produktet i nogle nye kontek-

ster, som kan give produktet noget ny energi, uden at fjerne historien, hvilken i sig selv, efter vores 

mening, er enormt vigtig.  

Selve processen omkring brand extension kan komme flere steder fra, men starter typisk med for-

skellige idéer gennem eksempelvis forbrugerhendvendelser eller henvendelser fra andre producen-

ter der er interesseret i at producere nogle produkter, og benytte Cocio’s brand. Uanset om idéen 

stammer fra eksterne eller interne interessenter, vægter Cocio’s ledelse om de ser nogle muligheder 

i det nye produkt, eller om de føler det er et godt supplement til deres brand og deres produktporte-

følje jvf. interview med Cocio. I forbindelse med isen, har Cocio grundet de er en lille virksomhed 

fundet en professionel samarbejdspartner. I denne sammenhæng er det Premier is, der således styrer 

udvikling og lancering af denne brand extension. Dette gøres konkret ved, at man laver en licensaf-
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tale, hvor Cocio får royalties dvs. en vis procentdel af de solgte is, mens Premier Is dermed får ret-

tigheder til at anvende Cocios logo på produktet og i deres markedsføringsmateriale. Det er således 

Premier is, der udformer produktet, men i sidste ende er det Cocio der godkender det, således at 

Cocio på den måde sikrer sig, at produktet lever op til deres kvalitet og indeholder de aftalte ingre-

dienser, såsom kakao, mælk og sukker.                            

Hvis man skal konkludere på, hvorvidt Cocio’s is er blevet en succes, mener vi, der er forskellige 

parametre at kigge på. Man skal bl.a. se på, om den lever op til Cocios forventning om at udbrede 

kendskabet hos forbrugerne, og derigennem også øge målgruppen, således at især den yngre del af 

befolkningen ligeledes har en positiv opfattelse af Cocio. I forbindelse med at ramme en yngre mål-

gruppe, og søge lidt væk fra pølsevognene, ville det være oplagt, at formidle budskabet omkring, at 

Cocio er et 100 procent naturligt produkt. Dette er ikke den umiddelbare opfattelse man får, når den 

sælges i en pølsevogn. Så på en eller anden måde skabe nogle nye kontekster som er hensigtsmæs-

sige i forhold til fremtidig udvikling og lade Cocio være en del af det. Det er dog bestemt ikke 

nemt. Herudover mener vi, at det er vigtigt at forbrugerne genkender et ”fit” mellem isen og Co-

cio’s kendte kakaomælk. Her er der et umiddelbart ”fit” i smagen, men det er ikke nogen garanti, at 

forbrugerne accepterer, at Cocio har de nødvendige kompetencer til at producere is. Den almene 

forbruger er jo ikke nødvendigvis klar over, at Cocio is bygger på en licensaftale. Da vi spørger 

hvorvidt hun mener, at forbrugerne har genkendt et ”fit” er der ingen tvivl hos hende. ”Ja det har 

de. Det er der slet ingen diskussion om. Den blev jo lanceret som årets nyhed, her for et par år si-

den, og vi har fået rigtig meget positiv respons. Det er klart vores indtryk at den har skabt noget 

kendskab”
182

  Cocio’s mål med Cocio Is må derfor siges at være nået. Med henblik på den fremtidi-

ge strategi, mener Jette Simonsen ikke at det kan betale sig at lave brand extensions der ligger langt 

væk fra deres kernekompetencer. Der skal altså være noget fra produktet der går igen, selvom det 

ikke helt er samme marked man har med at gøre. Hun vil umiddlebart ikke rode sig ud i flere tøjkol-

lektioner eller andet i den stil.  Hvis man spørger omkring den fremtidige strategi for Cocio og deres 

brand extensions, mener Jette Simonsen, at man ikke har planer om at lave så ”voldsomme” brand 

extensions, som tøjkollektionen og andre teksttiler, men at man hellere vil lave produkter der er 
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direkte relateret kerneproduktet, således at de tre ingredienser indgår. Dette betyder, at man søger et 

større ”fit” mellem kernebrandet og dets brand extensions. Der søges derfor efter et klart ”fit” på 

egenskaber eller funktionalitet hvis der skal laves flere brand extensions til andre kategorier.  

Overordnet set mener vi, at Cocio har gjort det godt. De har gennemgået forskellige line extensions 

af deres kerneprodukt, kakaomælken, hvilket er i fin tråd med, hvad flere teoretikerre anbefaler som 

værende et godt udgangspunkt i forbindelse med en brand extension i henhold til vores definition.  

Derefter har de udviklet isen, som må siges at have et tydeligt ”fit” med kerneproduktet. De prøve-

de, uden den store succes, at komme med på retrobølgen, men har trukket sig ud af dette marked 

uden nogle umiddelbare mén.  De har benyttet sig af en samarbejdspartner, som har produceret, 

distribueret og markedsført produktet fra denne brand extension, hvilket må anses som et fornufttigt 

træk fra Cocios side. Risikoen er således minimeret, men sådanne extensions kan have fatale konse-

kvenser for brandets equity.  Det er selvfølgelig en ulempe at have en samarbejdspartner i den for-

stand, da de mister noget kontrol og risikerer dårlig omtale, hvis Premier Is ”dummer sig” og det 

falder tilbage på Cocio.  

 

6.4  CASE OM APPLE INC 

De to venner Steve Jobs og Steve Wozniak, var begge meget interesserede i udviklingen af compu-

tere og begyndte et samarbejde. Dette resulterede i udviklingen af en computer, Apple (I), som gen-

nem tiden blev solgt i 200 eksemplarer.
183

 Deres budget var begrænset og computeren var derfor 

ikke helt som de ønskede sig. Med indtjeningen fra salg, samt et lån som de optog sammen med en 

ny samarbejdspartner, "Mike" Markkula, der gjorde det muligt, dannede de tre ”Apple Computer” i 

1976. Da de nu havde mange penge blev Apple (II) nu udviklet og lanceret allerede i 1977, og be-

tragtes som den computer, der skabte hjemmemarkedet. 
184

 Der blev solgt millioner af maskiner til 

godt ind i 80’erne. Apple blev omdannet til aktieselskab i 1980, og tjente flere penge end nogen 

anden amerikansk virksomhed siden Ford blev aktieselskab i 1956, og blev med et den virksomhed 

i historien der havde skabt flest millionærer.
185

 Der er blevet bygget flere modeller af denne (II’er), 

en e-udgave og en g-udgave, som i øvrigt stadig findes på mange amerikanske skoler. 
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Det primære forretningsområde for Apple i dag er IT-produkter som eksempelvis Macintosh-

computeren, MP3-afspilleren, iPod og nu også mobiltelefonen iPhone, hvilken vi primært vil kigge 

på i denne lille case.  

Apple har i lang tid haft ry for, at være meget innovative og er især kendt for deres design af hen-

holdsvis hard- og software.  Apples designafdeling har således designet iMac-, Powerbook- og 

iBook-computere, som er blandt flere andre Appleprodukter der har vundet priser for deres design, 

og flere produkter er udstillet på ”Museum of Modern Art” i New York. 
186

 Apples iPod har en stor 

betydning i forbindelse med Apples bemærkelsesværdige eksponering af virksomhedens produkter 

siden starten af år 2000. Virksmhedens samlede markedsandel udgjorde i 2006 6 procent, men på 

enkelte områder er Apple førende. Apple iPod har en markedsandel på 75 procent og Apple står 

gennem ”iTunes Music Store” for 85 procent af det globale salg af digital musik på internettet.
187

 

En iPhone kan bedst beskrives som en kombination af Apple’s populære iPod musikafspiller og en 

smart mobiltelefon, som er designet til, at man kan surfe på internettet på den. Helt konkret består 

den af en 3,5 tommer touchscreen, som forbrugeren anvender til at foretage opkald, navigere i deres 

musiksamling på et virtuelt keybord som fremstår på skærmen.
188

 På det tidspunkt hvor denne 

iPhone blev lanceret gjorde denne innovative feature, at iPhone’en adskilte sig væsentligt fra de 

konkurrerende produkter på markedet for mobiltelefoni. Rationalet bag denne brand extension, og 

indtræden på markedet for mobiltelefoni, har sandsynligvis været, at udnytte det stærke ry som flou-

rerede om Apple’s  brand kombineret med den succes som iPod’en havde været.  

Apple har i markedet været i stand til at tage en pris, der er lidt højere en gennemsnittet for deres 

produkter. Dette er i kraft af deres innovative tilgang samt deres overlegenhed i produkternes tekno-

logiske egenskaber. Denne innovative og samtidigt lærende tilgang har gjort det muligt for Apple at 

overføre deres ekspertise til henoldsvis iPod, iPhone og iTunes.
189

 Det er virkelig gennem denne 

innovative og gennemtænkte proces, at det er lykkedes Apple at forene, og dermed skabe et ”fit”, i 

design og især funktionalitet, ment på den måde, at alle deres produkter fungerer godt sammen og i 

nogle tilfælde supplerer de ligeledes hinanden. Denne tilgang, hvor designet også betyder rigtig 

meget, gør det enormt svært for konkurrerende virksomheder at kopiere og Apple har således en 

stor fordel. Også i kraft af deres musikbutik på nettet, der står for 85 procent af det globale salg af 
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digitalt musik på nettet. Den første udgave af Apple iPhone blev altså solgt til en meget høj pris, 

som forbrugerne var villige til at betale og det var en stor succes. 

7. SAMMENFATNING OG DISKUSSION AF TEORI OG EMPERI 
En sammenfatning kan defineres som en kombination af forskellige relevante faktorer og begreber, 

som tilsammen danner en kompleks helhed. I dette afsnit vil vi sammenfatte de behandlede teorier 

og den udvalgte empiri, med henblik på, at identificere faktorer der øger en virksomheds brand 

equity gennem brand extension. Vi vil forsøge at understøtte og supplere den udvalgte teori med de 

empiriske eksempler. Argumentationen i dette afsnit er grundlagt med udgangspunkt brandets iden-

titet, image og bevidstheden (awareness) om brandet. Når et brand etableres, skaber man samtidigt 

dets identitet. Logisk set, vil alle brands have en eller anden form for bevidsthed knyttet til sig og på 

den måde blive fortolket af forbrugere, hvilket igen skaber brandets image. Der er forskellige aspe-

ker af image og vi vil her præsentere dem vi finder vigtigst i forbindelse med, at øge et brands equi-

ty gennem brand extensions. Formålet med vores afhandling er, at finde frem til faktorer, der bidra-

ger til en succesfuld brand extension, og en succesfuld brand extension er i vores afhandling en 

brand extension der bidrager til en øget brand equity. Med andre ord, hvad der påvirker forbruge-

rens attitude mod en given brand extension. Når man måler på forbrugerbaseret brand equity, fore-

slår Aaker syv forskellige elementer som der skal tages højde for i henhold til vores teoretiske af-

snit. Disse elementer er udviklet med henblik på, at estimere brand equity i generelle termer, og 

Aaker pointerer, at elementerne skal tilpasses den specifikke produktkategori som bliver evalueret. I 

vores tilfælde er disse elementer dog ikke helt dækkende, da vi anskuer brand equity i en brand ex-

tension kontekst. Vi vil derfor anvende dele af det sammen med andre faktorer vedrørende brand 

image, som vi finder vigtige med henblik på brand equity. I vores tilgang er det ikke meningen at 

måle på brand equity, men i højere grad, undersøge hvilken indvirkning de forskellige faktorer har 

på en virksomhedes brand equity.  

Da dette afsnit er en sammenfatning af teori og empiri, vil der være en del referencer til forskellige 

forfattere. Hvad angår fundamental teori vedrørende branding og brand extension, finder vi det til-

strækkeligt, at referere kort til forfatteren eller tidligere afsnit, men når vi baserer et argument på en 

specifik del af teorien, såsom modeller, vil vi lave en specifik henvisning, som vi indtil nu har gjort 

i afhandlingn. Når argumenter baseres på flere teorier som vi tidligere har behandlet, vil vi referere 

tilbage så detaljeret som muligt, men af læsemæssige hensyn, vil vi ikke fylde denne del med refe-
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rencer, da det kan virke forstyrrende. Til gengæld vil vi lægge vægt på, at kommunikere vores slut-

ninger klart og tydeligt, således at forståelsen af vores argumentation øges og at hele læseoplevelsen 

på den måde bliver bedre. 

Sammenfatningen og diskussionen vil bidrage til nogle udvalgte hypoteser, som vi løbende stiller 

op på baggrund af argumentation for deres relevans i forhold til vores efterfølgende undersøgelse af 

forbrugerens attitude mod en brand extension, målt på de de identificerede variable. 

7.1 IDENTITET OG IMAGE    

Med udgangspunkt i teorierne i afsnittet omkring branding, konkluderer vi, at ”brand identity” er 

defineret som en konstruktion af brandets ejer og image, og er et begreb der vedrører forbrugernes 

opfattelse (perception) af brandet. 
190

  

Disse er komplekse begreber i den forstand, at de er indbyrdes afhængige. Identitet kan fra en for-

retningssynsvinkel ses som branding, positionering eller en desideret markedsstrategi, da det kan 

være et værktøj ligesom det kan være en destinition.
191

 Det er et værktøj i den forstand, at ved at 

skabe og behandle identiteten, kan en virksomhed forbedre dens evne til at vurdere udviklingen af 

virksomhedens image. Herudover er virksomhedens identitet overensstemmende med hvordan 

brand ejeren opfatter brandet og hvad brand ejeren ønsker at brandet skal være, som er destinitio-

nen. At nå denne destinition er en kamp hen mod, at kunne kontrollere et brands image gennem 

identiteten. En øget kontrol opnås først, når identiteten er klar for brand ejeren og når virksomheden 

udsender de signaler, som virksomheden ønsker at udsende. Det signal der sendes gennem en klar 

brand identitet er således allestedsnærværende og skulle på den måde reducere risikoen for forbru-

geren, som kan opstå i forbindelse med en mistolkning. Modellen ”Identity Prism”, som er udviklet 

af Kapferer, se figur 2, beskriver netop denne dobbelthed af identitet og image i et brand. Vi vil 

ikke anvende hele modellen, men vil referere til dele af den. Eksempelvis er image-aspektet i form 

af ”brand personality” repræsenteret i modellen. Kapferer kalder denne model for ”identity prism”, 

men da vi vurderer, at alt hvad image indebærer er grundlagt i identiteten, er denne model stadig 

anvendelig i forbindelse med vores generelle diskussion vedrørende forskellige aspekter af image. 

En klar og homogen identitet, som typisk ikke bliver mistolket af forbrugeren, vil sandsynligvis 

resultere i det image, som brand ejeren forventer. På denne måde opnår man en vis kontrol over 

image gennem værktøjet brand identitet. For at udvikle sådan en identitet, er det af afgørende be-
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tydning at have kendskab til kerneidentiteten af brandet.
192

 Det er naturligvis umuligt at opnå fuld 

kontrol, da man aldrig med sikkerhed kan forudsige hvordan forbrugeren vil opfatte den kommuni-

kerede identitet.  

 

7.2  AT KONTROLLERE IMAGE 

Med udgangspunkt i ovenstående discussion, vil vi behandle aspektet, at have control over sit ima-

ge, hvilket i henhold til ovenstående omhandler evnen til at benytte værktøjet identitet. At skabe sig 

et positivt og hensigtsmæssigt image er relativt komplekst. Situationen bliver endnu mere kompleks 

når en virksomhed er repræsenteret i flere produktkategorier. Rationalet bag denne antagelse er, at 

det alt andet lige må være sværere at skabe en homogen identitet hvis der er flere produktkategorier 

under samme brand. Disse vanskeligheder opstår, da hver produktkategori bærer deres egne unikke 

associationer, og indenfor hver kategori vil det enkelte produkt have associationer tilknyttet pro-

duktegenskaberne.  I dette tilfælde vil det være svært at lave en brand extension som ligger langt 

væk fra den oprindelige produktkategori. Dette har både Toms og Cocio oplevet, da begge har prø-

vet at udvide deres brand til at omfatte forskellige tekstiler i form af tøj, sengetøj etc. Rationalet bag 

disse extension har dog været, at komme med på en tendens der var i markedet vedrørende en øget 

efterspørgsel på produkter der var retro. Her prøvede disse virksomheder at komme med på denne 

bølge, med deres solide og historisk veletablerede brands. Det viste sig dog, at være en meget be-

grænset succes, da der for det første var mange udbydere der prøvede at lukrere på denne tendens, 

samt det faktum, at interessen for retro-produkter relativt hurtigt forsvandt og dermed hele grundla-

get for salg af disse produkter. Desuden er der ikke nogle umiddelbare associationer der kan overfø-

res fra den ene produktkategori til den anden. Virgin, der generelt må betragtes som værende en stor 

succes, på trods af nogle tvivlsomme beslutninger undervejs, gør noget for at imødekomme proble-

matikken vedrørende associationer tilknyttet enkelte produkter.      

Som vi tidligere har beskrevet i vores cases er Virgin bygget op omkring et livsstilskoncept, der gør 

det muligt for Virgin at strække sig ud over mange forskellige produktkategorier, samt en ”Robin 

Hood” strategi, som har været en generel regel i deres strategi og som umiddelbart appelerer til rig-

tig mange mennesker. Virgin tager kampen op mod de store. Virgin prøver på den måde at tilknytte 

alle associationer til brandet, og flytter gennem ”Robin Hood” strategien og livsstilskoncepet fokus 

væk fra de konkrete produktegenskerne og hen på brandet og det som brandet gerne vil opnå. De 

formår derved gennem livsstilsbrandet, at få forbrugerne til at opfatte Virgins produkter med en god 
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livsstil, hvilket er enormt smart. For at blive ved Virgin, er det selvfølgelig vigtigt, at sørge for, at 

forbrugerne kender til deres koncept og accepterer det, før de lancerer et nyt produkt på et nyt mar-

ked. Dette var de ikke helt opmærksomme på i forbindelse med lanceringen af Virgin Cola i USA, 

hvorfor dette sammen med en alt for massiv konkurrence gjorde, at Virgin Cola ikke blev en succes. 

Man kan altså opnå kontrol over sit image gennem en klar og homogen identitet. Da image består af 

den opfattede identitet, er alle aspekter af image således grundlagt i identiteten. I tråd med vores 

teoretiske afsnit, er der forskellige aspekter af image som vil blive behandlet dybere i det følgende.  

 

7.3  BEVIDSTHED (AWARENESS) 

Et helt fundamentalt aspekt af brand image er forbrugerens awareness om brandet. Brand aware-

ness er defineret som evnen til at genkende eller mindes at et brand er et medlem af en produktkate-

gori.
193

 Vi mener dog, at denne konklusion er for snæver, da forbrugere ikke kun mindes et brand 

med henblik på associationer tilknyttet enkelte produktspecifikationer, men også med associationer 

der ikke er direkte tilknyttet produktetkategorien, hvilket vi også har argumenteret for ovenstående, 

i eksemplet vedrørende Virgin.  

Vi vil gerne kigge nærmere på dette i vores undersøgelse senere hen i afhandlingen. Hypotesen til-

knyttet dette element bliver således. 

H1: Et højt kendskab til brandet, har en positiv indvirkning på attituden mod en brand extension. 

Vi spørger således ind til hvor godt forbrugeren kender brandet, hvilket dækker over kendskabet til 

selve produkterne, men også ikke-produktrelaterede associationer.  

Image er, som vi har diskuteret ovenfor, forbrugerens opfattelse af et brand. Brand awareness kan 

opnås på to måder, nemlig gennem produktet der bærer brand navnet og gennem en ikke produkt-

specificeret brand eksponering. Eksempler på sådanne ikke produktrelaterede brand eksponeringer, 

kan være sponsorer og andet event-marketing. Brand awareness er, i henhold til vores teoretiske 

afsnit, en forudsætning for en ”god” brand extension, hvor brand navnet hjælper den givne exten-

sion. Hvis awareness er lav, vil et produkt der er udviklet som en brand extension ikke få nogen 

gavn af det. I en ”meget god” extension vil det image der er tilknyttet brandet blive styrket. Denne 

effekt er en direkte konsekvens af den øgede synlighed i markedet. Denne synlighed vil blive for-
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øget, da brandet bliver præsenteret i nogle nye kontekster, når der bliver lavet forskellige brand ex-

tensions. Dette var også en af rationalerne bag Toms brand extension, da de ville prøve deres brand 

af i nogle forskellige kontekster, og på den måde forsøge at fornye og pudse brandet lidt af,
194

 og 

derigennem skabe en større synlighed og opmærksomhed i markedet. Brand awareness er således et 

andet aspekt af image, som bidrager i forbindelse med, at udvikle en succesfuld brand extension, og 

derigennem øge brand equity.           

 

7.4 OPLEVET KVALITET 

Oplevet kvalitet er endnu et aspekt af image, som vi gerne vil kaste lys over. Oplevet kvalitet har 

ikke nødvendigvis noget at gøre med de reelle produktegenskaber, men kan nærmere beskrives som 

noget uhåndgribeligt, som den overordnede følelse du har i forhold til et givent brand. Denne følel-

se er baseret på en forestilling om, at et brand er til at stole på, og gang på gang leverer en kvalitiet i 

overensstemmelse med det forventede.
195

 

Det er som regel ikke nok at opnå en høj kvalitet, da egentlig kvalitet skal transformeres om til op-

fattet kvalitet.
196

 Her er vi helt enige i Aaker’s antagelse, da egentlig kvalitet er begrænset til at om-

fatte produktfeatures, mens den oplevede kvalitet kun er begrænset af forbrugerens opfattelse (per-

ception). Derfor er det vigtigt, at et brand sikrer en dominerende association hos forbrugeren, der 

vedrører kvaliteten af brandet. Keller påstår ydermere, at hvis produktidentifikationen er lav, vil det 

alt andet lige være nemmere at lave en brand extension ind i en ny kategori.
197

 Den oplevede kvali-

tet spiller således en stor rolle når der udvikles forskellige band extensions. Det løfte og den garanti 

på kvaliteten som virksomheder kommunikere til forbrugerne er hele grundstenen med henblik på 

udfaldet af en brand extension.
198

 Grime et al. stemmer i, og påstår, at hvis kvaliteten af kernebran-

det er høj, vil den potentielle mulighed for at lave en extension til nye kategorier være større.
199

 

Dette er vi til dels enige i. Vi er enige i, at selve produktkvaliteten spiller en vis rolle i forbindelse 

med en brand extension, men vi mener i højere grad, at det er forventningerne til det nye produkt 

sammenlignet med brandets tidligere præstationer. Dermed mener vi, at det i højere grad er den 

oplevede kvalitet der er den essentielle faktor når man snakker kvalitet. Da mange forskere argu-
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menterer for, at produktkvaliteten kan overføres fra et produkt til et nyt produkt i en ny kategori, vil 

vi mene, at den oplevede kvalitet ved et produkt er en association, der ligeledes kan overføres til et 

extendet produkt i en ny produktkategori. Denne overførsel af associationerne er umiddelbart nem-

mere at overføre, da den oplevede kvalitet ligger tættere på brandet end de reelle produktegenska-

ber. Denne antagelse konvergerer fint med udsagnet, at et kendt brand kan indikere et kvalitetsni-

veau, selvom et produkts egenskaber er ukendt.
200

 Hvis en forbruger opfatter et brand som værende 

troværdigt og det i øvrigt opfylder personens forventninger, eksempelvis ved en høj oplevet kvali-

tet, kan afstanden mellem det originale produkt og det extendede produkt være større. Hvis det ex-

tendede produkt ikke lever op til forbrugerens forventninger hvad angår produktkvaliteten, kan 

brandet stadig bære en oplevet kvalitet, som igen kan bevirke, at forbrugeren kan tilsidesætte den 

manglende kvalitet på selve produktet. Forbrugeren accepterer denne brand extension med perso-

nens opfattelse af de løfter og den garanti der implicit ligger i brandet, hvilket hjælper den givne 

brand extension til at blive en ”god” extension. Hvis det extendede produkt lever op til eller endda 

overgår forbrugerens forventninger, med henblik på den oplevede kvalitet, vil kernebrandet få et 

stort udbytte heraf, da associationerne mod kernebrandet vil blive mere positive, den opfattede kva-

litet af brandet vil blive højere og på den måde give forbrugeren bedre forestilling om brandet som 

værende en pålidelig leverandør af kvalitet. En høj oplevet kvalitet vil således bidrage til en succes-

fuld brand extension. Dette leder os igen til følgende hypotese. 

H2: En høj oplevet kvalitet af kernebrandet har en positiv indvirkning på attituden mod en brand 

extension. 

  

7.5  PERSONLIGHED 

Når der først er etableret awareness hos forbrugeren er fundamentet til et decideret forhold lagt. I 

det her forhold er brandets personlighed (brand personality) et enormt vigtigt aspekt, da en personi-

ficering gør det muligt for et brand at blive en partner i det her forhold.
201

 Som tidligere nævnt bli-

ver alle aktiviteter omkring et brand opfattet og fortolket af forbrugeren i kraft af deres adfærd. Til 

disse aktiviteter kan der tilføjes personlige karaktertræk, hvorfor man kan tale om et brand som væ-

rende et aktivt og deltagende individ, der handler på egen hånd, men denne personlighed er stadig 
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opbygget i forbrugerens sind.
202

 I brand extension sammenhæng, kan brandets personlige karakter-

træk være med til at understøtte en given brand extension, da hensigtsmæssige karaktertræk bliver 

overført til det extendede produkt, og på den måde er med til, at bidrage til en ”god” brand exten-

sion. En brand extension kan således være ”meget god” hvis det extendede produkt kan bidrage til 

en endnu bedre og forenet brand personality. På den anden side, vil hver en brand extension der 

foretages, øge risikoen for, at tilføje ikke konsistente karaktertræk, hvilket igen øger faren for, at 

skade værdien af kernebrandet og dermed påvirke brand equity negativt. En brand extension til et 

produkt i en ny kategori er selvfølgelig farligere end det eksempelvis er tilfældet for line-

extensions, da aktiviteterne omkring brandet typisk afviger, når produkterne ikke er de samme. Jo 

flere produkter der er i porteføljen under samme brand, jo mere er brandet eksponeret og jo flere 

aktiviteter er der for forbrugeren at forholde sig til. For hver mulig fortolkning er der en risiko for, 

at forbrugeren finder en ny personlighed i brandet.  Med andre ord, kan alle nye kontekster som 

brandet er repræsenteret i, skabe nye personlige karaktertræk som muligvis ikke er konsistente med 

med de foregående personlighedstræk som forbrugeren forbandt brandet med, hvilket igen kan 

svække brandet. Hvis vi eksempelvis kigger på Virgin, som strækker sig over mange forskellige 

produktkategorier, kunne man forestille sig, at de er løbet ind i nogle af de samme problemer med 

henblik på, hvordan forbrugerne har opfattet Virgin’s personlige karaktertræk. Dette da de både er 

pladebutik, helsecenter, flyselskab og meget mere. Virgin, har efter vores opfattelse imødekommet 

dette problem ved fra starten af, at kommunikere denne her ”Robin Hood”-strategi ud, samt gøre 

deres brand til et livsstilsbrand. Her prøver de at ligge forbrugernes associationer til brandet op på et 

højere niveau end til kun at omfatte de enkelte produktkategorier. Ved at kommunikere nogle gene-

relle personlighedstræk, som mange kan nikke genkendende til eller stræber efter at opnå, formår 

Virgin i højere grad at knytte de her personlighedstræk til brandet og flytte fokus fra de enkelte pro-

dukter, hvilket vi mener er en medvirkende faktor i forbindelse med deres succes. 

Problemet vedrørende svækkelse af brand personality eksisterer ikke kun hos den individuelle for-

bruger. Hvert niveau af fortolkning resulterer i den risiko, at man har forskellige forbrugere med 

hver deres fortolkninger. Gennem disse differentierede fortolkninger af personlighedstræk, vil for-

brugerne også have et forskelligt image af et brand.
203

 Hvis dette image afviger meget, vil brand 

ejeren få nogle alvorlige problemer med henblik på, at styre brandet og holde en klar og homogen 

identitet. Et brands personlighed gør det muligt at lave en god brand extension, da de extendede 
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produkter, allerede når det kommer på markedet, har en accepteret personlighed. Hvis det extendede 

produkt på en eller anden måde hen ad vejen udvikler en personlighed, som differentierer væsentligt 

fra den som er tilknyttet kernebrandet er der en reel mulighed for at det totale brands personligheds-

træk vil blive svækket. Brand ejeren taber dermed kontrol over brand image. Konkluderende kan et 

brands personlighedstræk være med til devaluere værdien af et brand, ligesom det kan være med til 

at øge værdien, hvis det bliver styrket gennem en given brand extension.  

Ovenstående danner et godt udgangspunkt med henblik på at undersøge, hvorvidt brand image på-

virker forbrugerens attitude mod en given brand extension. Vi argumenterer for, at forbrugerens 

opfattelse af brandets personlighed, ”brand personality”, der dækker over image-begrebet i Kapfe-

rers identitets-prisme, samt forbrugerens opfattelse af de løfter og den garanti og tryghed der impli-

cit ligger i brandet, sammen danner et godt grundlag for, at undersøge image-aspektets betydning 

for forbrugerens attitude mod en given brand extension. Vores hypotese kommer således overordnet 

til at handle om image, hvor de undersøgte variable bliver de to ovennævnte, da de disse sammen, 

efter vores opfattelse, dækker over de vigtigste aspekter af image. Vi kan ikke teste alle de under-

søgte dele af image i vores undersøgelse, da der derigennem vil være alt for mange spørgsmål til 

respondenterne. Dog vil alle relevante aspekter af image blive behandlet her, i vores teorestiske del. 

Grundlaget bliver derfor som beskrevet, og hypotesen kommer til at se ud som følger. 

H3: En positiv opfattelse af brand image har en positiv indvirkning på en brand extension. 

 

7.6  ABSTRAKTIONSNIVEAU   

Som vi tidligere har været inde på, kan et højt forbrugerkendskab begrænse de muligheder en virk-

somhed har for at extende deres brand. Hvis forbrugeren har en helt fast idé omkring hvad et enkelt 

brand handler om, vil det være svært for virksomheden at lave en brand extension ind i en kategori 

som ligger langt væk fra kernebrandets. Hvis forbrugeren har en svagere forestilling om brandet vil 

det umiddelbart være nemmere at lave en sådan brand extension. For at gøre det helt klart, påstår vi 

ikke, at det er positivt at forbrugeren har en svag foretilling om brandet generelt, det er kun godt, 

hvis forbrugeren har en svag forestilling om de konkrete produktegenskaber. En stærk produktiden-

tifikation begrænser et brands mulighed for at udvikle produkter i nye kategorier under samme 

brand.
204

 Det er altså mere sandsynligt, at et brands image kan overføres til andre produkter, hvis 
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det er mere generelt og ikke produktspecifikt. Vi har allerede nævnt Virgen som et eksempel, men 

mere generelt gælder det også for prestige-brands. Et sådan koncept er mere abstrakt end det er til-

fældet for koncepter med fokus på det funktionelle, hvorfor det også vil være nemmere at have flere 

forskellige produkter, med forskellige egenskaber, under samme brand. Ved et højt abstraktionsni-

veau vil associationerne hos forbrugerne være tilknyttet brandet, altså være fokuseret på et koncept, 

såsom luksus eller udendørs aktiviteter, hvis det er konceptet. Bare for at sige, som vi tidligere var 

inde på, at man ved en sådan strategi kan have flere forskellige produkter under smme brand, end 

hvis abstraktionsnivauet er lavt, hvor forbrugerens associationer er tæt knyttet til et specifikt pro-

dukt.  

Der vil altid være en risiko forbundet med brand extensions, da associationerne sjældent er helt ab-

strakte. Alle extensions vil typisk bærer nogle produktspecifikke associationer med sig, som vil 

være uoverensstemmende med det overordnede image af brandet. Dog vil vi argumentere for, at 

Virgin er et brand med lave produktspecifikke associationer, og har dermed et højt abstraktionsni-

veau, hvorfor det kan lade sig gøre for dem at være repræsenteret i så mange forskellige produktka-

tegorier som det er tilfældet.  

7.7  RELATIONEN TIL BRANDET 

Når vi kan tillægge et brand en personlighed, som det var tilfældet ovenfor, kan vi også snakke om 

at skabe en relation eller et forhold til brandet. 
205

 Når en forbruger udvikler et forhold til et band, 

har dette forhold en stærk indvirkning på en given brand extension. Således kan et veletableret for-

hold skabe sikkerhed for forbrugeren. Denne sikkerhed er enormt vigtig i forbindelse med en brand 

extension da den usikkerhed som er forbundet med et køb i dette tilfælde vil være mindre. Hvis en 

forbruger skal købe et produkt i en kategori som personen normalt ikke handler, vil personen vælge 

et produkt fra det brand som personen har et forhold til. 
206

 Denne adfærd skyldes, at forbrugeren 

vender tilbage som en konsekvens af vane eller bekvemmelighed, hvilket har en positiv indflydelse 

på en brand extension. Et sådan forhold vil kun være holdbart på langt sigt, hvis der er en høj ople-

vet kvalitetet. Hvis en kunde forventer bestemte kvaliteter relateret til produktet og produktet leve-

rer andre kvaliteter som forbrugeren ikke forventer, vil kunden højst sandsynligt ikke acceptere det 

extendede produkt. Dette er tilfældet i forbindelse med Toms udvikling af skildpaddelikøren. Man-

ge chokoladeelskere, som har købt Toms produkter og nydt dem og måske opbygget et forhold til 
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Toms, med den sikkerhed der ligger i, at putte et stykke chokolade i munden og altid få den samme 

gode oplevelse ud af det. Hvis disse personer har købt skidpaddelikøren, med forventningen om, at 

det var samme lækre smagsoplevelse, og dermed samme oplevede kvalitet, er måske blevet skuffe-

de over smagen, da skildpaddesmagen måske ikke passer godt sammen med alkohol. Kunderne har 

her sandsynligvis ikke oplevet den samme kvalitet ved produktet. Det er dog i sådan et tilfælde vig-

tigt at holde forholdet ved lige, og forholdet er meget afhængigt af de forventninger forbrugeren har 

til fremtidige begivenheder. Disse fremtidige begivenheder kan være andre brand extensions. Det er 

her vigtigt, at begivenhederne eller events styrker det følelsesmæssige bånd der er i forholdet, hvil-

ket kun sker hvis der er en høj oplevet kvalitet.
207

 Således burde nye extensions bidrage til et stær-

kere hvis dette er tilfældet, hvilket det ikke var i Toms tilfælde. Forholdet betyder meget på det 

praktiske plan i kraft af den vane og den bekvemmelighed som vi var inde på ovenfor. På et mere 

emotionelt plan er det også vigigt, da forbrugeren kan identificere sig med enkelte brands og benyt-

te dem til selvudfoldelse og som links til tidligere minder. Selvudfoldelse er i Kapferers identitets-

prisme model refereret til som self-image, og han beskriver det som forbrugerens billede af sig selv 

gennem personens attituder og de brands som benyttes.        

7.8  IDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN  

I et forhold vil der altid være tale om en identifikationsproces, hvor forbrugeren associerer sig selv 

til brandet. Denne identifikationsproces er indvendig såvel som udvendig. Den indadvendte del er 

hvor forbrugeren opfatter et brands personlighed og identificerer sig med det på et individuelt ni-

veau og udvikler følelser af slægtskab med det givne brand.
208

 Den anden del af et forhold på det 

emotionelle plan er det sociale, den ydre identifikation. Her gør brandet det muligt for dig, at vise 

andre hvem du er og hvad du står for og lader på den måde brandet afspejle forbrugerens identitet 

og fastlægger personens position i en social kontekst.
209

 Sociale grupper er et aspekt af image, som 

har et højt abstraktionsniveau. Med det mener vi, at sociale grupper ikke er formet omkring enkelte 

produkter, men i højere grad opbygget omkring de samme værdier som den opbyggede symbolske 

brand værdi med dens tre funktioner, den udtryksfulde, den sociale tilpasning og den betagende.
210

 

Identifikationsfunktionen omkring den sociale gruppe er baseret på brandets evne til at agere kom-

munikationsredskab. I den forbindelse er det en fordel hvis der er flere produkter der kan bære 

brandets identitet. Det er nemmere at identificere gennem et brand end det er tilfældet for et enkelt 

                                                             
207 Fournier, S. & Yao, J. (1997) 
208 Del Rio, A. Et al(2001) 
209 Kapferer, Jean-Noel (2008): “The New Strategic Brand Management” 
210 Franzen, G. & Bouwman, M. (2001): “The mental world of brands” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

88 
 

produkt, da et brand bedre kan bære personlighed, da produktet nærmere vil skabe associationer 

knyttet til produktegenskaberne. ”Self-image” stammer fra Kapferers identitetsprisme og det befin-

der sig på siden ”internalisation” i modellen. ”Internalisation” vedrører forbrugerens reflektion af 

sig selv. Jo større lighed der er mellem brand image og forbrugerens image af sig selv, desto større 

er forbrugerens påskønnelse af brandet og dermed også personen intention om at købe det.
211

 Self-

image kan således ikke være produktrelateret og brandet burde i denne kontekst, med henblik på at 

opnå konsistens, heller ikke være produktrelateret. Hvis et brand repræsenterer flere forskellige 

produktkategorier, er det sværere for virksomheden at opnå et image der er produktrelateret. Derved 

er det også sagt, at et brand der er repræsenteret ved flere produktkategorier, lettere vil blive perso-

nificeret og derigennem indeholde identifikationsfunktionen.     

7.9  STATUS  

Gennem et brand, kan forbrugeren identificere sig selv med en bestemt gruppe af individer som 

deler den samme livsstil ligesom forbrugeren kan undgå bestemte individer ved at holde sig fra an-

dre bestemte brands.
212

 Identifikationsfunktionen kan således enten tillade forbrugeren at tydeliggø-

re ønsket om at deltage i en gruppe eller på den anden side holde sig ude fra andre individer. Den 

sociale identifikationsfunktion har ligeledes en positiv effekt på prisfastsættelsen og accepten af en 

brand extension.
213

 

Som nævnt ovenfor, virker identifikationsprocessen på den ene side indad og på den anden side 

udad. På det indre niveau, identificerer forbrugeren sig med et brands personlighed og udadtil asso-

cierer forbrugeren til brandets stereotype forbrugere.
214

 Identifikationsprocessen svarer til reflection 

i identitetsprismen, som er repræsenteret på den udadvendte ”externalisation” side af modellen. 

Med reflektion menes der den identifikation og interaktion der er mellem personer. For en hver 

brand extension er sterotype forbrugere vigtige, da de udgør den norm, som forbrugere prøver at 

leve op til. I forbrugerens sind, har den sterotype kunde en status som forbrugeren stræber efter at 

opnå. Personen der anvender et brand kan være en ”bærer” der skaber beundring og udstråler pre-

stige og på den måde blive et statusikon. Den ydre del af identifikationsprocessen gør også personer 

i stand til at identificere sig, ikke kun med den sterotype forbruger, men også med alle dem der for-

søger at opnå denne status. Således vurderer vi, at brand relationship eksisterer i to dimensioner. 
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Først er der som beskrevet tidligere, et forhold mellem forbrugeren og brandet. For det andet opstår 

der forhold mellem forbrugere på baggrund af brandet.  

Apple Inc, som vi har beskrevet i vores empiriske del, er en virksomhed med fingeren på pulsen. De 

er hovedsageligt kendt for at lave computere og deres unikke design, som de har vundet flere priser 

for. Design er noget der er blevet lagt stor vægt på hos forbrugere i den seneste tid, eksemplificeret 

ved, at rigtig mange studerende på CBS har en Apple iMac. Desuden er det mere reglen end undta-

gelsen at man har en iPod, hvis man skal være med på noderne. Apple har om nogen formået at at 

skabe et brand som man forbinder med status. I hvert fald i vores kontekst, det vils ige vores omgi-

veleser. De er innovative i deres produktudvikling og stort set alle deres produkter arbejder godt 

sammen, det vil sige at de komplementerer hinanden og køb af et produkt giver anledning til køb af 

endnu et, netop fordi man gerne vil fuldende sin pakke. Det kan være at man har benyttet iTunes, 

som er et program der fungerer som musikbibliotek og afspiller på samme tid. Hen ad vejen vil man 

gerne have en iPod (en lille digital musikafspiller med stor hukommelse), som man kan synkronise-

re med sit iTunes, således at man får den samme musik på sin iPod som man har i iTunes. På denne 

måde giver hvert produkt incitament til køb af et nyt af Apples produkter. Apple Inc. har således 

yderligere givet forbrugerne et incitament til at involvere sig i brandet og de vil således også være 

modtagelige for, at lære mere om brandet gennem nye produkter. Man kan argumentere for, at 

Apple er et produkt, som mange gerne vil identificeres med, især den yngre generation. Apple er et 

meget innovativt brand med det godt design, hvilket appellerer til mange. Personer forsøger derved 

i henhold til teorien at identificere sig med brandet og de personer som gerne vil forbruge brandet, 

da de udstråler en innovativ tilgang til tingene og at de er med på noderne. Der er også mulighed 

for, at brandet kan bygge et forhold mellem forbrugerne, netop fordi produkterne har mange for-

skellige features, hvilket igen får forbrugerne til at tale sammen og diskutere samt lære hinanden om 

produkterne. Brandet opererer således med begge sider af relationen til brandet i henhold til oven-

stående. Et brand der er innovativt og hele tiden udvikler sig og udvikler nye produkter i henhold til 

efterspørgslen på markedet og samtidigt er moderne og ”up to date”, har umiddelbart en rigtig god 

mulighed for at extende deres brand og være repræsenteret i nogle nye produktkategorier og kon-

tekster. Dette fordi, at det implicit ligger i brandet, at det er innovativt, og herigennem har forbru-

gerne nemmere ved, at at acceptere extensions fra brands, med et højt opfattet innovativt niveau. 

Dette aspekt synes vi ligeledes er interessant at undersøge, omend det ikke er behandlet i noget stort 

omfang i afhandlingen ellers. Apple bidrager med deres innovative tilgang og store succes med 
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henblik på udvikling af nye produkter i nye kategorier til denne interesse. Hypotesen vi vil teste 

kommer således til at lyde som følger. 

H4: Et højt niveau af innovation tilknyttet kernebrandet, har en positv virning på en brand exten-

sion.  

Fra dette lille relevante sidespring, kan vi konkludere, at ”brand relationship”, eller relation til bran-

det, er gjort muligt gennem brandets personlighed, som er vigtig i forbindelse med en brand exten-

sion. Identifikationsfunktionen er en faktor der hjælper til en succesfuld brand extension, da det 

hjælper det extendede produkt. Vi mener ligeledes at det kan bidrage til en ”meget god” brand ex-

tension. Hvis brand image er i overensstemmelse med forbrugerens image af sig selv, vil personen 

intention om et køb blive større. Gennem brand extension, vil abstraktionsniveauet vokse og brand 

image bliver således nemmere at identificere sig med. En brand extension kan dermed øge forbru-

gerens evne til at identificere sig med brandet og derigennem øge brand equity. Herudover er status 

en faktor indenfor forholdet mellem brand og forbruger der letter gode brand extension da et 

brand’s status er nemt at overføre til nye produkter og på den måde hjælper en given brand exten-

sion. Hvis det extendede produkt øger status i brand image, vil det samtidigt forøge brand equity. Vi 

slår her fast, at vi opfatter henholdsvis identifikationsfunktionen og status som vigtige elementer af 

brand image, men vi mener at de delvist er integreret i ”brand personality”. 

 

7.10  LOYALITET OG LIVSSTIL 

Alle aspekterne af identitet påvirker image og hvis et brands ejer er succefuld med henblik på at 

kontrollere brand image, vil der blive etableret et stærkt bånd mellem forbruger og brandet. På den 

måde kan et godt håndteret brand resultere i profitable og loyale kunder. Det er dog vigtigt at have 

in mente, at ikke alle loyale kunder er profitable lige som ikke alle profitable kunder er loyale. 

Selvom en forbruger ikke vil skifte til et andet brand, er det ikke nogen garanti, at personen anven-

der brandet i et omfang der genererer profit.  Loyalitet er endnu et aspekt af image der til dels er 

grundlagt i den oplevede kvalitet og hvorvidt brandet lever op til forbrugernes forventninger. Hvis 

disse er opfyldt vil forbrugerne have tillid til brandet og oven i købet anvende brandet som argu-

ment for et køb af et produkt.  Noget som er vigtigt at have for øje med henblik på loyalitet er, at 

loyaliteten knytter sig til brandet og ikke produktet
215

,  og brand loyalitet bliver med tiden mindre 

                                                             
215 Aaker, D. (1991): “Managing brand equity” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

91 
 

objektiv, da forbrugeren i mindre grad vil sammneligne forskellige brands egentlige egenskaber.
216

 

Produktets egenskab bliver udskiftet med forbrugerens associationer til et brand og forholdet til 

brandet resulterer i en loyalitet som strækker sig længere end rationelle slutninger vedrørende selve 

produktet. Forbrugere har derfor et incitament til at købe et brand, selvom der er andre brands med 

produkter med bedre produktegenskaber, priser og nemmere tilgængelighed.
217

 Cocio, der sidder på 

en stor del af det danske marked for kakaomælk, har et solidt brand og en god solid kundekreds. 

Der er mange der er meget loyale over dette brand og vil ikke købe andet kakaomælk end Cocio. 

Dette hænger sammen med en høj oplevet kvalitet ved produktet samt en god historie, da den ek-

sempelvis har fulgt pølsevognen og grilbaren etc. Kunderne er således i kraft af den nostalgi og den 

oplevede kvalitet de knytter til brandet loyale overfor brandet, hvilket kan være en af grundende til, 

at ”Cocio is” har været en succes. Kundernes associationer strækker sig derved længere end til pro-

duktets konkrete egenskaber.  

Brand loyalitet kan også linkes til identifikationsfunktionen. En forbruger der har et ”self-image” 

tæt relateret til et bestemt brand kunne, hvis forbrugeren var iloyal overfor brandet, se sig selv være 

iloyal mod personens image af sig selv. Man kan argumentere for, at der i dag eksisterer meget me-

re end bare brandet at tage hensyn til når man køber et produkt og at loyalitet er en sjælden ting i 

det samfund vi lever i i dag, men et lavt niveau i loyalitet til forskellige produkter er også en konse-

kvens af mange forskellige valgmuligheder inden for stort set alle kategorier, hvilket er lidt sørge-

ligt med henblik på den sociale kontekst, hvor det også skinner igennem, at mulighederne er mange, 

hvilket igen går ud over måden, som folk kommer hinanden ved på. McKenna referer til en generel 

aftagende tilstedeværelse i kirken og ikke profiterende medlemskaber i forskellige organisationer.
218

 

Vi er enige i, at de mange tilbud og den kommercielle verden i det hele taget ændrer samfundet, 

men omvendt mener vi, at det kan være med til at øge loyaliteten, da personer har brug for holde-

punkter og noget at identificere sig med og gå op i. Hvis der er mange tilbud som en forbruger skal 

tage stilling til, og som gør personen usikker, kan et brand bidrage med et tilhørsforhold og derfor 

vil forbrugeren have en tilbøjelighed til at købe produktet som dette brand tilbyder.
219

 Igen er hele 

spektraet af aspekter af identitet til stede, da vi ser loyalitet som et produkt af relationen til brandet, 

status i sociale grupper samt identifikationsfunktionen og den oplevede kvalitet.  
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Loyaliteten er altså til stede og denne loyalitet tillader nye former for interaktioner indenfor sociale 

grupper. Uden en rationel forbindelse til produktets egenskaber og med en stærk loyalitet mod et 

brand, er der skabt et godt grundlag for, at en given brand extension bliver accepteret. Brand exten-

sions simplificerer købsprocessen for en forbruger, forudsat at de kan associere det til deres livsstil 

eller en livsstil de efterstræber.
220

 En ”god” brand extension er sikret hvis brandet er et livsstils-

brand, med andre ord, hvis det eksisterende brand navn er nemt at acceptere på hver ny produktka-

tegori, forudsat at produktkategorien ikke i sig selv strider imod den, af forbrugerne, efterstræbede 

livsstil. Virgin har netop gennem et livsstilsbrand haft succes med lancering af mange forskellige 

produkter under samme brand. At Virgin Cola ikke lykkedes var mere en konsekvens af øget kon-

kurrence samt det faktum, at de ikke var kendte nok på det marked de forsøgte at komme ind på, 

hvilket vi har været inde på tidligere. Med henblik på succeskriterier for en brand extension, hvor 

distancen mellem kategorierne er stor, er det ligeledes vigtigt, at det extendede produkt bærer asso-

ciationer som ligner dem tilknyttet kernebrandet. Dette giver brand ejeren mulighed for at lave en 

brand extension til en produktkategori, hvor produktegenskaberne afviger meget. Disse produkter 

der er en del af et livsstilskoncept, vil nemmere blive modtaget af forbrugerne, da potentielle for-

brugere har denne livsstil eller efterstræber den. Vi hævder, at brand identity kan blive mere klart og 

homogent for hver brand extension der bliver foretaget, da den overordnede identitet ikke kan for-

styrre de specifikke produktegenskaber. En brandingstrategi baseret på livsstil, er bedre hvis der 

bliver lavet brand extensions, da det er svært at opbygge et livsstilskoncept som appellerer bredt, 

hvis brandet kun er repræsenteret ved en produktkategori.  Som vi tidligere har diskuteret i afhand-

lingn prøver folk at adskille sig fra mængden. Brands er i dag derfor en naturlig del af en livsstil, og 

hvert brand repræsenterer deres version af livsstil. Hver succefuld brand extension forbedrer bran-

dets identitet ligesom hver brand extension bidrager til konstruktionen og konsistensen i konceptet, 

som igen gør det muligt for brandet at opbygge en livsstil. Hvert nye produkt giver forbrugeren en 

ny mulighed for at udtrykke sig selv og personens livsstil i henhold til det specifikke brand. En for-

bruger der opfatter sig selv som værende en del af en bestemt livsstil, vil have problemer med at 

ændre denne livsstil fra den ene dag til den anden, da personen er blevet afhængig af den af brandet 

der er med til at understøtte hendes identitet. Hvis en forbruger definerer sig selv i henhold til et 

enkelt eller flere brands’ versioner af en livsstil, vil personen blive endnu mere afhængig af disse 

brands, hvilket i sidste ende vil gøre en ”meget god” brand extension mulig og dermed også muligt 

at øge brand equity. Dette da forbrugeren hele tiden vil følge op på produkterne for at opretholde 
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personens valgte livsstil. Loyalitet såvel som livsstil er således enormt vigtige begreber med henblik 

på, at opnå en succesful brand extension. Vi har dog valgt ikke at medtage disse i vores undersøgel-

se. Dette fordi det ville blive for komplekst at spørge ind til disse begreber, af den grund, at det er 

nødvedigt at vide noget om kundens historie med brandet, samt hvilket miljø personen færdes i etc. 

Vi synes, at det kunne være spændende at undersøge hvor stor en betydning disse succeskriterier 

har i forhold til brand extensions. Og vi er næsten overbeviste om, at disse faktorer er meget vigtige, 

både hvad angår lav- og højinvolveringsprodukter. Vi afholder os således fra, at undersøge disse 

begreber nærmere senere i afhandlingen, men konklusionen mener vi taler for sig selv.   

7.11  ”FIT” 

Denne diskussion vil tage udgangspunkt i modellen fra side 50 (figur 6) af Grime et al. ”Fit” hand-

ler i bund og grund om, hvorvidt en forbruger accepterer et extended produkt og vi vil lægge vægt 

på forbrugerens opfattelse af det her ”fit”. I forbindelse med at opnå en ”god” brand extension, skal 

det nye produkt på en eller anden måde passe til brandet, da forbrugeren skal føle sig tilpas og ac-

ceptere konceptet tilknyttet det nye produkt.
221

 I modellen af Grime et al., er ”fit” delt ind i to di-

mensioner, som henholdsvis bliver kaldt ”Product Category Similarity” og ”Brand Image Similari-

ty”. Disse udtryk svarer til to forskellige abstraktionsniveauer. Vi er af den mening, at en brand ex-

tension med en høj ”Product Categori Similarity” typisk har et lavt abstraktionsniveau. Altså, hvis 

det originale produkt og det extendede produkt fremkalder lignende produkt associationer hos for-

brugeren, vil den overordnede association til brandet vil være produktspecifik og der vil dermed 

være tale om et lavt abstraktionsniveau. På samme måde, vil en brand extension med en lav pro-

duktlighed, resultere i et mindre produktspecifikt image i forbrugerens sind, og dermed have et hø-

jere abstraktionsniveau. Brand extensions, i henhold til vores definition, vil typisk have en lav lig-

hed i produktkategorien, da det ellers ikke vil være en brand extension, som svarer til vores definiti-

on. Som vi har været inde på, er grænsen mellem line- og brand extensions flydende, hvorfor enkel-

te brand extension produkter kan have visse ligheder i to forskellige kategorier. Eksempelvis har vi 

snakket med Cocio, som har lavet en Cocio is. Her går smagen selvfølgelig igen, hvorfor der er 

nogle klare ligheder i produktkategorien. Dog kan man argumentere for, at der er tale om to vidt 

forskellige markeder og de to produkter derfor ikke er relateret. Hvis en brand extension skal have 

en mulighed for at overleve, er det vigtigt, at den har et højt niveau hvad angår ”Brand Image Simi-

larity”, ligheder som ikke har noget at gøre med de produktrelaterede associationer. Ikke produktre-
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laterede associationer tager til i vigtighed, når forbrugere vurderer og evaluerer produkterne.
222

 Når 

der er en høj ”Brand Image Similarity”, er abstraktionsniveauet ligeledes højt, da brand extensions 

med disse karaktertræk, ikke har nogle produktspecifikke associationer tilknyttet. ”Fit” i en brand 

extension sammenhæng, vedrører dermed ligheden i image mellem det originale og det extendede 

produkt, hvorfor vi, når vi snakker om ”fit” ligger meget vægt på dimensionen vedrørende ”Brand 

Image Similarity”. Apple har efter vores mening formået at opnå ”Brand Image Similarity” i samt-

lige af deres extensions, og have et godt ”fit”, selvom der har været relativt store distancer mellem 

produktkategorierne. Ved lancering af deres iPhone trådte de ind på et helt nyt marked, nemlig 

markedet for mobiltelefoni, hvilket de gjorde med stor succes. Apple er primært et design-brand, 

som er kendt for at være innovativt. Hvis en forbruger vil udstråle disse værdier, køber personen 

Apples produkter. Personen behøver ikke nødvendigvis at være innovativ eller bevidst omkring 

design, men kan bare stræbe efter at se sådan ud udadtil, hvilket igen kan bidrage til social accept. 

Disse værdier er gennemgående i Apples produkter og dermed deres koncept. Vi argumenterer så-

ledes for, at de overordnede associationer der knytter sig til Apple Inc er teknisk formåen og design, 

hvilket nemt kunne overføres til deres iPhone, da det er associationer der har et glimrende ”fit”.  

Et produkt som er resultat af en brand extension, og ikke opnår et tilfredstillende niveau i ”fit”, kan 

stadig være profitabelt. Hvis produktet er godt, vil det stadig sælge, men grunden vil ikke være 

brandets navn, hvorfor en sådan extension ikke vil være en god brand extension, da produktet ikke 

bidrager til det eksisterende brand navn. ”Fit” har med at gøre hvorvidt en gevin brand extension 

bliver accepteret. Kvalitet er en faktor der vurderes at være vigtigt for denne accept.
223

 Med vores 

tidligere ræsonnementer in mente, gælder det samme for den oplevede kvalitet, som vi vurderer er 

en af de nødvendige forudsætninger for brand extensions og måske for al handel i det hele taget. En 

forbruger der ikke modtager den forventede ydelse fra et brand vil højst sandsynligt ikke købe det. 

Flere forskere påstår, at man opnår ”fit” gennem gunstige associationer fra kernebrandet til den giv-

ne brand extension. Det der gør den oplevede kvalitet enormt vigtig i en brand extension kontekst 

er, at den kan overføres og dermed hjælpe forbrugeren til at se det ”fit” der er til den nye produktka-

tegori, hvilket igen giver forbrugeren et incitament til at acceptere denne brand extension. Vi ønsker 

derfor at undersøge dette ”fit” nærmere, og se hvordan det påvirker forbrugerens attitude mod brand 

extensions og vores hypotese kommer således ti at se ud som følger. 
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H5:  der er et ”fit” i associationerne tilknyttet henhoholdsvis kernebrandet og en brand extension,  

vil det have en positiv indvirkning på attituden mod denne brand extension.   

For at nå frem til dette spørger vi ind til, om forbrugerne synes, at det extendede produkt hænger 

sammen med brandets øvrige produkter og om den givne brand extension stemmer overens med 

deres tanker om brandet i det hele taget. På den måde kan vi finde ud af, om forbrugeren genkender 

et ”fit” mellem kernebrandet og det extendede produkt, uanset hvor mange produkter der er i porte-

føljen. Med henblik på, at spørge ind til, om den givne brand extension hænger sammen med deres 

tanker om brandet i det hele taget, prøver vi, at få dem til at tænke på brandet mere abstrakt, såle-

des, at de ikke kun knytter deres tanker til produkterne. Dette da ”fit” opererer på flere niveauer.    

7.12  AFSTAND OG OVERFØRING AF ASSOCIATIONER 

Associationer der er nemmere at overføre er dem, der ikke har rødder i produktegenskaber og har 

derfor et højt abstraktionsniveau. I afsnittet om ”ulemper ved brand extensions”, præsenterede vi, 

Aakers ræsonnementer vedrørende kernebrandet der lider under uønskede associationer der bliver 

overført fra en brand extension. Omvendt er det ikke godt for et brand at bære associationer der er 

nemme at overføre, hvis disse associationer ikke er hensigtsmæssige for det extendede produkt. 

Overførbare associationer er ofte opfattet som positive da de tillader brand extensions, selvom der 

er en stor afstand mellem produktkategorierne, og samtidigt bidrager til brandets vækstpotentiale. 

Dette vækstpotentiale knytter sig til den bredere vifte af mulige fremtidge brand extensions, som er 

en konsekvens af et højere abstraktionsniveau. Eksempelvis er Virgin kun bundet til livsstilskon-

ceptet når de laver extensions hvor eksempelvis Apple Inc stadig er bundet til associationerne i 

henhold til deres høje tekniske niveau og design. 

7.13  ANTALLET AF PRODUKTER 

En af de modererende variable i Grime et al.’s model(figur 6), er kaldet ”Portfolio Characteristics”. 

Denne variabel vedrører antallet af produktkategorier der er repræsenteret under samme brand. Der 

er flere fordele forbundet med, at have flere produkter i sin portefølje, da det er mindre risikabelt at 

lave en brand extension udfra en portefølje end det er med udgangspunkt i et enkelt produkt.
224

  

Reduktionen i risiko er en konsekvens af et mindre behov for ”fit” i en given extension. Virgin, som 

har et hav af produkter under samme brand. Nogle af disse produkter har ikke et umiddelbart ”fit”, 

og er heller ikke i særlig høj grad knyttet til livsstilskonceptet. Endnu en grund til, at Virgin har 

kunnet få succes med så mange forskellige produkter er netop i kraft af deres efterhånden store por-
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tefølje af produkter, der giver forbrugerne en opfattelse af, at Virgin kan producere stort set alt. Vi 

er således enige i påstanden om, at risikoen kan blive reduceret med hvert nyt extendede produkt 

under samme brand, men vi vil dog diskutere dette lidt videre. Vi mener at denne reducerede risiko 

er forbundet til udvanding af brandet, og vores påstand bygger på antagelsen om, at der i tilfælde af 

flere produkter er flere ”brandbærere” af associationerne knyttet til brandet. Da der er flere forskel-

lige produkter, vil det overordnede image af brandet ikke være produktspecifikt, netop på grund af 

de særpræg hver af de extendede produkter har. Abstraktionsniveauet vil således også være højt da 

associationerne ikke er produktrelaterede. Hvis vi eksempelvis kigger på Toms og Cocio som begge 

lavede en tøjkollektion i forbindelse med en retrotrend. I dette tilfælde har deres fiasko i denne for-

bindelse haft en lav indvirkning på deres kernebrand, da afstanden til disse produkter er meget stor 

og chancen for, at forbrugeren vil tage denne erfaring med tilbage til kerneproduktet er ret lille. I 

forbindelse med Toms udvikling af Gajolshots og Skildpaddelikøren, vil risikoen være større. Ek-

sempelvis havde Toms ikke den store succes med Skildpaddelikøren. Her anvender Toms smagses-

sensen fra nogle af deres andre produkter, og sætter således også den oplevede kvalitet i forbindelse 

med de produktet på spil. I dette tilfælde, vil det kunne skade brandet, da disse produkter ligger re-

lativt tæt op ad kerneproduktet.   

Det kan således konkluderes, at ”fit” er et aspekt af image der primært er en forudsætning for en 

”god” brand extension. Hvis det er nemt at overføre forbrugernes associationer til et brand øges 

mulighederne for at foretage fremtidige extensions og på den måde øge brand equity. Et øget antal 

af produkter danner fundament for et højt abstraktionsniveau og mindsker risikoen for udvanding af 

brandet, og er derved en faktor der indirekte er med til at øge et brands equity. 

 

7.14  BRANDETS AFSTAND TIL NYE KONTEKSTER 

En succesfuld brand extension kan være med til at øge et brands synlighed ligesom det kan skærpe 

opmærksomheden på det. Denne opmærksomhed gør det muligt for brand ejeren at kommunikere 

og styrke brandets koncept. Hvis abstarktionsniveauet i forbindelse med brandet er højt, vil det være 

muligt for en brand extension at have en stor afstand til det originale produkt. Det kan være afstan-

den vedrørende produktegenskaberne, men det kan også repræsentere den afstand mellem hver nye 

kontekst, som det nye produkt tillader brandet at agere i. Med at agere i nye kontekster mener vi, at 

forbrugeren vil møde brandet i nye og forskellige rammer afhængigt af, hvad det er for et produkt 

der er tale om. Dette omfatter alle kontakter som forbrugeren har med brandet, såsom reklamer, 
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venner der snakker om det, at man læser om det i artikler, magasiner etc., og om personen forbruger 

det. Disse brand kontekster vil derfor alle bidrage til det totale image af brandet, som forbrugeren 

opfatter det. Ved hver nye brand extension, vil en ny brand kontekst opstå. Da et produkt i en brand 

extension er anderledes, vil de konsekvent ende op i forskellige sammenhænge. Vi har tidligere 

beskrevet afstanden i en brand extension, og lagt vægt på afstanden til det extendede produkt, men 

vi vil ikke lade afstanden betegne forskellen mellem brandets kontekst ved forskellige produkter. 

Hvis der er en afstand mellem brandets kontekst ved det originale produkt og det extendede, vil den 

samlede opfattelse af brandet ikke være produktspecifik og der vil derfor være tale om et højt ab-

straktionsniveau. Hver ny kontekst som brandet er repræsenteret i, vil derfor resultere i en udvan-

ding med henblik på forbrugerens opfattelse af produktegenskerne, således vurderes det, at en brand 

extension vil resultere i et overordnet image af brandet længere væk fra de konkrete produktegen-

skaber. Med andre ord, vil en virksomhed der er repræsenteret i flere kontekster, have et klart brand 

image, da det ikke i samme grad er bundet til produkterne. Her er Virgin eksempelvis repræsenteret 

ved pladebutikker, flyselskaber og helsecentre etc., og hver kontekst kan sende nogle budskaber 

som vil være mere eller mindre abstrakte. Afhængigt af forbrugerens opfattelse, kan hvert budskab 

deles ind i produktrelaterede og konceptrelaterede. Hvis vi igen tager fat i Virgin, har de i deres 

flyselskab et budskab som af forbrugeren opfattes som indeholdende en del specifik information om 

rejseselskabet og et konceptrelateret budskab, som vi her argumenterer for er Livsstil. Dette er også 

tilfældet for flere af deres andre extendede produkter, og hvis man tager udgangspunkt i flyselska-

bet og helsecentre, giver de hver et produktspecifikt budskab og et budskab, der knytter sig til livs-

stil. Det vil sige, at forbrugeren for hvert produkt bliver eksponeret for budskabet livsstil. Hvis 

brand ejeren er succesfuld i forbindelse med et klar homogen konceptrelateret information gennem 

alle produkter, vil brand konceptet være forbedret i forbrugerens sind, og det er derfor også meget 

sandsynligt, at associationerne tilknyttet livsstil er de dominerende i Virgin’s brand. At produkt- og 

konceptrelateret information går igen for hver kontekst er illustreret i figur 7 nedenfor. Det er selv-

følgelig en forudsætning, at der er en lighed i image og ”fit” i disse brand extensions. Selvfølgelig 

vil ikke konsistent informationen knyttet til konceptet i hver kontekst, øge muligheden for udvan-

ding af brand image.  

Ved at udsende information gennem mange forskellige kontekster, hjælper udbyderen med at knytte 

sine værdier til en livsstil. Sociale grupper og livsstil-værdier knytter sig dem, der er af symbolsk 

værdi. Hvis informationen hovedsageligt er knyttet til konceptet, vil det være nemmere for modta-

geren at acceptere den. Et klart og abstrakt image kan således bane dets vej til et livsstilssegment 
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uden problemer. Afstanden mellem de kontekster brandet er repræsenteret i, gør derfor brandet i 

stand til at tilbyde mere end en række extendede produkter. Det kan levere komponenter til en livs-

stil. Dermed kan et brand der er repræsenteret i kategorier der adskiller sig fra hinanden, øge brand 

equity gennem disse brand extensions da det på den måde imødekommer livsstilskonceptet ved at 

skabe et klart og abstrakt brand image. Figur 7 viser fordelen af, at have brandet repræsenteret i 

flere produktkategorier. Hvis et brand er til stede i flere kontekster vil opmærksomheden på brandet 

stige, og hvis der er flere produkter der på et eller andet niveau har et ”fit” til brand konceptet, vil 

brand image have et højt abstarktionsniveau. Et højt abstraktinsniveau styrker den oplevede kvalitet, 

hvilket bliver dominerende og tilsidesætter den produktrelaterede kvalitet, hvilket skaber en forenet 

brand personlighed. En forenet ”brand personality” er helt essentiel for det indbyrdes forhold samt 

for identifikationsprocessen, da brandets personlighed er tæt relateret til livsstil og loyalitet, men er 

også afhængig af et højt abstraktionsniveau.  

 

Figur 7:Afstand mellem kontekster(egen tilvirkning) 

7.15  KONCEPTBRAND OG INVOLVERINGSGRAD 

Da vi har fundet frem til, at et brand når længere med et tydeligt og konsistent brand koncept, vil 

det være oplagt at tro, at involveringsbegrebet i den forbindelse er enormt vigtigt. En af grundende 

til, at involveringsbegrebet ikke optræder i særlig mange studier vedrørende brand extension er, at 

teorien på området argumenterer for, at virksomheder skal stræbe efter at udvikle et konceptbrand, 

da der er enormt mange fordele forbundet hertil. Det er nok muligt for alle virksomheder at udvikle 
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et konceptbrand, uanset om deres produkter er kendetegnet ved høj- eller lav involvering. Men det 

er dog ikke særlig nemt for mange virksomheder, som vil være bundet af deres historie. 

Den overordnede diskussion kommer således til at gå på, hvorvidt det er muligt for et konceptbrand 

både at have høj- og lavinvolveringsprodukter i deres portefølje. Det mener vi at det er, eksemplifi-

ceret ved Virgin, der dog prøver at tillægge produkterne nogle værdier udover de produktrelaterede. 

Således mener vi også, at Virgin kan have lavinvolveringsprodukter, som går mod at være højinvol-

veringsprodukter i kraft af deres livsstilsbrand. Det vil sige, at på trods af den lave involvering får 

forbrugerne et incitament til at købe produktet som ikke er produktrelateret, selvom lignende og 

måske billigere produkter tilbyder de samme produktfeatures. Vi argumenterer således for, at man 

gennem et godt og veludviklet konceptbrand, kan skabe en høj involvering i brandet, og af den vej 

få forbrugere til at involvere sig i produkter, som ellers er karakteriseret ved en lav involvering. Det 

skal dog nævnes her, at det er enormt svært at skabe et konceptbrand med mange forskellige pro-

dukter i dets portefølje. Det er de færeste virksomheder der formår dette. Især er det svært for 

brands der er bundet af deres historie, som eksempelvis Toms og Cocio er det. Toms har flere for-

skellige masterbrands med flere produkter under sig, såsom Gajol, Galle & Jessen samt Anton Berg. 

Toms er det corporate brand, men hvert brand fungerer ellers for sig. Toms forsøgte i henhold til 

casen, at lave en reklameplatform, hvor alle disse produkter blev forenet i et reklameunivers, men 

de vurderede at henholdsvis Gajol og Anton Berg ikke bidrog med noget, hvorfor de blev trukket 

tilbage. Det var dog ikke deres strategi at samle disse brands under et. Netop det, at have mange 

stærke brands under et ”corporate brand”, er en udfordring mange virksomheder disse dage står 

overfor, i kraft af mange fusioner og opkøb. Det må være et stort dilemma for mange virksomheder, 

hvorvidt de skal lancere et opkøbt brand under det opkøbte brands navn eller deres eget brand navn 

skal indgå, hvor de på den ene side, kan sælge en vare af et kendt brand videre, men miste mulighe-

den for at styrke det ”corporate brand”, eller om de skal lancere det under deres eget brand navn og 

måske gå ned i markedsandel, men det hører til en anden diskussion. Dog er det væsentligt, da det 

er en vigtig overvejelse i forbindelse med at opbygge et godt konceptbrand i henhold til vores teore-

tiske diskussion.    

Vi har indtil videre i diskussionen af teorien berørt hvor vigtigt det er, at have en god konceptkonsi-

stens. Det vil sige, at der i forbrugerens opfattelse er en god sammenhæng mellem kernebrandet og 

den givne brand extension. Dette finder vi interessant at undersøge nærmere senere i afhandlingn. 

For ikke at knytte forbrugernes associationer konkret til de enkelte produkter, har vi spurgt ind til, 
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hvorvidt forbrugeren mener at den givne brand extension er nem at lave og om den er holdbar på 

langt sigt. Disse to kan sammen give en indikation af forbrugerens opfattelse af hvorvidt der er en 

klar konceptkonsistens mellem brandet og det udvidede produkt. Hvis forbrugeren mener, at denne 

brand extension er nem at lave, kan personen således umiddelbart se brandet lave denne extension 

uden de store problemer. Det kan dog også have en negativ effekt, da forbrugeren måske synes at 

denne brand extension er for nem at lave, og det den vej ødelægger personens opfattelse af brandet 

og dets tilknyttede værdier. Derfor har vi suppleret ved at spørge, om forbrugerne mener, at den 

givne brand extension er holdbar på langt sigt. Hvis forbrugeren kan se produktet overleve på langt 

sigt, må der være en god overensstemmelse mellem forbrugerens opfattese af brandets koncept og 

den givne brand extension. Vores hypotese omkring dette ser således ud.  

H6: Der et positivt forhold mellem den oplevede konceptkonsistens og attituden mod en brand ex-

tension. 

 

7.16  KONKURRENCE OG KOMPETENCE 

Brand extension bliver af langt de fleste forskere og forfattere på området belyst udfra et forbruger-

perspektiv, hvilket vi har fundet frem til er enormt centralt og relevant. Vi har i denne afhandling 

også behandlet forskellige aspekter af brand extension udfra et forbrugerperspektiv. 

 Vi mener dog, at det er særdeles relevant at anskue brand extension i en større kontekst, som sætter 

et stort fokus på konkurrencesituationen. Vi har fundet frem til, at ledelsens beslutningsgrundlag 

ikke er nuanceret og solidt nok på baggrund af de forbrugerrelaterede aspekter alene. Vi har fundet 

ud af, at de undersøgelser der er foretaget på området, ville have givet nogle andre resultater, hvis 

respondenterne var blevet forsynet med relaterede informationer vedrørende det undersøgte brands 

kontekst, herunder konkurrencesituationen. Dette er altså et forhold som er ekstremt vigtigt med 

henblik på, at opnå en succesfuld brand extension. Virgin Cola er et rigtig godt eksempel på, at 

konkurrencen kan være for hård. Det hele kørte for Virgin, og Richard Branson, stifteren af Virgin, 

blev måske lidt overmodig, da han udfordrede selveste Coca Cola på det amerikanske marked. Her 

viste konkurrencen sig simpelthen at være for hård for Virgin Cola, da Coca Cola har en enorm 

magt på verdensbasis. Som vi var inde på i casen pressede og truede de distributører som ville sælge 

Virgin Cola og satte prisen på Coca Cola ned. Der er ingen detailister der ved deres fulde fem vil 

risikere at miste Coca Cola, hvorfor Virgin aldrig rigtigt trængte igennem. Så selvom Virgin har 
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haft succes på mange markeder i kraft af deres livsstilsbrand, har de nogle gange også været en 

anelse naive, eksemplificeret her med Virgin Cola.  

Der er mange forhold at tage hensyn til, hvorfor det hele godt kan blive lidt komplekst, men samti-

digt giver det et mere nuanceret og realistisk billede af, hvordan virkeligheden egentlig er. Det er 

således også nemmere for virksomheder, hvis de medtager alle variable i deres forudgående analy-

ser, at lave en forudsigelse om, hvorvidt de kan forvente succes henholdsvis fiasko, når de skal lave 

en brand extension. 

Kompetencer og ressourcer er begreber vi ikke har været meget inde over. Grunden til dette er, at vi 

nærmere betragter disse begreber som forudsætninger for en god brand extension, ligesom konkur-

renceelementet er det. Kompetencer dækker over, hvorvidt et brand er i stand til, at udvikle de for-

skellige produkter i den givne brand extension ligesom det dækker over, hvorvidt virksomheden er 

bevidst omkring alle de valg den foretager. Hvis forbrugeren opfatter en modsigende adfærd, kan 

det være med til, at svække forbrugerens opfattelse af virksomhedens kompetencer. Kompetencer 

dækker således over reelle kompetencer, altså de færdigheder som virksomhedens medarbejdere 

har, på flere niveauer naturligvis og dækker ligeledes over de faciliteter de arbejder i
225

. Vi inddra-

ger også begrebet ressourcer, da dette begreb, kan biddrage til forklaring af forbrugerens overord-

nede opfattelse af brandets kompetencer. Disse to begreber danner sammen et godt udgangspunkt 

for den sidste hypotese som vi gerne vil teste senere i afhandlingn. Vi vil gerne se, om en positiv 

opfattelse af brandets kompetencer og ressourcer, giver anledning til en positiv attitude mod en gi-

ven brand extension. Vores hypotese kommer til at se således ud. 

H7: Et højt opfattet niveau af virksomhedens kompetencer og ressourcer har en positiv indvirkning 

på attituden mod en brand extension. 

7.17  ”CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” 

Forbrugere medtager CSR i deres samlede vurdering når de foretager et køb. Dette har også betyd-

ning for deres vurdering af en brand extension, da et manglende fokus på CSR fra brandets side kan 

betyde, at forbrugeren udvikler en negativ attitude til brandet, ligesom det kan være med til at skabe 

en positiv attitude, hvis brandets er ansvarlige i forhold til deres omgivelser, især med henblik på de 

etiske aspekter, som har en større betydning end de lovmæssige, selvom disse kan overlappe. Desu-

den vil forbrugeren ligge vægt på forhenværende aktiviteter i CSR-sammenhæng, således, at en 

                                                             
225 Aaker, David A. & Kevin Lane Keller(1990) 
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virksomhed som har overtrådt nogle love eller handlet uetisk i det hele taget. I hvert fald i forhold 

til forbrugerens opfattelse, vil have svært ved at redde dette gennem nye handlinger, da information 

af denne slags virkelig ligger dybt forankret i forbrugeren hvis det ikke har stemt overens med per-

sonens moralske og etiske principper. Danisco, som producerer fødevareingredienser, har eksem-

pelvis kunder, der efterspørger gennemsigtighed og kontrol med leverandørerne.
226

 Dette indikerer, 

at kunder i højere grad efterspørger genenmsigtighed, hvorfor virksomheder får sværere ved at skju-

le noget for deres kunder. Også i henhold til nye lovvedtagelser på dette område, bliver virksomhe-

derne konstant holdt i kort snor, hvorfor det kan betale sig, at agere ansvarligt i forhold til deres 

omgivelser. Vi har ligeledes valgt, at undersøge dette aspekt nærmere, da det umiddelbart spiller en 

stor rolle for forbrugerne i dag, at vide at brandet er ansvarligt. Vores hypotese kommer til at lyde 

som følger. 

H8: Et højt opfattet niveau i kernebrandets samfundsmæssige engagement (CSR), har en postiv ind-

virkning på en brand extension. 

  

8. Modelopbygning 

 

Forudsætninger og branding strategi 

En virksomhed skal i henhold til modellen i figur 8 indledningsvist forholde sig til sit brand og den 

overordnede branding strategi knyttet hertil. Et ”corporate brand” er i brand extension sammen-

hæng, når en virksomhed benytter deres eget navn som brand navnet, til flere produkter, som ikke 

tilhører samme produktkategori. Når en virksomhed laver en brand extension bestemmer de sig og-

så for, at have en ”corporate branding” strategi, da de netop benytter brandet og tilknyttede værdier 

ved lancering af et nyt produkt i en ny kategori. I denne proces argumenterer vi for, at det kan beta-

le sig at gøre en virksomhed til et brand, som så har en given betydning for dens interessenter, in-

ternt henholdsvis eksternt. Virksomheder der benytter sig af ”corporate branding”, vurderer således 

også, at det ikke kun er deres produkt, der er udgangspunkt for brandet, men i højere grad hele virk-

somhedens værdigrundlag og identitet. Hvis en given virksomhed har et ”produkt brand” og pri-

mært kommunikerer produkternes egenskaber, vil forbrugerne af det pågældende brand typisk have 

                                                             
226 http://www.csrkompasset.dk/?page=58 
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et lavt abstraktionsniveau og virksomheden vil have svært ved, at knytte overordnede værdier til 

brandet. Det kan således være meget svært for enkelte virksomheder at bygge deres brand på et 

koncept eller bare knytte nogle nye overordnede værdier til deres brand, da de i nogen grad er bun-

det af deres historik. Ved en brand extension kan det være svært at holde fast i værdigrundlag og 

identitet, da brandet vil være under forandring. Graden afhænger, i denne sammenhæng, af antallet 

af produkter i virksomhedens portefølje, samt afstanden til den nye kontekst, som vi tidligere har 

beskrevet. Vi argumenterer for, at det godt kan betale sig, at bygge et konceptbrand op, som igen 

giver virsksomheden muligheden for at klare sig godt på forskellige niveauer når de laver en brand 

extension. I modellen har vi illustreret hvordan man kan springe nogle tunge niveauer over, og såle-

des mindske kompleksiteten for hver gang der laves en brand extension, se figur 8 nedenfor. Virk-

somheders forudsætninger er selvfølgelig forskellige i forhold til at opbygge et konceptbrand, men 

det er vigtigt, at den enkelte virkomhed tager deres overordnede brandingstrategi op til overvejelse i 

forbindelse med en brand extension i henhold til modellen. Det vil således i vores øjne være en klar 

fordel, hvis virksomheden fokuserer på, at opbygge et brand der kan indeholde mange forskellige 

produkttyper og appellere bredt i befolkningen. Virksomheder der er meget bundet af deres historik 

og kendt for deres specifikke produktegenskaber, skal kraftigt overveje om det kan betale sig at lave 

en brand extension til en helt ny produktkategori, da det kan være enormt svært at overføre associa-

tioner som er knyttet til et enkelt produkt, og vi fraråder således disse, at gå skridtet videre i model-

len, med mindre der er andre forhold, der taler meget kraftigt for at gøre det. Det kunne være mar-

kedsmæssige forhold eller andre strategiske muligheder for, at bygge på virksomhedens image, så-

ledes at de bevæger sig væk fra det produktspecifikke. Argumenterne skal dog her være meget 

stærke.  Omvendt har virksomheden kun ét brand og ét produkt, har de muligheden for ikke at knyt-

te produktrelateret information hertil, og dermed en mulighed for at skabe et konceptbrand, da der 

ikke er modsigende information fra flere forskellige produkter, og af den vej muligheden for, at 

skabe associationer der knytter sig til deres overordnede vision og appellerer bredt i befolkningen. 
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Figur 8: Vejen til succesfuld brand extension(egen tilvirkning) 

Konkurrence og kompetence 

Forudgående undersøgelser hører under virksomhedens forudsætninger. Det vil sige, at virksomhe-

der selvfølgelig skal gøre alt det indledende markedsføringsarbejde, som vi har afgrænset os fra i 

denne opgave. Dette omfatter situationsanalyse af interne og eksterne forhold, med alt hvad dette 

indebærer. Det er dog vigtigt, at virksomhederne præsenterer konkurrenceforholdene når de under-

søger forbrugernes holdninger til en given brand extension, hvilket vi har fundet frem til er helt cen-

tralt, da forbrugere på den måde forholder sig til konteksten og substituerende produkter og ikke det 

enkelte produkt isoleret set, hvilket typisk giver et mere negativt, men mere retvisende billede af 

den givne brand extension. Dækkende kompetencer og ressourcer er selvfølgelig en essentiel del 

når man laver en brand extension, men det allervigtigste er, at kommunikere til forbrugerne, at man 

har de dækkende kompetencer og ressourcer. For hver produktkategori en virksomhed dækker, jo 

bedre og mere omfattende opfattes dens kompetencer og ressourcer af forbrugeren, hvorfor dette 

ligeledes er en vigtig faktor.  
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Identitetsopbygning 

Brandets ”personlighed” er et enormt vigtigt aspekt, da en personificering gør det muligt for et 

brand at blive en partner i det her forhold til forbrugeren. ”Brand personality”, dækker over image-

begrebet i Kapferers identitets-prisme, samt forbrugerens opfattelse af de løfter og den garanti og 

tryghed der implicit ligger i brandet. Vi finder ligeledes frem til, at når vi kan tillægge et brand en 

personlighed, kan vi også snakke om at skabe en relation eller et forhold til brandet. Når en forbru-

ger udvikler et forhold til et brand, har dette forhold en stærk indvirkning på en given brand exten-

sion. Således kan et veletableret forhold skabe sikkerhed for forbrugeren, hvilket igen skaber et godt 

grundlag for en brand extension. I et forhold vil der altid være tale om en identifikationsproces, 

hvor forbrugeren associerer sig selv til brandet. Denne identifikationsproces er indvendig såvel som 

udvendig. Den indadvendte del er hvor forbrugeren opfatter et brands personlighed og identificerer 

sig med det på et individuelt niveau og udvikler følelser af slægtskab med det givne brand. Den 

anden del af et forhold på det emotionelle plan og består af det sociale, den ydre identifikation. Et 

brand der er ræpresenteret i flere kategorier vil således også lettere blive personificeret. Det er helt 

centralt, at viksomheder forstår disse aspekter, og at forbrugeren identificerer sig med produkterne 

både hvad angår indre og ydre identifikation. Selvom det ikke er behandlet væsentligt i brand exten-

sion sammenhæng, mener vi ligeledes, at det er vigtigt for en virksomhed, at kigge på hvorvidt pro-

dukterne har en karakter af høj- eller lav involvering. Eller om konceptet bidrager positivt til en 

højere involvering i produkter, der typisk er kendetegnet ved en lav involvering.  

Brand awareness er en forudsætning for en ”god” brand extension, hvor brand navnet hjælper den 

givne extension. Hvis awareness er lav, vil et produkt der er udviklet som en brand extension ikke 

få nogen gavn af det. I en ”meget god” extension vil det image der er tilknyttet brandet blive styr-

ket. Denne effekt er en direkte konsekvens af den øgede synlighed i markedet. Denne synlighed vil 

blive forøget, da brandet bliver præsenteret i nogle nye kontekster, når der bliver lavet forskellige 

brand extensions. Synligheden i markedet er således også vigtig at have fokus på og følge op på, 

således at brandet hele tiden bliver eksponeret på en positiv måde. Identitetsopbygningen indehol-

der således enormt mange aspekter og er enormt komplekst, men selvom det kan være svært at for-

holde sig til er det vigtigt for virksomheden at arbejde med disse aspekter i forbindelse med at skabe 

et klart og tydeligt image udadtil, samt hjælpe dem i deres kommunikation med forbrugeren frem-

adrettet. Det er således både et værktøj og en destinition. Dette udgør således identitetsopbygningen 

i modellen figur 8. 
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Kontrol over image 

En klar og homogen identitet vil, i henhold til vores teoretiske afsnit,  sandsynligvis resultere i det 

image, som brand ejeren forventer. På denne måde opnår man en vis kontrol over image gennem 

værktøjet brand identitet. For at udvikle sådan en identitet, er det af afgørende betydning at have 

kendskab til kerneidentiteten af brandet. Det er således den kendskab vi gennem de forskellige 

aspekter af identitet prøver at formidle i modellen, eller give et bud på, hvad virksomheder skal ha-

ve fokus på, når de laver en brand extension. Det er naturligvis umuligt at opnå fuld kontrol over sit 

image, da man aldrig med sikkerhed kan forudsige hvordan forbrugeren vil opfatte den kommunike-

rede identitet. Desuden det faktum, at forbrugeren knytter forskellige associationer til forskellige 

produkter i en portefølje kan gøre det sværere at kontrollere image. Dog er der mange fordele i at 

have flere produkter under samme brand, hvorfor udfordringen må ligge i, at knytte associationer til 

brandet i det omfang det er muligt. Denne udfordring afhjælpes væsentligt af et konceptbrand. Ima-

gekontrol er i modellen på samme niveau som identitetsopbygningen, og er et resultat af en klar og 

tydeligt defineret identitet, se figur 8 ovenfor. 

 

Positive associationer 

Gennem ovenstående skulle virksomheden have mulighed for, at udsende de rigtige signaler og 

bevidst skabe gunstige associationer hos forbrugeren. Disse associationer skal knyttes til brandet, da 

det umiddelbart giver virksomheden bedre forudsætninger for at lave nye brand extensions og af 

den vej hele tiden bygge på brandet og komme tættere på et konceptbrand. Associationerne skal 

skabe en genkendelse af et ”fit” hos forbrugerne ligesom de skal bidrage til den samlede oplevede 

kvalitet. Hvis associationerne overgår forbrugerens forventninger, vil både kernebrand og brand 

equity få et stort udbytte heraf. Det er netop disse positive associationer til et brand, der i henhold til 

vores definition af brand equity skaber en øget brand equity.   

 

”Fit” og oplevet kvalitet 

”Fit” er efter vores mening hele bindeledet når man snakker brand extension. 
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Fit” handler i bund og grund om, hvorvidt en forbruger accepterer et extended produkt. I forbindel-

se med at opnå en ”god” brand extension, skal det nye produkt på en eller anden måde passe til 

brandet, da forbrugeren skal føle sig tilpas og acceptere konceptet tilknyttet det nye produkt. Der er 

to abstraktionsniveauer, et lavt og et højt ved henholdsvis ”Product Category Similarity” og ”Brand 

image similarity”. Brand extensions, i henhold til vores definition, vil typisk have en lav lighed i 

produktkategorien, da det ellers ikke vil være en brand extension, som svarer til vores definition.  

Hvis en brand extension skal klare sig godt, er det vigtigt, at den har et højt niveau hvad angår 

”Brand Image Similarity”, ligheder som ikke har noget at gøre med de produktrelaterede associatio-

ner. Ikke produktrelaterede associationer tager til i vigtighed, når forbrugere vurderer og evaluerer 

produkterne. ”Fit” i en brand extension sammenhæng, vedrører dermed ligheden i image mellem 

det originale og det extendede produkt, hvorfor vi, når vi snakker om ”fit” ligger meget vægt på 

dimensionen vedrørende ”Brand Image Similarity”. Dette kan dække over forskellige værdier som 

forbrugeren tillægger produkter. Som vi har været inde på spejler forbrugeren sig i produkterne og 

hvis personen kan se det extendede produkt bidrage til identifikationsfunktionen, således at det bi-

drager til personens selvopfattelse eller at personen kan udstråle de rigtige værdier udadtil og der-

med øge sin sociale status, er det godt. Eksempelvis kan Apple Incs tekniske formåen og design, 

nemt overføres til deres iPhone, da det er associationer der har et glimrende ”fit”. De har således et 

godt udgangspunkt for at udvikle tekniske designprodukter, selvom det er på markeder, hvor de 

normalt ikke er repræsenteret.   

Kvalitet er en faktor, som efter vores mening er vigtig for denne accept. Flere forskere påstår, at 

man opnår ”fit” gennem gunstige associationer fra kernebrandet til den givne brand extension. Vi 

mener således, at det virker begge veje, da ”fit” kan aflede en positiv oplevet kvalitet. ”Fittet” kan 

netop ligge i konceptet. 

Den oplevede kvalitet er efter vores mening destinitionen, som man opnår gennem en forståelse for 

sin identitet og forbrugerens opfattelse af identiteten, hvilket opnås gennem en kontrol over image, 

som igen giver virksomheden mulighed for, at sende de mest hensigtsmæssige signaler til forbruge-

ren, således at personen kan genkende et ”fit”, og derved umiddelbart udvikler en højere opfattet 

kvalitet til den givne brand extension. At disse virker sammen kan ses i modellen i figur 8.  

 

Attituden mod brand extension og brand extension succes 
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En god og hensigtsmæssig behandlig af disse ovenstående forhold i modellen skaber sammen en 

positiv attitude mod en brand extension. Da virksomheder er forskellige, har forskellige forudsæt-

ninger og mål, kan modellen ikke gøres mere konkret. Målet med modellen er således, at give virk-

somheder en forståelse for, hvad der sker i forbrugernes hoveder når der laves en brand extension, 

hvordan de skal forholde sig til deres brand og styre processen således, at en given brand extension 

bliver en succes. Der er selvfølgelig mange eksterne faktorer der spiller ind og man skal selvfølgelig 

altid have en smule held, men gennem modellen i figur 8, giver virksomheden sig selv gode forud-

sætninger for, at forstå samspillet mellem de forskellige faktorer, som er udgangspunktet for succes.   

Vores model indeholder således de identificerede relevante begreber. Fordelen ved denne model er 

således, at den er anvendelig for alle, små som store virksomheder, der har lav- som højinvolve-

ringsprodukter, få som mange produkter i proteføljen. Den er udarbejdet, så den med de tilknyttede 

variable kan anvendes som et brugbart værktøj for alle typer af virksomheder, der vil have forståel-

se for den kompleksitet, der kan opstå ved de signaler de sender ud ved lancering af en brand exten-

sion. Modellen skal således være en hjælp i forbindelse med at styre denne proces og hele tiden 

have brandet i fokus, da det er brandet der er det vigtigste aktiv, og det der skal skabe den øgede 

værdi. Hvis virksomheden har muligheden foreslår vi derfor, at den arbejder hen mod et koncept 

brand, da et sådant kan spare virksomheden for utrolig meget arbejde, der ligger i, at identificere og 

styre de associationer der udsendes fra hver kontekst som den er repræsenteret i. Et samlet brand 

image for alle produkter i en portefølje må være målet, uanset hvor langt der er derhen. 

  

 

8.1 HYPOTESE MODEL  

Vi har i det foregående afsnit udarbejdet en række hypoteser vi ønsker at teste. Hypoteserne er ud-

arbejdet med udgangspunkt i den valgte teori på området, samt empiri fra forskellige virksom-

hedscases. Vi vil nu teste disse hypoteser med henblik på, at bestemme, hvorvidt de har den identi-

ficerede relevans i forhold til forbrugerens attitude mod en given brand extension. Hypoteserne som 

vi kom frem til, er i nedenståede, tabel 1, blevet skrevet om til variable. 
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Hypoteser Variable 

H1: Et højt kendskab til brandet, har en positiv indvirkning 
på attituden mod en brand extension. 

Kernebrand kendskab 

H2: En høj opfattet kvalitet af kernebrandet, har en postiv 
indvirkning på attituden mod en brand extension. 

 Kernebrand kvalitet 

H3: Et højt opfattet niveau i kernebrandets samfundsmæs-
sige engagement (CSR), har en postiv indvirkning på en 
brand extension. 

CSR 

H4: Et højt niveau af innovation tilknyttet kernebrandet, 
har en positv virning på en brand extension. 

Innovation 

H5: En positiv opfattelse af brand image har en positiv ind-
virkning på en brand extension. 

Brand Image 

H6: Et højt opfattet niveau af virksomhedens kompetencer 
og ressourcer har en positiv indvirkning på attituden mod 
en brand extension. 

Kompetence & Ressourcer 

H7: Hvis der er et ”fit” i associationerne tilknyttet hen-
holdsvis kernebrandet og en brand extension, vil have en 
positiv indvirkning på attituden mod denne brand exten-
sion. 

Fit 

H8: Der et positivt forhold mellem den oplevede koncept-
konsistens og attituden mod en brand extension. 

koncept konsistens 

Tabel 1: Hypoteser til variable 

Vi vil altså undersøge om vores hypoteser er signifikante. Det interessante her er, om vores identifi-

cerede variable er forklarende, altså om forbrugerne ligger vægt på det, som vi tror de gør i henhold 

til vores analysedel. Vi ønsker derfor at teste sammenhængen mellem vores hypoteser (uafhængige 

variable) og forbrugerens attitude mod de fiktive brand extensions(afhængige variable). Vi har der-

for valgt, at bygge vores model op ved hjælp af en matematisk regressionsligning. Denne multiple 

regression anvendes til at teste sammenhænge mellem flere uafhængige variable og en enkelt af-

hængig intervalskaleret variabel
227

. Vi vil i første omgang benytte denne model på alle vores svar 

fra respondenterne, så vi derved får en værdi på de forskellige variable. Derefter vil vi teste selve 

modellen med udregnede værdier, på de forskellige brand extensions, så vi derved kan konkludere 

om vores fiktive brand extensions, ville blive en succes eller ej.  

                                                             
227 Møller Jensen, Jan & Knudsen, Thorbjørn (2009): ”Analyse af spørgeskemadata med SPSS” 
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𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝐾 + 𝛽2𝑄 + 𝛽3𝑅 + 𝛽4𝑁 + 𝛽5𝐼 + 𝛽6𝑇 + 𝛽7𝐹 + 𝛽8𝐶 

 

Y= Attitude mod brand extension  

K= Kernebrand kendskab 

Q= Kernebrand kvalitet  

R= CSR 

N= Innovation 

I= Brand Image 

T= Kompetence & Ressourcer 

F= Fit  

C= koncept konsistens 

8.2   UDVÆLGELSE AF BRANDS SAMT BRAND EXTENSION  

Vi har i vores udvælgelse af brands til vores spørgeskema, valgt at benytte en tilgang der tager ud-

gangspunkt i involvering. Vi har i teorien behandlet dette aspekt. Vi ønsker således at teste vores 

variable på to højinvolveringsbrands samt to lavinvolveringsbrands. For hvert brand i de to katego-

rier ønsker vi at teste en nærliggende brand extension, samt en brand extension med umiddelbar 

”stor afstand” fra kernebrandet til det extendede produkt. Vi ønsker derved at teste, om det gør no-

gen forskel at lave brand extensions på høj- og lav involveringsprodukter. 

Inden beslutningsprocessen behandles af forbrugeren, er det vigtigt at forsøge at kategorisere et 

givent produkt som tilhørende lavinvolverings- eller et højinvolveringsprodukt, da selve produktet 

og ikke mindst forbrugerens involveringsgrad i udvælgelsen af produkter har stor betydning i ud-

vælgelsesprocessen. Ved involveringsgrad forstås følgende. 

”an individual’s intensity of interest in a product and the importance of the product for that per-

son..”
228

     

                                                             
228 Pride, William & Ferrell, O (2007): “Marketing Concepts and Strategies” 
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Det vil altså sige, at graden af involvering er afgjort af forbrugerens opfattelse af, hvor vigtigt et 

product eller en serviceydelse er for den pågældende. Involveringsgraden er således umiddelbart 

stærkest, hvis beslutningens resultat har en stor direkte indflydelse på forbrugerens egen person, 

eksempelvis i form af det image der udstråles til omverden.  

Vi argumenterer således for, at Mcdonalds og Arla, er lavinvolveringsbrands, da beslutningsproces-

sen ved køb af eksempelvis mælk og burgere er relativ hurtig, og produkter vil kun af personer blive 

forbundet med noget vigtigt. Dog er vi opmærksomme på, at det er subjektivt, hvorfor kategoriese-

ringen ikke er entydig. Således argumenterer vi for, at Nokia og Lego er karakteriseret ved en rela-

tivt høj produktinvolvering, da mange anvender mobiltelefonen i det daglige, og den fungerer såle-

des som statusfunktion, i det, at personer lægger vægt på at have en smart mobiltelefon. Ydermere 

bidrager mobilen, med dens konkrete kommunikationsfunktion, til personers indbyrdes samtaler, og 

den bliver brugt meget, hvorfor vi argumenterer for, at mange i dag ikke vil kunne undvære deres 

mobiltelefon og derfor involverer sig meget denne. Børns præferencer for legetøj er steget i kraft af 

et stort udbud med mange alternativer, hvorfor vi mener, at Lego er et højinvolveringsbrand, både 

for forældre der gerne vil tilfredsstille deres børn samt børnene selv. Vi har for Macdonalds ved-

kommende valgt at lave ”McDonalds Fryse Pommes Frites” til detail, som den nærliggende brand 

extension og en McDonalds frituregryde, som produktet med en relativt stor produktafstand til ker-

nebrandet. For Arla har vi lancereret pålægschokolade i den kategori, hvor man umiddelbart kan se 

en sammenhæng, altså den nærliggende for at blive i termerne. For den extension med stor afstand 

har vi valgt Arla familierejser.   

Vi har for højinvolveringsprodukterne, Nokia og Lego ligeledes valgt at lave to extensions for hver 

til vores spørgeundersøgelse. Disse er ikke impulskøb, og forbrugeren vil gå gennem en masse in-

formationer vedrørende produkterne samt alternative løsninger. Dette da produktet betyder noget i 

forbrugerens opfattelsesverden. Vi har ved Nokia valgt et armbåndsur og løbesko henholdsvis. For 

Lego repræsenterer barnevogne den tæt assiocierede brand extension hvor Lego Cornflakes repræ-

senterer kategorien, som umiddelbart ikke kan forbindes til Lego’s kompetencer.    

8.3  SPØRGESKEMA – STRUKTUR OG OPBYGNING:  

Vi har opbygget vores spørgeskema ud fra vores hypoteser, og derved forsøgt at operationalisere 

vores hypoteser til letforståelige spørgsmål (se bilag 5). Vi starter selve spørgeundersøgelsen med at 

spørge ind til de forskellige associationer som respondenten forbinder med brandet. Dette bliver 

stillet som et åbent spørgsmål, hvor respondenten får mulighed for, at skrive alle de associationer, 
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de har i forbindelse med brandet. Vi spørger derefter ind til kriterier vedrørende kernebrandet, og 

efterfølgende bliver der spurgt ind til de to brand extensions. Disse spørgsmål bliver stillet som luk-

kede spørgsmål, hvor respondenten, skal svare på spørgsmål ud fra en 7 punkts likert skala, som er 

en intervalskala. Vi mener denne skala er meget brugbar i vores undersøgelse, da den giver et bedre 

billede en eksempelvis en 5 punkts skala. Den bredere skala øger variansen, hvorfor vi finder det 

mere hensigtsmæssigt, at benytte 7 punkts skalaen. Der indgår heller ikke et ”ved ikke” felt i spør-

geskemaet. Det tvinger således respondenten til at svare på spørgsmålet. Det er dog muligt for re-

spondenten, ikke at svare på spørgsmålet. Dette kan gøres ved, ikke at vælge en værdi i spørgsmå-

let, og værdien bliver derved 0 i spørgsmålet. Dette er ens for alle fire brands. Vi har tilføjet et bil-

lede for hvert brand, således at respondenten har lettere ved, at komme med associationer og tanker, 

og derfor gør det lettere at svare på tingene. Vi har ligeledes forsøgt at være kreative, og har desig-

net vores egne fiktive brand extensions, som vi tror de vil se ud på et billede. Det visuelle aspekt 

mener vi, vil gøre det lettere for respondenten at tage stilling til spørgsmålene, og derved give et 

mere retvisende billede. Det skal dog nævnes, at pga. disse billeder, har der været en pop-up ved 

hvert spørgsmål, hvilket kan have haft en negativt effekt på respondenten. Dette var en teknisk fejl, 

som ikke kunne afhjælpes, og den har måske været årsag til, at nogle har forladt unersøgelsen un-

dervejs. Vi har udarbejdet følgende spørgsmål til vores hypoteser i tabel 2
229

.   

  

                                                             
229 Hele spørgesekmaet bilag 5 
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Hvor godt kender du dette brand? Kernebrand kendskab 

Dette brand er moderne og ”up to date”? Innovation 

Brandet introducerer de nyeste produk-

ter/features på markedet? Innovation 

Brandet tager hensyn til miljøet? CSR 

Brandet er ansvarligt over for sine omgivel-

ser? CSR 

Hvis Macdonald's var en person, ville du så 

kunne lide personen? Brand Image 

Finder du tryghed ved dette brand Brand Image 

Hvordan opfatter du den overordnede kvali-

tet af denne brand extension? Attitude mod brand extension 

Hvis denne brand extension eksisterede, 

ville du så være tilbøjelig til at købe den? Attitude mod brand extension 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 

kompetencer til at lave denne extension? 

Kompetence & ressoucer  

 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 

ressourcer til at lave denne extension? Kompetence & ressoucer  

Mener du at denne extension hænger sam-

men med resten af Macdonald's produkter? Fit 

Passer denne extension med de tanker du 

har om Macdonald's brand? Fit 

Er denne brand extension let at lave? Koncept konsistens 

Tror du, at denne brand extension er hold-

bar på langt sigt? Koncept konsistens 

Tabel 2: Spørgsmål fra spørgeskemaet. Eksempel for macdonalds  
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8.4  UDVÆLGELSESPROCEDURE  

I forbindelse med vores spørgeskema har vi valgt at benytte os af stikprøveundersøgelse, hvor vi har 

valgt den bevidste udvælgelse. Det vil sige, at vi selv har udvalgt respondenterne. Denne udvælgel-

se, er baseret på, at det er mest bekvemt, samt det faktum, at vi er af den klare opfattelse, at vi her-

igennem får den bedst mulige respons. Vi har valgt at udsende vores spørgeskema til omkring 1200 

personer. Modtagere består af venner, familie, kollegaer og studerende på EMF-linien. Disse er alle 

blevet kontaktet igennem email og det sociale netværk, Facebook, hvor de har fået et link til et 

spørgeskema på defgo.dk
230

. Med henblik på alder, har vi kontaktet personer i aldersgruppenfra  18 

til 60 år. Vores stikprøve er naturligvis ikke repræsentativ for populationen, da dette vil gøre under-

søgelsen en anelse dyr. Vi mener dog stadigt, at vi har fået god respons i besvarelsen, men mere om 

dette senere i afhandlingen.  

8.5  ANALYSE AF DATA 

Vi har igennem vores spørgeskema fået 336 besøgende på vores online spørgeskema. Disse giver 

dog ikke alle brugbare svar. Mange har således været inde at kigge uden at besvare spørgeskemaet. 

Dette har givet værdien 0, hvilken vi ikke har kunnet anvende i vores model. Vi har således været 

nødsaget til, at rense vores datafil for disse svar. Ligeledes har vi renset datafilen for såkaldte møn-

stre i besvarelsen. Dette kunne f.eks. være respondenter der udelukkende har svaret værdien 1, gen-

nem hele spørgeskemaet. Vi mener ikke disse svar kan være realistiske, hvorfor de er udelukket. 

Dette medfører, at vores endelige antal respondenter er 161, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 

13 %. Der er ingen rammer for hvor høj svarprocenten skal være, men der er dog nogle faktorer der 

spiller ind
231

. Disse faktorer er eksempelvis spørgeskemaets længde, hvor vedkommende emnet er 

for deltagerne i undersøgelsen, samt om man foretager rykkerprocedure. Vi har ikke foretaget ryk-

kerprocedure, vores spørgeskema er relativt langt og emnet er måske ikke interessant for alle, hvor-

for vi anser 13 procent som værende en tilfredsstillende svarprocent.  

Efter vi har renset vores fil, benytter vi statistikprogrammet PASW (tidligere SPSS), til at beregne 

vores model. Men før vi gør det, skal vi sammensætte nogle skalaer og beregne reliabilitetsanalyser 

på disse. Grunden til, at vi skal lave sammensatte skalaer er, at vi i vores spørgeskema har flere 

spørgsmål der dækker det samme aspekt, og derved skal sammelægges til en samlet variabel. Dette 

betyder også, at der opnås en høj begrebsvaliditet, da vi benytter en bredere og mere fyldestgørende 

                                                             
230 www.defgo.dk er et online dataindsamling og analyseværktøj, der kan benyttes gratis af studerende.  
231 Danmarks statistik: http://www.dst.dk/OmDS/Bib/spoerg/oss/svarpct.aspx 

 

http://www.defgo.dk/
http://www.dst.dk/OmDS/Bib/spoerg/oss/svarpct.aspx
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dækning af de mange aspekter, der almindeligvis er forbundet med begreber på et højt abstraktions-

niveau
232

. Vi ønsker derfor at undersøge i hvor høj grad skalaens spørgsmål, måler det samme be-

greb. Vi har testet den interne konsistens for følgende variable, ved at benytte os af Cronbach’s Al-

pha, hvor værdier over 0,7 er gode målinger.     

Variable 
Cronbach’s 

Alpha 
  

Brand extension attitude 0,819 Godkendt 

Innovation 0,751 Godkendt 

CSR 0,826 Godkendt 

Brand image 0,866 Godkendt 

Kompetence & Ressourcer 0,856 Godkendt 

Koncept konsistens 0,778 Godkendt 

Fit 0,926 Godkendt 

Tabel 3: Output fra spss 

Det kan hermed ses i tabel 3, at alle vores sammensatte skalaer er godkendt i reliabilitetsanalysen, 

da de alle overstiger grænseværdien på 0,7. Vi kan derved sammesætte vores skalaer, og fortsætte 

vores analyse. Vi sammensætter skalalerne ved at benytte funktionen i ”Compute” i PASW, og be-

regner vores sammensatte skalaere ud fra et gennemsnit. Det skal her nævnes, at vi benytter alle 

besvarelserne fra de 8 brand extension, samt 4 brands. Således har hver variabel i vores undersøgel-

se et antal på 1288 forskellige svar. Vi har taget hver enkelt respondents svar omkring en brand ex-

tension og dertilhørende svar omkring brandet, og benyttet det som et enkelt svar i forhold til vores 

variabler. Dette gøres, da det giver et helhedsbillede om brand extension og gør modellen mere 

fuldkommen.     

Vi kan herefter gå videre med vores multiple regression. Som tidligere nævnt ønsker vi at teste vo-

res model igennem en multiple regression.  Men inden vi går i gang med at gennemføre denne test, 

er der dog nogle forudsætninger, man skal være opmærksom på i forbindelse med multiple regres-

sion. Et vigtigt punkt er, at de uafhængige variable ikke er stærkt indbyrdes korrelerede, dvs der 

opstår multikollinearitet
233

. Ulempen ved multikollinearitet er, at det kan skabe problemer for esti-

meringen af parametrene, samt at en uafhængig variabel ikke tilfører modellen en ny forudsigelses-

                                                             
232 Møller Jensen, Jan & Knudsen, Thorbjørn (2009): ”Analyse af spørgeskemadata med SPSS” 
233 Møller Jensen, Jan & Knudsen, Thorbjørn (2009): ”Analyse af spørgeskemadata med SPSS” 
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kraft overhovedet
234

. Det betyder derfor, at multikollinearitet ikke må opstå i vores model, hvis 

denne skal være troværdig.  

Vi gennemfører derfor vores multiple regression og  modtager følgende output fra PASW: 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Es-

timate 

Durbin-

Watson 

dimension0 

1 ,772
a
 ,597 ,594 1,00629 1,822 

a. Predictors: (Constant), kernebrandkendskab, Fit, CSR, kernebrand_kvalitet, Innovative, Kompe-

tence_ressourcer, Brand_Image, koncept_konsistens 

b. Dependent Variable: Brand_ex_attitude 

 

Man kan i det første output, se at vores models ”Adjusted R Square” bliver 0,594, hvilket betyder, 

at forklaringsgraden på vores model er 59,5 %, hvis man skal generalisere den til hele populationen. 

Det skal også bemærkes i Durbin Watson feltet, at værdier mindre end 1,5 og højere end 2,5 indike-

rer problemer med multikollinearitet
235

. Vores ligger dog fint imellem, på 1,822, og vi afviser i før-

ste omgang problemer med mulitikollinearitet. 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1916,252 8 239,531 236,545 ,000
a
 

Residual 1295,146 1279 1,013   

                                                             
234 Møller Jensen, Jan & Knudsen, Thorbjørn (2009): ”Analyse af spørgeskemadata med SPSS” 
235 Møller Jensen, Jan & Knudsen, Thorbjørn (2009): ”Analyse af spørgeskemadata med SPSS” 
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Total 3211,397 1287    

a. Predictors: (Constant), kernebrandkendskab, Fit, CSR, kernebrand_kvalitet, 

Innovative, Kompetence_ressourcer, Brand_Image, koncept_konsistens 

b. Dependent Variable: Brand_ex_attitude 

 

Det næste output fra PASW er ANOVA-tabellen, viser at modellens F-værdi (236,545) er signifi-

kant(P=0,000). Det betyder at vi kan afvise, at modellen er uden forklaringsgrad, dvs. at modellen 

er brugbar, da den kan forudsige den afhænige variabel.    

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Sta-

tistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,234 ,201  -1,164 ,245   

Innovative ,001 ,027 ,001 ,047 ,963 ,670 1,493 

CSR ,076 ,025 ,070 2,986 ,003 ,579 1,726 

Brand_Image ,172 ,026 ,174 6,583 ,000 ,451 2,216 

Kompetence_ressourcer ,111 ,024 ,135 4,621 ,000 ,367 2,726 

koncept_konsistens ,254 ,031 ,279 8,321 ,000 ,281 3,553 

Fit ,357 ,025 ,413 14,176 ,000 ,372 2,690 

kernebrand_kvalitet ,010 ,026 ,009 ,391 ,696 ,591 1,691 

Kernebrandkendskab -,087 ,029 -,057 -2,986 ,003 ,859 1,165 

a. Dependent Variable: Brand_ex_attitude 

 

Det sidste output er coefficients-tabellen. Her ser vi indledningsvis på de to kolonner ude til højre. 

Det er de to funktioner TOL(Tolerance) og VIF(Variance Inflation Factor), der kan hjælpe med til 

at finde mulitikollinearitet i modellen. En TOL værdi skal således være over 0,25, og VIF værdierne 

skal være under 4. Dette betyder således at der ikke er indikationer på multikollinearitet i modellen.  
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Nu skal vi se om vores variabler, og derved vores hypoteser, er sande. Vi ser først på estimaterne 

for b-kofficenten i outputtet foroven. Disse måler den lineære sammenhæng mellem den afhængige 

og den uafhængige variabel. Hvis værdien i b-kofficenten er positiv, vil den bidrage positivt til den 

afhængige variabel, og ligeledes modsat vil en negativ værdi i b-koefficienten, bidrage negativt til 

den afhængige variabel.  Dernæst ser vi på β-kofficenten(Beta), dette parameter kan give en direkte 

sammenligning af de forskellige koefficienters relative styrke. Dette er især brugbart, med henblik 

på at se, hvilke variabler der vægter højt i forhold til attituden mod brand extension. Dette giver et 

billede af, hvilke af de udvalgte faktorer og forhold der er vigtige i en brand extension.  

Vi går derefter videre for at se på vores signifikans. Signifikans fortæller os om sandsynligheden 

for, at resultatet i vores test er fremkommet ved en tilfældighed. Vi har valgt at benytte det mest 

almindelige signifikansniveau som er p≤0,05
236

. Det betyder, at vi forkaster nulhypotesen hvis der 

er mindre end 5 % risiko for at vi tager fejl. Det betyder således, at vores hypoteser bliver forkastet 

ved en lavere signifikans. Dette har følgende betydning for vores variable:       

Variabler b-koeffiecient  Beta Signifikans  

Innovation 0,001  0,27 p<0,963 Forkastet 

CSR 0,076 0,07 p<0,01 Accepteret 

Brand Image 0,172 0,174 p<0,00 Accepteret 

Kompetence & 

ressourcer 

0,111  0,135 p<0,00 Accepteret 

Koncept Kon-

sistens 

0,254 0,279 p<0,00 Accepteret 

Fit 0,357 0,413 p<0,00 Accepteret 

Kernebrand 

kvalitet 

0,010 0,009 p<0,696 Forkastet 

Kernebrand 

kendskab 

-0,087 -0,057 p<0,003 Forkastet 

Tabel 4: Output fra spss, resultat af variable 

 

                                                             
236 Bøye, M. Erik (2008): Statistik-hjælperen” 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

119 
 

Vi vil i det følgende afsnit diskutere resultatet af vores hypoteser. Nu skal vi se om vores fiktive 

brand extensions vil overleve markedet, med udgangspunkt i de forskellige besvarelser i spørge-

skemaet som respondenterne har afgivet. Vi vil benytte vores fastlagte model til at forudsige værdi-

en af den afhængige variabel. Vi har derfor opstillet vores regressionsligning med de der tilhørende 

b-koefficienter, som vi lige har beregnet. Derefter benytter vi gennemsnittet for alle de besvarelser 

på de forskellige brand extension, som kan ses forneden. Disse gennemsnit indsætter vi således i 

vores regressionsligning, og får derved nedenstående resultat. 

 

𝑌 = −0,234− 0,087𝐾 + 0,01𝑄 + 0,076𝑅 + 0,001𝑁 + 0,172𝐼+ 0,111𝑇 + 0,357𝐹 + 0,254𝐶 

 

Brand exten-

sion/variabler 

Innova-

tion 

CSR Brand 

image 

Kompe-

tence & 

ressourcer 

Fit Koncept 

konsis-

tens 

Brand 

kendska

b 

Brand 

kvali-

tet 

McDonalds Fry-

sepommes Frites 

til detail 

4,7298 3,462

7 

3,658

4 

5,4938 4,248

4 

4,8292 6,4845 5,037

3 

McDonalds Fri-

turegryde 

4,7298 3,462

7 

3,658

4 

4,1957 3,012

4 

3,0155 6,4845 5,037

3 

Nokia ur 5,4845 4,052

8 

5,155

3 

3,9907 2,751

6 

3,1429 6,4596 5,981

4 

Nokia Løbesko 5,4845 4,052

8 

5,155

3 

2,4783 1,534

2 

2,0932 6,4596 5,981

4 

LEGO Barne-

vogn 

5,6087 4,838

5 

5,888

2 

3,8168 3,114

9 

3,4224 6,2857 6,459

6 

LEGO 

Cornflakes 

5,6087 4,838

5 

5,888

2 

2,7391 1,850

9 

2,4689 6,2857 6,459

6 

Arla pålægscho-

kolade 

4,9627 4,614

9 

4,310

6 

4,6832 3,916

1 

4,2702 5,9752 5,099

4 

Arla Familie-

rejser 

4,9627 4,614

9 

4,310

6 

2,1460 1,559

0 

1,9068 5,9752 5,099

4 
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Tabel 5: Beregnet gennemsnit på vores variabler og brand extensions 

 

Y variabler for brand extensions   

MacDonald's Frysepommes frites til 

detail 3,502469 

MacDonald's Frituregryde 2,456448 

Nokia Ur 2,687623 

Nokia Løbeur 1,818511 

Lego Barnevogn 3,074819 

Lego Cornflakes 2,261757 

Arla pålægschokolade 3,396784 

Arla familierejser 1,673366 

Tabel 6: Den beregnede y værdi, igennem vores model(1-7 skala) 

 

 

8.6 DISKUSSION AF DATA OG RESULTATER 

 

8.6.1  Kernebrand kendskab 

Lidt overraskende havde variablen kernebrand kendskab en negativ effekt (b-koffiecient -0,087), på 

den afhængige variabel i tabel 4. Den er dog signifikant(p<0,003), men da den har en negativ beta-

værdi, afviser vi hypotesen: H1: Et højt kendskab til brandet, har en positiv indvirkning på attituden 

mod en brand extension. Dette kan hænge sammen med, at der generelt var et meget højt kerne-

brand kendskab, hvilket igen kan betyde, at respondenterne har så højt et kendskab, at de ikke tror 

at denne brand extension ville være realistisk. De værdier som forbrugerne knytter til disse brands, 

har således ikke stemt overens med de associationer som forbrugeren har knyttet til de forskellige 

brand extensions. Vi kunne måske ligeledes med fordel have inkluderet et spørgsmål mere omkring 

kendskab til brandet, for at gøre variablen mere sikker og forklarende og derigennem skabe en høje-

re reliabilitet. En grund til, at denne hypotese er blevet afvist kan skyldes det høje kendskab til ker-

nebrandet og det forbindes derfor kun med de produkter som forbrugerne kender. Et højt kerne-

brand kendskab bidrager således ikke isoleret set til en positiv attitude mod brand extension. Der er 

dog heller ikke nogle af de udvalgte brands der er konceptbrands. Hvis dette var tilfældet, vil vi 
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mene, at udfaldet var et andet, da forbrugere ikke kun knytter associationer til produkteterne men 

også brandet. Da alle fire er brands, der typisk hver især forbindes med konkrete produkter, som 

ligger indenfor samme produktkategori, kan det være svært at acceptere, at de kan lave andet.  

8.6.2  Kernebrand kvalitet  

Denne variabel blev ligeledes forkastet i vores undersøgelse(tabel 4), da den lå på et meget højt 

signifikansniveau(p<0,696), hvilket betyder, at der risiko for fejl i forbindelse med, at acceptere 

denne hypotese. Dette fordi et højt signifikansniveauet kan betyde at værdien er opstået ved et til-

fælde. Derfor forkastes: H2: ”En høj opfattet kvalitet af kernebrandet, har en postiv indvirkning på 

attituden mod en brand extension”. En af grundene til dette bunder nok i, at der generelt er et højt 

opfattet kvalitetsniveau for alle brands i deres produktkategori. De fiktive brand extensions bliver 

således afspejlet i disse og vurderes at have et meget lavt kvalitetsniveau, set i forhold til de eksiste-

rende produkter. Sagt med andre ord, overføres kvaliteten ikke til en opfattet kvalitet hos forbruge-

ren i forhold til de givne brand extensions. Oplevet kvalitet er et aspekt af image, og det har ikke 

nødvendigvis noget at gøre med de reelle produktegenskaber, men kan nærmere beskrives som no-

get uhåndgribeligt, som den overordnede følelse du har i forhold til et givent brand. Denne følelse 

er baseret på en forestilling om, at et brand er til at stole på, og gang på gang leverer en kvalitiet i 

overensstemmelse med det forventede. Det er netop denne transformation fra en høj kvalitet af sel-

ve produktet til den oplevede kvalitet, som går galt. Netop det, at det nye produkt ikke er testet hos 

de adspurgte og ligger så langt væk fra den oprindelige kategori gør, at det er svært for disse re-

spondenter at forholde sig til, hvilket kan være en medvirkende faktor til, at hypotesen vedrørende 

kernebrand kvaliteten afvises. Desuden kunne det grafiske design på de visuelle illustrationer i 

spørgeundersøgelsen også være bedre, men da det ikke er en grafisk uddannelse, er dette blevet 

nedprioriteret lidt.   

8.6.3  CSR 

Variablen for CSR er signifikant(tabel 4). Den er dog ikke så forklarende som mange af de andre 

uafhængige variabler (Beta 0,07). Denne variabel accepteres dog: H3:”Et højt opfattet niveau i ker-

nebrandets samfundsmæssige engagement (CSR), har en positiv indvirkning på en brand exten-

sion”. Dette viser, at hvis virksomheder handler ansvarligt i samfundet, samt bidrager til et bedre 

miljø, har det en positiv effekt på deres produkter, og i denne sammenhæng på attituden imod brand 

extension.   

8.6.4  Innovation 
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Hvis man ser på innovation, er denne variabel også forkastet(tabel 4). Dette sker på baggrund af et 

meget højt signifikansniveau (p<0,963), hvilket der kan være en risiko forbundet med, som vi tidli-

gere har nævnt. Det betyder, at vi afviser hypotesen: H4: ”Et højt niveau af innovation tilknyttet 

kernebrandet, har en positv virkning på en brand extension”. Det er svært at forklare baggrunden 

for dette, da man må antage, at en innovativ virksomhed, som eksempelvis Apple, ville stå stærkt 

hos forbrugeren, hvis de lavede en brand extension, hvilket de med succes har gjort med deres 

Apple iPhone. Det skal her nævnes, at de valgte brands ikke er specielt kendt for at være innovative. 

Desuden kan nogle extensions som forbrugerne ikke kan associere til, bevirke, at de i situationen 

synes det er noget mærkeligt noget, og derfor få en umiddelbar dårlig oplevelse i forbindelse med 

besvarelsen og derigennem ikke betragte virksomheden som innovativ, da de ikke mener at virk-

somheden er ”up to date” eller introducerer de nyeste features på markedet.   

8.6.5 Brand Image 

Brand image variablen accepteres(tabel 4). Det sker på baggrund af et lavt signifikansniveau 

(p<0,00) samt en høj forklaringsgrad(Beta 0,174). Derfor accepterer vi hypotese: H5: ”En positiv 

opfattelse af brand image har en positiv indvirkning på en brand extension”. Da brand image er 

accepteret betyder det, at forbrugerens overordnede billede af virksomheden, har en positiv effekt 

på attituden mod en brand extension. Dette er vi glade for at se, da image er en gennemgående vari-

able i vores afhandling, som vi tillægger meget værdi i forhold til at opnå en succecfuld brand ex-

tension.   

8.6.6 Kompetemcer og ressourcer 

Variablen for kompetence & ressourcer er ligeledes signifikant(tabel 4) med et lavt signifikansni-

veau (p<0,00). Det betyder, at vi accepterer den tilhørende hypotese: H6: ”Et højt opfattet niveau af 

virksomhedens kompetencer og ressourcer har en positiv indvirkning på attituden mod en brand 

extension”. Det vil sige, at respondenterne er enige i, at virksomhedens ressourcer og kompetencer 

er vigtige i forhold til attituden mod brand extension. Det er især Macdonalds og Arla, der har de 

høje gennemsnit, hvilket betyder at respondenterne mener, at disse virksomheder har de nævnte 

kompetencer og ressoucer til at lave vores fiktive brand extensions. Dette er de to brands med pro-

dukter som er kendetegnet ved en lav involvering. Dette kan hænge sammen med, at jo højere in-

volveringsgraden er, desto mere kritisk er forbrugeren i frhold til udvikling af nye produkter. Hvis 

forbrugeren således ikke kan se Nokia lave gummisko, vil personen også være negativ indstillet i 

forhold til deres kompetencer overfor netop dette produkt.     
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8.6.7 Fit 

Variablen for ”Fit” er også accepteret(tabel 4). Det sker med den højeste værdi (Beta 0,413), og er 

således signifikant(p<0,00). Vi accepterer derfor hypotesen: H7: ”Hvis der er et ”fit” i associatio-

nerne tilknyttet henhoholdsvis kernebrandet og en brand extension vil det have en positiv indvirk-

ning på attituden mod denne brand extension”. Resultatet af denne test viser, at ”fit” er den mest 

forklarende variabel i forhold til attituden mod brand extension. Dette viser, at respondenter mener, 

at en brand extension skal passe ind i resten af porteføljen, samt at den skal ”matche” de associatio-

ner som respondenterne knytter til brandet. Dette er vi ligeledes glade for at se, da ”fit” opererer på 

mange niveauer, og vi er helt overbeviste om, at ”fit” er en helt central forklarende variabel med 

henblik på attituden mod en given brand extension. ”Fit” indeholder således alle associationer knyt-

tet til produkt, brand, koncept, eller hvad det måtte være. Det vigtige er, at en positiv genkendelse af 

et ”fit” bidrager til en succesfuld brand extension.    

8.6.8 Koncept konsistens 

Variablen er signifikant på (p<0,00 ) signifikansniveau og vi accepterer derfor hypotesen: H8:”Der 

et positivt forhold mellem den oplevede konceptkonsistens og attituden mod en brand extension”. 

Variablen har ligeledes en høj forklaringsgrad (Beta 0,275), og er derfor væsentlig i vores model. 

Dette aspekt hænger sammen med ”fit”, da det handler om, om der er en konsistens i brandets kon-

cept, ment på den måde, at forbrugerne mener, at der er en god linie i udviklingen af de forskellige 

produkter. Denne er således den næst mest forklarende efter ”fit”.     

8.6.9 McDonalds 

Ifølge vores gennemregnede model, er ”Mcdonald’s Pommes Frites” på frost, faktisk den mest suc-

cesfulde brand extension i vores test, med 3,5 (ud af syv). Grunden til dette, skyder vi på bunder i et 

højt ”fit”, dækkende kompetencer og ressourcer samt en god koncept konsistens. Den anden brand 

extension fra Mcdonalds er frituregryden. Den klarede sig også udmærket med en værdi på 

2,45(tabel 6), hvilket primær stammer fra en høj værdi i kompetencer & ressourcer. De fleste opfat-

ter McDonalds som velhavende og i stand til meget i kraft af deres dominans internationalt. Over-

ordnet set, har Macdonalds det laveste CSR gennemsnit(tabel 5). Dette er lidt mærkeligt, da Mcdo-

nalds bl.a. har deres Ronalds Mcdonalds børnefond der støtter sociale, kulturelle og lægevidenska-

belige projekter til gavn for børn i Danmark
237

. Men kendskabet til denne fond, må åbenbart være 

lav, og Mcdonalds har åbenbart ikke formået at fortælle forbrugerne og omverden om dette. Desu-

                                                             
237 http://www.mcdonalds.dk/dk/om_mcdonald_s/ansvarlighed/ronald_mcdonald_fonden.html 
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den bliver der generelt knyttet nogle associationer til McDonalds som udstråler en opfattelse af et 

brand der er decideret usundt
238

, hvilket kan smitte af i denne sammenhæng. Derudover er Mccdo-

nalds brand image også det laveste i vores undersøgelse, hvilket tyder på, at de virkelig har et dår-

ligt image blandt forbrugerne. Det kunne hænge sammen med meget af den kritik de har haft de 

seneste år, bl.a. med den amerikanske dokumentarfilm ”Super Size me”, hvor hovedpersonen ude-

lukkende spiser mad fra Mcdonalds i en måned, og ender med at blive overvægtig. Vi kan ligeledes 

aflæse det dårlige brand image der er tilknyttet Mcdonalds i de indhentede associationer fra vores 

spørgeskema, hvor der bliver nævnt ord som fastfood, usund og dårlig mad 
239

. 

Mcdonalds har heller ikke fået et højt gennemsnit i innovation. Dette hænger naturligvis sammen 

med den branche de tilhører. Mad og restaurantbranchen i det hele taget, forbindes ikke umiddelbart 

med innovation. I hvert fald ikke et koncept som det McDonalds tilbyder. Det er nærmere noget i 

stil med, at du får hvad du forventer. Medicinal og it-relaterede brancher forbindes eksempelvis i 

højere grad med innovation, da det nærmest er en del af deres koncept at udvikle.  

 

8.6.10 Nokia 

Med hensyn til Nokia’s brand extensions, må vi konkludere, at disse ikke er blevet så succesfulde 

når man ser på attituden mod brand extension. Samlet set, har de fået de laveste værdier set i for-

hold til de tre andre brands, der er lavet brand extensions på. Nokia uret har fået en værdi på 

2,68(tabel 6). Dette skyldes hovedsageligt at lavt opfattet ”fit” samt en manglende konceptkonsi-

stens. Det samme gælder Nokia løbesko, der har fået den næst laveste værdi i modellen på 

1,81(tabel 6). Hvis vi ser på de tilknyttede associationer, giver dette ret god mening, da responden-

terne nævner ord som: holdbar, kvalitet og innovativ
240

, hvilket må siges, ikke er faktorer der hæn-

ger sammen med vores fiktive brand extensions. Nokia har scoret et relativt højt gennemsnit hvad 

angår innovation(tabel 5). Dette er dog nok hovedsageligt med henblik på mobiltelefoni. Respon-

denterne godkender, at Nokia er innovative i forbindelse med deres kerneprodukt, men de synes 

åbenbart ikke, at det kan overføres til henholdsvis Nokia’s ur og Nokia’s løbesko.   

 

 

                                                             
238 Bilag 4: Associationer 
239 Bilag 4: Associationer 
240 Bilag 4: Associationer 
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8.6.11 Lego 

Ved Lego er det gået nogenlunde for vores fiktive brand extensions. Lego barnevognen endte på 

3,07 i vores model, som hovedsageligt skyldes et højt opfattet image samt et højt CSR. Det samme 

ser vi ved Lego Cornflakes som får en værdi på 2,26(tabel 6). Derudover mente respondenterne 

også, at Lego er innovative, men til gengæld var der mange forbrugere, der ikke mente, at der var 

det store ”fit” mellem Lego’s produkter og de fiktive brand extensions samt de tilknyttede associa-

tioner. De associationer som mange af respondenterne knyttede til Lego var således lærerigt, sjovt 

og udvikling
241

. Disse associationer er nok også med til at skabe det gode image hos forbrugerne. 

Med hensyn til CSR, har Lego også fået det højeste gennemsnit af vores respondenter. Dette synes 

vi er mærkeligt, da vi ikke selv kender til nogle af Legos CSR projekter. Dog har vi set på deres 

hjemmeside, at de støtter flere velgørenhedsaktiviteter som Red Barnet og SOS Børnebyerne. Lego 

har et højt opfattet image, som sammen med deres velgørenshedsaktiviteter bidrager til en positiv 

opfattelse af deres involvering og ansvar overfor samfundet. I hvor høj grad det positive image spil-

ler ind og har en spildeffekt på CSR er svært at sige, men umiddelbart er der flere der kender til 

deres CSR-aktiviteter.      

8.6.12 Arla 

Man må sige, at de to brand extensions som Arla har lavet, har klaret sig vidt forskelligt.  Arla’s 

pålægschokolade har med en værdi på 3,39(tabel 6) klaret sig næstbedst i vores model. Her er det 

især koncept konsistens og ”fit” der har fået de højeste gennemsnit af alle. Dette betyder, at denne 

brand extension passer fint til resten af Arlas produkter og er holdbar på langt sigt. Hvis vi derimod 

ser på Arla familierejser er det klart den svageste brand extension med en værdi på 1,67(tabel 6), 

mest på grund af lave gennemsnit på henholdsvis ”fit” og koncept konsistens. Overordnet set har 

Arla også et dårligt brand image. Det blev især nævnt ved associationerne, hvor der sjældent bliver 

nævnt nogle positive ord om Arla. De fleste af ordene der bliver nævnt er således monopol, mejeri 

og dansk
242

. De har et umiddelbart dårligt brand image, og der er heller ikke knyttet nogle særlig 

positive ord til associationerne. Dette kan hænge sammen med manglende præferencer for og invol-

vering i Arla’s produkter.  

8.7 INVOLVERING 

Som vi har nævnt tidligere har vores tilgang til valg af brands været på baggrund af involveringsbe-

grebet. Vi har derfor testet to brands der er karakteriseret ved en lav involveringsgrad, samt to 

                                                             
241 Bilag 4: Associationer 
242 Bilag 4: Associationer 
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brands der er karakteriseret ved en høj involveringsgrad. Med udgangspunkt i disse fire eksisterende 

brands har vi lavet to brand extensions for hver kategori. En med lille og en med stor afstand til 

kernebrandet. Dette har vi så gjort for at teste, om det skaber uoverensstemmelser i forhold til ker-

nebrandet og om det gør forskel på lav- og høj involvering. Ved alle brand extensions er der en klar 

forskel på den nærliggende brand extension og den med stor afstand til kernebrand produktet. Den-

ne forskel er især udtalt når man kigger på Arla, hvor pålægschokoladen ligger på 3,39 og familie-

rejser ligger på 1,67(tabel 6). De to højeste værdier i modellen, nemlig Macdonalds ”fryse pommes 

frites” og Arla pålægschokolade ligger begge i lavinvolveringskategorien. McDonalds frituregryde 

havde den højeste værdi for de brand extensions som lå langt væk fra det oprindelige kernebrand. 

Dette kan hænge sammen med, at McDonld’s frituregryde er nemmere at associere til, end det er 

tilfældet for eksempelvis Arla’s familierejser, som umiddelbart også ligger endnu længere væk. 

McDonald’s har i høj grad at gøre med friture i det daglige, men Arla har ikke noget at gøre med 

rejser. Dog vil McDonald’s bevæge sig ind på et helt nyt marked, da de skal producere et elektro-

nisk apparat, hvilket umiddelbart ikke ligger inden for deres kompetenceområde. Dog er der et ”fit” 

som ikke er tilstede for Arla’s familierejser.  

Respondenterne har således for i vores test en mere positiv attitude mod brand extensions som er 

karakteriseret ved en lav involveringsgrad end det er tilfældet for extensions med en høj. Ligeledes 

vil det også betyde, at det er mere accepteret at lave en brand extension ved lav involvering. Lavin-

volveringsprodukterne har ligeledes en højere koncept konsistens samt ”fit” end det er tilfældet for 

højinvolveringsprodukterne. Da beslutningsprocessen er kortere for produkterne med en kort af-

stand til kernebrandet, eksempelvis Arla pålægschokolade og McDonald’s fryse pommes frites, er 

de også umiddelbart nemmere at acceptere. Men især Arla, der i deres brand extension til familie-

rejser, går fra lavinvolveringsprodukter til et højinvolveringsprodukt, går det galt. Her er der enormt 

dårlig konceptkonsistens og ”fit”, hvilket forværrer forbrugerens attitude mod den givne brand ex-

tension.   
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8.8 OPSUMMERING AF DATA OG RESULATER 

Vi har gennem denne test forsøgt at operationalisere udvalgte relevante dele af vores model, med 

henblik på, at se om de faktorer og forhold som vi har identificeret som forklarende i modellen også 

er forklarende med henblik på at skabe en positiv attitude mod en brand extension og derigennem 

bidrage til en succefuld brand extension. Resultaterne er i henhold til ovenstående ikke entydige, 

dog mener vi i høj grad, at de udvalgte faktorer er forklarende med henblik på attituden mod en 

brand extension. Vi har argumenteret for, hvorfor vi mener vigtige hypoteser er blevet afvist hen-

holdsvis accepteret. De afviste hypoteser mener vi stadig er forklarende, selvom det ikke er blevet 

påvist i testen. Dette, da vi har fundet frem til disse hypoteser gennem tværgående analyse af eksi-

sterende teori og emperi på området, hvilket vi mener er et godt argument for vores holdning til 

dette.  

Problematikken vedrørende de afviste hypoteser kan bunde i de hypoteserelaterede spørgsmål i 

spørgeskemaet, som kunne have været formuleret anderledes, og måske have givet et andet positivt 

resultat. Helt konkret kunne vi have tilknyttet et ekstra spørgsmål til hypoteserne vedrørende kerne-

brand kendskabet samt oplevet kvalitet, hvilket kunne have givet et mere retvisende billede af hypo-

tesernes relevans. Dette er eksempelvis gjort for alle andre hypoteser, hvor kun hypotesen om inno-

vation er afvist.   

9. KONKLUSION 
Vi skrev i den indledende del,  at brand extensions kan anskues som en mindre omkostningtung og 

mindre risikabel måde, hvorpå virksomheder kan tilfredsstille deres kunders efterspørgsel i forskel-

lige segmenter. Selvom brand extension er blevet en populær strategi, er processen svær at styre, 

hvilket er illusteret ved de mange fiaskoer der er på området gennem tiden. Fordelene er dog omfat-

tende. En ”god” brand extension strategi er en strategi, hvor brand navnet støtter den givne exten-

sion. En ”meget god” brand extension bidrager ikke bare med et øget cash-flow, men styrker ligele-

des brand navnet. For at opnå denne ”meget gode” extension er der nogle centrale begreber der gør 

sig gældende, hvilke vi har analyseret gennem afhandlingen.  

Vi er overbeviste om, at det giver mening at anvende en klassisk brand management tilgang, hvor 

de vigtigste begreber er  ”brand equity” og brand identity”   

Vi har med udgangspunkt i Paul Feldwick defineret brand equity ved en tilgang, hvor brandet er, 

hvad forbrugeren opfatter det er, og forbrugeren er tænkt som deltager i skabelsen af brand equity 



Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

128 
 

og er dermed et vigtigt objekt at studere. Brand equity er således ikke bare en værdi, men en inter-

aktiv proces der involverer  både brandet og forbrugeren. Vi har fokuseret på begreberne ”strength” 

og ”description”, som er forbrugerrelateret.   

Med udgangspunkt i dette definerede vi vores endelige valg af fokusområde, som er,  

Når en virksomhed etablerer sig på et nyt marked, hvor de ikke har været repræsenteret før og væl-

ger at benytte et allerede eksisterede brand fra et allerede eksisiterende produkt.” 

De begreber, faktorer og forhold som vi fandt frem til via vores gennemgang af branding- og brand 

extensionrelateret teori, blev efterfølgende sammenholdt med de empiriske cases, som hver især 

bidrog med nogle spændende aspekter til videre diskussion. 

Identitet og Image viste sig, i denne sammenhæng, at være meget relevante begreber, der i nogen 

grad overlapper hinanden. Identitet kan således være en decideret markedsstrategi, da det kan være 

et værktøj ligesom det kan være en destinition. Det er et værktøj i den forstand, at ved at skabe og 

behandle identiteten, kan en virksomhed forbedre dens evne til at vurdere udviklingen af virksom-

hedens image. Herudover er virksomhedens identitet overensstemmende med hvordan brand ejeren 

opfatter brandet og hvad brand ejeren ønsker at brandet skal være, som er destinitionen i henhold til 

vores sammenfatning. At nå denne destinition er en kamp hen mod, at kunne kontrollere et brands 

image gennem identiteten.   

Man kan opnå kontrol over sit image gennem en klar og homogen identitet. Da image består af den 

opfattede identitet, er alle aspekter af image således grundlagt i identiteten. Der er dog forskellige 

aspekter af dette image. Brand awareness er defineret som evnen til at genkende eller mindes, at et 

brand er et medlem af en produktkategori. Vi diskuterede os frem til, kendskab således også skulle 

være en hypotese, da vi vurderede, at det havde en god forklaringsgrad på en positiv attitude mod 

en brand extension, hvilket ikke var tilfældet. Den oplevede kvalitet har ikke nødvendigvis noget at 

gøre med de reelle produktegenskaber, men kan nærmere beskrives som noget uhåndgribeligt, og 

udgør de samlede associationer til et brand. Vis forbrugerens forventninger overgås, vil både kerne-

brand og brand equity få et stort udbytte heraf. Man opnår således et ”fit” gennem gunstige associa-

tioner fra kernebrandet til den givne brand extension. Det der gør den oplevede kvalitet enormt vig-

tig i en brand extension kontekst er netop, at den kan overføres til andre produkter under samme 

brand.  
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Brandets ”personlighed” er et enormt vigtigt aspekt, da en personificering gør det muligt for et 

brand at blive en partner i det her forhold til forbrugeren. Denne personlighed vurderede vi, ville 

danne et godt fundament for en hypotese i forbindelse med at teste imagebegrebets relevans i for-

hold til forbrugerens attitude mod brand extensions. Vi finder ligeledes frem til, at når vi kan tillæg-

ge et brand en personlighed, som det var tilfældet ovenfor, kan vi også snakke om at skabe en rela-

tion eller et forhold til brandet. Når en forbruger udvikler et forhold til et brand, har dette forhold en 

stærk indvirkning på en given brand extension. Således kan et veletableret forhold skabe sikkerhed 

hos forbrugeren, hvilket igen skaber et godt grundlag for en brand extension. I et forhold vil der 

altid være tale om en identifikationsproces, hvor forbrugeren associerer sig selv til brandet. Denne 

identifikationsproces er indvendig såvel som udvendig. Den indadvendte del er hvor forbrugeren 

opfatter et brands personlighed og identificerer sig med det på et individuelt niveau og udvikler 

følelser af slægtskab med det givne brand. Den anden del af et forhold på det emotionelle plan og 

består af det sociale, den ydre identifikation. Et brand der er ræpresenteret i flere kategorier vil såle-

des også lettere blive personificeret. 

Gennem et brand, kan forbrugeren identificere sig selv med en bestemt gruppe af individer, som 

deler den samme livsstil og ligesom forbrugeren kan undgå bestemte individer ved at holde sig fra 

andre bestemte brands. Virgin repræsenterer dele af afhandlingen emperi, og er et rigtigt livvstils-

brand, med et hav af forskellige produkter i porteføljen. Status og livvstil er således enormt centrale 

begreber, som vi også har behandlet i dybden, men ikke fundet plads til i vores hypotesemodel.  

De skabte associaitonerne til brandet afhænger således af virksomhedens evne til at styre og formid-

le ovenstående, således at forbrugeren kan genkendet et ”fit” mellem kernebrand og brand exten-

sion.  

Undersøgelser der vedrører netop disse aspekter på området, ville have givet nogle andre resultater, 

hvis respondenterne var blevet forsynet med relaterede informationer vedrørende det undersøgte 

brands kontekst, herunder konkurrencesituationen. Vi har vurderet, at man bestemt skal være op-

mærksom på dette, hvis man laver forudgående tests af potentielle brand extensions. I dette tilfælde 

skal virksomheder give alle relevante oplysninger med henblik på konkurrencesituationen mm.  

Reelle kompetencer og ressourcer er en ting, men disse begreber ligger også implivit imlicit i nogle 

af brandrelaterede associationer som forbrugerne har, hvorfor det ofte vil være forbrugerens opfat-

telse af disse kompetencer og ressourcer, som typisk vil være i overensstemmelse med det overord-
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nede indtryk af brandet. Også i henhold til nye lovvedtagelser bliver virksomhederne holdt i kort 

snor. Det kan godt betale sig at holde sig ansvarlig over for sine omgivelser. Dette er et fokusområ-

de, som mange forbrugere har en indstilling til.    

Ovennævnte begreber, faktorer og andre forskellige forhold danner sammen et billede af, hvilke 

forhold virksomheden specielt skal tage højde for med henblik på at opnå en succesfuld brand ex-

tension.  

 Vi har opstillet en model, der har den fordel, at den er anvendelig for alle, små som store virksom-

heder, der har lav- som højinvolveringsprodukter, få som mange produkter i proteføljen. Den er et 

værktøj for alle typer af virksomheder, der vil have forståelse for den kompleksitet, der kan opstå 

ved de signaler de sender ud ved lancering af en brand extension. Virksomheder skal arbejde hen 

imod et bestemt koncept, hvis de øsnker at have mange forskellige produkter i deres portefølje. På 

denne måde, slipper virksomheden for, hele tiden at forholde sig til identitet og tilknyttede associa-

tioner for hver kontekst den er repræsenteret i.  

 

Konklusion på hypotesemodel    

Vi har ligeledes testet vores opstillede hypoteser, og derved også udvalgte relevante dele af vores 

model. Testen indeholder to lav-og to højinvolveringsbrands, med to tilhørende fiktive brand exten-

sions. En som ligger realtivt tæt op ad kernebrand produktet og en som har en relativt stor afstand til 

kernebrand produktet. 161 respondenter har besvaret vores spørgeskema, som har dannet grundlag 

for en multipel regression. Resultatet blev således, at vi måtte afvise H1, H2 og H4, i henhold til tabel 

1. Kernebrand kendskab, oplevet kvalitet og innovation’s positive indflydelser på attituden mod 

brand extensions, bliver derfor ikke accepteret. De to første har primært noget at gøre med, at der 

kun var ét spørgsmål tilknyttet disse forhold, hvor et ekstra spørgsmål kunne have givet et mere 

retvisende billede af hypotesens relevans. De resterende 5 hypoteser, CSR, brand image, kompeten-

cer/ressourcer, koncept konsistens og ”fit”, blev således alle accepteret og er således forklarende, 

hvilket er i overensstemmelse med vores tidligere undersøgelse.  

Arla pålægschokolade og McDonald’s ”Fryse Pommes Frites”, er de brand extensions, som forbru-

gerne bedst kan relatere til, eller har den mest positive attitude overfor, uden at værdierne er pran-

gende. Noget kunne tyde på, at associationerne til disse lavinvolveringsprodukter typisk er mere 
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produktspecifikke, da forbrugeren kan se en god logik i McDonalds ”Fryse Pommes Frites”, men 

vil overhovedet ikke acceptere Arla familierejser, som ligger langt væk fra den oprindelige pro-

duktkategori. Da Arla her går fra produkter der er kendetegnet ved en lav involvering til produkter 

der er kendetegnet ved en høj involvering, bliver især værdier som koncept konsistens og ”fit” 

enormt lave, hvilket giver god mening. Det er umiddelbart lidt nemmere at gå fra et højinvolve-

ringsprodukt til et produkt der er kendetegnet ved lav involvering, som Lego, der lancerer Lego 

Cornflakes. Dette har forbrugerne nemmere ved at acceptere, selv resultatet ikke er entydigt.  

Afslutningsvis må det konkluderes, at de testede variable fra modellen delvist viser sig at være rele-

vante i forbindelse med en positiv attitude mod en brand extension og dermed bidrager til en suc-

cesfuld brand extension. Kendskabet til kernebrandet og oplevet kvalitet afvises, hvilket vi mener 

kunne være imødekommet med et supplerende spørgsmål til kategorien. Begrebernes relevans er vi 

ikke i tvivl om.  

Vi mener således, at vi gennem vores analyse har identificeret, præsenteret og behandlet de allervig-

tigste begreber og forhold i forbindelse med en succesfuld brand extension.             

 

10. PERSPEKTIVERING 
Hvad gør en brand extension succesfuld? Det har vi således forsøgt at påvise genenm en udarbej-

delsen af denne afhandling. Spørgsmålet er så, om virksomheden indser at man ikke bare laver en 

brand extension og derigennem øger awareness hos forbrugeren. Dette sker kun ved en succesfuld 

fran extension, hvis denne øgede awareness skal have en positiv virkning på virksomheden. Alle 

nye produkter under et brand, uanset om det er brand extensions eller line extensions har en konse-

kvens for brand image og dermed brand equity. Det er en vigtig forudsætning, at der laves gennem-

arbejdede analyser og forbrugerundersøgelser der giver et bud på den opfattede kvalitet af ker-

nebrandet og relevante analyser om konkurrenterne.  Virksomheder burde tænke på deres brand 

extension strategi, hvis forudsætninger er skabt i den overordnede branding strategi, som et værktøj 

til at bevæge sig hen imod en position, der er gunstig, på langt sigt. Dette i stedet for, at benytte 

brand extensions på kort sigt, som både Cocio og Toms gjorde, da de hoppede med på retro-bølgen.  

Et andet vigtigt aspekt vedrører distributørerne. Et nyt produkt under samme brand skal således 

igennem et mellemled, som der kan være ulemper henholdsvis fordele forbundet med, i kraft af, at 
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de måske har været repræsenteret der før. Det kunne i den forbindelse være interessant at undersøge 

om der er forskel på et helt nyt produkt og et extended produkt. Kan man eventuelt opnå mere hyl-

deplads etc.   

Loyalitet og livsstil er to centrale begreber, som typisk er et resultat af en gennemarbejdet identitet 

og imagekontrol. At undersøge hvorvidt man herfra kan gå mod det, som vi har betegnet et koncept 

brand, som vi eksempelvis argumenterer for, at Virgin er. Vi er kommet frem til, at et konceptbrand 

er en perfekt forudsætning for at lave succesfulde brand extensions og vi kommer med bud på, 

hvordan en virksomhed kan nærme sig denne status. Er det kun muligt, hvis man fra starten af byg-

ger sit brand på et bestemt koncept eller er det rent faktisk muligt, at gå fra et brand med mange 

produkter der er karakteriseret netop ved deres konkrete egenskaber, til et koncept brand. At kon-

trollere sit image er bestemt et skridt på vejen, men uden et overordnet koncept, vil der stadig være 

informationer, som er uhensigtsmæssige, når en virksomhed repræsenteres i en ny kontekst.    

Dette kræver dog en specifik målgruppe af forbrugere, der har et højt engagement i et specifikt 

brand og karakteriseres som loyale kunder. Af den vej, kunne man helt konkret undersøge, hvor 

langt man kunne strække sit brand, og undersøge hvilke forskellige værdier på et overordnet niveau 

der faktisk appllere til disse forbrugerne,  hvilket kan give et billede af, hvad det er for associationer 

man skal forsøge at fremkalde hos forbrugeren.               
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12. BILAGSLISTE 
 

Bilag 1 

Spørgeguide: 

 

1.0 Indledningsvis 

Personlige forudsætninger? 

Hvilken funktion har du I virksomheden?  

Hvad ved du om brand extension, (forudsætninger for at arbejde med det). 
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Hvilke virksomheder kender du til, som har lavet brand extension.?  (Er der nogle bestemte virk-

somheder du tænker på, når man snakker brand extension)? 

Hvorfor tænker du på netop den/disse? (succes/fiasko) 

 

Virksomheden 

- Hvad opfatter du som virksomhedens kernebrand? 

- Hvilke værdier synes du knytter sig til brandet? 

- Hvordan vurderer du styrken af jeres kernebrand?  

- Hvorfor er jeres brand et godt brand, at lave en brand extension ud fra? 

- Hvad er jeres erfaring med brand extensions/ Line extensions, Co branding, Reel brand ex-

tensions? 

- (Hvis flere extensions) - Er det samme brand der er udgangspunkt for alle extensions? 

- Andre projekter der er blevet testet, men ikke realiseret. (Grunden til de ikke er blevet reali-

seret)  

 

 

2.0 Rationaler bag brand extension  

Hvilke overvejelser har I gjort jer i forbindelse med netop jeres brand extensions? (nævn den på-

gældende brand extension virksomhed har lanceret)  

 

Har I i den forbindelse lavet nogle forudgående forbrugerundersøgelser? 

 

Finansielle overvejelser 

- Hvad er det økonomiske mål og perspektiv?  

- Overvejelser omkring brandet, equity/brandets værdi? 

- Omkostningsmæssige/markedsføring mm.? 

- Risici og økonomiske konsekvenser i det hele taget? 
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Konkurrence 

- Markedspotentiale? 

- Position?  (hvad var jeres position da i trådte ind på markedet og hvad regner i med at jeres 

position vil være fremover) 

- Vækst i nye og nuværende markeder? 

Virksomheden og forbrugerne 

- Hvordan opfatter du jeres brand udadtil? (spørg til kernebrand samt brand extension) 

- Har i haft til hensigt at påvirke associationerne til kernebrandet? 

- Øge opmærksomheden på brandet? 

- Er det samme målgruppe i sigter efter at ramme med brand extension, dele af den eller en 

helt ny? 

 

Andre overvejelser 

- Hvilke overvejelser har I gjort jer i forbindelse med, hvoridt det nye produkt ligger inden for 

eller uden for den eksisterende produktkategori? 

- Er jeres kompetencer dækkende i forbindelse med lancering af det nye produkt? 

- Hvordan synes i ”fit” er mellem kerneproduktet og det nye ”extendede” produkt? 

- Andre strategiske overvejelser i forbindelse med fremtidig udvikling? 

- Fordele/ ulemper i distributionsledene? 

3.0 I processen 

Har I lavet nogle prognoser? 

- Forbrugerundersøgelser?  

- Andre pilotprojekter? 

I hvilket omfang har I fulgt op på markedsføringen af det nye produkt? 

Hvorvidt synes I, at forbrugerne har genkendt ”fit” i henhold til jeres hensigt med det?  

Hvilken indflydelse mener I, at jeres brand extension har haft på ”kernebrandet”, Positivt og nega-

tivt? 
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- Har det påvirket forbrugerkendskabet? 

- Har jeres brand extension øget brand equity? 

 

Vi siger tak 

Bilag 2 

Interview med Jette Simonsen(Cocio)  

 

Interviewer: - ”Hvilken funktion har du i virksomheden”? 

Respondent: -  ”Jeg er markedschef for Cocio Danmark”. 

Interviewer: - ”Hvad er dit ansvarsområde.”? 

Respondent: - ”Jeg har ansvaret for salg og marketing i Danmark” 

Interviewer: - ”Hvor meget har du været inde over selve brand extension processen”? 

Respondent: - ”Temmelig meget, der hvor vi er nu. Der er det mig der har drevet det, først og 

fremmest”. 

Interviewer: -  ”Hvordan er dine forudsætninger med hensyn til brand extension, har du studeret 

noget omkring dette”? 

Respondent: -  ”Mange års erfaring i branchen, primært indenfor salg, men de sidste seks år har 

jeg også beskæftiget mig med marketing. Herudover hvad man kan læse sig til, og seminarer og 

konferencer osv”. 

Interviewer: - ”Hvilke værdier synes du, der knytter sig til jeres kernebrand Cocio”? 

Respondent: - ”Vi ser jo Cocio som den ”gode ven”. Som Cocio altid har været, Cocio er der altid 

når man har brug for den. Den er gammeldags…retro, men på den fede måde”. 

Interviewer: - ”Hvorvidt vurderer du styrken af jeres kernebrand, Cocio, altså i forhold til at lave 

en brand extension”? 

Respondent: - ”Vi mener det er stærkt nok til at bære en brand extension, så længe det er noget vi 

synes der ligger i forlængelse af det vi står for og det vores produkt kan”. 

Interviewer: - ”Mener du, der et godt fit mellem Cocio(chokolademælk) og isen”? 

Respondent: - ”Ja, i chokoladesmagen” 
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Interviewer: - ”Hvad er jeres erfaring med brand extensions, har i lavet andre brand extensions 

eller har i haft andre projekter igang, som ikke er blevet til noget”? 

Respondent: - ”Ja vi har haft andre projekter der ikke er blevet til noget. Vi har også haft projek-

ter, som er blevet til noget men som ikke har kørt særlig længe. Vi har jo bl.a. tekstiler, t-shirts alt 

indenfor tekstiler, sengetøj, håndklæder osv. Det havde vi da retrobøljen var på sit højese for de her 

4-5 år siden”. 

 

Interviewer: - ”Så det var primært med udgangspunkt i hele retro tendensen”? 

Respondent: - ”Ja…og af projekter, når vi tænker brand extension, jamen så kigger vi jo meget på, 

selvfølgelig hvad det kan tilføje Cocio, men så kigger vi også på hvad det er for noget, der stemmer 

overens med Cocio, matcher det vi står for. Og om det ligger lige til højrebenet. Altså vi har også 

haft gang i projekter omkring  chokolade, og det har igen at gøre med, at Cocio først og fremmest 

er kakao og så selvfølgelig sukker og mælk, og den ligger også lige for, at gøre noget indenfor ca-

féchokolade. Men det er så ikke blevet til noget”. 

Interviewer: - ”Men det er måske noget i arbejder på? Laver i forbrugerundersøgelser og osv”. 

Respondent: - ”Nej, den del er vi stoppet med”.  

Interviewer: - ”Lavede i nogen forudgående forbrugerundersøgelse i forbindelse med jeres lance-

ring af isen”? 

Respondent: - ”Nej, det gjorde vi ikke. Dels får vi mange forbrugerhenvendelser, med mange gode 

forslag om hvad vi burde gøre. Og det er jo dejligt at få input fra forbrugerne. Så derudover er det 

selvfølgelig meget, vores egen mavefornemmelse, hvor vi ser nogle muligheder og hvor der kunne 

være et rigtigt godt supplement til vores brand og vores produktportefølje”. 

Interviewer: - ”Med henblik på det økonomiske mål. Altså hvad var jeres primære målsætning og 

hvilke persepktiver er der på det med isen. Er det vigtigste at øge fokus på kernebrandet eller er det 

mer-indtjening eller hvad er rationalet bag”? 

Respondent: - ”Det er ganske enkelt, at vi på den måde kan tilføre brandet noget merværdi, vi får 

øget kendskabet, vi får skabt andre relationer til Cocio, end lige selvfølgelig kerneproduktet. Det er 

det, der er det væsentlige for os, det er ikke det økonomiske i det. Det er igen det, at vi får mulighed 

for, at tilføre brandet noget mere og få øget kendskabet, og så selvfølgelig det med at skabe relatio-

ner til andre end dem der forbruger kerneproduktet. At få en større synlighed i markedet.” 

Interviewer: - ”Har der været stor risiko forbundet til lancering af isen, eller har de økonomiske 

konsekvenser ikke været store”? 

Respondent: - ”Når man laver sådan noget branding, altså den måde vi har valgt at gøre det på, så 

gør vi det på den måde, at i og med, at vi er en lille virksomhed og ikke selv kan drive brand exten-
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sion, på den måde ønskede måde, så finder vi nogle professionelle gode samarbejdspartnere, som 

har noget power og know-how indenfor det vi har med at gøre og samtidig laver vi en licensaftale. 

Det giver dem rettighederne til at anvende vores logo i deres materiale, når vi taler markedsføring. 

Derefter skal alt materiale godkendes af os og når vi taler selve produktet og hermed isen, jamen så 

er det deres opskrift, men produktet skal godkendes af os. Vi siger ja til den kvalitet, de nu kommer 

op med. Det er os der godkender produktet”. 

Interviewer: - ”Så den økonomiske fordeling i sådan en aftale hvordan ser den ud”?  

Respondent: - ”Det man så gør, det er simpelthen, at vi laver denne her licensaftale, hvor de har 

nogle tilladelser og rettigheder til at anvende logo og det godkendte produkt. Så får vi royalities, 

dvs. det er nogle procenter af de salg de har. Så der er ingen økonomiske risiko for os overhovedet. 

Det er vores samarbejdspartner, som jo har været Premier/Nestle i det her spil, der har den risiko.” 

Interviewer: - ”Har i tænkt på at udvide målgruppen i forbindelse med lanceringen af Cocio isen”? 

Respondent: - ”Ja, det har vi helt klart. Vores egen målgruppe er jo i forvejen meget bred. Den går 

fra 15-50 år,  men vi ved jo også godt, at det bliver sværere og sværere at rekruttere nye forbruge-

re, i og med vi er født ved pølsevognene, og at vi stadig følger med pølsevognen selvom de bliver 

færre og færre. Jamen så skal man finde nye måder at skabe opmærksomhed og rekruttere nye for-

brugere. Og det er så det vi har gjort med isen, fordi så får vi jo trods alt fat i familien Danmark. Så 

det er en væsentlig bredere målgruppe, og det har vi haft i overvejelserne.”  

Interviewer: - ”Andre strategiske overvejelser i forbindelse med fremtidige udvikling”? 

Respondent: - ”Altså det vi lægger vægt på, når vi tænker brand extension er, at vi tænker over, at 

vi kan udvikle og støtte vores brand, gerne gennem øget kendskabsgrad, hvilken også er meget høj 

specielt her i Danmark. Det er vigtigt for os, at når vi gør det, så udvikler vi et produkt, der er tro 

mod det vi selv står for, med henblik på at det er naturligt og af høj kvalitet. Så når vi finder en 

samarbejdspartner, så skal de lave kvalitetsprodukter. Hvis vi eksemeplvis tager chokoladen, som 

for os ikke blev ti noget, så skulle en eventeul extension til chokolade, ende med en chokolade af 

meget høj kvalitet og skulle derfor ligge i high-end, og ikke bare være en til chokoladebar i den 

billigere ende.” 

Interviewer: - ”Har i haft noget med distributionen at gøre”? 

Respondent: - ”Intet” 

Interviewer: - ”Hvad med markedsføringen af Cocio-Isen”? 

Respondent: - ”Ja, vi har jo en løbende dialog med Premier is, omkring hvad der skal ske og hvad 

der skal gøres og dette er specielt i starten af processen. Og vi er selvfølgelig inde over alt materia-

le der kommer og hvordan de ellers gør det. Så får vi selvfølgelig kvartalsrapporter, i og med at vi 

selvfølgelig også skal have noget afregning på den her royality. Så har vi en løbende dialog om-

kring produktudvikling, og hvad de ser af øvrige muligheder.” 
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Interviewer: - ”Har i et indtryk af, om forbrugerne har accepteret og genkendt dette fit mellem Co-

cio Chokolademælk og isen”? 

Respondent: - ”Ja det har de. Det er der slet ingen diskussion om. Den blev jo lanceret som årets 

nyhed, her for et par år siden, og vi har fået rigtig meget positiv respons. Det er klart vores indtryk 

at den har skabt noget kendskab”.  

Interviewer: - ”I forbindelse med jeres tidligere nævnte tøj kollektion, har i overvejet at lave andre 

brand extensions, muligvis nogle som ligger langt fra jeres kerneprodukt og kompetencer”? 

Respondent: - ”Nej vi er gået tilbage, til det der ligger tæt på vores egne produkter”. 

Interviewer: - ”Mener du, at det var grunden til at denne brand extension ikke blev en succes”? 

Respondent: - ”Ja det kan vi jo tolke det til. Det gik godt i starten, men så døde det ganske enkelt. 

Og vi har jo prøvet forskellige ting, som t-shirts som blev solgt i specielbutikker og andre tekstiler, 

som undertøj og strømper,  som nogle fandt interessant, men det var meget kort. Det sidste vi eks-

perimenterede med, det var rent faktisk møbeltekstil, men med begrænset succes. Det har lige nyhe-

dernes interesse og så dør det ganske enkelt”.  

Interviewer: - Vi hører om der er andet interesssant som hun vil tilføje, hvilket ikke var tilfældet og 

takker for hjælpen.  

 

Bilag 3 

Interview med Martin Haagensen(Toms)  

 

Interviewer:  - ”Hvilken funktion har du i virksomheden”? 

Respondent: - ” Jeg er marketingchef og ansvarlig for alle mærker på nær Anton Berg”. 

Interviewer:  -” Hvad ved du om brand extension”? 

Respondent: - ”Ja, hvad ved jeg om det, jeg har en afsætningsøkonomisk uddannelse, så derigennem har jeg 

berørt det en smule. Herudover hvad jeg har af erfaring herfra gennem arbejde med tidligere extensions”.  

Interviewer: - ”Kender du til nogle eksempler på brand extension?” 

Respondent: -” Hvis man trækker et brand ud i noget helt andet end det de laver idag, så er der eksempelvis 

Peugeout, som blandt andet i dag laver peberkværne. Derudover er der virksomheder som os selv, der søger 

licenspartnere med henblik på at udvide kategorien ved at trække på det de er gode til. Der er stort set ikke 
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det chokolademærke der ikke har deres eget is-mærke idag eksempelvis- eller andre kager for den sags 

skyld”. 

Interviewer: - ”Hvad opfatter du som jeres kernebrand”? 

Respondent: – ”Vi har flere kernebrands. Toms, der fungerer som vores corporate brand, masterbrand og 

produktbrand. Brandet opererer på flere niveauer. Så er der Anton Berg og Gajol. Dette er vores primære 

brands i  prioriteret rækkefølge”. 

Interviewer: -  ”Hvilke værdier vil du tilknytte jeres masterbrand? 

Respondent: – ”Et mærke der er folkeligt, er stærkt forankret i det danske, uhøjtideligt, familieært og noget 

luksus i hverdagen. Associelt som produkter af god kvalitet. Nogle folk tænker på bestemte produkter og det 

de konkret står for, såsom skildpadder eller andre produkter”. 

Interviewer: -  ”Hvad mener du styrken for jeres kernebrand er”?. 

Respondent: –”Vi differentierer os ved at være det danske mærke. Producerer til danskere. Vi har en positi-

on som værende kendt for god kvalitet. Det er en styrke, men også en svaghed, at brandet rummer meget. Det 

er meget bredt. Kan bruges til meget og er derfor måske ikke så skide unikt som vi kunne have ønsket os”.  

Interviewer: – ”Har i gjort jer nogle overvejelser omkring hvorvidt jeres masterbrand, Toms, skal indgå i 

nogle af de andre produkter, - eksempelvis om Toms skal indgå så det står på gajolpakkerne” ? 

Respondent: –” Lige præcis med Gajol, har vi noget særlig equity i et segment som er meget unikt. Mundfri-

skersegmentet. Gajol står stærkt og Toms svagt, for Toms har ikke oppereret på dette marked, så her er 

masterbrandet ikke repræsenteret. Producenten er Galle Jensen skriver vi.  Vi har faktisk tre masterbrands. 

Gajol er et, Anton Berg er et andet og Toms er et tredje”.  

Interviewer: – ”Når I laver en brand extension.Tager den altid udgangspunkt i jeres masterbrand, kerne-

brand, eller har I andre strategier i denne forbindelse”?  

Respondent: –” Det kan komme mange steder fra. Det afhænger af, hvilket produkt vi har med at gøre og 

hvad vi vil lave”.  

Interviewer: – ”Hvordan vurderer du succesen henholdsvis fiaskoen ved Gajol og Skildpaddeshotsene”.  

 Respondent: – ”Ja, Gajol har jo været en stor succes. Smagen. Det er noget der i høj grad har vist sig at 

virke. Der er et godt fit. Der er noget til halsen i begge produkter”. 

Interviewer:”Hvordan vurderer du jeres Skildpaddeshots”? 
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Respondent: – ”Ikke særligt godt. Vi solgte ok. Lakridsbaseret alkohol er der ikke så meget af. Nyt segent. 

Kringelikør er der flere andre udbydere af. Bailey eksemeplvis. Med gajolshots’ene ramte vi et nyt segment 

med lakridsshots. Der er store muligheder på det danske marked, da danskere er glade for lakrids.  Vi fandt 

vores egen niché der kan man sige”.  

Interviewer: – ”Hvorfor er Toms og Gajol gode brands at lavebrand  extensions udfra.”? 

Respondent: – ” Det er stærke mærker.Mærker der er stærkt forankret i danskerne..”. 

Interviewer: – ”Har i haft andre projekter på tegnebrættet, som ikke er blevet realiseret”? 

Respondent:-  ”(respondent tænker meget”) – Det var jo meget populært for nogle år siden”  

Interviewer: –”Har i lavet tøj eksempelvis”? 

Respondent: – ”Der var en retrobølje, som vi prøvede at ryge med på. Vi lavede sengetøj, soveposer og t-

shirts. Yankee sengetøj, soveposer, t-shirts. Vi lever af, at sælge nogle varer og tjene nogle penge. Vi prøvede 

gennem nogle af disse extensions at få rystet det gamle mærke lidt af. Vi ville prøve det af i nogle forskellige 

kontekster. Det gjorde i nogle tilfælde noget godt for mærket og i andre tilfælde har vi ikke været kritsike nok 

i forhold til eksempelvis kvaliteten af produktet.......”. 

-”Med henblik på projekter der ikke er blevet realiseret, er der ting som chokoladekageblanding og skild-

paddekage og skildpadde chokoladesovs. Dette er produkter, hvor vi har kunnet drage nytte af det vi er gode 

til, og overføre blandinger, smag osv direkte. Vi laver ikke brand extensions som går langt ud over vores 

kernekompetence. Kakaomælken havde vi store forventninger til eksempelvis og den er gået knap så godt.”.  

Interviewer: - ”Hvad har jeres økonomiske mål været med henholdsvis Gajol- og Skildpaddeshots’ene”? 

 Respondent: – ”Det er alt sammen sket relativt opportunistisk. Det er andre der henvender sig til os. Vi har 

et mærke og de har en plan. De kontakter os og fortæller at de kan lave en ting, men at de ikke har mærket 

og spørger så, om det er noget vi vil lege med på.  Det er ikke noget vi baserer vores  forretning på. Og vi 

løber ikke den store finansielle risiko, da vi ikke har store omkostninger ved det. Det der kan skades er brand 

equity. Det er vi opmærksomme på. Og tjekker kvaliteten i hoved og røv, selvfølgelig. Det skal ikke være 

nogen hemmelighed, at gajol-shots tog alle med storm. Det er gået over al forventning. Vi havde store for-

ventninger til andre ting, eksempelvis kakaomælken, som ikke blev den store succes”.  

Interviewer: –” Gajolshots´ene – økonomien i det. Er det kun for at promovere brandet eller tjener i reelt 

penge på det”?. 
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Respondent: – ”Vi tjener på det. Vi stiller mærket til rådighed. Vi er ikke involveret i hvad producenten tje-

ner på produktet. Vi stiller bare vores mærke til rådighed.Vi  Smager selvfølgelig på produktet og godkender 

det. Det er producenten der styrer alt vedrørende salg med mere”.  

Interviewer: -  ”Har i været inde over prisfastsættelse, med henblik på, om det skal være et produkt der lig-

ger i den lave eller høje ende af prisskalaen for disse produkter”? 

Respondent:  -  ”Ja, vi bliver da informeret og vi har givetvis også da man startede det op, været meget inde 

over netop det og involveret os på dette område. Der var jeg ikke en del af det. Med kakaomælken eksempel-

vis, var vi med til at lægge markedsstrategi, priser, positionering, design osv. Vi var meget involveret i ud-

viklingsfasen. Men når produktet så var udviklet og markedsført har vi haft sluppet kontrollen i nogen grad.” 

.  

 –” Det er typisk os der udvikler essencen, som i sidste ende giver smagen. I nogle tilfælde er det samme 

smagsrecept som vi bruger til mange af de andre produkter”. 

Interviewer: – ”Hvad med konkurrencesituationen  på det marked som i forsøger at trænge ind på- hvad gør 

i for at se om der er potentiale i markedet.”? 

Respondent:  – ”Det er ikke os der forholder os til det. Med kakaomælken eksempelvis, mangler vi nogle 

kernekompetencer. Vi er ikke et mejeri, så det er andre der henvender sig, og kun i få tilfælde os selv der 

opsøger. Når vi selv opsøger, laver vi selvfølgelig den nødvendige markedsresearch. Kigger på omsætning 

på markedet, udbydere og regner på det. Der laver vi naturligvis en forretningsplan”.  

Interviewer:  – ”Tester i produkterne på forbrugerne”? 

Respondent:  – Kakaomælken har vi selvfølgelig testet. Eksempelvis hvordan et produkt med lavere fedtpro-

cent blev modtaget, vi testede smagen, design osv.” 

Interviewer: – ”Har det været jeres hensigt at påvirke forbrugerenes associationer til kernebrandet gennem 

jeres brand extensions, eller har fokus været på indtjening ved den enkelte extension.”? 

Respondent:  – ”Vi har ingen licensmanager. Det havde vi, personen opsøgte disse licenssamarbejdspartne-

re, med henblik på at gøre noget nyt og godt for vores mærker. Den gang var tilgangen til alt det her meget 

mere strategisk.” 

Interviewer: – ”Så i nogle muligheder i, at udvide jeres kundegruppe via disse brand extensions.”? 

Respondent: - ”Det kan man til dels godt sige, at jo, man så også at det kunne være en fordel. Gajol er et 

ældre mærke, som konsumeres af mænd i alderen fra 25-75 år, med overvægt af de lidt ældre faktisk. Når 
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man så får en samarbejdspartner som er stærk i nogle andre brancher, såsom butikker, caféer, restauratio-

ner osv, kunne vi på den måde ramme en ungre målgruppe. Det har vi været klar over, men det var ikke en 

strategisk overvejlese, men det gjorde, at det var ok for os at sige ja til mærket. At ramme nogle der er lidt 

yngre smitter af på hele brandet og kerneproduktet. Vi synes ikke det skader mærket, men vi kommer i dialog 

med en yngre målgruppe”. 

Interviewer: – ”Synes du der er et fit mellem jeres extensions og kerneproduktet.? 

Respondent:  – ”Det synes jeg at der er, ellers ville vi ikke gøre det. Vi har også gjort noget der ikke har 

været så godt. Der er en brand essence i mærket og vi må ikke stride imod det. Det har vi været meget op-

mærksomme på ikke at gøre”. 

Interviewer: – ”Har i haft nogle fordele i distributionsledende, da I i forvejen har haft nogle produkter ude i 

forretningerne.”? 

Respondent:  – ”Vi har en masse produkter som vi sælger hos danske dagligevarekæder. Vi har haft nogle 

kunder som ikke har kunnet finde ud af, om det er dem som vi havde licensaftalerne med der skulle levere 

eller os. Ellers kan jeg ikke komme i tanker om noget” 

Interviewer: – ”Synes du, at forbrugerne har modtaget de nye produkter positivt”.? 

Respondent: – ”I forskellig grad fra produkt til produkt. Vi har ikke den store indsigt i, om forbrugerens 

opfattelse af kernebrandet er bedre eller dårligere. Det er ikke fordi vi har en telefonstorm af forbrugere der 

er utilfredse med de nye produkter. Tværtimod er der mange der kommer med nye idéer”? 

Interviewer: ”Synes du, at de forskellige extensions har øget kendskabet til Toms.”?  

Respondent:  – ”Det vil jeg ikke kunne svare ja til. Det er ikke forringet i hvert fald”. 

Interviewer: – ”I kørte på et tidspunkt nogle reklamer, hvor både Toms, Gajol, med guldbarer og skildpad-

der som blandt andet indgik. Hvad var strategien med de reklamer –Er det meningen, at folk skal kunne gen-

kende, at disse produkter kommer fra samme producent.”? 

Respondent: – ”Jeg mener ikke det gør noget, at de lægger mærke til det. Vi er dog gået væk fra det igen. 

Det var en rekklameplatform, som vi etablerede i 2002 og den har kørt en del år. Gajol er ikke længere i 

universet. Det gav ikke noget særligt til gajol at være med. Vi lavede det fordi det var en fordel for virksom-

heden at have mange produkter i en reklame. Vi tænkte Stordriftsfordele. Men Anton Berg og Gajol gav ikke 

hvad vi håbede på i forhold til at inddrage dem i det univers. Det var selvfølgelig heler ikke rene Tom- pro-

dukter”.   
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Bilag 4 

Associationer ved brands: 

Spørgsmål om Macdonald's  Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter til brandet 
ned i boksen.  

Svar 

billigt usa fedt 

Pomfrit lugt. Fæl mad man alligevel spiser. Dårlig samvittighed. God mod kræftsyge børn. Gode gu-
lerødder. altid det samme der serveres.....opfylder forventningen. 

Hurtig mad Ringe kvalitet Internationalt Pengemaskine 

Fastfood Burger Klovn 

tømmermændsmad tomme kalorier fede tider overvægt usund levestil 

usund, men hurtigt og nemt. 

Fastfood Burgere Sodavand Friture 

Fastfood Stærk Branding Gode Ledere Stærk uddannelse Travlhed glæde 

Hurtig mad Usund mad Den Gyldne Måge 

Burger 

klovn, dårlig mad, larm, stressende arbejdsmilijø 

Penge. Mad. USA. 

Fast-food, super-size, friture, pap sukker og fedt, USA. 

burger junk 

dårlig billig mad, den gule måge, en klovn der deler balloner ud til meget larmende børn. 

hurtigt mad usund mad burger tømmermændsmad 

junkfood tømmermænd crapmad 

Hurtigt mad Usundt Hygge 

Mad Burger Fast food Menu Coca Cola 

Fed mad søndag usund forbudt 

fast food fed mad god løsning på farten 

Den gyldene måge Burgere Cheesebugere Familierestaurant 

Burgere, junkfood, fed mad, ulækkert mad, Mac død. 

Burger Fed mad Happy meal skiferie 

billigt mindre burgere end på billederne "I´m loveing it" 

Fastfood, lav kvalitet, hurtig betjening markedsleder. 

Jeg har set Food.Inc så nu associere jeg McD med ulækkert kød og at de tryner de enkelte landmænd i en 
gældsspiral de ikke kan komme ud af, og aldrig vil give dem overskud 

fast food usunde varer tømmermandsmad lufthavn u-hyggeligt gummisko og dun-jakke 9. klasse 

hurtig mad, let fast food, man ved altid hvad man får, usundt 

Den samme burger - på verdensplan Den Gyldne Måge Big Mac prisindekset Fast food Drive-in Fedme 

billig fast food. Junk food 

Worldwide Hurtig og nem mad Surt opstød 

mad+underholdning til børn. 

junk food, hurtig mad, "tømmermænds" mad. Fed mad. 
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fedme tømmermænd 

burgere, milkshake, pomfritter.... - dårlig samvittighed og ærgrelse over man ikke istedet bare tog sig en 
rugbrødsmad? 

Fastfood 

Fast food, USA, overforbrug, nytænkning, fedme 

USA, usundt, nemt, hurtigt, børn, magt 

Mad Fastfood Nemt McFeast Sunday 

tømmermænd, usund mad, bigmac 

fast food usundt tømmermænd mad om natten, hjem fra byen børnefødselsdag happy meal 

Junkfood Motorvej Burger Is Nemt 

tømmermænds mad 

Udpræget fast food. Hurtigt og simpelt 

Usundt, sjovt, børne familier 

verdensomspændende fastfoodkæde 

Burger USA Søndag Tømmermænd Kæde 

Usund, fedtet, burger, sodavand, børn, dressing, ketchup, USA, hurtigt, road trip 

Fastfood, usund mad, nemt for forældrene når tiden er knap, børnenes yngling, USA, 

amerikansk, mastodont 

junk food, fastfood 

Junk Food, Tømmermænd, hurtig mad, usundt. 

Hurtig Usundt 

Burger Cola Pomfritter Usundt Tømmermænd 

Mad, junk food, usundt, tømmermænd. 

Den gyldne måge Junk food Effektivitet Teenage 

hurtig nem mad 

børne fødselsdag 

Tømmermands mad, Usund mad, ikke mad for børn - for tit, Hjælp til Ronald Mc. Donalds "hoteller" m.m. 

Fastfood 

Fastfood - McFeast - fantastisk burger - sponsor af Team Danmark - pommesfrite sauce. World wide top 
brand 

Fastfood Restaurent 

fast food lav kvalitet lav pris godt koncept velfungerende resturanter 

Franchise 

Mad 

Usundt, ikke tilpasset nutidens "madsyn" (ihvertfald i DK), dårlig kundeservice, typisk "hjem fra byen mad" 

Ens produkt uanset land 

hurtig mad dårligt. Fedende 

Junk 

Junkfood man ikke bliver mædt af 

Ok en sjælden gang. 

Ronald McDonald, Ronald McDonald husene, Burgere, Super size me, rød og gul, mågen, drive-in, sene 
byture, emballage, kalorier, amerikansk, Naomi Klein 'No Logo', betaler så vidt jeg ved ikke skat i DK, har 
gjort indtog på amerikanske skoler. White trash. Verdensbrand. 
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Jeg tænker på burger. Selve McDonalds klovn. 

Junk Usund Fedt Koncept 

USA, Mad, Overvægt, Byture. 

Burger Fastfood Usund mad Bytur Hurtigt og nemt spise SupersizeMe Tykke amerikanere 

Burgers kalorier usundt ulækkert godt efter en bytur 

fast food fed fad teenager burger cola 

mad fastfood burger 

Billigt men enormt usund mad. Smagsløst, Unge mennesker. 

fast food 

fast food, usundt, nemt, dårlig kost, amerika, fedme. 

burger, mad, junk, søndag, mad efter druk. 

måge, mad 

Hurtigt, nemt 

burger happy meal coin offer-generationen 

Lort Ulækkert 

Sportevents Velgørenhed 

fast food 

Junkfood, Klovn, Ondt i maven, mega dårlig mad 

Den gyldne måge, hmmm knapt så lækkert mad. Fede amerikanere, BigMac. Kød med sojabønne produkt 
tilført. Ronald The Clown. Moon bevægelsen. Miljø svineri i form af indpakningspapir. De autonomes le-
geplads. 

Fastfood, lidt kedeligt mad men lækkert når man har haft en kodyl brandert på dagen forinden. Ikke slan-
kemad. 

børnefødselsdag, mad der ikke mætter, usundt, natmad efter bytur, 

Junk food, børne venligt, sundae is. 

fedende mad, søndagsmad/tømrermænds mad. 

billig USA usund mad dårlig livsstil 

Det mærke har jeg set masser af steder. Få gange smagt på varerne, der jo er gode, sunde og pæne. MEN , 
jeg har altid en sær fornemmelse af at jeg er en fattigprås, og at en så fed butij kun er for de rige, de unge, 
og de smarte - ikke for en gammel pensionist som mig. 

Kapitalisme, usund mad, billig og dårlig kvalitet, umoral 

dårlig mad hurtig mad Fedme Supersize 

Tømmermandsmad/Natmad 

Fast food, ringe kvalitet, ensartethed, global udbredelse.. 

renhed mad hurtig ungdom penge uddannelse 

Fast Food Junk Food Ingen nærring Gode milkshake 

hurtig mad god is 

burger fast food usundt 

Mad, burger, salat. Hurtig mad. 

burger klovn 

Fast-food, samme kvalitet world wide, pengemaskine, amerikansk, 

hurtig mad, usundt, amerikansk, godt til tømmermænd 

Mad, burger, sodavand, kaffe, kage, nemt og billigt. 

Fastfood USA Fedme 
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Fast Food, usundt mad, super size me, god tømmermandsmad, francaise, stor virksomhed, burger på rul-
leskøjter i USA. 

burger ensartet koncept uanset hvor i verden 

dyrt, hurtigt, gode pomfritter 

fastfood, smager ens alle steder i verden 

stærkt verdens omspædende mange kundegrupper stærk værdikæde hjælpe orgaisationer 

Hurtig og usund mad 

fedt friture burger tømmermænd junkfood 

usund fast food 

Noget med billig mad til overpris. Ikke at få det man bør for sine penge. 

amerikansk junk food take away koncept. 

Junk-food 

Junkfood 

Tømmermænd 

FastFood, Burgere, Pommesfritter & USA 

Junk International Brand 

Stor professionel virksomhed. Ronald McDonald - hjælper syge børn? 

usundt mad 

Gigantisk stor, USA, afhængighed 

Junk Food Fast Food Ikke god mad, undgår det helst 

Fed, ulækker mad. Tykke amerikanere 

Mad, fast-food, burger. Ringe kvalitet, cola 

Fastfood usund mad moser ind overalt i verden pommes frites amerikansk når det er værst 

Globalt brand - et af de mest kendte i verden. Fast food - ofte kritiseret for at være meget usundt og 
smagsløst, men ikke desto mindre populært hos mange. Kælenavne: Mc'D og De Gule Buer. 

Ulækker fast food. På vej hjem fra en druk tur. Søndag med alt for mange tømmermænd. 

fast food franshice kaffe usundt 

Fed mad, ufortjent upopularitet 

Burgere, natmad, fuldemandskab 

Fastfood, amerikansk, usundt, overalt, pommes frittes, familierestaurant, junkfood 

Amerikansk, verdensomspændende, "junk food", Big Mac index, en synder i forbindelse med fedme 

Burger 

Amerikansk, fede mennesker, MacCafé, kylling, coinoffer 

Junkfood Amerikansk Hurtigt Usundt Multinationalt 

fastfood, ungdom, usund mad, mine børn elsker det. Kan egentligt godt lide virksomheden selvom jeg ikke 
kan lide deres mad. 

Billigt Kan ikke erstatte et rigtigt måltid Spises oftest i fuld tilstand 

Nem og hurtig mad, dog ikke det sundeste af slagsen. Forbinder det desværre med tømmermænd, da 
man i de unge år benyttede sig meget af maden, hvorfor min første tanke umiddelbart ikke er så behage-
lig! Forbinder det ligeledes med overvægt og dårlige vaner til børn. 

Burger Hurtig og let mad Usund mad Velkendt kalitet International kendt 

fast food burger, pomfritter og cola :) hurtig mad 

Fed mad Nemt 

Fast food, hurtig men dårlig mad, er alle steder, 
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Hurtig Dårlig mættende/pris Mange nyheder Junk 

Usund, amerikansk fastfood-kæde. 

Gyldende måge Big Mac Big Nasty Junk Food Fast(?) Food Prøver på at maskere process mad som sundt 
mad 

fed mad drukture kl. 03 

Burger 

Fastfood Familierestaurant worldwide 

worldwide super marketing god tilpasningsevne 

Ja hurtig og nem mad - stor konkurrent til Burger King. Hvem der ligger først valgt bliver valgt - hvis ikke 
lige der har været en reklame for inden. 

Burger Familiested 

Usund, dårlig livsstil, Amerikanere 

hurtig og god mad 

Den gyldne måge Nemt alternativ Realtivt dyrt Bliver ikke rigtigt mæt 

Fast food USA 

Fast food Fed mad Burger Pomes Frites Logo 

Im loving it familie junk 

Brandet virker stærkt, både på kvalitet og udvalg - henvender sig nok primært til børnefamilier 

Burgere Fedtreduceret mad Børn 

Burger, Børnemad 

Hvad er Macdonald's Frej Lehman??? burger fedt tabere dyrt man ved hvad man får convenience 

God arbejdsplads :-) Ok mad, men efterhånden lidt dyrt. Verdensomspændende 

Fastfood, reklame, burger, 

junk food 

Burger, Fast Food, Ikke saerligt sundt, men de har forbedret sig. 

God arbejdsplads. Stoler på dem. 

fed mad familierestaurant minder fra teenageårene man ved hvad man får 

Junkfood, Big Mac 

fed mad usundt fast food fornyelse i madsortiment 

Fed mad Reklame 

Kendt brand Usundt Junk Fast Food Miljøsvin (meget embellage) 

fast food, burgere, fedt, fedme, salt, pomfritter, cola, hvor gærdet er lavest. 

dårlig mad 

Hurtig, nem mad 

usund mad 

Junk food, fedme 

Udsund men hurtig mad til alt for mange penge. 

Mad 

worldwide fast food mainstream teenagefolk 

Burgere Hurtig mad 

Profesjonelle Globale Børnevenlige Usund mad duft af frityrstekt mad 

Papmad, smart lavet, tømmersmændsmad 

fastfood, fedme, grease, ullækert 
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Spørgsmål om Nokia  Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter til brandet ned i 
boksen.  

Svar 

Finsk Mobil telefon kold business effektiv 

Succesfuld virksomhed Stort marked 

mobiltelefon nem menu deri 

En god og nem mobil telefon. Alle kan bruge den. De er gode til at udvikle sig. 

Kommunikation Mobiltelefoni 

Finland Teknologi Mobiltelefoner Strømlinet 

Mobiltelefon Populær 

gode telefoner 

tlf, komminikation, beliggende i sydhavnen 

Kommunikation, stor markedsandel, plastik, holdbar. findsk, 

mobil finland kvalitet 

Mobiltelefoner, ok i holdbarhed. 

Mega opturs 3210 

mobil¨ nemme overskuelig brugervenlige mobiler 

Funktionel Business Nokia er for alle 

Telefoni Mobil 

Smart Poppet Wannabe 

mobiltelefon Finland Kvalitet Troværdighed 

telefon god kvalitet 

god kvaligtet finsk mange forskellige telefoner og tilbehør 

Da jeg ikke kan lide det der bliver serveret i den butik, har jeg ikke meget at sige. 

Mobiltelefoner, variation, mange modeller. God kvalitet til pengene 

fin virksomhed med god fokus på R&D. Kan dog ikke følge med når det drejer sig om smartphones og de-
res nye PC er for latterlig dyr - 30% højere end en Mac med samme specs og højere kvalitet. 

kvalitet, god holdbarhed, etableret leverandør, gode telefoner. 

Finland En af de største (hvis ikke den største) producent af mobiltelefoner Slogan: "Nokia, connecting 
people" Nokia 3210 Mobilteknologi 

Telefoner 

god kvalitet af mobiltelefoner, 

telefon mobil stort firma godt firma 

Telefoni, - connecting people... blåt, kommunikation, tale, frihed, verdensomspændende, 

Mobiltelefoni Markedsleder 

Innovation, kreativitet, effektivitet, kvalitet 

telefoner, kvalitet, connecting people 

Mobiltelefoni 

telefoni finland 

connecting people mobil telefoner 

Mobil telefon Holdbarhed Brugervenlig 

Poppet mobilmærke 
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Kvalitet, godt design, brugervenlig 

finsk mobilselskab, god kvalitet, moderne mobiltelefoner 

Outdated Engang verdens fedeste mobiltelefoner Arrogante Lytter ikke til brugerens ønsker Laver ikke 
fornyelse i deres systemer Deres brand bliver mindre og mindre (værd) og det er gået ned af bakke de 
sidste 6 år 

Teknik, mobiltelefoner, dygtige, Finland, brugervenlige mobiltelefoner 

Mobiltelefon, Finland, kommunikation 

finsk mobilgigant 

kvalitets mærke, Finsk 

Telefoner, kvalitet, funktionelt, nemt at finde ud af, ved hvad du får. 

Mobiltelefoner Finland et "safe", men kedeligt valg 

Gummistøvler Teknologi Stilrent 

Over eksponeret og dårlig kvalitet 

mobil, uundværlig 

Telefon selskab 

Mobiltelefoni Kommunikation Dækfabrikant 

design god kavlit fair pris finsk 

Mobilproducent 

teknik, tv, mobil 

Telefoner i moderne design 

Finsk, tit brugt mærke, prøver lidt for meget i nogle af deres designs 

Solidt brand 

holdbart stabilt produkt god service 

Kvalitet og design 

gode holdbare telefoner 

Kvalitets mobiler Finland Højteknologi 

Connnecting people. Mobil, dominerende på markedet. 

mobiltelefon. et sikkert valg. 

Connecting people teknik kvalitet 

Mobiltelefoner, Moderne, elektronik, rejser, Finland 

Funktionelt Godt design Gode telefoner Finsk 

Mobiltelefon 

Mobiltelefoner fjernsyn finland 

kvalitet Bruger venlig. Har været på markedet lige siden jeg kan huske, og har fulgt design og teknologien i 
høj grad. Gode reklamer ! (Dem fra tv) 

mobiltelefoner, finland, symbian, god kvalitet 

mobil, nem, den første jeg havde. Godt brand 

Kvalitet 

Mobiltelefoni 

Mobiltelefon 

Kommunikation Ungdommen 

Kvalitet 

Klodsede mobiltelefoner - 
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Connecting people, kvalitet, mobil telefoner, Finland, Succes, Business, kontrol. 

Lette at betjene telefoner, meget innovative, gode telefoner. 

connecting people, kvalitet, lidt kedeligt brand, erhvervstelefoner, 

Telefoni, loyalt, virker altid - vender altid tilbage til Nokia. 

lækrer mobiler, nem menu, mit fortrukne mobil selskab. 

svarene er præget af, at jeg/vi kun har været der et par gange i vort lange liv, og at det var børnebørns 
fødselsdagsfester, der lokkede os. 

Finsk, fonuftigt, ikke følelsesladet 

Smart Sikker god kvalitet 

Gennemsnitlig med hensyn til pris og kvalitet, lidt gammeldags. 

mobil kvalitet finsk fremtid 

kvalitet telefoni 

Finland 

Mobiltelefon. 

finland, kvalitet, connecting people, blå, første mobil, holdbar 

mobiltelefoni, gode telefoner - lette at betjene, min færste mobiltelefon, god kvalitet 

Telefon 

Mobiltelefon af ganske god kvalitet 

Finsk, nemt at anvende, simple telefoner, telefoner for ældre, teknologisk baggud. 

primært telefoner innovative 

solidt, koldt 

førende inden for mobiltelefoner, både angående design og funktionalitet. fører telefoner i alle prisklasser 

stærkt brand god service kvalitet 

telefoner connecting people 

gode holdbare mobiltelefoner 

Kvalitet og brugervenlighed. 

finland. kvalitet. Global 

du ved hvad du køber gode mobiltelefoner 

Værkstedet... 

Finland, Mobiltelefoner, Ny teknologi 

finsk, mobiltelefoner 

dårlig kvalitet, ufleksibel 

Telefoni mobiltelefoner Gummistøvler 

Finsk kvalitet. Markedsleder 

solid mobiltelefon, teknik. Holdbarhed 

Mobiltelefoni 

Mobiltelefoner Hovedkontor i Finland 

Telefoner. Gode produkter. Bredt sortiment. Har været en frontspiller på mobilmarkedet i mange år. Con-
necting People. 

mobiltelefon finland 

Telefoner, Finland, kvalitet 

Finland, kvalitet, højteknologi, mobiltelefoner, digitalisering, kamera, SMS 

Verdens største producent af mobil telefoner, Finsk, Plastic telefon, laver meget andet end Mobiltelefo-
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ner, men aner ikke hvad det er. 

Is, telefon 

Stabilt mærke. Nem telefon at betjene. Mormor telefon Den man køber når man som mig ikke fatter an-
dre telefoner. Måske ikke den mest hippe telefon. 

stabilt modern 

"Connecting people" Mobiltelfoni Tidligere udbredt produkt 

Mobiltelefon God kvalitet før i tiden Har slækket på kvaliteten de seneste 5-10 år 

Finland, telefoner, kvalitet, mange produkter, til alle typer 

Smart Finsk Connecting ppl. Telefon 

kvalitet design først på markedet 

10 minutters spørgeskema ??? 

mobil telefon moderne leader på markedet 

Telefon som er en af de to bedste - men som jeg ikke vil købe alligevel. 

Mobiltelefon 

Telefoni, Connecting People, stærkt nordisk brand 

god teknologi 

connecting people mobil telefon Finland 

Finland Mobiltelefon TV 

Telefon Mobil sikkerhed kvalitet nyeste mobiler Design 

enkelt funktionelt 

Stærkt brand med mobiltelefoner af høj kvalitet og brugervenlighed - det sikre valg til en hver smag 

Mobiltelefoner Finsk Connection people parabolmodtager 

det eneste rigtige tlf. mærke Har lavet 1 fejl skiftet leder stik størelse 

business, business, business skarpt design brugervenlig markedsleder 

Gode telefoner Godt styresystem 

Mobiltelefon 

mobil telefoner god kvalitet 

Tidligere Favorit. Plejede at vaere i front, men er ikke fulgt med i tiden. Stadig godt maerke, men ikke som 
de var foer i tiden. Spytter telefoner ud, men uden noget nyt 

nokia er en go mobil telefon 

Mobiltelefoner, TV 

finsk gummistøvler kvalitet favorit mobil mærke ny-techonologisk 

Easy2use Design Frontrunner 

Kvalitet 

kedelig men efektiv 

Brugbart 

Kvalitet gennem mange år. Førende på mobil markedet. 

Telefon 

finland pionerer på mobilmarkedet 

En mobil mærke jeg altid vende tilbage til. Kan du finde ud af en nokia kan du finde ud af alle deres tele-
foner 

 
 

Spørgsmål om Lego Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter til brandet ned i 
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boksen.  

Svar 

legetøj børn udflugt til legoland gammeldags legtøj umoderne nu 

barndom, børn, godt legetøj, tidsløst, 

Legoklodser Børn Legeland Kvalitets legetøj Mange år på markedet 

Dansk produkt, nyskabende gennem mange år. 

Gode barnedoms minder. 

Legetøj Legoland 

legetøj klodser kvalitet 

legetøj tøj 

verdens kendt for alle stærkt 

kvalitet, høje priser, foretrukket drengelegetøj, kvalitets børnetøj 

dansk, det går godt for dem nu 

Genarationer af kvalitet, Dansk, 

barndom sjov opfindsomhed 

Legetøj, kvalitet, udfordrende, sjovt, lærerigt 

Gammelt velronnomeret mærke 

Leg Godt Sjov for børn Gode udviklere Meget god kundepleje 

godt til born 

Børn Udvikling Leg Læring 

legetøj jylland billund klodser børn 

legetøj danmark billund born 

Et stærkt brand som efter at have været i krise har forstået at tilpasse sig og virkelig har produktudviklet 

En lidt gammeldags legetøjs producent, der halser efter, i kampen om de yngre kunder. De formår ikke 
altid helt at fange deres målgruppe, med deres produkter, men på den anden side har de et styrket bran-
det, igennem parker og enkelte salgssucceser fx. bionicles. 

legetøj pædagoisk fornuftigt legetøj 

legetøj, god kvalitet, innovatitv, sjovt, koncept 

Leg Funktion Læring Danskhed 

Dansk, Legetøj, tøj til børn, legoland, min barndom, ikke elektronisk legetøj er dog begyndt at lave pc spil 
der ligger sig op af andre stærke brands (harry potter, Star wars etc.) 

Til børn, leg, små mænd der ikke kan bøje deres knæ. 

børn som leget på værkstedet, støvlen og sporten. 

Klodser Legetøj Legoland Computerspil 

Legoklodser, legetøj 

Legetøj, Danmark, børn, teknik, kreativitet 

Verdenskendt Nytænkende 

god kvaliget godt tidsfordriv for både små og store børn 

Legetøj 

Legetøj. Kreativitet. Vigtigt for børn. Udvikling. Leg Godt. Klodser og Teknik. 

Billund Kvalitet Gammelt velrenomeret firma har gået nye veje for at please børn (ikke kun klodser men 
alt med spiderman, star wars osv... ikke så legoagtigt set fra en voksen) 

dygtig virksomhed global tilpasser sig sine omgivelser 
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Internationalt brand i høj kvalitet - både inden for legetøj, tøj osv. 

Dansk! :) 

Legetøj, kreativitet, born 

legetøj, kvalitet, dansk, innovation,spændende udvikling, kendt legetøj, alle børns eje 

solidt legetøj 

kreativitet leg leg for alle til alle tider mange timer kvalitet sjov dansk 

plastic, ansvarlighed, familietyring 

Legetøj Dansk Farvestrålende Kendt i hele verdenen 

leg hyggestund på børneværelset kæmpe udvalg af legetøj 

fantasi, barndom, børn, kvalitet, 

leg, sjovt, udfordrende 

klodser leg for alle børm glade farver 

Legetøj, traditionsrigt, dansk, højteknologisk, plastic, Billund, legoland, 

legetøj, byggeklodser og legomænd, legoland 

Legoklodser LegoLand Billund Familien Kirk Kvalitetslegetøj 

Underholdning 

Billund klodser 

legetøj, godt kram, gammelt, men tidsvarende, firmaet har rejst sig fra støvet igen... til alle aldre... under-
holdning, dyrt som nyt, kvalitet, genialitet, dansk.... fås nu også som forlystelsespark... og de laver også tøj 
og tekstiler til børn, de har efterhånden et bredt sortiment 

Fedt, langt tids holdbart legetøj Delvist godt til børns fantasi Fedt dansk brand Laver også tøj 

sjov, hygge, muligheder, det bedste legetøj ever. 

Legetøj Suzuki Alto Egen Bygningsherre Sjov Forlystelser 

god kvalitet, dansk produkt, følger med tiden 

Formiddabelt legetøj for born 

Legetøj 

legoklodser Billund 

Leg og lær. Fantastisk børne legetøj, nok det bedste. Stort familie firma, dansk. Alle elsker lego 

Lego klodser Legetøj 

Kvalitets lege tøj gennem mange år. Internationalt kendt brand 

Godt product 

Godt legetøj til de minde. Kraetive børn for mulighed for at kreare ders eget. Kvalitet. Dyrt legetøj. Synd 
det ikke er Dansk ejet mere. 

Kvalitetslegetøj 

Legoklodser, dansk mærke, i gamle dage trælegetøj, nu plastik-klodser mm. 

Børn Hygge Legetøj legoteknik Sjovt 

Klodser 

Bygge med klodser, få mange timer til at gå hurtigt, fantasi 

børn legeland jylland 

kvalitet legetøj, dyrt legetøj, fantasifuldt, holdbart. SJovt 

Børn, kreativitet, farver, glade stunder, leg 

Danmark og dansk !!! Legoland Billund Timers leg Verdenskendt uden at folk kender herkomsten suveræn 
leader på markedet 
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Legetøj 

sjovt klassisk 

Leg Godt.... klodser – legoland 

Legetøj til børn (Dyrt) 

Kvalitet, underholdning, læring 

Klodser Legeland Forlystelsespark Små børn 

Klodser, legetøj, glæde. sjove timer. 

klodser legetøj læring gennem leg 

Til kloge børn Spændende 

god kvalitet 

børn, legetøj, fantasi, sjov, stækt koncept, egen barndom, minder, samvær, legoland 

Aktså, jeg har aldrig hørt om disse løbesko, og jeg har et par der klan holde hele livet- jeg er jo ret gammel. 

Legetøj, klodser, Legoland 

Klodser 

Leg Fantasi Plastik 

Klodser Kreativ Leg Kvalitet 

legetøj, fornuftigt, god kvalitet, godt køb 

Sønderjylland legetøj Legoland børn tøj farver glæde 

Dyrt, kreativitet, legetøj, farver, børn, stor koncern. 

legetøj til ungerne samt en pengemaskine 

dansk, barndom, kreativitet, 

Godt til børn, spændende, sjovt, moderne, legoland 

leg klodser god kvalitet rammer bredt 

Lærerigt, lej og spas, udvikling, Dansk historie, legoland, Jul 

leg og sjov 

mange timers leg altid sjovt alle kan lege med lego 

Lejetøj Legoland 

Godt og holdbart legetøj. 

legetøj byg 

underholdende til alle alder 

Verdens bedste legetøj Fulgt med udviklingen. Dansk ejet produceret i både Dk + udlandet 

Børn, legetøj, sjov, drenge, fantasi, barndom, farver, plastic, jul, dyrt, legoland 

Kreativitet, fantasi, Legoland, plastik, barndom 

dejlig kreativt legetøj 

Kvalitet god leg læring 

sjov fantasiful alsidig god kvalitet høj pris 

Kvalitets legetøj 

Leg, kvalitet, kreativitet, dansk, udvikling. 

Dk, Billund, børn, legetøj, rodet familie, 

Legetøj Børn 

Danmark 

Legetøj som er populært og af god kvalitet 

Børn, konstruktion, dyrt men holdbart, rig familie 
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dansk kvalitetslegetøj fremtidssynet 

kvalitet holdbart 

dansk, solidt, verdenskendt, unikt, langtidsholdbart 

børn sjov legetøj dansk BR 

godt legetøj 

Innovation Kreativitet Originalitet Leg 

mange klodser løg flyvemaskiner sørøverskibe små mænd transformers harry Potter 

Leg Godt, latin: jeg samler, jeg sammensætter, jeg læser. Barndom, leg, udfordringer. Billund, Ole Kirk 
Christiansen. Legoland. 

glade born 

kvalitet og leg 

Leg dansk Børn Godt legetøj Oprigtigt 

barndom sjovt at samle dansk 

Gammeldags, genialt, i problemer, sjovt 

Sjovt, bringer en tilbage til barndommen, kvalitet, mest for smaa boern. Verdenskendt 

barndom hygge juleaften fridage 

kvalitets legetøj 

leg godt, kvalitets legetøj 

jeg kender slet ikke den sko. 

Leg og sjov, dyrt 

godt legetøj - tvivler dog på deres overlevelse på langt sigt hvis ikke de lave mere hightech legetøj der 
passer til tiden. 

Godt legetøj til alle børn, men dyrt. Men man ved at kvaliteten er god. 

legetøj, billund, legoland, klodser, innovativ, gode til at skabe nye produkter 

 
 
Spørgsmål om Arla  Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter til brandet ned i 
boksen.  

Svar 

mælkeprodukter majoritet på markedet 

dyrt, monopol på markedet, 

Mælk Sundhed Fodboldlandholdet Børn 

Dyrt dansk mærke 

Mælke produkter. Har ødelagt mange gode mejeri produkter ved at omkøbe de små mejerier. 

Mælk Mejeriprodukter 

udnytter monopol 

mejeriprodukter kvantitet snarere end kvalitet 

dansk kvalitet tryghed 

monopol (negativt), dyrt, fornuftig kvalitet 

stor virksomhed 

Mælk, Stor virksomhed, dyrt 

banditter bred produkt vifte 

Mælkeprodukter, Muhammedkrisen, ikke søde ved de mindre konkurrenter. 

Mejeri som tilsyneladende er blevet upopulær p.g.a. dominans 
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Mælk Mejeriprodukter Fodboldlandsholdet 

mælke produkter 

Sport Fodbold 

mælk og andre mælkeprodukter jylland landsholdet 

mejeri dyrt produkt kontroversiel kvalitet 

Letmælk - hurtigt fra ko til butik 

Monopol..!!! 

Arrogante 

mælk, krise, danmark, stordrift 

Tryner deres mælkebønder Problemer i mellemøsten Andelsmejeri; gamle mænd der ikke ved noget om 
den nuværende virkelighed styrer organisationen. Mangel på kommunikationskompetencer. 

Søtrste mælke/mejeri producent i DK, fik problemer med mellemøsten pga. muhammed tegningerne, 
prisen på deres produkter virker tila t blive hold kunstigt oppe af monopolistiske forhold 

Monopol, mælkeprodukter, svær at undvære. 

white Russian 

Mælkeprodukter Markedsleder 

Mælk, Natur 

Dansk - nordisk, andelstanke gjort til kapitalisme, mælk og morgenmad 

Dominerende Kvalitet 

mange produktor næsten monupol 

Mælk Mejeriprodukter 

Mælk. Mælkeprodukter. Stor eksport. Nærmest monopol i Danmark. 

monopolister ufine i kanten profit over alt andet prøver at spille med på økobølgen 

mejeriprodukter nordisk brand 

Internationalt brand der sælger mælkeprodukter. Har ofte været i mediernes søgelys pga. forskellige sa-
ger. 

Muhammedkrisen, dårlig behandling af bonder 

mælk, øko, bredt udvalg, dansk, kvalitet, holdbarhed, god signalværdi. 

stort mejeri monopol kartel opsluger de små mejerier 

uærlig, global, dominerende 

Dansk Mælkeprodukter 

mælk monopol landmænd urimelige forhold for landmænd 

tryner de små, friskhed, muhammedtegningerne, 

køer, blomst, dyrt 

mælk ost høje priser køersverige 

Mælk, yoghurt, ost, morgenmand, landbrug, mejerier, ekspress, økologi, skolemælk 

mælk, ost, protein, sundhed 

Mejeriprodukter Sverige 

Mejeriprodukter 

Mælk 

mælk og mælkeprodukter... krise i mellemøsten 

Svensk 

fodbold, mælk, morgen mad, mad. 
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Enevælde Undertrykkelse af Landmænd Prisregulerende for hele markedet 

dansk produkt, muhammedkrise, imageproblem (især tidligere) 

Monopol på mælk 

Mælkeprodukter 

mælk fodbold 

Mejerigigant. Lukning af små mejerier, ensartning af produkter. Dansk firma, god eksport 

Mejeriprodukter Monopol 

Problemer under muhammed krisen. Dansk kvali. 

Gode produkter i mange forskellige varrianter. Godt mad Danske vare! 

mælk mafia monopol 

Mejerigigant 

Mælkeprodukter, har udkonkureret manga andre på lumske måder. 

Dagligvare Mange produkter God kvalitet Markedsleder 

Mastodont 

mælk, dominerende på dk markedet 

Mælk 

mælk, konkurrenceforvridende, monopol magt, rodet. Ko 

Mælkeprodukter, Monopol, store produktionssteder, Køer 

mælk ! 

Mælk 

mælkeprodukter i middelklassen (pris) 

Mejeri, ost, mælk, smør, samling af landmænd. 

Mælk og Ost med mere 

Dyrt, monopolistisk, gammeldags 

Mælk Mælkeprodukter Arla Foods Populær 

sundhed. 

mælk monopol 

Sund Smager godt Dyr 

mærkevare inden for mejeriprodukter 

mejeriprodukter, danmark, magt, 

den danske bondes komælk. Har altid været prima, vi bruger meget stadigvæk, og det er det bedste 

Mæleprodukter 

Frisk Nær monopol 

Mejeriprodukter 

negativt syn på dem, de lader ikke mirkobryggerierne komme til 

Food mælk stor virksomhed økologisk skruelåg mælkeprodukter blå 

Frisk mælk fra køer som spiser græs.. haha.. Mælk, Stor markedsandel, papkarton. 

Mælk 

mælk, monopolistiske tendenser, 

Monopol 

mælk muhammedkrise kæmpe virksomhed minus fokus på miljø 

Sundhed 

Mælk Mejeriprodukter Landsholdet i fodbold 
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Mælk. 

Mælk 

Tudefjæs 

Stor Mejerikoncern Kendt i mellemøsten Dygtige produktudviklere 

Mælk, ost, landbrug, køer, 

Mælk, Landsholdet 

Mælk 

Drikkevare Mælk Ost 

for dyr bredt sortiment 

Mælkeprodukter 

Mælk, monopol. 

Fodboldlandsholdet, mælk, sundhed, "Mohammed-krisen" 

Mælk 

Mejeriprodukter 

Et gennemsnitsprodukt man ikke skal give for ange penge for 

Danmark, mælk, kvalitet 

dårligt brand -har ingen overordnet strategi mejeri gigant 

alsidigt Stort sortiment 

mejeri, dårlig kvalitet, opkøber konkurrenter 

mælk frisk dansk krise stort 

Mælk 

Mælk Friskhed 

mælk ost fløde smør ymer a38 yougurt 

Monopol på mælke produkter. Mælkeprodukter genrelt. Muhammedkrisen 

frisk mælk 

danske kvalitet, dyrt 

Monopol Mælk Natur 

Mælk køer børn muhammed krise 

Store, 

Sir mig ikke saa meget - got milk? 

mælk bondegård mælkeprodukter 

stor mejeri concern 

mejeri produkter, natur 

Dette er jo et udmærket produkt. 

Monopol, almindeligt, lidt usympatisk 

Mælk og køer. 

mælk, ko, andelshavere (bønder), 
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Bilag 5 

Spørgeskema: 

 
 

 
 

1.  

Vi har i forbindelse med vores kandidatafhandling, udarbejdet dette 
spørgeskema, der omhandler brand extensions. En ”brand extension” 
er, i vores tilgang, når en virksomhed benytter deres allerede eksiste-
rende brand til at lancere et nyt produkt i en ny produktkategori.  

  

OBS:Der vil komme en knap der hedder "Sikkerhedsadvarsel", her skal 
der trykkes NEJ hver gang:) 

  

God fornøjelse med besvarelsen 

 

 

Spørgsmål om Macdonald's  

Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter 
til brandet ned i boksen. 

 

  Gerne flere linjer 

 
 

 

 

2.  

 

Spørgsmål om Macdonald's 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede 
kvalitet af brandet? 
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3.  

 

Spørgsmål om Macdonald's 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvor godt kender du dette brand? 
       

 

Dette brand er moderne og ”up to 
date”? 

       

 

Brandet introducerer de nyeste produk-
ter/features på markedet? 

       

 

Brandet tager hensyn til miljøet? 
       

 

Brandet er ansvarligt over for sine om-
givelser? 

       

 

Hvis Macdonald's var en person, ville du 
så kunne lide personen? 

       

 

Finder du tryghed ved dette brand 
       

 

 
 

 

 

4.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

McDonalds’ Frysepommes Frites til detail 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 
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Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 

 
 

 

 

5.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

McDonalds’ Frysepommes Frites til detail 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i 
høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 

kompetencer til at lave denne extension? 
       

 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 
ressourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger sam-
men med resten af Macdonald's produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 

har om Macdonald's brand? 
       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 

 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 
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7.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

McDonalds Frituregryde 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i 
høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 

kompetencer til at lave denne extension? 
       

 

Mener du at Macdonald's har de nødvendige 
ressourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger sam-
men med resten af Macdonald's produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 
har om Macdonald's brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 

 

8.  

 

Spørgsmål om Nokia  

Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knyt-
ter til brandet ned i boksen. 

 

  Gerne flere linjer 
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9.  

 

Spørgsmål om Nokia 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede 

kvalitet af brandet? 
       

 

 
 

 

 

10.  

 

Spørgsmål om Nokia 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvor godt kender du dette brand? 
       

 

Dette brand er moderne og ”up to 
date”? 

       

 

Brandet introducerer de nyeste produk-
ter/features på markedet? 

       

 

Brandet tager hensyn til miljøet? 
       

 

Brandet er ansvarligt over for sine om-
givelser? 

       

 

Hvis Nokia var en person, ville du så 
kunne lide personen? 

       

 

Finder du tryghed ved dette brand 
       

 

 
 

 

 

11.  
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Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

Nokia ur 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 

svag 2 3 4 5 6 

7 

stærk 
 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet af 
denne brand extension? 

       

 

 
 

 

 

12.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

Nokia ur 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Nokia har de nødvendige 
kompetencer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at Nokia har de nødvendige res-
sourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger 
sammen med resten af Nokias produkter? 
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Passer denne extension med de tanker du 
har om Nokias brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 

 

13.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

Nokia Løbesko 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 

 
 

 

 

14.  

Nu skal du forestille dig følgende brand extension: 

Nokia Løbesko 

 

  Kun ét svar i hver linje 
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1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Nokia har de nødvendige 
kompetencer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at Nokia har de nødvendige res-

sourcer til at lave denne extension? 
       

 

Mener du at denne extension hænger 
sammen med resten af Nokias produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 
har om Nokias brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 

 

15.  

 

Spørgsmål om Lego 

Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter 
til brandet ned i boksen. 

 

  Gerne flere linjer 

 
 

 

 

16.  

 

Spørgsmål om Lego 

 

 

  

Kun ét svar i hver linje 
 
 
 

http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/


Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. 

 

172 
 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede 
kvalitet af brandet? 

       

 

 
 

 

 

17.  

 

Spørgsmål om Lego 

 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 

grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 

grad 
 

 

Hvor godt kender du dette brand? 
       

 

Dette brand er moderne og ”up to 
date”? 

       

 

Brandet introducerer de nyeste produk-
ter/features på markedet? 

       

 

Brandet tager hensyn til miljøet? 
       

 

Brandet er ansvarligt over for sine om-
givelser? 

       

 

Hvis Lego var en person, ville du så 

kunne lide personen? 
       

 

Finder du tryghed ved dette brand 
       

 

 
 

 

 

18. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  
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LEGO Barnevogn 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 
 

 

 

19. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

LEGO Barnevogn 

 

  Kun ét svar i hver linje 

 
 

 

 

20. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

LEGO Cornflakes 

 

  Kun ét svar i hver linje 
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  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 
 

 

 

21. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

LEGO Cornflakes 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Lego har de nødvendige kom-

petencer til at lave denne extension? 
       

 

Mener du at Lego har de nødvendige res-
sourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger 
sammen med resten af Legos produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 
har om Legos brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 

 

22.  
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Spørgsmål om Arla  

Nu må du gerne skrive de umiddelbare associationer du knytter 

til brandet ned i boksen. 

  Gerne flere linjer 

 
 

 

 

23.  

 

Spørgsmål om Arla  

  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 

svagt 2 3 4 5 6 

7 

stærkt 
 

 

Hvordan opfatter du den overordnede 
kvalitet af brandet? 

       

 

 
 

 

 

24.  

 

Spørgsmål om Arla  

  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvor godt kender du dette brand? 
       

 

Dette brand er moderne og ”up to 
date”? 

       

 

Brandet introducerer de nyeste produk-
ter/features på markedet? 

       

 

Brandet tager hensyn til miljøet? 
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Brandet er ansvarligt over for sine om-
givelser? 

       

 

Hvis Arla var en person, ville du så kun-
ne lide personen? 

       

 

Finder du tryghed ved dette brand 
       

 

 
 

 

 

25. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

Arla pålægschokolade 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 
 

 

 

26. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

Arla pålægschokolade 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 
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Mener du at Arla har de nødvendige kom-
petencer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at Arla har de nødvendige res-
sourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger 
sammen med resten af Arlas produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 
har om Arlas brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 

 

27. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

Arla Familierejser 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  1 
svagt 2 3 4 5 6 

7 
stærkt 

 

 

Hvordan opfatter du den overordnede kvalitet 
af denne brand extension? 

       

 

 
 

 

 

28. Nu skal du forestille dig følgende brand extension:  

Arla Familierejser 

 

  Kun ét svar i hver linje 
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  1 i lav 
grad 2 3 4 5 6 

7 i høj 
grad 

 

 

Hvis denne brand extension eksisterede, 
ville du så være tilbøjelig til at købe den? 

       

 

Mener du at Arla har de nødvendige kom-
petencer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at Arla har de nødvendige res-
sourcer til at lave denne extension? 

       

 

Mener du at denne extension hænger 
sammen med resten af Arlas produkter? 

       

 

Passer denne extension med de tanker du 
har om Arlas brand? 

       

 

Er denne brand extension let at lave? 
       

 

Tror du, at denne brand extension er hold-
bar på langt sigt? 

       

 

 
 

 


