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Förord  

 

Rapportskrivande har bidragit med en mycket lärorik process för mig. Det här var ett bra 

sätt att analytiskt tänka kring produktutveckling som grund med mina hittills uppnådda 

färdigheter i textil produktutveckling. Jag är glad över att ha fått möjlighet att tillämpa 

mina kunskaper och ge förslag till ett etablerat företag inom klädbranschen på hur de kan 

göra förbättringar inom sitt sortiment. 

 

Jag vill tacka min handledare Viveka Berggren Torell för hennes stöd och vägledning 

genom min rapportskrivande. Jag vill även tacka Abecita och modechef Charlie Mokh för 

deras samarbete och konsultation. Deras medverkan har bidragit till att rapportskrivande 

blev mer engagerande. 
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13 juni 2013 
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Sammanfattning  

 
De flesta modemärken och varumärken måste utvecklas över tid, annars riskerar de att bli 

ointressanta och inte längre attrahera sin målgrupp eller nya målgrupper. En förändring 

och utveckling måste dock ske i linje med det varumärket representerar och associeras 

med. Varumärkets identitet och image får inte försvinna i denna process. 

 

Uppsatsens syfte är att analysera hur Abecita genom en märkesutvidgning kan utvecklas 

för att nå ett nytt segment som skall utgöras av den unga trendiga kvinnan. 
 

Litteratur kring redan existerande uppbyggnad av varumärkens identitet och image har 

studerats för att efter ovan nämnda riktlinjer kunna presentera den unga trendiga kvinnan 

hos Abecita.  Sortimentanalyser och trendanalyser av material och snitt som skulle kunna 

användas i underkläder för att attrahera en mer ungdomlig målgrupp ligger också till 

grund för produktutvecklingen. 

 

Resultatet är utformning av ett nytt segment som skall utgöras av fyra bh-modeller genom 

presentation i moodboard /storyboard som kan tänkas användas till en ung trendig kvinna 

hos Abecita. 

 

Efter redovisad process är syftet att denna forskning ska visa på vilka element ett 

varumärke ska tänka på när man ska märkesutvidga sitt ursprungliga varumärke; hur ett 

redan existerande varumärke, identitet och image kan utvidga sitt varumärkesnamn 

genom ett nytt segment för att nå en ny målgrupp.  
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Abstract  

 
Most fashion brands and brands need to evolve over time, or else they risk becoming 

uninteresting and no longer attract their target markets or new markets. A change and 

development must take place in line of what the brand represents and is associated with. 

The brand's identity and image will not disappear in the process. 

 

The essay aims to analyse how Abecita through a brand extension can be developed to 

reach into a new target market that will consist of the young trendy woman. 

 

In order to theoretically design a new market, literature on existing brand image and 

identity have been studied in order to find the young trendy woman at Abecita. Analysis 

of collections and trend analysis of materials and cuts that could be used in lingerie to 

attract a more youthful target group have also been used to underpin the product 

development. 

 

The result will show the design of a new target market, which will consists of four bra 

styles through a presentation of mood board (storyboard for fashion line presentation) that 

may be used to a young trendy woman at Abecita. 

 

After the reported process the aim is to show how a brand can connect line extension with 

existing brand identity and image to reach a new younger target market. 
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1.1 Inledning 

 

De flesta modemärken och varumärken måste utvecklas över tid, annars riskerar de att bli 

ointressanta och inte längre attrahera sin målgrupp eller nya målgrupper. En förändring 

och utveckling måste dock ske i linje med det varumärket representerar och associeras 

med. Varumärkets identitet och image får inte försvinna i denna process (Kendall 2009, 

ss. 233-234). 

 

I denna rapport kommer Abecita utgöra ett konkret exempel på hur ett varumärke kan 

utvecklas mot en ny målgrupp. Abecita är ett svenskt företag som funnits på marknaden i 

cirka åttio år och har specialiserats sig på tillverkning av bad-och underkläder för kvinnor. 

De har främst riktat sig till den mogna kvinnan och detta kan relateras till deras sortiment. 

En intressant frågeställning är därför vad som krävs för att attrahera den unga kvinnan att 

vilja köpa Abecita. Denna rapport kommer därför att analysera, genom en 

sortimentanalys, hur en ny målgrupp kan nås genom en så kallad märkesutvidgning. Det 

vill säga att man utgår från moder varumärket för att utveckla en så kallad linjeutvidgning 

som riktar sig till ett nytt segment. I denna rapport utgörs detta segment av den unga 

trendiga kvinnan därför krävs en presentation av nya smaker, ingredienser, former och 

storlekar och applikationer av varumärket som skulle passa den målgruppen (Keller 2008, 

s. 575). 

 

I denna rapport kommer denna märkesutvidgning att utvecklas efter Abecitas redan 

etablerade sortiment som finns presenterat på nätet (www.abecita.se) och det sortiment 

som Abecita har presenterat hos återförsäljare nelly.se. De nya produkter som kommer att 

utvecklas och presenteras i denna text kommer att presenteras under namnet Abecita 

”Young Fashion”. Produktutvecklingen kommer att ske i samråd med en modechef inom 

mode och design i form av konsultation.   

 

Abecita ”Young Fashion” syftar inte på att bli ett varumärke för sig själv utan skall med 

denna rapport visa på ett sätt för Abecita att nå ett segment som de med dagens varumärke 

inte kan nå. ”Den professionella användningen kommer till när en ny undersökning 

presenterar ett specifikt segment av marknaden där det ursprungliga varumärket kan inte 

nå” (Kendall 2009, ss 233-234). 
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Rapporten kommer utifrån ovanstående även att analysera och diskutera hur ett 

varumärke byggs upp och utvecklas utifrån begreppen identitet och image (Keller 2008; 

Kendall 2009; Aaker & McLoughlin 2010). 

 

 

1.2  Bakgrund och problemformulering 

 

Abecita är en svensk underklädesleverantör som har etablerad marknad i Sverige och 

växande i Danmark och Norge. De bygger på en åttio årig tradition av bad- och 

underkläder efter specialistkunskap kring innovativ svensk design och dedikerad passion 

för hantverk (Abecita 2013). För att nå nya marknader som Island, Storbritannien, 

Tyskland och Polen har Abecita uppmärksammat behov kring nya sätt att attrahera nya 

målgrupper (intervju med Abecitas marknadschef 2013-04-15). 

  

För att få en förståelse av vad Abecita som varumärke utlovar genom sina produkter av 

underkläder valde jag att göra en förstudie på vad eventuella konkurrenter till dem hade 

att utlova genom sina produkter av underkläder. Jag gjorde en bildanalys om vad Abecita 

inte erbjuder i sortiment för att där kunna utläsa företagets fördelar och nackdelar i 

sortiment. För att inte beröra Abecias trogna kunder i dagsläget har jag valt att inte beröra 

företagets varumärke utan istället märkesutvidga den.  

 

Rapporten ska visa på sätt att utveckla ett nytt segment som är den unga trendiga kvinnan. 

I syfte om att analysera fram vad den unga trendiga kvinnan kan tänkas intressera sig av 

vad gäller material och snitt av underkläder. För att validitet skall gälla i rapporten 

kommer jag att studera varumärkets uppbyggnad av identitet och image. 

 

Märkesutvidgningen ”Young Fashion” ska presenteras efter konsultation med en 

modechef inom mode och design. Presentationen kommer att ske i de element som 

kommer att undersökas i processen för att utveckla nya produkter som ska utgöra fyra bh-

modeller. 
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1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera hur Abecita genom en märkesutvidgning kan utveckla 

produkter för ett nytt segment som ska utgöras av den unga trendiga kvinnan.  

 

1.4. Frågeställningar 

 

1. Vilka element ska ett varumärke tänka på när man ska produktutveckla en 

linjeutvidgning som tillhör moder varumärket av ett företag för att inte tappa 

fokus på varumärkets identitet och image? 

2. Vilka behov och möjligheter ses hos Abecita för utveckling av underkläder genom 

en linjeutvidgning? 

3. Vilka material eller snitt kan användas till en mer ungdomlig målgrupp utan att 

tappa fokus på Abecitas identitet och image som moder varumärke? 

 

 

1.5. Avgränsning 

Då uppsatsens syfte handlar om att märkesutvidga till den unga trendiga kvinnan av ett 

moder varumärke så valde jag att begränsa mig inom studier kring varumärkets 

uppbyggnad av identitet och image, för att ha förståelse om vad varumärkets identitet och 

image kring nya produkter kommer att utforma sig efter. Jag kommer att studera för-och 

nackdelar i Abecitas sortiment genom att endast beröra tillgängligt sortiment presenterat 

på nätet (www.abecita.se) och återförsäljare nelly.se.  

 

Jag kommer alltså i övrigt inte att beröra företagets marknad av befintlig målgrupp, 

strategier av marknadsföring eller övriga försäljningskanaler. 

 

Forskningen kommer heller inte att utmynna i fysisk design av kollektion utan kommer 

endast bearbeta exempel av material och snitt i underkläder som skall presenteras i 

moodboard/storyboard av fyra bh-modeller. 
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta stycke tas det teoretiska underlaget för rapporten upp. I och med att uppsatsen 

bygger på märkesutvidgning kommer relationer mellan ett varumärkes medvetande, 

identitet och image att redogöras. Begreppet linjeutvidgning kommer också att definieras. 

För att förklara hur en tänkt linjeutvidgning kan användas av Abecitas varumärke, 

kommer hjälp att tas av teorier som belyser vilka kriterier som krävs för att en 

linjeutvidgning kan appliceras.  

 

2.1. Varumärkets medvetande  

Ett varumärke bygger på ett så kallat medvetande, det vill säga vilka är de element som 

betonar varumärkets identitet i en köpares ögon för att konsumenten eller kunden ska 

kunna minnas och känna igen ett varumärke (Aaker & McLoughlin 2010, ss. 176-177).  

 

Varumärkets medvetande består av varumärkets igenkännande och varumärkets minne 

(Keller 2008, s. 54). 

 

• Varumärkets igenkännande är konsumentens förmåga att känna tidigare exponering 

av varumärket. Exempelvis kan nämnas karaktäristiska plagg som är 

återkommande för bestående varumärken såsom Levis ”501 blue jeans” eller 

Burberry ”Burberry trenchcoat”. 

 

• Varumärkets minne som är förmågan hos konsumenten för att kunna komma ihåg 

varumärket i tidigare användning av produktkategorier, eller inköp eller 

situationer.  

 

 

2.2. Varumärkets identitet  

Varumärkets identitet är ett viktigt element som bestämmer eller styr hur kunden 

associerar och uppfattar ett varumärke och som slutsats skapar en så kallad image. 

Identiteten är själen i ett varumärke. Varumärkets essens (själ) är vad den skapar för 

associationer till den riktade målgruppen. Varumärkets identitet omfattar fler olika 
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aspekter och det viktigaste av dem är kärnidentitet och utvidgad identitet.  

Kärnidentitet är en viktig grundsten i varumärkets identitet och den ska i sin funktion ge 

varumärket en vision på hur det ska uppfattas av den riktade målgruppen. En 

varumärkesidentitet skapas av varumärkets kärnvärden och associationer och varumärkets 

image skapas av konsumenter (Aaker & McLoughlin 2010, ss.186). 

 

2.3. Varumärkets image 

Ett varumärkes image delas in i två underkategorier; ”funktion prestanda” och ”abstrakt 

image” (Keller 2008, ss. 64-65).  

 

Funktion prestanda 

Funktion prestanda är en typ av image som ska tillgodose en kunds mer funktionella 

behov och kan delas in i tre typer av underkategorier, produktens kvalitet, produktens 

design av och pris på produkten.  

 

• Kvalitet är det produkten utlovar i form av produktegenskaper och hur välgjord 

produkten är i relation till hur den ska användas.  

 

• Design bygger däremot på krav av två funktioner, funktionalitet och estetik. 

 

• Priset är till för att kunden ska kunna definiera och göra associationer genom 

produktens prisklass. Därigenom kan produkten presenteras i högre medium eller 

lägre prestanda, detta för att definiera vilken typ av kund som märket riktar sig till. 

Genom varumärkets image kopplar kunden associationer till varumärket. Det är 

betydelsefullt att konsumenten har starka, fördelaktiga och unika associationer till 

varumärket (Keller 2008, ss. 56-59).  

 

Varumärkets associationer  

• Starka associationer tyder på att en stark sammanbindning är mellan varumärkets 

image och design.  

 

• Med fördelaktiga menas vad som leder till köpbeslut av en produkt i ett visst 

varumärke. Denna bygger på hur varumärkets image associerar till personligheten 
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och karaktären av varumärket. 

 

• Unik vill säga hur varumärkets image skiljer sig från andra varumärken i form av 

design och karaktär.  

 

Det är viktigt att designen av produkterna, vad varumärket utlovar genom sin image, 

uppfyller alla dessa tre ovan nämnda faktorer och beskrivna associationer för att de ska 

kunna skapa ett starkt varumärke (Keller 2008, s. 56). 

 

Abstrakt Image 

En kunds behov bygger även på psykologiska och sociala faktorer. Det är viktigt för ett 

företag att skapa en bild av vilken målgrupp som kommer att ta till sig personligheten av 

varumärket (som varumärkets identitet genom kärnvärden och associationer 

kommunicerar). 

 

Målgruppen visar på vilket valt segment av kund som kan tänkas använda produkten. Det 

vill säga efterliknar exempel bilder i varumärkets reklam, den typ av kund som produkten 

utvecklas kring för att användas av (Keller 2008, s.65).  

 

Varumärket delas in i varumärkespersonligheter. 

Dessa har stor betydelse när jämförelser ska dras av vad det är som gör varumärket unikt 

och vad som skiljer varumärket från konkurrenterna.  

 

Självuttryckande roll beskriver hur personen vill uttrycka sig genom den identitet som 

varumärket ger. 

 

Funktionell är ytterligare en form av abstrakt image som riktar sig in på varumärket 

genom kommunikation i form av produktutveckling. Denna kan genom design ha externa 

egenskaper utöver varumärkets identitet. 

 

Den sist nämnda kategorin baserar sig på den relationsbaserade rollen och det är när 

konsumenten ser varumärket eller modevarumärket som en fysisk person konsumenten 

själv vill associera sig med (Keller 2008, ss. 65-66).  
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2.2. Linjeutvidgning som vald märkesutvidgning 

Vid utveckling av varumärken kan modevarumärken välja att märkesutvidga sitt 

varumärke genom nya produkter (Kendall 2009, s. 235). 

 

Märkesutvidgning sker vid introduktion av nya produkter genom att bygga på samma 

identitet och image av ett redan etablerat ”moder varumärke”. Utvidgningen av redan 

befintligt varumärke innebär att man inte använder sig av samma namn som varumärket 

själv utan kompletterar varumärkets namn med ett extra namn bredvid (Keller 2008, s. 

491).  

 

Ett exempel på linjeutvidgning inom underkläder är Triumph som är moder varumärket 

som utvidgats med ett namn i komplement till det ursprungliga varumärkets namn, 

Triumph ”Miss Triumph” (Triumph 2013). 

 

Indelningen kan ske inom två kategorier; ”Linjeutvidgning” och ”Kategoriutvidgning” 

(Kendall 2009, s. 237).	  	  

Tabell 1 visar dom olika kategorier av märkesutvidgning. 

Linjeutvidgning (line extension) innebär att nya produkter presenteras under redan 

existerande varumärke i syfte om att attrahera nya målgrupper, vilket är den vanligaste 

formen av märkesutvidgning. 

 

Kategoriutvidgning (category extension) är den andra formen som innebär att en helt ny 

produkt presenteras till en helt annan kategori än det ursprungliga varumärkets (Kendall 

2009, s. 237). 

 

– Inom expansion av varumärken tas linjeutvidgning i större användning av redan 

etablerade varumärken och detta för att lättare kunna identifieras med nya produkter. En 

linjeutvidgning görs oftast i olika smaker, ingredienser, former, storlekar och 

applikationer av varumärket (Keller 2008, s.575).   

	  

	  

	  



	   15	  

Märkesutvidgningar sker enligt Keller (2008, s.491) i alla former efter sju generella 

strategier.  

 

1. Presentera samma produkt men i en annan form. 

2. Presentera produkter som består av varumärkets distinkta smak, ingrediens, eller 

komponent. 

3. Presentera en följeslagande produkt till varumärket. 

4. Presentera produkter som är relevanta till kundens affärsmodell av varumärke.  

5. Presentera produkter som kan vara en förväntad inkomst av företagets förväntade 

expertis. 

6. Presentera produkter som reflekterar varumärkets distinkta fördel, attribut, eller 

egenskap. 

7. Presentera produkter som kan vara en förväntad inkomst på företagets distinkta 

image eller prestige av varumärke. 

 

Vanligtvis använder modebransch experter märkesutvidgning när det ursprungliga 

varumärket med sina befintliga förutsättningar inte kan nå eller har svårt att nå ett önskat 

segment av marknaden ”Den professionella användningen kommer till när en ny 

undersökning presenterar ett specifikt segment av marknaden där det ursprungliga 

varumärket kan inte nå” (Kendall 2009, ss. 233-234). 

Linjeutvidgning formas som tidigare nämnt som komplement till ”moder varumärket” 

genom att vara en utvidgning av moder varumärkets varumärkesnamn (Kendall 2009, s. 

240). Expansionen ger ett bredare utbud för att kunna nå en större marknad under samma 

varumärkesnamn. Som exempel kan nämnas Giorgio Armani som genom linjeutvidgning 

erbjuder olika sortiment där alla är baserade på samma identitet och image av moder 

varumärke (Armani 2013). Armani är ett varumärke som genom åren har expanderat i 

olika segment, för att kunna nå olika målgrupper i klasskillnad, prissegment och ålder. 

Exempelvis Giorgio Armani	  Collezione, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani 

Jeans med mera. Det är en expansion gjord för att kunna nå olika segment av marknaden 

som det ursprungliga varumärkets ”första linje av segment”, Armani Collezione, inte 

kunde nå.  

 

Viktigast att belysa är att utvecklingen inte får gå till gränsen av förvirring hos 

konsumenten. Utvecklingen är och ska vara skapad för att förstärka det ursprungliga 
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varumärkets image och om så möjligt förgrena sig ut till nya potentiellt lönsamma 

segment. Alltså ska utvecklingen av produkten kunna kopplas till varumärkets identitet 

och inte avvika för mycket från denna (Kendall 2009, s.234). 

 

Att välja vilket segment av marknaden man ska inrikta sig på är första steget till att veta 

vilken märkesutvidgning som man ska ta i bruk enligt Anstoff (Anstoff s Keller 2008, 

s.490). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Här diskuterar Keller (2008, s.490) i figur 1 hur nya produkter kan presenteras som ovan 

nämnts av redan existerande eller nya produkter, och om deras målgrupp är existerande 

eller nya konsumenter av marknaden presenteras. 

 

Existerande produkter kan oftast tränga igenom redan bestående kundmarknader eller 

öppna upp för nya, men långsiktigt är introduktion kring nya produkter den mest 

avgörande faktorn för ett företags framgång (Keller 2008, s.490). 

 

För att kunna presentera nya produkter har man tre valmöjligheter att utgå ifrån (Keller 

2008, s. 491). 

1. Utveckla ett nytt märke, individuellt vald för den nya produkten.  

2. Produkten kan tillämpas, i former, av redan befintligt varumärke. 

3. Göra en kombination av ett nytt varumärke och redan existerande varumärke. 

 

New	  	  
Products	  

Current	  
Products	  

Market	  
Penetration	  
Strategy	  

Current	  
Markets	  

	  

New	  
Markets	   Market	  	  

Development	  
Strategy	  

Diversifaction	  
Strategy	  

Product	  
Development	  
Strategy	  
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3 Metod och materialinsamling  
Nedan redogörs tillvägagångssättet i detta arbete. 

Valda metoder var en jämförande studie för att kunna jämföra Abecitas sortiment av 

underkläders produkter efter riktlinjer av identitet och image.  

Materialinsamlingen har skett genom intervju och konsultation, bildanalys och 

produktutveckling. 

 

3.1. Intervju och konsultation 

 

En intervju med Abecitas marknadschef Kristina Hermansson och en intervju och 

konsultation med modechef Charlie Mokh presenteras nedan. 

Intervju med Abecitas marknadschef, Kristina Hermansson 2013-04-15 var i syfte om ett 

eventuellt samarbete kring företagets utveckling av bh-sortiment, vid en möjlig 

linjeutvidgning. 

 

Intervjun med Abecitas marknadschef byggde på en ”omvänd tratt-teknik”(Patel & 

Davidson 1991, s. 65). Vilket innebar att jag först gav specifika frågor inom den del 

aspekt jag ville arbeta kring för att sedan avsluta med övergripande frågor. Det vill säga 

jag hade innan mötet förberett en powerpoint presentation. Powerpoint presentation 

presenterades i bild- och text, rubriker och frågor. 

Frågorna berörde bakgrund, problemformulering, metod, preliminärt syfte och 

övergripande frågeställningar. Som bakgrund och problem tog jag upp vad jag ansåg vara 

en lucka i deras sortiment. Jag ansåg det finnas en lucka när det gäller deras underkläder i 

bh-typer. Underkläderna presenterades i bilder som visade på stora storlekar, för lite 

färger och klassisk design. För syfte och frågeställning presenterade jag hur min studie, 

efter studier på sortiment av produkter, skulle visa på ett annat segment av kund som de 

inte verkar nå. Forskningen skulle studera material och snitt i vad Abecita inte säljer men 

kan tänkas sälja till en köpstark målgrupp som i detta fall är den unga trendiga kvinnan. 

 

Under den muntliga intervjun var strukturen av frågorna öppen det vill säga att 

svarsutrymmet lämnades fritt för Kristina; hon kunde diskutera inom vida ramar kring 

möjligheter av utveckling i deras underklädessortiment.  
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Marknadschefen godkände projektsamarbetet och tillhandahåll Abecitas företagsprofil för 

2013. I materialet ingick även försäljningskatalog för inköpare för år 2013. Jag fick även 

en fysisk presentation av företagets alla produkter presenterade efter nyheter, typer och 

tillbehör.  

 

För att uppnå en så hög validitet som möjligt kontaktades även en auktoritet inom mode 

och design. Genom intervju och konsultation med en modechef, Charlie Mokh har 

jämförelse gjort med information hämtad ur teoretiska referenser presenterade av Keller, 

Kendall och Aaker & McLoughlin. Detta för att på ett enkelt sätt kunna jämföra 

teoretiska föreställningar med verkliga erfarenheter som kan hänföras till mode 

marknaden i bland annat Italien och Sverige.  

 

Intervjun och konsultation med modechef Charlie Mokh 2013-05-20 var utformad med 

förberedda frågor innan intervjun. Jag utgick efter väl utformade frågor som gick efter 

inbördes tur och ordning (Patel & Davidson 1991, s. 62). Detta bidrog till att mötet inte 

gav några spontana frågeställningar under intervjuns gång. Strukturen på frågorna var 

dock fri, det vill säga att svarsutrymmet lämnades öppet för Charlie att diskutera i stora 

ramar. Jag frågade specifika frågor om utformning av bh-typer efter målgrupp. Jag var 

intresserad av hans vision av en linjeutvidgning det vill säga en kategori av 

varumärkesutvidgning. För att sammankoppla i en sådan form av produktutveckling som 

kan återkopplas till Keller, Kendall och Aaker & McLoughlins teorier. Jag tog även upp 

frågor rörande hans vision av ung kvinna och mogen dam i design vad då gäller 

utformning av underkläder i form av bh-typ.  

 

3.2. Bildanalys 

Bildanalyser togs i bruk för att överskådligt få en inblick i vad Abecita har för identitet 

och image av produkter, för att kunna förstå och upptäcka vilka element som behövs för 

att utveckla en linjeutvidgning. Sortimentanalyser av Abecita, Triumph, Chantelle Paris, 

Victoria Secret och återförsäljare nelly.se var viktiga att studera för att kunna se snitt och 

material som Abecita inte har.  
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För att förstå vad Abecita kommunicerar måste varumärket analyseras efter riktlinjer av 

identitet kring associationer och kärnvärden, (jfr Keller 2008 teoretisk referensram, s. 12). 

För att utveckla nya produkter måste man förstå och kunna tillämpa rätt associationer av 

varumärke och rätt värden av varumärke efter vad varumärket synliggör i sin image, (jfr 

Keller 2008 teoretisk referensram, s.13). För att Abecita ska kunna inspireras av en 

linjeutvidgning måste tidigare härledd teoretisk referensram påvisa på en möjlighet eller 

behov sett hos företaget, i form av fördelar och nackdelar med studerat bh-sortiment hos 

Abecita, (jfr Keller 2008 teoretisk referensram, s.13). För att skapa förslag till en möjlig 

linjeutvidgning, som kan vara det Abecita kan inspireras av vid en tänkt linjeutvidgning, 

kommer figur 1 (jfr fig.1 teoretisk referensram, s. 16) och mallen utformad av sju 

generella strategier i märkesutvidgning att utnyttjas vid sortimentanalys, (jfr Keller 2008 

teoretisk referensram, s. 15), samt intervjun och konsultation (jfr intervju med 

chefsdesigner 2013-05-20, ss. 21-22) Charlie Mokh.   

 

Sortimentanalys på underklädesföretag analyserade efter produktsortiment presenterade 

på internet. Triumph, Chantelle Paris, Victoria Secret och återförsäljare nelly.se valdes att 

studeras efter deras sortiment av bh-modeller. Denna studie togs i bruk för att enbart visa 

på vad som differentierar dessa underklädesföretag från Abecitas sortiment av material 

och snitt genom kvalitet, design och pris (jfr Keller teoretisk referensram, s.12). 

Deras bh-sortiment har granskats med utgångspunkt i snitt(form och storlek) av kuporna i 

utformning och i materialval. Triumph och Chantelle Paris användes för att i syfte visa på 

vilka typer som skiljer dem åt från Abecitas sortiment. Victoria Secret var i syfte om att 

studera vilka möjliga modeller som skulle tänkas attrahera en mer ungdomlig målgrupp. 

Återförsäljare nelly.se valde att studeras för att sammankoppla med vad Abecita i 

dagsläget presenterar för modeller till en köpstark målgrupp av 19-24 år (jfr intervju med 

Abecitas marknadschef 2013-04-15, s. 23). 
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3.3. Produktutveckling 

 

Märkesutvidgningen Abecita “Young Fashion” ska utgöra en extern produktsegment hos 

Abecita genom att utbudet av de nya produkterna ska tilltala en annan målgrupp än vad 

moder varumärkets identitet och image representerar. Detta för att kunna tillämpa en 

vision av praktisk utveckling i form av nya produkter. 

Produkterna ska utgöra en så kallad moodboard/storyboard i form av 4 bh- modeller 

baserade på Abecitas varumärke när det gäller identitet och image. De utvecklas i de 

grafiska programmen Adobe Illustrator och i Adobe Photoshop, med målet att presentera 

produktionsskisser som följer vilka trender gäller vår/sommar 2014 efter epok inspirerad, 

material, färg och tryck i mönster inspirerad. WSGN var den mest essentiella trend 

hemsidan som valdes att analyseras. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1. Frågeställning 1 
I detta avsnitt besvaras första forskningsfråga ” Vilka element ska ett varumärke tänka på 

när man ska produktutveckla en linjeutvidgning som tillhör moder varumärket av ett 

företag för att inte tappa fokus på varumärkets identitet och image?”. Genom att gå 

igenom de olika element ett varumärke har i identitet och image analyseras hur de olika 

aspekterna hör ihop med befintligt sortiment. Det var främst intervjun med Charlie Mokh 

som gav information om detta. 

 

         4.1.1. Utveckling av linjeutvidgning 

Linjeutvidgning utvecklas efter behov när ett redan existerande varumärke inte kan nå ett 

specifikt segment av marknaden de vill nå (jfr Kendall 2009 teoretisk referensram, s 15). 

Denna produkt utvecklas då efter ursprungligt varumärkes identitet och image. Viktigt är 

att utvecklingen sker inom samma ramar av kärnvärden och associationer som varumärket 

ursprungligen har (jfr Keller 2008 teoretisk referensram, s 12). Detta för att inte förvirra 

varumärkets ursprungliga segment utan istället attrahera en helt ny typ av segment (jfr 

fig.1 teoretisk referensram, s.16). 

 

         4.1.2. Ramar för produktutvecklingsprocessen  

Enligt Charlie Mokh sker märkesutvidgningen av linjeutvidgning utifrån vad ett 

ursprungligt varumärke (moder varumärke) vill säga och uttrycka, i andra former men 

inom samma varumärkesidentitet, för att kunna nå ett segment som varumärket vanligtvis 

inte kan nå, och skapa en större marknad och bredare/vidare kännetecken av varumärket. 

Charlie Mokh anser att linjeutvidgning skall presentera moder varumärket med en annan 

vision som är riktad till en annan typ segment men den skall hålla varumärket identitet 

och image och vad moder varumärket står för. Enligt Charlie går man alltid tillbaka på 

vad varumärket är eller vad den presenterar som filosofi, identitet och image i det fysiska 

och mentala. Detta föra att anknyta linjeutvidgning till moder varumärket så att en 

linjeutvidgning ska kunna anknytas till moder varumärket under samma tak men riktad 

mot ett annat segment, till exempel målgrupp.  
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Mokh hänvisar till att studier ska ske kring ett företags identitet, karaktär och image, 

självfallet också av deras produkter i sortiment, för att dra nytta av vissa karaktäristiska 

plagg eller egenskaper för att kunna tillämpa/associera i nya former och aspekter. Detta 

för att kunna utforma och anpassa linjeutvidgning till det segment de nya produkterna ska 

inriktas till men fortfarande associera till det ursprungliga varumärket. Charlie Mokh 

nämner exempel som karaktäristiska produkter (ikoniska produkter eller egenskaper). Att 

en ikonisk produkt är den produkten som associeras till varumärket och kunden känner 

igen över tid. Han nämner exempel som 501 blue jeans för Levis eller en ikonisk 

egenskap som tryck/mönster för Cavalli.  

 

Chefsdesigner Charlie Mokh konstaterar att för att designa nya produkter eller utveckla en 

design av en produkt måste man ha i åtanke vad varumärket står för och har för identitet 

och image. Det vill säga djupa studier måste göras i existerande varumärke för att kunna 

definiera vad de är, har varit och ska vara.  

 

Charlie Mokh konstaterar att varje segment, som denna process ska analysera studier av 

en ungdomlig målgrupp, har sina egna karaktäristiska drag som tyder på vad varumärket 

eller målgruppen är. Det finns vissa karaktärer som design av en produkt eller material 

eller mönster som kunden måste kunna associera sig till. Han understryker detta med att 

dra exempel av Giorgio Armani som ”minimalistisk”, Dries Van Noten som 

”intellektuell” eller Christian Dior som ”glamour” elegant. 

 

Charlie Mokh nämner att även i andra produkter såsom vissa sport-produkter måste man 

ta hänsyn till det funktionella när det gäller identitet, exempelvis Speedo som är 

specialiserade inom simning och som har speciell textil och former för att kunna glida 

bättre i vatten. 

 

Därmed måste studier på varumärket ske efter vad den har för identitet, karaktär och 

image och var den befinner sig idag: är den nybörjare, nystartad eller har den en historia? 

För att kunna utforma efter alla de här element som är jätteviktiga för att kunna behålla en 

typ association hos kund.  
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Mokh visar på exempel i betydelsen av den tekniska biten hos produkter vid presentation i 

design och form, färg och material. Att det är viktigt att dessa associationer i slutsats ska 

gå till varumärket för att göra den unik alla andra varumärken.  

 

Mokh berättar vidare att man måste studera vad eventuella konkurrenter erbjuder och vad 

de har för fördelar och nackdelar i sortiment. Studier kring varumärkesportfölj efter 

prisklass och om den har olika kategori typer av produkter som exempel bastionsmärken, 

flanker märken, prestigemärken och fightermärken. Det är enligt Charlie olika typer som 

definierar vad för typ design och kollektion man måste gå efter för att definiera innehållet 

och uppdelning på en kollektion man sedan ska utforma för att kunna nå en större yta av 

målgrupp/segment. Studier kring trender i form av material, mönster, detaljer, färg, tryck 

och siluetter som måste anpassas till varumärkets bakgrund. Detta för att betona det 

innovativa som är för varje säsong.  

 

4.2. Frågeställning 2 

I detta avsnitt besvaras andra forskningsfrågan ”Vilka behov och möjligheter ses hos 

Abecita för utveckling av underkläder genom en linjeutvidgning?” genom att inleda med 

riktlinjer diskuterade med Abecitas marknadschef. 

 

        4.2.1. Abecitas vision efter intervju med Abecitas marknadschef 

Abecitas utvidgade identitet utgår från kärnidentiteten som presenterar varumärkets 

associationer och kärnvärden i vision av varumärkets image. Detta för att skapa en vision 

om målgrupp vilket Abecita valde att uppdatera 2013 i ”Visionen är att följa varje kvinna 

genom livet” (Abecita 2013). Visionen vill företaget nå med sin nylanserade e-handels 

hemsida. 

 

Kristina Hermansson, Abecitas marknadschef, (intervju 2013-04-15) anser att den 

abstrakta image Abecita har är lite för begränsad. Hon konstaterade under intervjun att ”vi 

har även en köpstark yngre målgrupp hos återförsäljare nelly.se som är mellan åldrarna 

19-24” (intervju med Abecitas marknadschef 2013-04-15).  

 

Den uppdaterade visionen har således visat på ett behov hos Abecita av att nå ett nytt 

kundsegment.  
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         4.2.2. Abecita i kärnvärden 

Abecita presenterar i sin företagsprofil 2013 en tabell med termer av kärnvärden kopplade 

till Abecitas varumärkessjäl. Kärnvärden presenterade utgår från Abecita som 

kärnvarumärke i termer av feminin, funktion, eco-tänk, ärlig, proaktiv, specialister, 

hantverk, svensk, arv, familje ägt, passform, komfort och design. 

 

        4.2.3. Abecita i sortiment av bh-modeller på abecita.se och återförsäljare 

nelly.se 

Abecitas bh-sortiment presenterade på abecita.se var modellerna mjuk bh, t-shirt bh, 

balconette, sport-bh, bandeau bh, party-push, amnings-bh och protes-bh. Hos 

återförsäljare nelly.se erbjöd de bara utbudet av t-shirt bh, balconette, push-up och mjuk-

bh av bh-modeller. Det kan också konstateras att hos återförsäljare nelly.se var 

produkterna presenterade mer till en funktionell användning eftersom de inte var så 

uttrycksfulla i design och estetisk utformning utan konsekvent minimalistiska i färre bh-

modeller presenterade enbart i kärn/bas färger som svart och vit.  

 

På nelly.se kommunicerar dem enbart basmodeller efter materialvalen och 

materialkombinationer av polyamid, elastan eller polyamid, elastan och bomull.  

 

Som ytterligare sortiment kan dock nämnas deras accessoarer som är anpassade 

axelremmar till bh-sortimentet vara i utmärkande egenskaper som bland annat axelrem i 

vaddering av silikon och silikon vadderade inlägg för bh. 

Detta kan ses som en utvecklande faktorer för bh-modeller med dem de inte har hos 

återförsäljare nelly.se. Genom vaddering av silikon inlägg kan alternativa bh-modeller av 

push-up utvecklas. Vadderade eller demi (alternativ t-shirt) bh kan utvecklas som 

modeller och även en bustier med utmärkande axelremmar i silikon. De utmärkande 

axelremmarna i silikon kan även utvecklas att anpassas efter en multifunktionell bh-

modell som Abecita visat sig sakna i sitt sortiment. 
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4.3. Frågeställning 3 
 

Sista avsnittet behandlar uppsatsens sista forskningsfråga ”Vilka material eller snitt kan 

användas till en mer ungdomlig målgrupp utan att tappa fokus på Abecitas identitet och 

image som moder varumärke?” . I detta avsnitt kommer processen att synliggöras i en 

bild-och textanalys (sortimentanalys) grundad på Abecitas bh-sortiment presenterat hos 

återförsäljare nelly.se. Efter denna kommer jämförelser att dras efter sortiment studerade 

hos tidigare nämnda underklädesföretag och Abecita i vad Abecita är utmärkande i och 

vad de saknar i bh-sortiment. Dessa fördelar och nackdelar skall sedan nedan utformas i 

två stycken moodboards/storyboards och produktionsskisser där bh-modeller efter 

material och snitt som kan tänkas användas till en mer ungdomlig målgrupp ska 

presenteras efter studerade trender vår/sommar 2014. 

 

        4.3.1. Abecitas konkurrenter Triumph och Chantelle Paris 

Analyser gjorda hos Triumph visade på typer av bh som bh-modell med bygel, utan 

bygel, vadderade, ovadderade, multifunktionella och axelbandlösa. Modeller som t-shirt 

bh, push-up, bh maximizer, balconette bh, stora kupor E+, minimizer, sport bh, 

amningsbh, corsage, body, tops/shirts. 

 

Analyser gjorda på Chantelle Paris visade på typer av bh som t-shirt bh, demi(sömlösa 

och detaljrik modell), push-up, underwire(täckande byst modell), plunge(v-ringat), 

unlined(formbar efter brösttyp modell), wire-free(bygellös), strapless(axelremlös), 

convirtible and racer backs (multifunktionell modell), minimizer(täckande effekt på 

bysten vid användning). 

 

Bh-modellerna som fattas men kan tänkas attrahera en ungdomlig målgrupp hos Abecita, 

var bland annat bustier(torsolett), demi bh-modell, fler modeller av push-up bh. Bygel bh-

modeller som i passform smickrar eller täcker eventuella brösttyper. Abecita har ett flertal 

bh-modeller på sin hemsida (Abecita 2013) som de otydligt presenterar genom 

obenämnda modeller som exempel multifunktionell bh. 
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       4.3.2. Kollektioner i varumärkespersonligheter av Victoria Secret ung kvinna 

Analys av Victoria Secret kollektioner utifrån abstrakt image och funktion prestanda 

visade att produkten 

”Very sexy” är utsedd till världens ledande push-up modell efter funktionen av plysch 

vaddering och väl anpassad utformning av urringning(coverage=täckning) som en ung 

kvinna efterfrågar vid ett köpval.  

”Body by Victoria” har i funktion att vara fodrad efter passform av bröstens egen form 

där det som är modellens utmärkande egenskap är att den är tillverkad av en sömlös, len 

eller i komplement med spets i val av textila material. 

”Dream Angels” har som abstrakt image att vara deras romantiska kollektion. Funktionen 

är i denna kollektion remmar av mikrofiber, borstat foder i kuporna för en len känsla av 

textilt material. Materialet beskriver en funktion prestanda i att ha tillverkas i en ultra lätt 

vaddering för en känsla av lätthet. 

”Fabulous by Victoria´s Secret” funktion prestanda är att vara formbar efter anpassad 

bröst typ för en specifik urringning av form individuellt från bröst till bröst. I abstrakt 

image visar den inte på några uteblivna veck förutom att vara mjuk i textil och med 

utmärkande små detaljer i färg och tryck. 

”Bombshell” har i funktion av att ha lager på lager av vaddering, att ha en borstad inner 

kupa för en mjuk känsla. Även som abstrakt image erbjuda i anpassade klyvningar som 

trycker upp bysten efter utbytbar push-up modell som kan kompletteras med en utbytbar 

uttrycksfull multifunktionell rygg. 

”Cotton lingerie” har i funktion av att vara en bas produkt i mjukt bomulls material. Dess 

abstrakta image är att vara prisvärda och utmärka sig i pastell färger och uttrycksfulla 

tryck. 

”The showstopper by Victoria´s Secret” har i funktion att vara för en specifik 

urringning(coverage=täckning) i super mjuk fodring av kupa och vadderade remmar för 

en hel vardags användning. I abstrakt image utmärker den sig i att vara en osynlig modell 

av underkläder som med en len och mjuk textil är tillverkad sömlös. 

”VSX-Victorias´s secret sport” utmärker sig i abstrakt image genom att utgå efter 

varumärkets kärnvärden av material, integritet och stöd som moder varumärke Victoria 

Secret utlovar i form av sina produkter genom sitt etablerade varumärke. 
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 4.3.3. Sortimentanalys av Abecitas modeller hos återförsäljare nelly.se 

Figur 2 och 3 som presenteras nedan är från Abecitas bh-sortiment presenterat hos 

nelly.se. Sortimentanalysen skall synliggöra vad som utmärker Abecita och vad de saknar 

för en mer ungdomlig målgrupp (jfr intervju med modechef Charlie Mokh, s.23). Detta 

görs genom texterna bredvid bilderna. 

 

Abecita har många fler produkter på sin hemsida men de presenterar endast dessa på 

nelly.se som är enligt Abecitas marknadschef deras köpstarka målgrupp av 19-24 åringar 

(intervju med Abecitas marknadschef 2013-04-15). 

 

Värderingarna av vad som är positivt respektive negativt utgår från vad som har 

diskuterats i resultatdelen om konkurrenternas sortiment riktat till yngre kvinnor. 
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Figur 2. Abecitas sortiment analys 1. 
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Figur 3. Abecitas sortiment analys 2. 



	   30	  

Linjeutvidgning Abecita ”Young Fashion” efter Abecitas ursprungliga identitet och 

image. 

Här nedan presenteras figur 4 och 5 utifrån det visuella resultatet Abecitas ursprungliga 

identitet och image av produktutvecklingen i diskussionen.	  

 
Figur 4. Bas underkläder (lingerie basic) inspiration prototyp 001. 
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Figur 5. Mode underkläder (fashion lingerie) prototyp 002. 
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5.Resultatdiskussion 
 

Avsnittet inleds med en skildring från Keller, Kendalls och Aaker & McLoughlins teorier 

av ett varumärkes identitet och image och linjeutvidgning, där jag utifrån empiri visar på 

Abecitas nuvarande identitet och image och befintligt sortiment. Även teorier gällande 

kriterier och utveckling av en linjeutvidgning används för att diskutera vad Abecita 

saknar i befintligt sortiment för att attrahera en yngre målgrupp.  

 

     5.1. Element att tänka på vid utveckling av linjeutvidgning för Abecita  

Abecitas varumärkessjäl presenteras i form av deras produkter, vad de utlovar i form av 

kvalitet, design och pris. Produkterna visar på sin kvalitet genom att de uppfyller krav på 

produktegenskaper, det vill säga hur välgjord produkten är i relation till hur den skall 

användas. I Abecitas utformning av design är det enligt Kellers teorier (jfr Keller 2008 

teoretisk referensram, s. 12) viktigt att visa på två funktioner, funktionalitet och estetik. 

 

Funktionalitet 

Detta är mycket individuellt från kropp till kropp. Varje kvinna har särskilda behov efter 

sin egen kroppstyp. Pia Anjou, designer på Abecita, säger: ”Det handlar om att utgå från 

hur olika kvinnors kroppar ser ut och fungerar”(Abecita 2013). 

 

En marknadsundersökning från Abecitas företagsprofil 2013 presenterade associationer 

härledda till målgrupp med begrepp som äldre, damigt, tantigt och medelålders. Medan 

associationer härledda till produkt kopplades till bygelllös, kvalitet och funktionell. 

 

Visionen Abecita vill nå med sin nylanserade e-handels hemsida är, som nämndes i 

resultatdelen, att följa varje kvinna genom livet. Detta försöker de framställa med 

varumärkets image i icke funktionell form (abstrakt image) och funktionell form 

(funktion prestanda) (jfr Keller 2008 teoretisk referensram, s. 12).  

 

Att Abecita främst utvecklats inom ramen för funktionell form kan ha bidragit till att 

deras icke funktionella (abstrakta image) har gått åt fel håll (se intervju med Abecitas 

marknadschef 2013-04-15, s. 24). 
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Abecita har, som togs upp i resultatdelen, enligt marknadschefen Kristina Hermansson 

kapacitet och potential att nå en bredare målgrupp, ”att följa varje kvinna genom livet” 

(jfr intervju med Abecitas marknadschef 2013-04-15, s.23). Detta är inte bara i relation 

till ålder utan målet är att Abecita skall vara ledande specialister inom hantverk när det 

gäller bad-och underkläder och ledande inom innovativ svensk design för kvinnor med en 

passion för perfektion (Abecita 2013 företagsprofil). För detta krävs att associationer som 

kan härledas till varumärket byggs ut båda när det gäller aspekter av abstrakt image och 

funktionell image, för att kunna utvecklas inom andra former men under samma 

varumärkesidentitet (jfr intervju modechef Charlie Mokh 2013-05-20, s. 21).  

 

Abecita bygger på funktion prestanda i alla element och visar detta på samma nivå i form 

av kvalitet, design och pris. 

 

Estetik 

När det gäller den estetiska aspekten av plagg visar Abecita ett bas sortiment genom att 

erbjuda få färgurval och stort urval av stora storlekar. När det gäller kvalitet som tidigare 

nämnts att företaget utgår från hur olika kvinnors kroppar ser ut och fungerar (Abecita 

2013). 

Abecita visar i sina produkter främst funktionella plagg som utgår från ett bas-sortiment 

av färg-urval och en design som anknyter till tidigare trender, idag burna av äldre damer. 

Detta syns exempelvis i val av spets, kupform och kupstorlek (material och snitt)(Abecita 

2013). ”Riktiga underkläder är ett gediget hantverk, därför kompromissar man inte när 

det kommer till funktion och kvalitet. Den långa traditionen och erfarenheten har gett 

Abecita sin specialistkunskap, som man sedan kombinerar med innovativ svensk design.” 

(Abecita 2013). Enligt Pia Anjou, designer på Abecita, är Abecita innovativa inom svensk 

design därmed kan konstateras att deras estetiska roll i design är innovation kring svensk 

design i utformning av underkläder som kan tolkas minimalistisk.  

 

Prisklass 

Abecitas produkter skall visa på en viss prisklass för att företagets målgrupp ska kunna 

tolka i vilket prissegment de rör sig: Erbjuder de produkter i högre, medium eller 

produkter efter en lägre prestanda? Abecita visar på sina produktpriser på nätet 

underkläder i ett mellan prissegment, som stegras från billigaste pris 159 kr upp till 599 

kr, efter högst prissatt bh. Därmed blir det inte så klart för kunden vilken kvalitet kläderna 
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har.  

 

Image 

Abecitas abstrakta image är varumärkets personlighet. Den har en självuttryckande roll 

och en funktionell eller relationsbaserad roll hos kund/målgrupp. I Abecitas egna 

presenterade marknadsundersökning ”Marknadsundersökning abecita vinter 2011-2012” 

visar Abecita undersökningen i sin företagsprofil 2013 att märket ska uttrycka: 

Ärligt: Uppriktigt, äkta, jordnära, familjeorienterat, småstad 

Kompetent: Teknisk, pålitlig, riskfritt, funktion 

(Vilket stämmer med en målgrupp som värderar bekväma och funktionella modeller.) 

 

Abecitas image visas utifrån vilka starka, fördelaktiga och unika associationer som kan 

tolkas in hos Abecita som existerande varumärke. Med starka visar företaget att de har en 

stark koppling mellan design och varumärkets image. Med fördelaktiga är Abecita ett 

trovärdigt köpbeslut hos konsumenter genom att de har ett bra rykte i funktion och en 

historik bakgrund i utformning och utveckling av underkläder. (jfr intervju med Charlie 

Mokh 2013-05-20, s. 22) Unik är då hur väl Abecita skiljer sig från andra varumärken i 

former av design och karaktär (jfr fig. 2 och fig.3 , ss. 28-29).  

 

Genom att Abecita idag stämmer överens med en målgrupp som värderar bekväm och 

funktionell som varumärkespersonlighet (Abecitas företagsprofil 2013) är det genom 

koppling till och relation till dessa varumärkespersonligheter som produkter för den nya 

målgruppen förväntas få fördelaktiga associationer vid köpval.  

 

Karaktäristisk produkt (ikonisk produkt) 

Det är viktigt att en stark medvetande grad gäller hos Abecita när man vänder sig till sin 

nya målgrupp. Här kan bland annat användas karaktäristiska produkter, som enligt 

tidigare forskning presenterar ett varumärkes medvetande (jfr Aaker & McLoughlin 2010, 

s.11). Sådana produkter utgår från varumärkets själ i senare tider av utveckling. 

Karaktäristiska produkter (ikoniska produkter) är de som förblir kännetecken för 

varumärkes-namnet. Existerande ikonisk produkt hos Abecita, är ”lilla undret” (Abecita 

2013), vilket är en bh-modell hos Abecita som kännetecknas som bygellös eller mjuk-bh i 

modell. Den säljs inte i mer än två material, spets och polyamid/elastan eller 



	   35	  

polyamid/bomull/elastan men erbjuds i ett brett färgurval som är i tidigare trenders färger, 

samt i en storlek (snitt) av bh som är i en storlek av ”one-size” (Abecita 2013). 

 

Som tidigare nämnts visar Abecitas marknadschef (intervju med Abecitas marknadschef 

2013-04-15) på en varumärkespersonlighet av ärligt och kompetent. Ärligt relateras till 

uppriktig, ärlig, jordnära, familjeorienterat och småstad. Kompetent härledds till teknisk, 

pålitlig, riskfritt och funktion. Slutsatsen är att med dessa fördelaktiga och unika 

associationer av varumärket är Abecita som image en konkurrent med starka 

associationer. Blir de ännu starkare genom att design förstärker deras image ytterligare då 

kan en breddare utveckling ske efter deras abstrakta image. Enligt Abecita kan den 

abstrakta imagen utvecklas för att passa deras vision av att följa varje kvinna genom livet 

men inom fler åldersgrupper. 

 

     5.2. Diskussion av val gjorda under produktutvecklingen  

Utformningen utgick efter att hålla fast vid och framhäva Abecitas värden i vad en ung 

vill ha. Abecitas värden sammankopplades efter Abecitas utmärkande 

varumärkespersonlighet funktionella men i en mer trendinspirerad estetisk utformning 

kring deras kärnvärden av kärnidentitet. För att härledda det funktionella i produkten som 

synliggjorts i tidigare studerat sortiment av Abecita valdes utformningen ske kring deras 

mjuka-bh presenteras i figur 4. ”Inspiration prototype 001” som ska framhäva Abecitas 

varumärkessjäl i materialval och materialkombinationer som kan sammankoppla fler 

associationer härleda deras varumärkesnamn (jfr Keller teoretisk referensram, s. 11).  
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Figur 6. Prototyp 001 mjuk bh (bygellös). 

 

 

Figur 6 ovan utgår från modelltyper som trender vår/sommar 2014 och föreslår för en mer 

ungdomlig marknad. Ovan presenteras en bas form av bh typ för den unga marknaden i en 

triangelform som skall skapa en lätt, klassisk och förenklad estetisk utformning.  

Med på-och avtagbara vadderingar förse en enkel stil med element av funktionalitet. 

Designen ska visa på en blygsamhet (anspråkslös) i personlighet medan grafisk spets och 

geometriska former som har influerats från 1930-talet. 

 

En passande trosa till denna bh prototyp skulle vara formade efter boy shorts (boxers 

alternativ hipsters) i en bekväm stil och sömlös innovation designade för att höja 

(förbättra), lyfta och skapa en rundare stuss men med en rolig och stark färg för att 

attrahera den samtida(nutida) marknaden. 
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Figur 7. Prototyp 001 färg pantone. 

 

Figur 7 visar färgerna som är inspirerade efter vilka trender är bas för vår/sommar 2014. 

Tanken var att presentera en bas produkt med ett utbud av bas färger i natt svart, krita och 

grå med ljusa toner av lila och rosa som säsongens färger (WGSN 2013). 

 
Figur 8. Prototyp 001 material. 

 

Figur 8 visar transparent chiffon som materialval två som valdes för att visa att det var en 

avgörande faktor sett hos Abecitas sortiment (jfr fig.2 och fig. 3, ss. 28-29) att vara en 

begränsning. Den kan tillverkas i silke eller rayon. Genom att kombinera transparens med 

Chiffon 
Spets 
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spets i materialval framhäver man inte bara en sportig design av bas modellen mjuk-bh 

(fig.6) utan också en modell av underkläder som kan associeras till en bh-modell av högre 

prisklass. Spets ska utföras i linne, silke eller bomull med tekniken manuell vävning. 

 

Figur 5 visar på tre typer av mode inriktade bh-modeller. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 9. Prototyp 002 demi bh. 

 

Figur 9 visar ”Pretty Demi-bra” som är en t-shirt-och fransk inspirerad fin modell som är 

ovadderad i modell. I demi modellen av bh skall spets eller transparent mesh väljas för att 

utforma nätta linjerfomer. Denna modell kan ses som ett alternativt val till en glamour 

push-up modell. 
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Figur 10. Prototyp 002 multifunktionell bh. 

 

Figur 10 visar bh-modellen som beskrivs med funktionellt korsade axelremmar. ”Bold 

Multyway”(uttrycksfull multifunktionell) är en bh-modell i blandade färgval av lila 

axelrem och rosa bh kupa. Modellen är formbar för en vardag som förser en t-shirt med 

mjuka linjer. Den modellen av bh är estetiskt inspirerat av simkläder. Med en uttrycksfull 

färg-kontrast och linjer i kontrast kan denna multifunktionella modell i axelremmar 

anpassas på urringningar för modeplagg. 
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Figur 11. Prototyp 002 bustier bh. 

 

Figur 11 visar ”Moulded Long-Line” som är en bh modell som är inspirerad bustier och 

som skall ge en formbar siluett. Modellen anpassas med lätt förstärkta kupor i syfte om att 

smickra bysten vid en mjukare urringning som kan dekoreras i spetsmaterial eller tryck i 

mönster. 

 

Figur 5 ska omfatta genom att framhäva Abecitas kärnvärden inom moder-varumärket av 

figur 9 som ska synliggöra kärnvärdena feminin och ärlig efter passform och komfort av 

varumärket Abecita. Figur 10 ska synliggöra deras värden av funktionell, proactive och 

design och figur 11 ska synliggöra Abecitas kärnvärden kring komfort, svensk, arv och 

passform. 
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Figur 12. Prototyp 002 material. 

 

Figur 12 visar valen av textilier från vänster spets, ”SP.003”, som ska vara mönstrade. 

Ska tillverkas och presenteras i materialval linne, silke eller bomull. I mitten visar modell 

”T.008” på tyll material som komplement till materialvalen presenterade ovan, genom att 

vara en dekorativ detalj som i exempel figur 11. Tyll kan vara textil fiber av bomull eller 

silke. Och sista material kodad ”C.001” beskriver chiffon och som kan mönstras som i 

figur 9 med nätta linjer i komplement till formen av bh. Chiffon är tillverkad av silke eller 

rayon. Mesh är en transparent utformning av textilt material som kan tillverkas efter 

majoriteten av textil fiber men presenteras ovan i form av tyll. 
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Figur 13. Prototyp 002 färg pantone. 

 
Figur 13 visar på färgvalen som trend vår/sommar 2014 beskriver de moderiktiga i form 

av lager på lager av blå-violett, ettrig pastell gul och förhöjda gröna nyanser. Mode 

nyanserna skall ge en proaktiv känsla med en somrig hallon palett i komplement till kelp 

grön. 
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6.Slutsatser 

 
Här besvaras rapportens forskningsfrågor efter hur väl syftet med undersökningen har 

uppnåtts. 

 
De element som man behöver tänka på när man ska produktutveckla en linjeutvidgning 

och som har diskuterats i rapporten är varumärkets själ som är detsamma som identitet 

och image som är uppdelat i funktionalitet och estetik kring design.  

 

När det gäller identitet är det viktigt att tänka på vad varumärket i kärnidentitet vill 

uttrycka i former av kärnvärden och associationer. Dessa kärnvärden som företaget byggt 

varumärkets grunder på och strävar efter att utlova sina kunder i produktsortiment. 

Abecita har kärnvärden som exempel feminin, ärlig och funktionell som utgör dom som 

moder varumärke. För att dessa ska framgå i produktutveckling av nya produkter för nya 

marknader ska varumärken ha i åtanke att utveckla nya produkter eller samma produkter i 

sortiment efter det moder varumärket har som essens vilket är kärnidentiteten i form av 

varumärkets själ. Utvidgad identitet är det som senare ger visionen hos kund i former av 

image. 

Angående image måste nya målgrupper ha uppfattat det varumärket vill associeras till 

genom deras kärnvärden men genom vad produkterna utlovar i kvalitet, design och pris. 

För att kunna bilda starka, unika eller fördelaktiga associationer ska en stark abstrakt 

image ha implementerats i design av produkter. För att om en stark sammanställning skall 

kunna återkopplas funktionalitet och estetik av ett varumärkes image ska kunden ha 

utformat en stark självuttryckande roll, relationsbaserad roll eller funktionell roll vid 

köpval.  

 

Efter sortimentanalysen kan konstateras att Abecita är i behov av modellerna för den unga 

trendiga kvinnan eftersom de saknar produkter/modeller som konkurrenterna har i 

modeller av bustier bh, demi bh, multifunktionell bh. Produktutvecklingen har visat att 

möjligheten finns att produktutveckla nya produkter efter samma sortiment efter vilka 

kärnvärden som de utlovar i form av varumärkets själ. Figur 9 som visar demi bh visar på 

Abecitas kärnvärden av feminin och ärlig efter passform och komfort. Figur 10 visar den 

uttrycksfulla multifunktionella bh-modellen som ska synliggöra Abecitas värden av 
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funktionell, proactive och design medan figur 11 som är en inspirerad bustier-bh omfattar 

Abecitas kärnvärden kring komfort, svensk, arv och passform. 

Genom att ha presenterat dessa modeller efter ovan nämnda möjligheter av kärnvärden 

kan de omfatta fler varumärkes associationer som kan härleddas till en märkesutvidgning 

efter redan bestående varumärkesidentitet. 

 

Som kan nämnas valen av material och snitt som kan användas är det som en ung trendig 

kvinna enligt trendanalyser säsong vår/sommar 2014 och i sortiment av vad varumärket 

Victoria Secret av en ung kvinna kan tänka sig känna sig bekväm, komfortabel, eller 

feminin i. Genom materialkombinationer av spets kan en kombination mellan funktion 

prestanda uttryckas med chiffon eller transparent mesh av tyll. Av Abecitas tidigare 

härledda associationer hos kund kombineras materialkombinationer för att med de nya 

utformningarna av abstrakt image påvisa en starkare funktionalitet och estetik i design. 

Genom figur 4 som visar bas underkläder en bh-modell som är sportig i transparent svart 

chiffon men elegant, ärlig och feminin i svart spets. Genom att kombinera med trendiga 

färger och materialkombinationer möjliggöra en bh-modell att omfatta en specifik modell 

som ska utformas efter anpassad kupstorlek och kupform för en ung trendig kvinna. 

Utveckling av figur 5 genom mode inriktade bh-modeller demi, bustier och 

multifunktionell ska visa på snitt i former och storlekar som Abecita som moder 

varumärke saknar i bh-modeller men som tidigare presenterats vara vad samtidens 

ungdomar kan tänkas och vilja använda sig av. 
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8. Bilagor  
8.1. Intervjufrågor 

 
1. Är ni bekant med märkesutvidgningen linjeutvidgning, iså fall vad innebär det för er? 
 

2. Vilka grundläggande steg anser ni som modechef/designchef man behöver ha i åtanke 
om produkter av redan befintligt sortiment skulle användas i en tänkt linjeutvidgning? 
 

3. Vad betyder en ikonisk produkt (karaktäristiskt plagg) för ett varumärke anser ni? 
 
4. Eftersom modeller och snitt hos den unga kvinnan är så olik den mogna damen i storlek 
och form: 
”Vad kan jag använda mig av hos den damiga modellen för att tilltala en ung kvinna anser 
ni som modechef/designchef? Vilka egenskaper behöver jag titta på eventuellt ändra på? 
 

5. Hur många produkter kan ni råda mig att en kollektion får innehålla i typer av Bh (snitt 
och material)? 

 
6. Hur kan jag uppdela en kollektion för att nå en viss passform/målgrupp/typ kategori? 
Var ska jag tänka fritt och var är jag begränsad? 
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