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Sammanfattning 
Bakgrund: Varumärkesstrategi förefaller bli en allt viktigare ledningsfråga. Det är av intresse att nå 
en ökad förståelse för hur företag arbetar med att stärka befintliga varumärken. En ompositionering 
syftar till att påverka konsumenternas bild av varumärkets image. Litteraturen är knapphändig 
beträffande hur personer på ledningsnivå arbetar med ompositioneringsprocesser, i syfte att 
förändra varumärkets image.  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett ledningsperspektiv beskriva hur processen vid en 
ompositionering går till. Vidare är målet att beskriva vad i varumärket som förändras. Vi ämnar 
även identifiera bakomliggande orsaker till ompositioneringar. Vårt huvudsakliga fokus kommer 
dock att ligga på de två förstnämnda problemfrågorna.  
Genomförande: Vi har genomfört 16 intervjuer, varav åtta är fördelade på studiens fallföretag; 
Volvo, Indiska, Scan Foods, Bageri Skogaholm, Coop, Arla Foods, Carlsberg Sverige och Lindex. 
Därutöver har vi genomfört sju intervjuer med företagens respektive reklambyrå. Studien inleddes 
med en pilotstudie på företaget Positionera.  
Resultat: En ompositionering är en tidskrävande process, vilken involverar hela företaget. 
Processen utgörs av ett visst mönster, bestående av olika steg. I processen genomförs förändringar i 
varumärkets identitet och/eller i dess kommunikation. Vanligen kännetecknas processen av att ny 
kompetens rekryteras för varumärkesfrågor.  
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Abstract 
Background: Brand strategy tends to become an important management issue. It is therefore 
interesting to reach a greater understanding about how companies work to make their existing 
brands stronger. The purpose of a brand is to influence the customers’ view of the brand image. The 
literature is insufficient concerning how leaders handle the process of repositioning a brand, in 
order to change the brand image. 
Purpose: The purpose of this thesis is to, from a management perspective; describe how the process 
of repositioning a brand continues. The aim is also to describe which aspects within the brand that 
are changing. Also, our aim is to identify the underlying causes of repositioning a brand. The main 
focus of the thesis is, however, the first two research questions. 
Research method: We have conducted 16 personal interviews with representatives of Volvo, 
Indiska, Scan Foods, Bageri Skogaholm, Coop, Arla Foods, Carlsberg Sverige and Lindex. We also 
conducted interviews with the advertising agencies that the companies work with.  
Results: Repositioning a brand is a time-consuming process that involves the whole company. The 
process constitutes a certain pattern, formed as different steps. The process contains changes in the 
brand identity and/or changes in the communication. Generally, the process characterizes 
recruitment of new competence to handle brand issues.  
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Karin Boye 
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det vill säga resultatet av vår resa, står att finna i det ni nu håller i Er 

hand.  
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medresenärer, uppsatsens respondenter, vilka frikostigt har avsatt 

tid, i vissa fall med kort framförhållning, för att ta emot oss. Vi vill 
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Carlsberg Sverige, Lindex, Forsman & Bodenfors, ANR.BBDO, 

Lowe Brindfors, King, Brandflight, Storåkers McCann samt 

Positionera. Utan Er hjälp hade vi inte nått fram till resans 

slutgiltiga mål. Därutöver vill vi även rikta ett tack till vår 

handledare Per Åman samt våra kurskamrater för inspiration och 

stöd.   
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ämnar vi diskutera bakgrunden till vårt valda 

ämne. Därefter problematiseras uppsatsens kärnfråga - ompositioneringar 

av etablerade varumärken. Problemdiskussionen mynnar sedermera ut i 

våra problemfrågor och vårt syfte. Avslutningsvis följer en disposition över 

uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Varumärken är ingen ny företeelse, utan dess historia sträcker sig 

långt tillbaka i tiden. Enligt Melin (1999) anses det moderna 

varumärket härstamma från 1800-talets senare hälft, från USA och 

Storbritannien. Enligt Farquhar (1989) syftade den utveckling som 

då skedde av varumärket, till att stärka associationerna mellan 

varumärkesnamnet och produkten. Genom att stärka 

associationerna skulle det underlätta för konsumenten att komma 

ihåg och även särskilja produkten från konkurrenternas produkter.  

 

Även dagens varumärken särskiljer och differentierar produkten. På 

dagens konsumentmarknad råder stark konkurrens. Det finns 

mängder av olika produkter och många produktkategorier är 

dessutom homogena. Enligt Wilke (1999) ökar betydelsen av 

varumärket vid hård konkurrens, eller då det är svårt att jämföra 

pris och prestanda. Varumärkets betydelse ökar även då 

konsumenter har ont om tid, alternativt vid impulsköp. Enligt 

Lagergren (2001) möts en genomsnittlig svensk konsument dagligen 

av tusentals budskap i olika medier exempelvis TV, radio och 
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utomhusreklam. De flesta budskap registreras av konsumenterna, 

dock utan att budskapen ägnas en tanke. Den mängd information 

som kommuniceras till konsumenter, är alltför omfattande för att 

rymmas i konsumenternas medvetande. Av den anledningen blir 

det än viktigare för företag att inneha starka varumärken som kan 

stå sig i konkurrensen med övriga produkter och som dessutom kan 

etsa sig fast i konsumentens medvetande. På sikt ger det upphov till 

märkeskännedom samt märkeslojalitet. Till följd av detta menar 

Keller (2000) att varumärket har nått en strategisk prioritet inom alla 

typer av organisationer och på alla marknader. Enligt Rooney (1995) 

används varumärken idag i ökad utsträckning, som strategiska 

verktyg i organisationer. 

 

Fortune Magazine framhåller på detta sätt betydelsen av 

varumärket som ett kraftfullt verktyg för att särskilja olika 

produkter. 

“In the 21st century, branding will ultimately be the only unique 

differentiator between companies”. 

(Fortune Magazine, ur Melin, 1999:15) 

Även Håkansson & Wahlund (1996) och Melin (1999) framhåller att 

varumärkets betydelse har ökat under senare år. Begreppet 

varumärkesbyggande har intagit en allt större plats i 

managementlitteraturen. Teorierna behandlar i stor utsträckning 

hur organisationer skapar och bygger starka varumärken, vilket 

både är tids- och resurskrävande.  

 

Melin (1999) framhåller att etablerade varumärken är en värdefull 

tillgång för en organisation. Att skydda och bevara sitt varumärke, 
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är enligt Aaker (2002) därför lika viktigt som att bygga det. Melin 

(1999) anser att det bland svenska företag under senare år har 

skapats en trend att framhäva varumärket. Därav har många företag 

prioriterat varumärkesfrågor. 

 

Vissa teoretiker inom varumärkesområdet menar att dagens 

konsumenter inte längre köper produkter, utan de köper 

varumärken, vilket förtydligas av följande citat.  

”Vi köper inte längre produkter. Vi köper varumärken. Och detta 

är ingen tillfällig trend eller ett beteende som kommer att 

försvinna. Tvärtom. Vi är bara i början av en utveckling där 

alltmer i samhället kommer att handla om att skapa, vårda och 

köpa varumärken.”  

Lagergren (2002:51) 

1.2 Problemdiskussion 
Då varumärkesstrategi förefaller bli en allt viktigare ledningsfråga, 

är det av intresse att nå en ökad förståelse för hur företag arbetar 

med att stärka sina existerande varumärken. Enligt Nilsson (1999) är 

konsekvens mycket viktigt i varumärkesbyggande. En konsekvent 

profil är mer trovärdig än en profil som hela tiden ändras. 

Varumärket kan jämföras med personliga relationer, där individer 

uppskattar sina vänner för vad de är och därför inte vill att de hela 

tiden ändrar sin personlighet. Detsamma gäller enligt Nilsson för 

varumärken, där förändringar i varumärkets personlighet kan ge 

negativa följder för varumärkets långsiktiga position. 
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Aaker (2002) menar att mindre varumärkesförändringar kan 

genomföras för att följa konsumenternas utveckling och 

förväntningar, men att genomföra stora förändringar kan vara 

kritiskt på längre sikt. Detta då varumärkets personlighet och själ 

har växt fram ur dess historik.  

 

Även Ries & Trout (2001) framhåller långsiktighet i 

varumärkeshantering. Enligt författarna innebär 

varumärkespositionering en kamp om konsumentens medvetande. 

Ett varumärke som redan innehar en stark position i kundens 

medvetande, innebär en fördel vilken kan utnyttjas för all framtid. 

Nackdelen är dock att det är mycket svårt att förändra den 

inarbetade positionen. Även Keller et al (2002) anser att en 

ompositionering av varumärket oftast är mycket svår och stundom 

till och med omöjlig. Enligt Ries & Trout (2001) kan alltför 

kortsiktiga förändringar orsaka förvirring och diskussioner vilket 

kan bli negativt på lång sikt. De jämför detta med att navigera ett 

hangarfartyg:  

”Changing the direction of a large company is like trying to turn 

an aircraftcarrier. It takes a mile before anything happens. And 

if it was wrong turn, getting back on course takes even longer”  

Ries & Trout (2001:234) 

Lönn (2000) anser att förändringar i omvärlden medför 

omställningar av konsumentens värderingar, vilket i sin tur kan 

leda till förändrad livsstil och köpbeteende. Detta är något som 

företag måste vara observanta på. Varumärket måste anpassas till 

de nya krav som omvärlden ställer. Varje varumärke löper risken att 

bli gammaldags eller omodernt, i förhållande till nya 
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konsumtionsbeteenden. Varumärket måste vara i fas med 

omvärlden för att kunna vara framgångsrikt under än längre period, 

vilket förtydligas med följande citat:  

Vad man än sysslar med är man utsatt för förändring – och i allt 

snabbare takt. Om man hanterar förändringen på rätt sätt kan 

den resultera i förtydligande och förstärkning av organisationens 

identitet och de begrepp som bildar värdegemenskap och ett 

starkt varumärke”.  

Lagergren (2002:95) 

1.2.1 Ompositionering 

Medan vissa är av den uppfattningen att varumärkets identitet inte 

bör eller kan förändras, anser andra att varumärket kontinuerligt 

måste moderniseras och stärkas. Aaker (1991) menar att ett sätt att 

stärka ett befintligt varumärkes identitet, kan vara att ompositionera 

varumärket. Begreppet ompositionering definieras enligt Melin 

(1997) som att skapa en ny, starkare position för ett befintligt 

varumärke. Syftet med en ompositionering är att påverka 

konsumenternas bild av det befintliga varumärkets image. 

 

Enligt Aaker (1991) är det oftast bättre och mindre kostsamt att 

förstärka ett redan befintligt varumärke, än att skapa ett nytt. Ett 

krav är dock enligt författaren att det befintliga varumärket 

fortfarande representerar kvalitet. I Brand News skriver dock Bye 

(2001) att alla företags inställning borde vara att ge alla varumärken 

en chans innan de läggs ned. Bye menar att det kanske inte är 

varumärket i sig det är fel på, utan de strategier som omger det. 
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Det finns en rad exempel på lyckade ompositioneringar som lett till 

att befintliga varumärken fått nytt liv. Ett drastiskt exempel är 

varumärket TUI, vilket nu är Europas största resekoncern och ägare 

till bland andra Fritidsresor. TUI är ett gammalt varumärke som 

ursprungligen hette Preussag. Företaget har sedan 1920-talet varit 

verksamt inom gruvbrytning och metallindustrin. Sedan 1990-talet 

har företaget valt att fokusera på resebranschen och under 2002 

ändrades dessutom varumärkesnamnet till TUI.  

 

En ompositionering av ett varumärke kan enligt Aaker (1991) 

genomföras av flera olika anledningar. Exempel på detta är att 

modernisera produkten, att öka konsumentens upplevda kvalitet, 

att förändra eller utöka ett användningsområde, att byta eller 

förändra varumärkets målgrupp. Ett långsiktigt strategiskt fokus är 

dock mycket viktigt för varumärkets fortsatta välbefinnande. En 

förändring i konsumentens medvetande av ett befintligt varumärke, 

kan i bästa fall leda till att varumärkets image samt associationerna 

till företaget stärks. 

 

I varumärkeslitteraturen framstår ompositioneringar som ett 

komplext fenomen och terminologin omfattas av ett flertal begrepp 

med olika innebörder. Litteraturen är dock knapphändig vad gäller 

hur processen vid en ompositionering går till och hur personer på 

ledningsnivå arbetar med att förändra varumärkets image. Vi söker 

svar på detta samt även på vad i varumärket som faktiskt förändras 

i samband med en ompositionering. Av dessa anledningar anser vi 

att teoribildningen kring ompositioneringar av varumärken bör 

utvecklas, vilket mynnar ut i följande problemfrågor: 
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1.3 Problemfrågor 
•  Hur genomförs processen då varumärket ompositioneras? 

•  Vad i varumärket förändras vid en ompositionering? 

•  Varför genomförs en ompositionering av ett inarbetat 

varumärke? 

1.4  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett ledningsperspektiv 

beskriva hur processen vid en ompositionering går till. Vidare är 

målet att beskriva vad i varumärket som förändras. Vi ämnar även 

identifiera bakomliggande orsaker till ompositioneringar. Vårt 

huvudsakliga fokus kommer dock att ligga på de två förstnämnda 

problemfrågorna. 

1.5 Avgränsning 
Vi har i denna uppsats valt att enbart studera 

konsumentvarumärken, det vill säga varumärken som vänder sig 

direkt till konsumenter. 
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1.6 Disposition 
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1 2 3
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I detta avsnitt presenteras en disposition över uppsatsens struktur i 

syfte att underlätta för läsaren. Ändamålet med dispositionen är att 

visa läsaren hur uppsatsens olika delar hänger ihop och att delarna 

tillsammans skapar en helhet.  

 

Kapitel 1- Inledning 

Det inledande kapitlet i uppsatsen innefattar en diskussion om 

bakgrunden till vårt valda ämne, varpå vårt problemområde samt 

våra problemfrågor presenteras. De tre problemfrågorna och vårt 

syfte ligger sedan till grund för uppsatsens resterande delar.  

 

Kapitel 2- Vetenskapssyn och tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskriver vi vårt vetenskapliga förhållningssätt, vilket 

inkluderar vår syn på verkligheten och hur vi ser på kunskap. 

Vidare beskrivs även vårt teoretiska samt praktiska 

tillvägagångssätt. Vi finner det relevant att göra läsaren införstådd 

med hur vårt synsätt har påverkat uppsatsen, genom val av 
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tillvägagångssätt. Vårt empiriska material har samlats in genom 

intervjuer med nyckelpersoner på de åtta utvalda företagen. Därtill 

har vi även intervjuat aktörer på respektive företags reklambyrå, 

vilka har varit delaktiga i ompositioneringsprocessen.  

 

Kapitel 3- Teoretisk förankring 

I teorikapitlet redovisar vi de teorier vilka vi sedan använder oss av 

för att analysera studiens empiriska resultat. Vi inleder kapitlet med 

att definiera vad ett varumärke är, för att därefter redogöra för 

positionering, varumärkesidentitet och ompositionering. Då en 

strategisk ompositionering är en strategisk process, innefattar 

referensramen även teorier kring detta.  

 

Kapitel 4- Åtta varumärkesresor 

I detta kapitel presenteras resultaten av vår insamlade empiri. Det 

empiriska materialet utgörs av genomförda intervjuer på Volvo, 

Arla Foods, Coop Sverige, Indiska, Scan Foods, Bageri Skogaholm, 

Carlsberg Sverige och Lindex. Deltagande reklambyråer i studien är 

Forsman & Bodenfors, ANR.BBDO, Lowe Brindfors, King, 

Brandflight och Storåkers McCann.  

 

Kapitel 5- Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med 

hjälp av de teorier som presenterats i teorikapitlet. Detta sker med 

utgångspunkt i våra problemfrågor och vårt syfte. 

 

Kapitel 6- Slutsats och rekommendationer 

I det avslutande kapitlet redogör vi för de resultat, vilka vi anser är 

viktigast och mest intressanta från vår studie. Vi tar i detta kapitel 
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studiens resultat till en högre analytisk nivå och drar slutsatser om 

ompositioneringar på ett mer generellt plan, än de fall vi studerat. 

Avslutningsvis ger vi rekommendationer till aktörer på 

ledningsnivå, vilka står inför en ompositioneringsprocess. Därefter 

ger vi även förslag till vidare forskning.  
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2 Vetenskapssyn & tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenterar vi vårt vetenskapliga 

förhållningssätt samt hur vårt synsätt har 

påverkat denna uppsats. Vår vetenskapssyn 

ligger till grund för vårt tillvägagångssätt vid 

insamling och bearbetning av materialet. Vår avsikt med detta kapitel är 

att ge läsaren en möjlighet att ta ställning till studiens trovärdighet och 

resultat.  

 

Vetenskapliga undersökningar ska enligt Lundahl & Skärvad (1992) 

ge teoretiska bidrag och vara upplagda samt genomförda med 

arbetsmetoder, vilka betecknas som vetenskapliga. Med 

vetenskapliga arbetsmetoder avses bland annat att faktainsamling 

ska ha genomförts på ett vetenskapligt sätt och åstadkommits i syfte 

att utveckla, verifiera eller förkasta befintliga teorier. Vetenskapliga 

undersökningar ska även vara genomförda med ett kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Vetenskaplig forskning ses ofta som knutet till naturvetenskaperna, 

men Lundahl & Skärvad (1992) anser att även samhällsvetaren i 

större utsträckning borde ägna sig åt att utveckla nya teorier. Inom 

vetenskapen finns en grundläggande tankegång att teorier ska utgå 

från empiriska observationer, då dessa teorier inte enbart bygger på 

antaganden och därför blir mer poängfulla. Om datainsamling, 

begreppsutveckling och teoriutveckling sker samtidigt, betraktas 

teorin som en ständigt utvecklande process, vilken därmed inte 

antar en slutgiltig teori. Det är därför viktigt med ett samspel mellan 
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teoriutveckling och empiriinsamling, då den teoriutvecklande 

forskningen kan ses som en inlärningsprocess. I vår studie kommer 

detta till uttryck genom vidareutveckling av teorier vilka innefattar 

ompositionering.  

 

Inom vetenskapsteorin diskuteras enligt Wallén (1993) vad som är 

subjektiva värderingar och vad som räknas som faktisk kunskap. Då 

åsikter om vad som är god forskning är subjektiva, finns det inom 

all forskning utrymme för olika tolkningsmöjligheter. De skillnader 

som framkommer i olika studier beror oftast inte på empiriska 

skillnader i första hand, utan snarare på forskarens olika synsätt, 

den valda forskningsansatsen och den forskningsmetodik som 

använts. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att empirisk forskning 

utgörs av tolkningsresultat, det vill säga på vilket sätt den enskilda 

forskaren tolkar resultaten av sin studie. Grunden för de reflektioner 

och tolkningar som vi gör, utgörs av våra tidigare erfarenheter, 

värderingar samt hur vi ser på verkligheten. Vi anser att det är av 

vikt att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt, då vårt 

synsätt kommer att påverka och genomsyra vår studie. Vidare 

kommer även vårt vetenskapliga förhållningssätt ligga till grund för 

vårt praktiska tillvägagångssätt.   

2.1 Verklighetssyn och metodsynsätt  
Forskarens uppfattning om verkligheten skiljer sig enligt Arbnor & 

Bjerke (1994) åt, både beroende på vilken typ av kunskap som 

forskaren eftersträvar och i fråga om den enskilda människans 

personliga verklighetsuppfattning.  
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I enlighet med Sjöstrand & Tyrstrup (ur Sjöstrand et al, 1999) 

betraktar vi verkligheten, det vill säga vår omgivning, som socialt 

konstruerad av människors interaktioner och handlande. Vi anser 

att ett samhälle inte kan agera på egen hand, utan det är de 

individer vilka samhället utgörs av, som agerar och påverkar 

samhället som helhet. Vi betraktar därmed inte verkligheten som 

objektiv. Vi ser verkligenheten som en företeelse, vilken endast kan 

beskrivas subjektivt. Detta då den tar sin utgångspunkt i varje 

enskild individs bakgrund, dess tidigare kunskaper och 

värderingar.  

 

Inom forskningen finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) tre olika 

metodsynsätt. Dessa är det analytiska synsättet, systemsynsättet och 

aktörssynsättet. Det analytiska synsättet behandlar samband mellan 

orsak och verkan samt verifierar eller falsifierar hypoteser. 

Systemsynsättet studerar ett system uppbyggt av delar, vilka är 

ömsesidigt beroende av varandra. Forskningen inom båda dessa 

synsätt vill förklara och förenkla komplexa samt objektiva fenomen. 

Vi är i vår studie intresserade av att förstå hur företagsledare och 

andra aktörer på ledningsnivå arbetar för att påverka och förändra 

konsumenters uppfattning om ett befintligt varumärke. Med 

hänvisning till vår verklighetsuppfattning och uppsatsens syfte, kan 

vår studie närmast sägas anta ett aktörssynsätt.  

 

Genom att anta ett aktörssynsätt försöker forskaren enligt Lundahl 

& Skärvad (1992) studera det undersökta fenomenet genom de 

studerande aktörernas subjektiva verklighet. Aktörssynsättet syftar 

enligt Arbnor & Bjerke (1994) till att förstå sociala helheter och att 

utveckla ny kunskap utifrån att studera enskilda aktörers agerande. 
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Denna kunskap är visserligen baserad på hur enskilda individer 

handlar, men resultatet av den kunskap som utvecklas genom 

aktörssynsättet, ger en vidare och mer allmän förståelse för den 

helhet som utgörs av aktörernas handlande. 

2.2 Forskningsideal och dess spelregler 
Det finns enligt Lundahl & Skärvad (1992) ett flertal olika 

uppfattningar om vilka regler som ska följas vid vetenskaplig 

forskning. Det val forskaren gör beror på och motiveras av 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Inom vetenskaplig forskning 

finns två olika ytterligheter som tar sin utgångspunkt i synen på 

verkligheten. Dessa ytterligheter benämns positivism och 

hermeneutik. Positivismen härrör från det naturvetenskapliga 

forskningsidealet och hermeneutiken har sina rötter inom 

humanistisk vetenskapstradition. 

 

Positivismen innebär enligt Lundahl & Skärvad (1992) en 

uppfattning om att det finns en objektiv verklighet vilken är 

densamma oavsett vem som utför studien och under vilken 

tidsperiod den utförs. Endast påståenden som kan prövas empiriskt 

och därefter påvisas vara helt och fullt objektiva, exakta och sanna, 

anses vara av vetenskapligt intresse enligt den positivistiska 

forskningsmetodiken. Positivismens mål är att söka 

kausalitetssamband och lagbundenhet, där forskaren måste vara 

opartisk till sin forskning. Forskaren är även tvungen att skilja 

mellan vad som är fakta och vad som är värderingar samt känslor. 

Wallén (1992) menar att forskaren inte heller får störa det 

observerade objektet med sin närvaro, eller genom eget deltagande.  
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Hermeneutiken handlar enligt Wallén (1993) om tolkning av 

innebörder i dess vidaste mening, exempelvis handlingar och 

upplevelser. Tonvikten läggs enligt Lundahl & Skärvad (1992) på att 

forskaren ska tolka och förstå ett fenomen som är bundet i tid och 

rum, vilken endast kan förstås i sitt specifika sammanhang. 

Forskningen styrs av vem som utför tolkningen och ur vilket 

perspektiv det görs. Den hermeneutistiska forskningen kan därmed 

till skillnad från den positivistiska forskningen, enligt Lundahl & 

Skärvad (1992), inte vara helt opartisk. Personliga erfarenheter och 

förkunskaper är ofta en nödvändig förutsättning för att kunna 

uppnå vetenskaplig kunskap. Hermeuneutiken betonar därmed 

också betydelsen av förförståelse samt förkunskap om det studerade 

ämnet.  

 

Med hänvisning till vår verklighetsuppfattning vi redogjort för, 

samt uppsatsens syfte, anser vi att vi står närmare det 

hermeneutiska forskningsidealet. Vår studie syftar till att tolka och 

förstå innebörden av ompositionering av varumärken. 

2.3 Tolkning och förståelse 
Enligt Molander (1988) innebär förförståelse att forskaren, för att 

förstå innebörden i det som studeras, måste ha viss tidigare 

förståelse för exempelvis det språk och de begrepp som används. Ju 

mer forskaren sedan studerar sitt forskningsområde, desto större 

förståelse erhålls för helheten. Förförståelsen förändras därmed hela 

tiden inför varje nytt studerat delområde. Wallén (1993) menar i sin 

tur att förförståelsen behöver medvetandegöras. Sjöström (ur Starrin 

& Svensson, 1994) anser att innebörden i detta är att vi som 
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människor aldrig möter någonting helt förutsättningslöst. Vi har 

alltid någon form av förväntningar eller farhågor vilka grundar sig i 

tidigare erfarenheter och värderingar. Sjöström (ur Starrin & 

Svensson, 1994) menar att om forskaren är medveten om att 

förförståelsen kan påverka de tolkningar som görs, kan 

vederbörande systematiskt pröva olika tolkningsalternativ tills den 

mest rimliga tolkningen nås. Vår uppfattning är att våra personliga 

värderingar, tidigare erfarenheter samt de kunskaper vi nått under 

vår utbildning påverkar vår tolkning av det material som insamlats i 

studien. Vår förförståelse inför ompositioneringsprocessen som 

helhet, har kontinuerligt förändrats efterhand som teoretisk och 

empirisk kunskap har inhämtats. Vår strävan har varit att så 

förutsättningslöst som möjligt, tolka och redovisa vårt material.  

 

Att tolka innebär enligt Lundahl & Skärvad (1992) att förstå de 

studerade objektens subjektiva verklighet, vilket kräver att 

forskaren är kreativ och fantasirik. Forskaren bör försöka hitta 

meningsfulla sätt att tolka olika fenomen och finna eventuella 

överensstämmelser mellan teori och empiri. Tolkningarna bör enligt 

Lundahl & Skärvad (1992) vara konsekventa och sammanhängande, 

teoretiskt förankrade, meningsfulla, bidra till nya insikter, vara 

nyskapande och kunna relateras till andra tolkningar av samma 

fenomen. Sjöström (ur Starrin & Svensson, 1994) menar dock att det 

inte finns något yttre sanningskriterium för tolkning, men att 

tolkningen kan vara mer eller mindre rimlig. 

 

Tolkningsprocessen innebär enligt Wallén (1993) en växling mellan 

den del som forskaren arbetar med för stunden och den 

framväxande helheten. Efter hand som forskaren bearbetar ny text, 
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eller behandlar nytt empiriskt material, ökar förståelsen för tidigare 

material och helheten, vilket stämmer väl överens med vårt 

angreppssätt.  

2.4 Att utveckla kunskap 
En viktig del inom den vetenskapliga forskningen är forskarens 

tillvägagångssätt för att dra slutsatser om det studerade fenomenet. 

Inom vetenskapsteorin finns enligt Wallén (1993) två olika 

metodansatser, induktion och deduktion, vilka ses som varandras 

motsatser. Detta då den ena tar avstamp i befintlig teori och den 

andra i undersökt teori. 

 

Induktion innebär enligt Alvesson & Sköldberg (1994) att forskaren 

utgår från den empiriska datainsamlingen, ser samband och ur 

materialet drar generellt giltiga och teoriskapande slutsatser. 

Författarna anser dock att induktionen endast kan generera 

summeringar av empiriska fakta, inte ny teori. Wallén (1993) menar 

att i den kritik som riktats mot induktion, påpekas att teorin strängt 

taget inte innehåller något annat än vad som redan finns i det 

empiriska materialet. Den induktiva datainsamlingen ska vidare ske 

helt förutsättningslöst, vilket är i princip omöjligt. Detta eftersom 

forskaren enligt Wallén, i och med sitt val av 

undersökningsfenomen, redan har gjort en form av teoretiskt 

ställningstagande.  

 

Den deduktiva metoden utgår enligt Wallén (1993) från redan 

befintlig teori och är ofta ansatsen när hypoteser skall prövas 

empiriskt. Detta då hypotesprövning kräver att forskaren redan har 
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kunskaper om det som ska undersökas. Den deduktiva metoden är 

därför vanligt förekommande inom naturvetenskaplig forskning. 

Deduktiv metod har enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kritiserats 

för att den utgår från gissningar och spekulation om verkligheten, 

istället för empiriska fakta.  

 

Då vi i vår studie ämnar skapa ökad förståelse för processen kring 

ompositioneringar av varumärken, har vi för avsikt att, i likhet med 

den induktiva ansatsen, dra slutsatser utifrån den empiri vi samlat 

in. Vi kan dock inte göra detta helt förutsättningslöst, utan våra 

tolkningar baseras även på den teori vi studerat. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994) benämns denna metodansats abduktion och är den 

metod som vanligen används vid fallstudiebaserade 

undersökningar.  

 

Vårt empiriska material bygger på åtta fall där 

ompositioneringsprocessen studerats. Vi anser därmed att den 

abduktiva metodansatsen är tillämpbar i vår studie. Abduktion 

innebär en kombination mellan induktion och deduktion, där 

analysen och tolkningen av den insamlade empirin kan föregås av, 

eller kombineras med teori kring det studerade ämnet. Under 

arbetets gång utvecklas empiri och teori successivt, vilket innebär 

att metoden även innefattar ökad förståelse.  
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Den abduktiva ansatsen kan illustreras med följande figur.  
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Figur 1 Abduktion 

Källa: Fritt efter Alvesson & Sköldberg (1994) 

 

Lundahl & Skärvad (1992) ser vetenskaplig teori som en ständigt 

utvecklande process, där samspelet mellan teori och empiri kan ses 

som en inlärningsprocess. Denna inlärningsprocess är sällan 

sekventiell i den bemärkelsen att den inleds med 

problemformulering, följs av datainsamling och avslutas med 

analys, språk- och teoriutveckling. Det är istället mer vanligt att 

forskaren växlar mellan problemformulering, datainsamling och 

teoriutveckling. 
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Figuren nedan illustrerar hur forskaren växlar mellan 

problemformulering, datainsamling och analys. 

 

 
Figur 2 Lärande teoriskapande 

Källa: Egen bearbetning av Lundahl & Skärvad (1992) 

 

Inläsning av teori kan medföra nya perspektiv på det studerade 

fenomenet, vilket i sin tur leder till att problemformuleringen och 

datainsamlingsmetoden ändras. Insamlingen av empiri kan leda till 

att referensramen behöver förändras, vilket i sin tur kan ge nya 

idéer och ytterligare justeringar av problemformuleringen. Detta 

innebär att forskningsprocessens förutsättningar hela tiden 

förändras. Vi är av den åsikt att vår kunskap om 

ompositioneringsprocessen har utvecklats och justerats efter hand. 

Detta allt eftersom empiriska observationer har genomförts och den 

teoretiska referensramen har justerats. Detta tillvägagångssätt 

överensstämmer även med den abduktiva ansatsen.  
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2.4.1 Fruktbar teoriutveckling 

Enligt Lundahl & Skärvad (1992) ska utvecklingen av en teori vara 

meningsfull och av nytta för andra än forskaren själv. I linje med det 

hermeneutiska synsättet bör den utvecklade teorin öka förståelsen 

och bidra till frigörelse från etablerade tankesätt hos de aktörer som 

studeras. Detta är något vi eftersträvar i vår uppsats. Vi ämnar via 

vår studie dra slutsatser som kan öka den allmänna förståelsen för 

ompositioneringar av varumärken, men även ge aktörer på 

ledningsnivå rekommendationer inför kommande 

ompositioneringar av befintliga varumärken.  

2.5 Undersökningens ansats 
Forskaren angriper som tidigare nämnts sitt problem med 

utgångspunkt i personliga värderingar, synsätt och erfarenheter, 

vilket får konsekvenser för tillvägagångssättet. Därav anser vi det 

vara av vikt, att beskriva vårt tillvägagångssätt vid genomförandet 

av studien. I synnerhet är det viktigt att klargöra på vilka 

undersökningsansatser studien baseras. 

2.5.1 En kvalitativ studie  

Enligt Tebelius (ur Patel & Tebelius, 1987) ligger forskarens 

vetenskapsteoretiska förhållningssätt till grund för en kvalitativ 

alternativt kvantitativ undersökning. Enligt Denscombe (2000) är 

distinktionen mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, 

att tillvägagångssättet skiljer sig åt vid insamling och analys av data. 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning, då denna 

enligt Lundahl & Skärvad (1982) är inriktad på tolkning av 
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fenomen, vilket är i linje med vår hermeneutiska vetenskapssyn. Då 

vi har för avsikt att skapa en djupare förståelse samt en mer 

fullkomlig uppfattning av ompositionering av varumärken, är en 

kvalitativ undersökning enligt Holme & Solvang (1991) att föredra. 

En kvalitativ undersökning syftar till att se världen utifrån den 

intervjuade aktörens perspektiv. Med anledning av att vår 

hermeneutiska vetenskapssyn är väl förenlig med de kvalitativa 

ansatserna, är vår åsikt att det faller sig naturligt att den empiriska 

insamlingen av data utgörs av intervjuer.   

2.5.2 En fallstudie 

Tillvägagångssätten är flera för en forskare att välja bland, men 

huvudsakligen framträder två tillvägagångssätt i metodläran, 

fallstudier samt tvärsnittstudier. Enligt Lekwall & Wahlbin (2001) 

syftar fallstudier till att studera enskilda fall på djupet, medan 

tvärsnittstudier undersöker data på bredden, vid en specifik 

tidpunkt. Vår undersökning är av fallstudieliknande karaktär, där 

de utvalda företagens ompositioneringsprocesser kan ses som 

komparativa fall. Enligt Patel & Davidsson (1994) är en fallstudie att 

föredra vid studier av processer samt förändringar, vilket ytterligare 

talar för att det är att föredra i vår undersökning. Enligt Lundahl & 

Skärvads (1994) resonemang, överrensstämmer vårt val av kvalitativ 

undersökningsansats med en undersökning av fallstudieliknande 

karaktär.  

 

Enligt Lekwall & Wahlbin (2001) tillämpas en fallstudieansats 

vanligtvis vid beskrivande eller förklarande studier, där 

frågeställningarna är relativt klara. Beroende på vilken typ av 
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slutsatser vi vill dra av studien, bestäms undersökningens 

inriktning. Valet av ansats handlar om tekniskt tillvägagångssätt för 

att dra slutsatser. En undersökning kan ha flera inriktningar 

samtidigt. Vår studie är främst av deskriptiv karaktär, i enlighet 

med författarnas resonemang. Detta då vi har för avsikt att beskriva 

hur ompositioneringsprocessen av varumärken har gått till samt 

vad som har förändrats i samband med ompositioneringen.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att välja ett, alternativt 

flera fallstudieföretag. Enligt Lundahl & Skärvad (1994) ges bättre 

förutsättningar att genomföra en djupgående studie då endast ett 

företag studeras, medan ett flertal företag erbjuder en bättre bredd. 

Vår val blev således en kompromiss mellan djup samt bredd.  

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 
Genomförandet av uppsatsen inleddes med att vi diskuterade 

varumärkesstrategier och intresserade oss för fenomenet 

ompositionering. I initialskedet sökte vi även information 

huvudsakligen i tidningsartiklar om företag som har genomfört, 

eller i nuläget genomför en ompositionering av varumärket. 

Nästföljande steg i genomförandet, blev att vi inledde en 

litteraturgenomgång och påbörjade en litteraturfördjupning inom 

varumärken samt ompositionering. Detta resulterade i en 

precisering av vårt valda problem. Med denna problematisering 

som utgångspunkt, tog vi sedan kontakt med fyra reklambyråer för 

att få tips och rekommendationer på företag som har genomfört 

eller genomför en ompositionering. Samtliga företag som ingår i vår 

studie har de reklambyråer, vilka kontaktades inledningsvis, 
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rekommenderat oss. Alla företag har även blivit omnämnda i de 

tidningsartiklar som vi har tagit del av då studien inleddes.  

2.6.1 Metod för datainsamling 

Vår studie bygger huvudsakligen på data av primär karaktär, i form 

av intervjuer. Enligt Lundahl & Skärvad (1982) är primärdata 

material som vi i egenskap av författare har samlat in till vår studie. 

Ett alternativ till intervjuer hade varit att genomföra enkäter eller 

observationer. Med anledning av vårt syfte, att beskriva 

ompositionering av varumärken, fann vi att intervjuer som syftar till 

att gå på djupet är mer tillämpbara. Dessutom ges möjlighet i 

intervjusammanhang att ställa kompletterande följdfrågor.  

2.6.2 Val av studieobjekt och urval 

I syfte att erhålla en heltäckande bild av ompositionering av 

varumärken, utgår våra primära data från två perspektiv. Vi har 

genomfört intervjuer med företagsrepresentanter, vilka har arbetat 

med ompositioneringen på de utvalda företagen. Därutöver har vi 

även intervjuat ansvariga på de reklambyråer alternativt 

varumärkeskonsultbyråer, vilka har varit delaktiga i processen.  

 

Våra utvalda företag, exklusive reklambyråer, har utsetts efter ett 

antal kriterier och utgör därmed enligt Merriam (1994) ett 

kriterierelaterat urval. Urvalet är baserat på rekommendationer från 

erfarna experter på de reklambyråer, vilka vi kontaktade i 

utgångsläget. Vårt främsta kriterium var att företagen skulle ha 

genomfört, alternativt i nuläget genomför, en ompositionering av 

varumärket. Ytterligare ett kriterium var att företagen ska inneha ett 
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konsumentvarumärke. Det faktum att valet slutligen föll på dessa 

åtta företag, grundar sig på att de uppfyllde våra urvalskriterier 

samt att de ställde sig positiva till att deltaga i undersökningen.  

 

Respondenterna på respektive företag valdes ut genom det som 

Arbnor & Bjerke (1994) benämner rekommendationsurval. Vi 

beskrev vårt valda ämne och uppsatsens syfte för den person vi kom 

i kontakt med på respektive företag. Detta för att vederbörande 

skulle bli införstådd med vilka frågor vi önskade svar på. Därpå 

blev vi rekommenderade företagsrepresentanter vilka är, eller har 

varit delaktiga i ompositioneringsprocessen. Respondenterna antas 

ha rikligt med kunskap om de företeelser vi undersöker.  

 

I enlighet med Arbnor & Bjerkes (1994) resonemang, har vi tillämpat 

ett problemorienterat urval, vid val av respondenter på 

reklambyråerna. Innebörden av detta är att vi har valt respondenter 

som innehar kunskap av betydelse för studien syfte. Samtliga 

respondenter har varit delaktiga i respektive fallföretags 

ompositioneringsprocess. I nästkommande avsnitt återfinns 

respondenterna samt deras befattning på fallföretagen respektive 

reklambyråerna.  

2.6.3 Respondenterna i vår studie 

Vårt val att studera ompositionering av varumärken ur ett 

ledningsperspektiv, har resulterat i att vi har intervjuat 

nyckelpersoner, vilka har deltagit i ompositioneringsprocessen. För 

att göra presentationen mer överskådlig för läsaren presenterar vi 

först de studerade varumärkena.  
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Därefter presenteras respondenterna i vår studie, dels 

företagsrepresentanten och dels representanten för reklambyrån 

alternativt varumärkeskonsulten. Varumärkena Lätt & Lagom och 

Festis är produktvarumärken, vilka ägs av Arla Foods respektive 

Carlsberg. Därav uppdelningen av den vänstra delen i figuren 

nedan. 
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Figur 3 Varumärke och samarbetspartner 

 

Volvo & Forsman & Bodenfors. På Volvo Personbilar har vi 

intervjuat Björn Jutendahl, Communication Manager. På Forsman & 

Bodenfors, Volvos strategiska samarbetspartner, har vi intervjuat 

Meta Ågren, projektledare för Volvo-uppdraget. 

 

Varumärket Lätt & Lagom på Arla Foods & ANR.BBDO. Vi har 

intervjuat produktchefen för Lätt & Lagom, Erik Ström på Arla 

Foods. På ANR.BBDO, Arlas samarbetspartner för Lätt & Lagom, 
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har vi intervjuat Joakim Brinkenberg som arbetar som projektledare 

för Lätt & Lagom.  

 

Coop Sverige & Lowe Brindfors. På Coop har vi intervjuat 

varumärkeschefen Anna-Lena Högfeldt. Coops samarbetspartner 

vid ompositioneringen är Lowe Brindfors. På Lowe Brindfors 

intervjuade vi Stig Hoffstedt som är projektledare.  

 

Indiska & King. Intervjun på Indiska genomfördes med Erika Dalle, 

reklamchef och huvudansvarig för marknadsavdelningen. På King, 

Indiskas samarbetspartner har vi intervjuat Per Wilson. Wilsons 

befatttning är planner, vilket bland annat innebär arbete med 

omvärlds- och researchanalys. Vi har intervjuat Per Wilson på King 

för både Indiskas och Scan Foods räkning. 

 

Scan Foods & King. Vi har intervjuat Maria Wengle som är 

marknadschef på Scan Foods. På King, Scan Foods 

samarbetspartner, har vi intervjuat Per Wilson. (Se ovan) 

 

Bageri Skogaholm & Brandflight. På Bageri Skogaholm, före detta 

Skogaholms bröd, har vi intervjuat marknadschefen Magnus Krook. 

Intervjun på Brandflight genomfördes med Thomas Gad, som är 

varumärkesstrateg.  

 

Varumärket Festis på Carlsberg & ANR.BBDO. Intervjun på 

Carlsberg genomfördes med Eva Strömbom, marknadschef för läsk 

och vatten. På ANR.BBDO, Carlsbergs samarbetspartner för Festis, 

har vi intervjuat Fredrik Pantzerhielm som är projektledare för 

Festis-uppdraget. 
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Lindex & Storåkers McCann. På Lindex har vi intervjuat Johan 

Gente som arbetar som Marketing Research Manager. På Storåkers 

McCann, Lindex samarbetspartner, har vi intervjuat Niklas 

Angergård, Strategic Director.  

2.6.4 Förberedelse inför intervjuerna 

För att få ökad insikt i varumärkesstrategier och huvudsakligen 

begreppet ompositionering, valde vi att genomföra en förstudie, 

vilken även kan liknas vid en pilotstudie i enlighet med Patel & 

Davidssons (1994) resonemang. Pilotstudien låg till grund för 

intervjuguiden, inför den kommande empiriinsamlingen. Vi 

genomförde intervjun med Helena Conning (030304) som är 

projektledare på Positionera, en varumärkeskonsultbyrå i 

Linköping. Företaget har genomfört ompositionering av 

varumärken och kunde därför bistå med relevant information till 

vår studie. Enligt Patel och Davidsson (1994) är en pilotstudie 

fördelaktig för att avgöra om intervjufrågorna är användbara för de 

respondenter som de är avsedda för. Enligt Lekwall & Wahlbin 

(2001) följer en huvudstudie efter att tilltänkt metodik har prövats i 

pilotstudien. Efter intervjun med Conning (030304) omarbetade vi 

vår intervjuguide i syfte att optimera intervjuerna i vår 

huvudstudie. 

2.6.5 Genomförande av intervjuerna 

Vi genomförde totalt 16 intervjuer inklusive pilotstudien. Båda 

uppsatsförfattarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer. 

Intervjuernas längd varierade mellan en till en och en halv timma. 

Intervjun med Arla och deras samarbetspartner ANR.BBDO 
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genomfördes samtidigt av praktiska skäl. Detta då Joakim 

Brinkenberg på ANR.BBDO som vanligtvis arbetar i Göteborg, var 

på plats i Stockholm vid intervjutillfället. Resterande 15 intervjuer 

genomfördes på respektive företag och respondenterna intervjuades 

enskilt.  

 

Under intervjuerna användes en särskild intervjuguide dels för 

företagen och dels för reklambyråerna. Intervjuguiden fungerade 

som ett stöd under intervjutillfällena och innehöll semistrukturerade 

frågor. Semistrukturerade frågor innebär enligt Lantz (1983), en 

kombination av såväl öppna som slutna frågor. Somliga 

respondenter bad i förhand att få ta del av vår intervjuguide, vilken 

därför sändes till vederbörande via e-mail. För att minimera risken 

för feltolkningar samt missuppfattningar, dokumenterades 

intervjuerna med hjälp av bandspelare.  

2.6.6 Hantering och redovisning av insamlat materialet 

Efter att intervjuerna genomförts skrevs dessa ut och skickades till 

respektive respondent för accept. Detta för att undvika missförstånd 

och för att ge respondenterna möjlighet att korrigera samt 

komplettera intervjumaterialet. Vi korrigerade och kompletterade 

materialet i enlighet med respondenternas önskemål.  

 

Av de utskrivna intervjuerna gjordes sedan en strukturerad 

sammanställning av relevant information, vilket utgör uppsatsens 

empirikapitel. Vi har strukturerat insamlad empiri efter respektive 

företag och tillhörande samarbetspartner. Med anledning av att vi 

valde att dokumentera intervjun ordagrant, det vill säga i talspråk, 
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önskade vissa respondenter att ta del av intervjun i sitt 

sammanhang för att kunna ge access på citat etcetera. Det 

sammanställda empirimaterialet har därför skickats ut för 

godkännande en andra gång till dem som har önskat det. 

2.7 Uppsatsens trovärdighet och generaliserbarhet  
Den grundläggande frågan i all forskning, är hur pass tillförlitligt 

studiens resultat är. I detta stycke är därför vår avsikt att presentera 

i vilken utsträckning vi anser att våra resultat är trovärdiga.  

 

Vi har tidigare nämnt att vi har en hermeneutisk vetenskapssyn, där 

varje individ konstruerar sin verklighet. Uppsatsens trovärdighet 

bör enligt vår mening bedömas utifrån detta synsätt. Vår åsikt är 

därför att studiens trovärdighet kan bedömas utifrån läsarens egna 

subjektiva tolkningar samt värderingar. Vi har strävat efter att 

tydliggöra våra ställningstaganden för läsaren, så att denne har 

möjlighet att tolka samt bedöma studiens resultat. Vår avsikt är att 

presentera all information på ett så trovärdigt sätt som möjligt.  

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det i stor utsträckning forskaren 

själv och dennes val samt tolkningar som styr den kvalitativa 

forskningen. Vi har därför under intervjutillfällena försökt att hålla 

oss så neutrala som möjligt. Beträffande det empiriska materialet, 

har vår ständiga strävan därför varit, att återge den insamlade 

empirin så tydligt och korrekt som möjligt. I syfte att öka 

trovärdigheten har även samtliga intervjuer bandats. Därefter har vi 

tagit del av materialet och försäkrat oss om att vi har uppfattat 

informationen korrekt. Vi har som tidigare nämnts, låtit våra 
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respondenter läsa igenom intervjumaterialet för att undvika 

missförstånd samt feltolkningar.  

2.7.1 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning uppsatsens resultat 

kan appliceras på andra liknande situationer. Fallstudieansatser har 

bland annat kritiserats för brister i generaliserbarhet. Enligt Lundahl 

& Skärvad (1982) kan inte fallstudier i statistisk mening 

generaliseras så att de gäller för en population. Lekwall & Wahlbin 

(2001) menar att det ringa antalet fall begränsar möjligheterna att 

generalisera. Enligt Holme & Solvang (1991) syftar kvalitativa 

studier till att erhålla en bättre förståelse av vissa faktorer, samtidigt 

som de syftar till att se omständigheterna utifrån de intervjuade 

aktörernas situation. Detta innebär i vårt fall, att vi istället strävar 

efter att finna mönster samt utnyttja tidigare teorier som en 

referenspunkt i jämförelse med de empiriska resultaten.  

2.8 Metodkritik 
Det faktum att respondenterna på företagen har rekommenderats av 

företagen själva, får till följd att beslutet hamnar i företagens händer. 

Vår uppfattning är ändock att detta var det bästa förfaringssättet. 

Dessa personer arbetar i nuläget med ompositioneringen på 

företaget och har även tidigare erfarenheter av ompositioneringar. 

Detta gör att vi anser att personerna är väl insatta i processen. Vi har 

dock försökt bemöta problemet genom att vi i de fall det har varit 

önskvärt, har skickat ut frågorna i förväg, så att respondenten har 

kunnat förbereda sig.  

 



- Vetenskapssyn och tillvägagångssätt   - 

 

 32

Enligt Holme & Solvang (1991) kännetecknas kvalitativ forskning av 

närhet till de studerade aktörerna. Vi är medvetna om att vi i 

egenskap av intervjuare kan påverka respondenten så att denne 

agerar och svarar, utefter vad vederbörande tror förväntas av 

honom eller henne. Detta benämns enligt Patel & Davidsson (1994) 

intervjuareffekter. Respondenten kan till exempel ha blivit styrd av 

frågorna eller det sätt som frågorna framställdes på. För att i 

möjligaste mån undvika att styra respondenten, använde vi oss av 

en intervjuguide bestående av både öppna och slutna frågor. Vår 

inledande fråga var bred och därpå följde sedan kompletterande 

frågor, i de fall respondenten inte hade täckt in dem vid besvarandet 

av frågan.  

2.9 Sammanfattning 
Avslutningsvis har vi för avsikt att sammanfatta vår vetenskapssyn 

och vårt tillvägagångssätt. Vi är av den uppfattningen att vår 

verklighet är socialt konstruerad. Detta innebär att verkligheten är 

skapad av människors interaktioner och agerande, vilket påverkar 

samt skapar samhället som helhet. I kombination med denna 

uppfattning och ändamålet med vår uppsats, att fördjupa oss i 

ompositionering av befintliga varumärken, har vi valt att studera 

hur enskilda aktörer ser på ompositioneringsprocessen. Därutöver 

har vi även studerat hur dessa aktörers handlingar påverkar 

varumärket och dess användares uppfattning. På detta sätt ämnar vi 

öka förståelsen för ompositioneringsprocessen som helhet, varvid vi 

i vår studie närmast kan sägas anta ett aktörssynsätt. Med anledning 

av vårt synsätt ansluter vi oss till det hermeneutiska 

forskningsidealet, där målet snarare är att uppnå förståelse, än att 
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nå de allmängiltiga sanningar som positivismen eftersträvar. Vi 

kombinerar empirin med att studera teorier, vilket innebär att vår 

metodansats är av abduktiv karaktär.  

 

I linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt har vi valt att 

genomföra en kvalitativ undersökning, då denna är inriktad på 

tolkning av fenomen. Vidare är undersökningen av 

fallstudieliknande karaktär, där företagens 

ompositioneringsprocesser utgör komparativa fall. Huvudsakligen 

är studien av deskriptiv karaktär, då vi har för avsikt att beskriva 

ompositioneringsprocessen och vilka aspekter som har förändrats i 

samband med ompositioneringen. Inför själva huvudstudien har vi 

genomfört en pilotstudie. Huvudstudien utgörs av åtta företag och 

sju reklambyråer, vilket resulterar i sammanlagt 16 intervjuer.  
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3 Teoretisk förankring 
I detta kapitel presenteras de teorier vilka vi 

anser möjliggör en analys och en teoretisk 

förankring av studiens empiriska resultat. 

Kapitlet inleds med en disposition och därpå 

följer de teorier vi har valt.  

3.1 Disposition 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av en övergripande modell 

- varumärkespyramiden, vilken enligt vår mening sätter varumärket 

i ett sammanhang. Den tydliggör också sambandet mellan produkt, 

varumärke, målgrupp, positionering samt kommunikation. Vi anser 

att det krävs en beskrivning och tydliggörande av ovanstående 

delar innan vi därefter övergår till att diskutera begreppet 

ompositionering. Vi har valt att mer utförligt beskriva två av 

modellens fyra delar, nämligen varumärke och positionering, då de 

båda ligger till grund för vårt valda ämnesområde, ompositionering 

av varumärken.  

 

Ompositioneringsavsnittet inleds med en beskrivning av begreppet 

utifrån olika teoretikers sätt att se på detta fenomen och därefter tar 

vi ställning för hur vi författare ser på begreppet ompositionering. 

Då vi är intresserade av vad en ompositionering utgörs av, 

diskuterar vi vilka krafter som driver en varumärkesförändring 

samt vad en förändring innebär rent praktisk.  

 

Inledning Vetenskapssyn
& tillvägagångssätt

Teoretisk förankring

Åtta 
varumärkesresorAnalys

Slutsats & 
rekommendationer

1 2 3

6 45

Inledning Vetenskapssyn
& tillvägagångssätt

Teoretisk förankring

Åtta 
varumärkesresorAnalys

Slutsats & 
rekommendationer

1 2 3

6 45



-   Teoretisk förankring   - 

 

 36

Varumärkesidentitet diskuteras därefter utifrån olika teorier och 

modeller. Detta anser vi är av vikt för vår uppsats, då 

varumärkesidentiteten ofta förändras eller kommuniceras på ett nytt 

sätt vid en ompositionering. I samband med en ompositionering kan 

även andra förändringar göras såsom grafiska förändringar och 

namnbyten varför dessa också diskuteras.  

 

Då vår uppsats behandlar strategiska förändringar av varumärken 

har vi även funnit det viktigt att inkludera teori kring strategiska 

förändringar. Teorikapitlet avslutas med teori kring extern 

kommunikation av varumärket.  

3.2 Varumärkespyramiden  
Melin och Urdes (1990) modell varumärkespyramiden visar på det 

starka samband som existerar mellan företagets produkt alternativt 

tjänst, varumärket och dess positionering. Dessa tre delar 

kontrolleras av företaget och fungerar som pyramidens bas, vilken 

genom kommunikation ska initiera märkeslojalitet hos målgruppen, 

pyramidens fjärde komponent. Varumärkespyramidens struktur är 

densamma för samtliga varumärken. Det krävs att pyramidens bas 

förmedlar ett mervärde för att märkeslojalitet ska uppstå.  
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Figur 4 Varumärkespyramiden 

Källa: Melin (1999) 

 

Varumärkespyramiden är enligt Melin (1999) en 

kommunikationsmodell. Målsättningen med ett företags 

marknadskommunikation är enligt Melin att målgruppen ska 

intressera sig för produkten. Detta illustreras av den första 

bindningen i varumärkespyramiden. Den andra bindningen visar 

hur reklamen kommunicerar och stärker kopplingen mellan 

produkten och varumärket. Slutligen visar den tredje bindningen 

hur målgruppens beslutsprocess med tiden förenklas genom att 

konsumenter direkt väljer varumärket, utan att behöva fundera 

mellan olika produkter. På detta sätt menar Melin att 

märkeskännedom har skapats. Extern marknadskommunikation 

behandlas vidare i avsnitt 3.10.3. 
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3.3 Varumärket 
Ett varumärke kan enligt Schultz & Hatch (2002) vara ett product 

brand, vilket betyder att olika produkter i samma företag innefattas 

av egna varumärken. Ett varumärke kan även vara ett corporate 

brand, vilket innebär att varumärket utgörs av företagets namn. Ett 

corporate brand förkroppsligar företagets centrala värderingar och 

identitet medan ett product brand utgörs av den specifika 

produktens värden. Festis är i vår studie ett exempel på ett product 

brand. Ytterligare ett exempel på product brand är Lätt & Lagom, 

vars modervarumärke är Arla Foods. Arla Foods är ett exempel på 

ett corporate brand. 

 

För produktvarumärket Lätt & Lagom har Arla genomfört en line-

extension, eller märkesutvidgning, vilket enligt Melin (1999) innebär 

att nya produktvarianter har lanserats, vilka utgår från det 

etablerade varumärket. Resultatet av märkesutvidgningen har att 

göra med hur pass lika den nya produkten är i jämförelse med 

produktens ursprungliga identitet.  

3.3.1 Definitioner  

Under våra litteraturstudier inom varumärkesområdet har vi 

kommit i kontakt med olika varumärkesdefinitioner. Vi kommer 

därför nedan presentera några av de definitioner som vi har stött på 

och avslutningsvis delge vår syn på varumärken.  

 

Vissa varumärkesdefinitioner framhåller varumärkets 

särskiljandeförmåga gentemot konkurrenternas produkter.  
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I varumärkeslagen definieras ett varumärke på följande sätt; 

”Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett 

varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet.  

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, 

särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 

siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan. Vad som sägs i denna lag om varor 

skall gälla även tjänster.” 

Källa: Sveriges Lagar (1999:VmL 1§) 

Innebörden av lagstiftningens definition är att ett varumärke måste 

uppfylla kraven att kunna återges grafiskt samt utgöra en 

särskiljningsförmåga gentemot andra produkter. Enligt Linn (2002) 

kan ett varumärke utöver särskilda ord och personnamn, även 

utgöra namn på orter samt länder.  

 

Ett viktigt konstaterande som Melin (1999) understryker är att det 

bara finns ett ord för varumärke i det svenska språket, till skillnad 

från engelskan som gör en distinktion mellan juridiskt varumärke 

(trademark) och kommersiellt varumärke (brand). Det kommersiella 

varumärket syftar till varumärket som konkurrensmedel.  
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Det som särskiljer de båda begreppen trademark och brand 

uttrycker Light på följande sätt; 

”A trademark identifies a product, a service, a corporation. A 

brand identifies a promise. It is more than a trademark. It is a 

trustmark of enormous value.” 

Light (ur Uggla, 2001:29) 

Om det enligt Uggla (2001) finns ett löfte som konsumenterna kan 

hysa tillit till och som bibehålles över tiden, så finns det troligtvis 

goda förutsättningar att bygga varumärken samt skapa och 

upprätthålla viktiga värden. Vid användning av begreppet 

varumärke syftar vi på det kommersiella varumärket (brand) om 

inget annat anges i texten. 

 

Ett varumärke är enligt Melin (1999) inte enbart ett namn eller en 

symbol, utan därutöver även uppbyggt av associationer som vi får i 

samband med identifieringen. Vidare kan ett varumärke upplysa 

andra människor, men även oss själva, vilka vi är eller vilka vi vill 

vara. Ett varumärke kan utöver det funktionella värdet, även ha ett 

emotionellt värde, vilket de Chernatony och McDonald uttrycker på 

följande sätt; 

”Consumers look to brands not only for what they can do, but 

also to say something about themselves to their peer groups. 

Rolex watches are not worn just for their functional excellence, 

but also to say something about who the owner is. ” 

de Chernatony & McDonald (1998:139) 
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Nedan har vi har valt att definiera vår syn på varumärken.  

”Ett varumärke består av en uppfattning, vilken finns i 

konsumentens medvetande. Varumärket kan bestå av ett flertal 

visuella och abstrakta attribut. Exempel på detta är ett namn, en 

logotyp, en person, design och förpackning, vilka används för att 

kommunicera ett budskap. För en organisation är ett varumärke 

en immateriell och strategiskt värdefull tillgång, där kännedom 

om varumärkets identitet är avgörande för all intern och extern 

kommunikation.” 

3.4 Produkt och målgrupp 
Enligt Linn (2002) förknippas vanligtvis ett varumärke med namnet 

eller symbolen för en produkt. Varumärket blir värdefullt för 

märkesinnehavaren först när det inarbetats. Detta sker genom att 

konsumenten uppmärksammar vilken organisation och vilka 

produkter varumärket representerar samt vilka kvalitéer och värden 

dessa står för. Enligt Melin & Urde (1990) underlättar ett välkänt 

varumärke konsumentens sökprocess och valsituation, genom att 

olika produkter lättare kan identifieras samt särskiljas. Genom att 

vara trogen ett visst varumärke har konsumenten också försäkrat sig 

om en garanterad kvalitet. Anledningen till att konsumenter är 

trogna vissa utvalda varumärken beror enligt Kapferer (1997) på 

varumärkets identitet och hur denna stämmer överens med 

konsumentens egna preferenser och värderingar, vilket vi 

återkommer till i avsnitt 3.6. 
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Enligt Melin & Urde (1990) är en produkts funktionella värde ofta 

inte tillräckligt för att skapa märkeslojalitet. Konsumentens 

upplevda kvalitet innefattas i och för sig av ett funktionellt värde, 

men detta är ett basbehov som anses självklart och grundläggande 

att få uppfyllt. Den upplevda kvaliteten påverkas till stor del också 

av det symboliska mervärde som produkten förmedlar till den 

specifika konsumenten. Valet av produkt påverkas till stor del av 

det upplevda emotionella värdet hos produkten, vilket kan grunda 

sig på både materiella och immateriella karaktäristika, såsom 

design, förpackning, service, lyxkänsla etcetera.  

 

Funktionella värden

Varumärkesval

Rationellt val Emotionellt val

Symboliska värdenFunktionella värden

Varumärkesval

Rationellt val Emotionellt val

Symboliska värden

 
Figur 5 Varumärkesvalet 

Källa: Egen bearbetning av de Chernatony & McDonald (1998) 

 

Figur 5 visar att när två varumärken uppfattas ha 

överensstämmande funktionella kvaliteter, väljer konsumenten 

enligt de Chernatony & McDonald (1998), varumärke av 

emotionella anledningar, exempelvis det som bäst matchar kundens 

egna värderingar och vad denne vill associeras med. 
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3.5 Positionering 
Då vår studie fokuserar på ompositionering, finner vi det 

nödvändigt att först klargöra för läsaren vad begreppet 

positionering innebär. Positionering av varumärket innebär enligt 

Ries & Trout (2001) att placera sin produkt i den tilltänkte kundens 

medvetande. Tillsammans med varumärket och produkten utgör 

positionering den helhet som ska kommuniceras till den valda 

målgruppen. Detta illustrerades i Melin & Urdes (1990) 

varumärkespyramid, figur 4. De konsumenter som målgruppen 

innefattar ska tydligt kunna uppfatta det positionerade varumärkets 

mervärde, relativt dess konkurrenter. 

 

Enligt Ries & Trout (2001) fungerar inte traditionell reklam lika bra 

idag i jämförelse med tidigare, då det inte fanns så många snarlika 

produkter att välja mellan. Idag är mediebruset så starkt att ett 

varumärke måste lyckas ta en position i konsumentens medvetande 

för att överleva, en position där inget annat varumärke redan finns. 

Att lyckas med detta och därefter behålla en framträdande position 

är en stor utmaning för dagens organisationer. Ries & Trout hävdar 

att det i en genomsnittlig amerikansk stormarknad finns ca 40 000 

olika produkter eller varumärken representerade, vilket betyder lika 

många namn för konsumenten att sortera i hjärnan. Med tanke på 

att en genomsnittlig människa har ett ordförråd på ca 8 000 ord är 

konkurrensen om konsumentens medvetande således stenhård.  

 

Enligt Kapferer (1997) är positionering en fråga om vilket 

produktsegment, eller vilken kategori varumärket tillhör och vad 

som är dess unika differentieringsfördel, relativt dess konkurrenter. 
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Ett varumärke är ingenting om det inte innehar en tydlig position i 

kundens medvetande i förhållande till konkurrerande varumärken. 

Ries & Trout (2001) menar att människor sorterar olika produkter 

och varumärken i hjärnan på ett sätt som kan liknas vid stegar, - en 

stege för varje produktkategori där varje steg representerar ett 

varumärke. Överst på respektive stege finns det varumärke som 

inom den specifika produktkategorin har den starkaste positionen i 

konsumentens medvetande. Det lättaste sättet att etsa sig fast i 

konsumentens medvetande är att vara först inom sin 

produktkategori. De flesta kan exempelvis återge namnet på den 

förste mannen på månen, men inte namnet på den andre. Att vara 

först är bättre än att vara bäst när det gäller att inta en stark position 

i konsumentens medvetande. Genom att vara först placeras 

varumärket automatiskt överst på stegen anser författarna.  

 

Den typ av positionering som omnämnts ovan är enligt Melin (1997) 

varumärkets externa positionering, det vill säga den process där 

märkesinnehavaren försöker skapa en position för varumärket på 

marknaden. Med intern positionering avses arbetet med att skapa 

motsvarande position för varumärket inom den egna 

organisationen. Att medarbetarna är överens om vad varumärket 

står för och hur det relateras till organisationens andra varumärken 

samt konkurrenters varumärken är strategiskt viktigt. de 

Chernatony & McDonald (1998) menar att det inte är säkert att alla 

inom företaget har samma uppfattning om vilka värden som 

varumärket innefattar. Speciellt allvarligt är detta när dessa 

personer är ansvariga för personal och resurser. Företaget måste 

enligt de Chernatony & McDonald se till att alla de som arbetar 

strategiskt med varumärket, internt eller externt, känner till vad 
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varumärket står för. Det måste således finnas en gemensam 

varumärkesplattform. Detta innebär att alla marknadsåtgärder 

måste ta varumärkets kärnvärden, det vill säga dess grundläggande 

värderingar och historik, i akt för att arbetet ska slå väl ut även på 

lång sikt. Om samtliga regelbundet påminns om varumärkets 

värden, kan en enhetlig och gemensamt överenskommen inställning 

antas, så att resurser används på rätt sätt. 

 

För att varumärket ska kunna positioneras på ett framgångsrikt sätt, 

både internt och externt krävs enligt Aaker (2002) att företaget har 

genomgått en gedigen analys av varumärkets kärnvärden, vad de 

står för och vilka varumärkets unika differentieringsfördelar är.  

 

När varumärket ska positioneras hos dess potentiella målgrupp, är 

det enligt Aaker (2002) inte hela identiteten som lyfts fram. Fokus 

läggs istället på att kommunicera de delar som framhåller 

varumärkets komparativa fördelar, relativt dess konkurrenter. 

Varumärkets positioneringsstrategi är således inte dess identitet. 

Det föreligger däremot en risk om ledningen endast söker efter 

attribut att positionera, i stället för att utveckla en bakomliggande 

varumärkesidentitet. Följden av detta blir att varumärket inte har 

någon egentlig identitet, förutom de värden som kommuniceras i 

reklamen. Det blir oklart vad varumärket egentligen står för och 

vilka värden det representerar, vilket förhindrar det fortsatta 

varumärkesbyggandet.  

 

Vi summerar avsnittet om positionering med en modell, figur 6, 

som enligt Jobber (1995) visar att en långsiktigt framgångsrik 

positionering bör vara tydlig, vad gäller vilken målgrupp 
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varumärket riktar sig till samt vad som är varumärkets unika 

konkurrensfördel. Varumärket måste även kommuniceras på ett 

konsekvent sätt för att kunna ta en position i den hårda 

konkurrensen om konsumentens medvetande. Den position som 

varumärket vill ta måste även vara trovärdig och överensstämma 

med varumärkets identitet.  

 

Tydlig Konsekvent

Trovärdig Konkurrenskraftig

Framgångsrik 
positionering

Tydlig Konsekvent

Trovärdig Konkurrenskraftig

Framgångsrik 
positionering

 
Figur 6 Framgångsrik positionering 

Källa: Egen bearbetning efter Jobber (1995) 

3.6 Varumärkesidentitet  
Ett varumärkes positionering måste enligt Aaker (2002) ta sin 

utgångspunkt i varumärkets identitet. Det finns inom 

varumärkesområdet ett flertal författare som forskat kring 

varumärkesidentitet och vad detta begrepp innefattar. Enligt Melin 

(1999) kan en väl utvecklad varumärkesidentitet vara en strategisk 

konkurrensfördel, vilken är svårare att imitera än exempelvis själva 

produkten. 
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Innan vi går närmare in på varumärkesidentiteten vill vi poängtera 

att det är viktigt att skilja på vad som är varumärkets identitet och 

vad som är dess image, vilket vi gör med följande modell: 

 

Identitet ImageIdentitet Image

 
Figur 7 Identitet och image 

Källa: Fritt efter Aaker (2002) 

 

Enligt Aaker (2002) fastställs varumärkets identitet av vad 

varumärket faktiskt är, medan varumärkets image visar hur 

varumärket uppfattas av konsumenten. Överlappningen mellan de 

båda bör vara så stor som möjligt. Om varumärket inte 

kommunicerar identiteten på ett tydligt sätt gentemot dess 

målgrupp, uppstår en situation där image och identitet inte 

stämmer överens.   

 

Varumärkesidentiteten ska enligt Aaker (2002) vara strategiskt 

långsiktig och ha ett djup samt fokus på framtiden, medan 

varumärkets image speglar de uppfattningar som omgivningen för 

närvarande har om varumärket. Varumärkets image är visserligen 

viktig och kan ge företagsledningen inspiration till nödvändiga 

förändringar, men om alltför stort fokus läggs vid varumärkets 

image kan kortsiktiga beslut ges förtur framför mer långsiktiga 

strategier. Konsumenter och andra intressenters uppfattningar ska 
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inte styra varumärkets identitet. Det är organisationen bakom 

varumärkets uppgift, där identiteten är den grund vilken ger 

varumärkets image.  

 

Varumärkets identitet talar enligt Aaker (2002) om vad som är 

varumärkets syfte och vad det står för, dess mening och vart det är 

på väg. Varumärkesidentiteten är en unik samling av associationer 

som organisationen bakom varumärket vill skapa och bevara och är 

det som varumärkets innehavare vill att konsumenten ska uppfatta. 

De associationer som är förknippade med varumärket representerar 

vad varumärket står för och ger ett löfte till konsumenten. 

Varumärkesidentiteten ska hjälpa till att etablera en relation mellan 

varumärket och kunden genom att generera en värdegrund som 

består av funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar. 

3.6.1 Kärnidentitet och utvidgad identitet  

Aaker (2002) har valt att strukturera sin beskrivning av 

varumärkesidentiteten i en kärnidentitet och en utvidgad identitet, 

vilket illustreras med följande modell: 

 

Utvidgad identitet

Kärnidentitet

Utvidgad identitet

Kärnidentitet

 
Figur 8 Kärn- och utvidgad identitet 

Källa: Egen bearbetning av Aaker (2002) 
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Kärnidentiteten är varumärkets centrum, dess innersta kärna och 

själ. Den talar om vad varumärket står för och vilka värderingar det 

innefattar, vilka värderingar företaget bakom varumärket har och 

vad organisationens främsta kompetens är. Kärnidentiteten är den 

del av varumärkets identitet som är bestående över tiden, även om 

varumärket används till nya produkter eller på nya marknader. 

Kärnidentiteten bör innefatta element som gör att varumärket är 

unikt och svårt att imitera. Att identifiera vilka värden som är 

varumärkets kärnvärden är enligt Melin (1999) även centralt för att 

kunna stärka varumärkets konkurrenskraft på lång sikt. 

Kärnvärdena ska därmed ligga till grund för varumärkets 

positionering och externa kommunikation. 

 

Kärnidentiteten är vanligen inte så detaljerad, vilket enligt Aaker 

(2002) är den utvidgade identiteten funktion. Den utvidgade 

identiteten kompletterar kärnidentiteten och gör varumärket till en 

mer tydlig, omfångsrik och kommunicerbar helhet. Den utvidgade 

identiteten kan exempelvis omfattas av produktattribut, logotypen, 

varumärkets personliga egenskaper, lojala kunder, engagerade 

medarbetare, slogans etcetera, vilka alla hjälper till att skapa en 

stark varumärkesidentitet. I vissa fall kan delar i den utvidgade 

identiteten även vara ett viktiga kärnvärden och därmed ingå som 

en del i kärnidentiteten. Ett exempel på detta är enligt Gad (2000) 

Nokias slogan ”Connecting People”.  

 

Varumärkets kärnvärden kan enligt de Chernatony & McDonald 

(1998) inte betraktas ett och ett, isolerade från varandra. De olika 

funktionella och emotionella komponenterna måste samverka för att 

varumärket ska vara starkt. Företagsledningen måste således förstå 
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hur de kombineras och stöttar varandra för att forma ett mer 

holistiskt varumärke. 

3.6.2 Varumärkets identitetsprisma 

Begreppet varumärkesidentitet är komplext, men kan förklaras mer 

ingående med hjälp av nedanstående modell, vilken Kapferer (1997) 

benämner identitetsprismat. Prismat visar att varumärket är en 

helhet vilket består av flera samverkande delar. Kapferer menar att 

varumärket sänder ett budskap. Som avsändare av detta budskap 

måste varumärket kunna kommunicera, eller tala till budskapets 

mottagare för att identiteten ska ses som stark. Prismats sex delar, 

eller facetter, visar de områden vilka Kapferer anser att varumärkets 

identitet består av. Facetterna eller delarna är alla beroende av 

varandra och tillsammans bildar de en helhet.  

 

Bild av avsändaren

Bild av mottagaren

Reflektion Självbild

KulturRelation

Produktattribut Personlighet

Externalisering Internalisering

Bild av avsändaren

Bild av mottagaren

Reflektion Självbild

KulturRelation

Produktattribut Personlighet

Externalisering Internalisering

 
Figur 9 Identitetsprismat 

Källa: Egen bearbetning av Kapferer (1997) 

 

Vad varumärket kommunicerar och hur detta sedan uppfattas, 

menar Kapferer (1997) ger en bild av varumärkets avsändare. Trots 

att avsändaren i de flesta fall inte är en fysisk person, kan 
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konsumenten oftast beskriva avsändaren och vad som personifierar 

denne. Varumärkets produktattribut och personlighet är då mycket 

centrala.  

 

Ett varumärkes produktattribut och personlighet är enligt Kapferer 

varumärkets grundläggande bas. Attributen, som kan vara en 

kombination olika karaktäristiska, exempelvis själva produkten, 

dess funktion eller logotyp, är ofta något av det första som 

konsumenten tänker på när varumärket nämns.  

 

Varumärkets personlighet motsvaras enligt Kapferer (1997) av dess 

specifika karaktär. Aaker (2002) menar att varumärket kan uppfattas 

som att det har olika personliga egenskaper, exempelvis sportigt, 

roligt, feminint och pålitligt. Genom personligheten kan 

varumärkets själ förmedlas och Kapferer (1997) jämför varumärkets 

personlighet med vilken typ av person varumärket skulle vara om 

det var en människa. För att förstärka varumärkets personlighet 

används i vissa fall en förgrundsfigur i form av en världsstjärna eller 

en maskot.  

 

Varumärkets identitet påverkas enligt Kapferer av den 

bakomliggande organisationens kultur, vilket innefattar värderingar 

och ursprung. Varumärket handlar enligt Kapferer inte så mycket 

om produkten i sig som om dess värderingar, historik och rötter. 

Varumärket måste vara en symbol för någonting som är mer än bara 

ett namn och en produkt. Genom varumärkets kultur ges mening åt 

produkten och dess användare. Ett varumärke och dess inneboende 

kultur förmedlas till konsumenten, genom att varumärket skapar en 

relation eller en brygga mellan budskapets avsändare och dess 



-   Teoretisk förankring   - 

 

 52

mottagare. Den relation konsumenten har till varumärket innefattar 

också vilka tankar och känslor denne har kring varumärket och sin 

egen person.  

 

Den bild som ges av varumärkets mottagare är även den en del av 

varumärkets identitet. Genom att forma en bild av varumärkets 

generella mottagare förstärks varumärkesidentiteten ytterligare. 

Kapferer (1997) gör en distinktion mellan varumärkets målgrupp 

och dess reflektion eller spegling. Varumärkets reflektion visar vilka 

typer av människor som konsumenten förknippar varumärket med, 

vilka ofta är de användare som visas i varumärkets reklam. 

Målgruppen är varumärkets alla potentiella användare, medan 

spegelbilden eller reflektionen är en generalisering av målgruppen, 

vilket varumärket förmedlar till sina mottagare. För att exemplifiera 

detta, vänder sig varumärket Lacoste inte bara till golfspelare, utan 

till alla människor som vill identifiera sig med den livsstilen.  

 

Med självbild åsyftas att varumärkets identitet även måste stämma 

överens med den jag-uppfattning som konsumenten har och vilken 

inre relation denne har till varumärket. Konsumenten köper ofta ett 

visst varumärke för att ge sig själv en inre tillfredsställelse och för 

att han eller hon ser sig själv som en del av det varumärket 

representerar. Exempelvis kan en konsument som använder en viss 

märkesparfym känna sig lyxigare i vetskapen om det exklusiva 

varumärket, till skillnad från användandet av en mindre exklusiv 

doft. 

 

Med den vertikala uppdelningen av prismat vill Kapferer (1997) 

understryka att varumärkets attribut, dess relation till mottagaren 
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och dess reflektion av mottagaren är de delar som på ett externt och 

synligt sätt uttrycker varumärkesidentiteten. Varumärkets 

personlighet, bakomliggande kultur och mottagarens självbild 

innefattas enligt Kapferer i varumärkets interna del, dess själ. I 

enlighet med Melin (1997) anser vi att begreppen internalisering och 

externalisering inte förklaras tillräckligt väl av Kapferer, men vi 

tolkar modellen som att internalisering motsvaras av Aakers (2002) 

kärnidentitet och externaliseringen av det Aaker benämner den 

utvidgade identiteten. 

 

Kapferer (1997) menar att genom att använda identitetsprismat som 

ett analysverktyg, kan en diagnos ställas av varumärket. Därigenom 

kan dess styrkor och svagheter definieras, för att sedan eventuellt 

modifieras. 

3.6.3 Varumärkeskoden  

För att ytterligare förtydliga begreppet varumärkesidentitet, har vi 

valt att komplettera med Gads (2000) fyrdimensionella modell 

vilken benämns varumärkeskoden. Då ett av de företag vi studerat 

även använt sig av just denna modell, finner vi det intressant att 

inkludera den i vårt teorikapitel. Modellen har stora likheter med 

Kapferers (1997) identitetsprisma, men är enligt vår åsikt något 

tydligare och mer praktiskt användbar. Varumärkeskoden 

bestämmer enligt Gad (2000) vad som gör varumärket eller företaget 

unikt, inte bara vad det är, utan vem det är och hur det agerar. 

Företagsledningen ska sedan se till att varumärket verkligen lever 

efter sin varumärkeskod. Vår åsikt är därmed att varumärkeskoden 

motsvaras av varumärkets identitet. Gad (2000) anser i likhet med 
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Ries & Trout (2000), att uppfattningen om ett varumärke sitter i 

kundens medvetande. Genom att förstärka, eller stretcha, de fyra 

dimensionerna som modellen innefattar, kan kundens uppfattning 

om varumärket påverkas i riktning med de dimensioner som 

organisationen bakom varumärket vill förstärka.  

 
Funktionell dimension

Social 
dimension

Mental 
dimension

Ideell dimension

Varumärket

Funktionell dimension

Social 
dimension

Mental 
dimension

Ideell dimension

Varumärket

 
Figur 10 Varumärkeskoden 

Källa: Egen bearbetning av Gad (2000) 

 

Den funktionella dimensionen innefattar varumärkets stil och den 

nytta som kunden upplever sig få av varumärket. Den funktionella 

dimensionen motsvarar enligt vår uppfattning, de två facetterna 

produktattribut och personlighet i Kapferers (1997) identitetsprisma 

(figur 9). Gads (2000) funktionella dimension inkluderar bland annat 

produkten eller tjänsten, den faktiska och upplevda kvaliteten, 

förpackningar, den bakomliggande organisationens kompetens 

samt varumärkets stil. Enligt Gad (2000) är det alltför vanligt att den 

funktionella dimensionen är den enda del av varumärket som 
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kommuniceras. Gad anser att om alltför stort fokus läggs vid den 

funktionella dimensionen minskar möjligheterna till differentiering 

varför fokus istället borde ligga på att stärka de andra tre 

dimensionerna.   

 

Även Aaker (2002) framhåller att en alltför stark fokusering på 

produktattribut innebär problem, då elementen inom denna 

dimension vanligen inte är unika och är allt för lätta att kopiera. 

Dessutom menar Aaker att om varumärket är för starkt knutet till 

produktattribut, är det svårt att utvidga varumärket till andra 

områden än just de som det är förknippat med genom dess attribut. 

Varumärket är då också svårare att anpassa till förändringar i 

omvärlden. 

 

Den sociala dimensionen innefattar enligt Gad (2000) i vilken grad 

varumärket skapar en social samhörighet för dess användare. Gad 

kopplar detta till människors behov av att kunna identifiera sig med 

en grupp och bli socialt accepterade. Gad menar att eftersom vårt 

samhälle idag inte längre har de tydliga klassindelningar vilka 

tidigare existerade, skapas nu istället ett varumärkessamhälle. Detta 

innebär enligt Gad att logotypen blir allt viktigare. Genom att 

använda vissa varumärken signalerar användaren sin identitet och 

sin sociala tillhörighet. Denna dimension anser vi motsvaras av 

facetten reflektion eller spegling i Kapferers (1997) identitetsprisma. 

 

Den mentala dimensionen visar enligt Gad (2000) i vilka aspekter 

varumärket påverkar dess användares mentala självuppfattning. Vi 

anser att den mentala dimensionen motsvaras av Kapferers (1997) 

självbildsfacett. Gad ger dock enligt vår åsikt en tydligare förklaring 
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i jämförelse med Kapferer. Gad (2000) menar att ett varumärke som 

ger dess användare en inre personlig tillfredsställelse eller en kick 

har en stark mental dimension, vilket inte ska förväxlas med den 

sociala dimensionen. Ett exempel på skillnaden mellan den sociala 

och den mentala dimensionen, är ägandet av en tavla i original, 

målad av en känd konstnär. Den mentala delen är då ägarens 

vetskap om att tavlan är ett original, vilket ger en personlig 

tillfredsställelse som inte har att göra med om någon annan känner 

till tavlans äkthet.  

 

Den ideella, eller etiska dimensionen visar vilken roll varumärket spelar 

i ett vidare sammanhang, exempelvis vilket socialt ansvarstagande 

varumärket tar, eller hur det kan arbeta för att stärka eller förändra 

sin bransch. Gad (2000) anser att den ideella dimensionen i allt 

högre grad används inom marknadsföring för att skapa starka 

varumärken. Ett exempel på ett varumärke med en stark ideell 

dimension är enligt författaren Body Shop. Det ställningstagande 

Body Shops koncept bygger på, appellerar till de konsumenter som 

har samma värderingar. Vi menar att Gads (2000) ideella dimension 

baseras på det som i Kapferers (1997) identitetsprisma utgör facetten 

kultur. Detta då den ideella dimensionen tar sin utgångspunkt i det 

bakomliggande företagets kultur och värderingar. Gads (2000) 

ideella dimension tar dock, enligt vår åsikt, varumärket ett steg 

längre än vad som inryms i Kapferers identitetsprisma. Detta då 

Gad på ett tydligare sätt visar hur företagets kultur och värderingar 

kan användas i praktiken.  

 

Gad (2000) anser att om ett varumärke är svagt i en eller flera av de 

fyra dimensionerna, kan företagsledningen genom att arbeta med 
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och förbättra dessa dimensioner, stärka varumärkets image och den 

relation som kunden har till varumärket. 

3.7 Ompositionering av varumärken 
Starka varumärken har enligt Aaker (2002) ofta en identitet och en 

position som är konsekvent över tiden. Även Kapferer (1997) anser 

att för att ett varumärke ska kunna bli starkt och behålla en stark 

position, måste det hålla fast vid sin identitet. Varumärkets identitet 

baseras på att den är äkta och realistisk, att varumärket fungerar i 

ett sammanhang samt att identiteten är varaktig över tiden. Trots 

detta är det enligt Aaker (2002) få varumärken som faktiskt är 

långsiktigt konsekventa. Melin (1997) menar dock att 

märkesidentiteten, som faktiskt är någonting konstruerat, i vissa fall 

kan och bör förändras. Speciellt gäller detta varumärken som har en 

identitet som riskerar att bli otidsenlig. 

 

Starka varumärken med en lång historia har enligt de Chernatony & 

McDonald (1998) hela tiden anpassats för att följa med förändringar 

i marknaden. Ett moget och välkänt varumärke är ofta hårt pressat 

av konkurrenter och andra intressenter. Exempelvis menar Geroski 

(1999) att organisationer i marknadsledande position ofta är så 

engagerade i sin egen verksamhet, att de har svårt att lyfta blicken 

och se omgivningen med nya perspektiv. Därför finns det en risk att 

marknadsledare blir överraskade och ersatta av uppstickande 

konkurrenter. de Chernatony & McDonald (1998) menar därför att 

även starka varumärken kan behöva vitaliseras eller ompositioneras 

för att hävda sig och för att anpassas till förändringar på 

marknaden. 
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Aaker (2002) menar att förändringar i varumärkets identitet eller 

dess position, kan vara mycket riskfyllda, kostsamma och även 

skada varumärket. En alltför stor förändring kan exempelvis göra 

varumärkets kunder förvirrade menar Ries & Trout (2001) och enligt 

Nilsson (1999) även medföra att kunder inte längre känner igen sig 

och byter till ett annat varumärke.   

 

Aaker (1991) anser dock att det ofta är både bättre och mindre 

kostsamt att ompositionera ett befintligt varumärke än att skapa ett 

nytt. En förutsättning är då att varumärket fortfarande ”är vid liv” 

och representerar kvalitet sedan tidigare. Kapferer (1997) menar att 

för att inte tappa bort befintliga konsumenter, bör själva 

”grundprodukten” inte röras. Istället kan line-extension användas, 

det vill säga utveckling av mer moderna varianter, vilka kan 

uppskattas av den nya målgrupp varumärket vill nå. 

 

Kapferer (1997) hävdar dock att även varumärken som tillhört en 

annan era och försvunnit från marknaden, går att återuppväcka 

samt ompositionera. Författaren menar att varumärken som 

fortfarande är kända, men vars goda rykte ersatts med missnöje, kan 

få nytt liv och ompositioneras till att åter bli framgångsrika. 

3.7.1 Ompositionering som begrepp 

Innan vi går in närmare på hur en ompositionering kan genomföras 

och vad som förändras, vill vi reda ut några av de begrepp som 

figurerar i varumärkeslitteraturen. Trots att litteraturen är 

knapphändig vad gäller ompositioneringsprocessen, finns det ett 

flertal olika uppfattningar om vad en ompositionering innebär. 
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Detta medför att vi vill visa på några olika exempel ur litteraturen 

samt precisera hur vi som uppsatsförfattare ser på begreppet 

ompositionering.  

 

Melin (1997) menar att om ett varumärkes position inte är tillräckligt 

stark i förhållande till dess konkurrenter krävs en förändring av den 

befintliga positionen. Melin benämner denna process 

ompositionering. Även begrepp som repositionering, vitalisering, 

revitalisering, rejuvenating och depositionering förekommer i 

litteraturen. Det finns således ett flertal snarlika begrepp som i vissa 

fall innebär samma sak medan de i andra fall har innebörder som 

skiljer sig åt beroende på vilken författare som studeras. Vi har vid 

våra empiriska studier i huvudsak kommit i kontakt med begreppen 

vitalisering, revitalisering och ompositionering och ger därför en 

närmare förklaring av dessa begrepp.  

 

Begreppet vitalisering eller revitalisering används i litteraturen 

ibland synonymt med ompositionering, men innebär enligt Melin 

(1997) inte att varumärkets position i konsumentens medvetande 

ändras. Med en revitalisering förnyas istället varumärket genom 

förändringar i logotyp eller förpackning. Vi ställer oss något kritiska 

till detta resonemang. Enligt vår åsikt genomförs förändringar av 

förpackningar och logotyper inte enbart godtyckligt, utan i syfte att 

stärka varumärkets befintliga position. I och med att en förändring 

genomförs borde även kundens uppfattning om varumärket 

påverkas, om än lite. Därför anser vi att även förändringar i 

förpackning och logotyp innebär en viss grad av ompositionering, 

om än i mer taktisk bemärkelse än strategisk.    
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Aaker (1991) är en av de författare som använder begreppet 

revitalisering i ett vidare begrepp än Melin. Aaker beskriver hur ett 

varumärke vars värde stagnerat kan omformas och revitaliseras för 

att leva upp igen. Med begreppet revitalisering menar Aaker, att 

målet förutom att öka försäljningen, även innebär att basera den 

ökade försäljningen på att stärka kundens uppfattade värde av 

varumärket. Detta involverar ofta att förbättra produktkvalitet, 

utöka användningsområden, gå in på nya marknader, hitta en 

utökad målgrupp, förändra associationer och förstärka 

igenkänningsgraden samt öka varumärkeslojaliteten.  

 

Begreppet ompositionering används enligt Melin (1997) idag i 

betydelsen att skapa en ny, starkare, position för ett befintligt 

varumärke. Syftet med en ompositionering är att påverka 

konsumenternas bild av det befintliga varumärkets image. Detta är 

också den innebörd som vi valt att lägga i begreppet 

ompositionering. Vi likställer också begreppen revitalisering och 

vitalisering med ompositionering, då vi anser att syftet med dessa 

åtgärder är att stärka eller förändra varumärkets befintliga position.  

Det vi dock vill poängtera är att en ompositionering kan vara av 

olika grad, allt från taktiska till mer kontinuerliga moderniseringar 

och justeringar i förpackning och logotyp, till strategiska 

förändringar. Strategiska förändringar är mer omvälvande för 

organisationen bakom varumärket. Vi kommer fortsättningsvis att 

använda oss av benämningen ompositionering, oavsett om 

teoretiker eller respondenter använder sig av andra snarlika 

begrepp. 
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3.8 Strategisk förändring 
Då vår studie innefattar strategiska ompositioneringar finner vi det 

relevant att även inkludera teori kring strategisk förändring. 

Strategisk förändring är enligt de Wit & Meyer (2002) någonting 

nödvändigt för alla organisationer, även de vars mål och vision är 

konstant över tiden, vilket kan exemplifieras med följande citat:  

”For strategists, it is not an issue of whether organizations must 

change, but of where, how and in what direction they must 

change.”  

de Wit & Meyer (2002:237) 

Enligt de Wit & Meyer (2002) är frågan således inte om en strategisk 

förändring ska genomföras, utan snarare på vilket sätt den 

genomförs. Den kan vara revolutionär och dramatisk, eller istället 

kontinuerligt framväxande, där endast mindre förändringar görs 

över tiden. 

 

Rumelt (1995) menar att organisationer i allmänhet inte är speciellt 

formbara vad gäller förändringar i strategi och struktur. 

Organisationer svarar inte alls på förändringar i omvärlden på det 

sätt som antas av många ekonomer. Rumelt menar att anledningen 

är att organisationer innefattas av tröghet. Med tröghet menar 

Rumelt att organisationens existerande strategi och struktur 

bevaras, lättare än den förändras. Om organisationen är effektiv och 

lönsam kan tröghet vara bra då inga förändringar behövs. I det 

motsatta fallet kan dock tröghet ställa till med problem för 

organisationen.  
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Tushman et al (1986) har forskat kring långsiktig 

organisationsutveckling. De anser att det finns ett mönster vilket 

visar på att organisationer vanligen verkar under längre perioder av 

jämvikt, för att sedan genomgå en stor och revolutionär förändring. 

Därefter återgår organisationen till stabilitet, där endast mindre 

justeringar sker. Att detta mönster är så vanligt förekommande 

motiverar författarna med att behovet av förändring ofta trycks 

tillbaka i organisationen på grund av organisatorisk 

förändringströghet, individers naturliga motstånd till förändring 

samt opportunism.  

 

Revolutionerande förändringar är enligt Tushman et al (1986) ofta 

framtvingade av stora omvärldsförändringar, exempelvis 

ekonomiska, politiska och juridiska förändringar, hårdnande 

konkurrens och förändringar i konsumtionsvanor och efterfrågan 

etcetera. En eller flera av dessa omvärldsfaktorer kan ha medfört att 

organisationen hamnat i kris, vilket kräver omgående åtgärder och 

tvingar ofta fram en abrupt förändring. Även Greiner (1998) menar 

att framgångsrika förändringsprocesser vanligen kännetecknas av 

att de genomförs när en organisation nått en känsla av kris. Med 

kris menar Greiner exempelvis att organisationen vuxit kraftigt och 

står inför det faktum att en omorganisation krävs för att driva 

verksamheten på ett effektivt sätt. Förändringen kan även vara 

proaktiv, då ledningen uppmärksammat kommande problem och 

ser ett behov av en omfattande förändring i affärsstrategi.  

 

Enligt Tushman et al (1986) innebär en förändrad affärsstrategi 

vanligen en ny definition av organisationens affärsidé. Detta innebär 

ibland även en omarbetning av organisationens kärnvärden, på 
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vilket sätt företaget konkurrerar och vad som ses som viktigt. Som 

en följd av dessa förändringar kommer i regel omorganisationer i 

den interna organisationsstrukturen, personalen och 

arbetsprocesser, vilket innebär förändringar av maktstrukturer och 

status inom organisationen.  

 

Strategiska förändringar innebär vanligen att ny extern kompetens 

rekryteras till vissa av organisationens ledande positioner, menar 

Tushman et al (1986). En anledning är att få den nya kompetens som 

krävs. Ytterligare en anledning är att få nya perspektiv på 

verksamheten, då det kan vara svårt för befintlig ledning att bryta 

gamla tankegångar och sätt att arbeta på. Ny personal i ledande 

position har också ett symboliskt värde och är ett effektivt sätt att 

förmedla att en förändring är på gång.  

 

Tushman et al (1986) poängterar att vid de mest effektiva 

organisationsförändringarna implementeras ny strategi, struktur, 

medarbetare och processer synkroniserat och under en kort 

tidsperiod. Organisationen kan sedan återgå till en mer stabil period 

där endast mindre justeringar genomförs. Trots att många 

medarbetare vanligen är negativa till förändringar kan ett snabbt 

och omvälvande förändringsförlopp där delarna synkroniseras 

innebära en mindre risk än ett utdraget förlopp menar Tushman et 

al. Författarna anser att ju snabbare den omvälvande förändringen 

genomförs, desto kortare är den tidsperiod då medarbetare 

upplever instabilitet och osäkerhet, vilka är faktorer som kan orsaka 

förändringsmotstånd.  
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3.8.1 Skilda ompositioneringsstrategier  

En strategisk ompositionering innebär en förändring, vilken kan 

genomföras på ett flertal olika sätt. Detta kan illustreras med 

följande figur.  

Imageförändring Produktförändring

Påtaglig förändringMålgruppsförändringFörändrad

Oförändrad

Oförändrad Förändrad
Produkt

Målgrupp

Imageförändring Produktförändring

Påtaglig förändringMålgruppsförändring

Imageförändring Produktförändring

Påtaglig förändringMålgruppsförändringFörändrad

Oförändrad

Oförändrad Förändrad
Produkt

Målgrupp

 
Figur 11 Ompositioneringsstrategier 

Källa: Egen bearbetning av Jobber (1995) 

 

Den första strategin är enligt Jobber (1995) att behålla samma 

produkt och målgrupp, men förändra varumärkets image. På 

marknader där målgruppen ser produkten som ett sätt att uttrycka 

sin sociala tillhörighet eller egna identitet kan varumärket, trots 

upplevd produktkvalitet, misslyckas på grund av att varumärkets 

image inte är tillräckligt stark.  

 

I den andra rutan vänder sig varumärket fortfarande till samma 

målgrupp, men produkten eller erbjudandet modifieras för att göra 

varumärket mer attraktivt för den befintliga målgruppen. 
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I den tredje rutan är produkten den samma, men varumärkets 

målgrupp har ändrats Vid marknadsundersökningar framkommer 

ibland att det finns utrymme för att utöka produktens målmarknad 

till att innefatta även ett annat segment av konsumenter. I vissa fall 

kan varumärkets målgrupp också bytas ut till en annan målgrupp.  

 

En mer påtaglig ompositionering äger rum då varumärket byter eller 

utökar både målgrupp och förändrar sin produkt. Exempelvis kan 

detta ske genom innovativ produktutveckling, vilket kan ses som 

attraktivt av andra konsumenter än den målgrupp varumärket haft i 

utgångsläget.  

 

Ovanstående figur (figur 11) stödjer vårt resonemang, där vi menar 

att det finns olika grader av ompositioneringar. Enligt vår 

uppfattning innebär dock en ompositionering ofta att flera av dessa 

strategier kombineras, det vill säga för att förändra varumärkets 

image måste ofta även produkten modifieras och omvänt, när 

produkten förändras så ändras i många fall även varumärkets 

image.  

3.8.2 Omvärldsförändringars påverkan på varumärkesstrategier 

Som påvisats av Tushman et al (1986) är revolutionerande 

organisationsförändringar ofta framtvingade av förändringar i 

omvärlden, vilket vi anser är direkt applicerbart på 

varumärkesstrategi. Även Aaker (2002) anser att 

omvärldsförändringar har en mycket betydande påverkan på 

varumärkesstrategier. En tidigare fungerande positioneringsstrategi, 

kan enligt Aaker bli föråldrad över tiden. Detta genom att 
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exempelvis varumärkets målgrupp åldras, varumärkets 

associationer blir mindre tilldragande, målgruppens smak och 

uppfattning om mode ändras. Ett varumärke som inte följer med 

tiden kan enligt Aaker (2002) uppfattas som omodernt och förlora 

sitt värde, detta trots att det tidigare har varit ett starkt varumärke. 

Eftersom omvärlden ständigt förändras måste även varumärket 

uppdateras och moderniseras allt eftersom konsumenters smak och 

krav på varumärket ändras. En svår fråga för företagsledare, är 

vilka omvärldsförändringar som är bestående och vilka som endast 

är en övergående trend.  

 

Bestående förändringar i omvärlden leder enligt Aaker ofta till 

förändringar i konsumenters uppfattningar av varumärket, vilket 

kan kräva en identitetsförändring eller en ompositionering. För att 

exemplifiera detta nämner Aaker den amerikanska 

snabbmatskedjan ”Kentucky Fried Chicken”, som tvingades erbjuda 

sina kunder nyttigare alternativ till den friterade kycklingen med 

anledning av större hälsomedvetenhet bland kunderna. För att tona 

ned den starka kopplingen till friterad mat, ändrades även 

varumärkets namn till ”KFC”. Ett svenskt exempel på detta 

fenomen är det politiska partiet VPK (Vänsterpartiet 

Kommunisterna), som på grund av den allmänt negativa 

inställningen till kommunismen bytte namn till Vänsterpartiet. 

 

Ett varumärke som befinner sig på en liten och eventuellt 

krympande marknad kan enligt Aaker (2002) behöva vidta 

förändringar för att öka sin marknadsandel. Detta kan göras genom 

att varumärket via nya associationer ompositioneras för att rikta sig 

till en annan, större och eller mer lönsam målgrupp. Ett exempel är 
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att ge en standardprodukt nya associationer, vilket kan leda till att 

dess konsumenter på sikt uppfattar varumärket som en lyxigare 

märkesvara. Om varumärket uppfattas som lyxigare av dess kunder 

och mer värt än andra varumärken, kan det undvika en 

priskonkurrens och i vissa fall även anta en högre prisnivå.  

 

Om varumärkets identitet är undermåligt definierad och eller dåligt 

kommunicerad, ger den enligt Aaker (2002) ett otydligt och 

förvirrande intryck där kunden inte vet vad varumärket står för och 

därför inte kan koppla varumärket till sin egen person. Detta kan 

påvisas genom att genomföra mätningar av hur konsumenter 

uppfattar varumärket, hur välkänt det är och vilka associationer 

konsumenter relaterar till. 

 

Ytterligare ett exempel på när en förändring av varumärkets 

identitet eller positionering kan vara nödvändig är om varumärket 

blivit tråkigt i konsumenternas ögon. De Chernatony & McDonald 

(1998) menar också att ju mer konsumenten använder och vänjer sig 

vid ett specifikt varumärke, ju mer tas dess funktionella fördelar för 

givna. Detta kan innebära att nytillkomna konkurrenter, eller 

konkurrenter som gjort lyckosamma förändringar av sitt eller sina 

varumärken, kan framstå som mer intressanta alternativ.  

3.8.3 Aktörers drivkrafter till en ompositionering 

Då vissa ompositioneringar är strategiskt nödvändiga förekommer 

det även ompositioneringar som initieras på andra grunder, där 

beslutet inte alltid är strategiskt och långsiktigt genomtänkt. Uggla 

(2001) exemplifierar med kortsiktiga vinstmål, delårsrapporter och 
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krav på avkastning samt vinst. Ett annat exempel enligt Aaker 

(2002) är när en ompositionering blir resultatet av att de människor 

som arbetar med varumärket vill göra förändringar av 

opportunistiska skäl. Det kan exempelvis innebära att en ny VD 

eller marknadschef har hög ambitionsnivå och vill prestera bättre än 

sina föregångare, öka försäljningen och sätta sin egen prägel på 

varumärket. Även reklambyråer som jagar timmar att debitera, kan 

enligt Uggla (2001) bidra till att felaktiga förändringar av 

varumärket genomförs. En ompositioneringsprocess som föranleds 

av opportunistiska skäl kan på kort tid förstöra ett varumärke som 

byggts upp och odlats under flera årtionden menar Uggla (2001). En 

ny VD eller marknadschef, alternativt reklambyrå har dessutom 

lättare att förespråka en förändring eftersom denne, eller dessa inte 

är känslomässigt bundna till den gamla varumärkesidentiteten 

menar Aaker (2002). En ytterligare anledning till en icke strategiskt 

genomtänkt förändring är att de som arbetar med varumärket kan 

ha tröttnat på den nuvarande varumärkesstrategin och då kanske 

främst hur budskapet kommuniceras i reklamen. Detta behöver inte 

betyda att även konsumenterna är uttråkade.  

 

Ytterligare ett motiv till att beslutsfattare vill göra förändringar i 

varumärket, är enligt Aaker (2002) att de tror att en redan 

implementerad förändringsprocess inte är effektiv. Anledningen till 

detta är att det tar tid för varumärkets kunder att ta till sig den nya 

identiteten eller positioneringen. Det kan ta flera år innan en rättvis 

utvärdering kan göras, vilket innebär att de beslutsfattare som 

arbetar strategiskt med varumärket måste ha tålamod. Enligt Ries & 

Trout (2001) tar det inte bara lång tid att förändra människors 
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uppfattning om varumärket, det tar ännu längre tid att ändra 

tillbaka en felaktig ompositionering. 

3.9 Förändringsprocessen  
Då det är genomförandet av en strategisk 

ompositioneringsprocessens som är studiens huvudfokus, finner vi 

det relevant att redogöra för teori kring strategiska 

förändringsprocesser. Enligt de Wit & Meyer (2002) framställs en 

strategisk förändring vanligen som en linjär process. De stadier som 

traditionellt skildras är analysfasen, strategiformuleringsfasen och 

implementeringsfasen, vilket illustreras nedan: 

Analysfas Strategiformulering ImplementeringAnalysfas Strategiformulering Implementering

 
Figur 12 Förändring som linjär process 

Källa: Fritt efter de Wit & Meyer (2002) 

 

Vid alla strategiska förändringar är det enligt de Wit & Meyer (2002) 

viktigt att först definiera ifrån vilket utgångsläge en förändring ska 

ske. För strategiskt varumärkesbyggande är det också mycket 

viktigt att kontinuerligt analysera varumärket utifrån olika 

perspektiv menar Aaker (2002). Genom att analysera konkurrenter, 

kunder och det egna företaget kan företaget bemöta efterfrågan och 

önskemål, undvika konkurrenters styrkor, men utnyttja de egna 

samt hantera de egna svagheterna, men utnyttja konkurrenternas. 

Kapferer (1997) menar att befintliga varumärken som 
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ompositioneras först måste genomgå en process där det existerande 

varumärkets rötter och kärnvärden tydliggörs, eftersom dessa är det 

som ompositioneringen måste bygga på. När varumärkets 

utgångsläge fastställts påbörjas sedan den process där varumärkets 

olika komponenter förstärks och den önskvärda positionering kan 

definieras och kommuniceras till den valda målgruppen. 

3.9.1 Nulägesanalys 

Första steget i en ompositioneringsprocess är enligt de Chernatony 

& McDonald (1998) alltid att undersöka vad konsumenten tycker 

om och känner för varumärket. Detta innefattar fysiska värden som 

exempelvis produktens funktion, pris och förpackning, men också 

emotionella värden som vilken typ av personlighet varumärket har, 

vilka associationer konsumenter har till varumärket etcetera. När 

konsumentundersökningen genomförts menar de Chernatony & 

McDonald att en avstämning måste göras gentemot varumärkets 

kärnvärden, dess historik och arv. Det bör tas i beaktande, att inga 

förändringar bör göras som går emot varumärkets befintliga 

kärnvärden eller förändra vad varumärket i grund och botten alltid 

har stått för. Den nya positionen måste vara trovärdig och stämma 

överens med det som varumärkets kärnvärden förmedlar. Andra 

frågor som måste besvaras är enligt Aaker (2002) vilka som är 

varumärkets styrkor och svagheter, vad som är varumärkets och 

företagets själ samt långsiktiga vision. 

 

Nulägesanalysen bör enligt Aaker (2002) även innefatta en 

marknadsanalys och en definition av varumärkets nuvarande 

position i förhållande till dess konkurrenter. En analys av 
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konkurrerande varumärkens image medför enligt Aaker, att det blir 

lättare att finna en egen position vilken konsumenten uppfattar som 

differentierad från konkurrerande varumärken. Genom en analys av 

varumärkeskonkurrensen kan företaget också undvika att 

konkurrera inom områden där andra varumärken är starka. 

Varumärkesstrategin måste istället fokusera på något som 

konkurrenten inte är eller troligen inte kommer att försöka bli.  

 

Analys av den egna marknaden och vilka trender som verkar 

bestående är grundläggande för att kunna förstå vad 

konsumenterna efterfrågar och kommer att efterfråga i framtiden 

anser Aaker (2002). Det är också viktigt att ta reda på vad som 

motiverar kunder att köpa varumärket, hur marknaden är 

segmenterad vad gäller exempelvis märkestrohet, priskänslighet 

etcetera. Kundanalys kan också ge svar på om kunder har några 

önskemål som för närvarande inte uppfylls på ett bra sätt. Om dessa 

önskemål kan tillfredsställas kan detta vara strategiskt viktigt.   

 

Andrews (1998) menar dock att många beslutsfattare lägger för stor 

vikt vid vad varumärket är och inte vad det kan vara. En marknads- 

och nulägesanalys visar enbart vad varumärket är idag. Ofta är de 

befattningshavare som arbetar strategiskt med varumärket inte 

tillräckligt långsiktiga i sitt tänkande när det gäller varumärket och 

dess komparativa fördelar menar Andrews. Det är därför viktigt att 

tänka på varumärket i ett större sammanhang än bara hur det 

uppfattas och fungerar i dag   
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3.9.2 Strategiformulering 

Under nulägesanalysen kan Kapferers (1997) identitetsprisma eller 

Gads (2000) varumärkeskod användas för att ställa en diagnos på 

den befintliga varumärkesidentiteten. Denna analys ligger sedan till 

grund för strategiformuleringen. Vid utformning av den nya 

varumärkesstrategin kan fokus läggas på de delar eller dimensioner 

som kan ge unika strategiska fördelar.  

 

Enligt de Chernatony & McDonald (1998) innefattar en 

ompositionering vanligen en förnyelse av hur varumärket 

marknadsförs. En ny kommunikationsplattform, det vill säga vad 

som ska kommuniceras och hur, utarbetas därför. 

Kommunikationsplattformen måste då baseras på den utarbetade 

varumärkesstrategin, vilket illustreras i figur 13 nedan.  

 

Vision
Mission

Position

Nulägesanalys

Vad står vi för?

Image

Identitet

Kommunikations-
plattform

när, var, hur?

Vision
Mission

Position

Nulägesanalys

Vad står vi för?

Image

Identitet

Kommunikations-
plattform

när, var, hur?

 
Figur 13 Strategiutformning 

Källa: Bearbetning av internt material från Positionera  
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I figuren tydliggörs enligt Conning (030304) att varumärkesstrategin 

baseras på varumärkets identitet och företagets vision samt mission. 

Dessutom är strategin utformad efter företagets önskade position 

och image, men även efter vad nulägesanalysen har visat, det vill 

säga befintlig image.  

3.10 Implementering av varumärkesstrategin  
Det är enligt Ind (2001) mycket viktigt att varumärkesarbetet inte 

betraktas som någonting som bara tillhör marknadsavdelningen och 

inte hela organisationen. Varumärket måste förutom att 

kommuniceras till konsumenterna även marknadsföras internt. 

Verkligt starka och bestående varumärken är de som har en 

fungerade intern kommunikation vilket följande citat visar:  

”The company that manages to communicate well internally, 

generally manages to communicate well externally. But the 

reverse is not necessarily the case.”  

David Bernstein (ur Ind, 1997:166) 

I enlighet med Tushman et als (1986) resonemang kring strategiska 

förändringar, är vår åsikt att en strategisk ompositionering innebär 

en genomgripande organisationsförändring, där nya krav ställs på 

organisationens medlemmar. Den nya varumärkesstrategin måste 

kommuniceras internt på ett meningsfullt sätt, vilket medför att 

medarbetarna förstår och anammar den nya varumärkesstrategin. 

  

Organisationer kan enligt Hedberg (1981) inte lära och agera, utan 

det är organisationens medarbetare vilka genom sin intelligens och 

sitt medvetande lär sig samt agerar därefter. En förutsättning för att 
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organisationen ska lära är dock att individerna inom organisationen 

lär och att detta sedan kommuniceras till andra delar av 

organisationen. Hedberg menar dock att organisationer har 

kognitiva system och minnesförmåga, genom att de lagrar vissa 

typer av beteende, normer och värderingar över tiden, vilket 

innebär ett arv vilket i olika grad antas av nya medarbetare. 

Organisationens symboler och historia fungerar därmed som ett 

minne för organisationen. Vi anser att detta innebär att gamla 

strategier ”sätter sig i väggarna” och kan vara svåra att arbeta bort  

3.10.1 Förändringsagenter 

Rosenfeld & Wilson (1996) menar att en förändringsagent, det vill 

säga en intern eller extern person som tillsätts för att driva 

förändringen, kan spela stor roll för att genomdriva den förändring 

som är nödvändig. En förändringsagent med ett externt perspektiv 

kan exempelvis göra en mer objektiv värdering av organisationens 

problem och de metoder som företaget arbetar efter. 

Förändringsagenten kan också tillhandahålla nya metoder och 

verktyg för att ställa diagnos på och lösa organisationens befintliga 

problem. Förändringsagenten måste visserligen ha stor kunskap om 

den aktuella branschen, men kan inte driva hela förändringsarbetet 

på egen hand. För att förändringen ska bli framgångsrik krävs det 

att förändringsagenten interagerar med interna ledare i 

organisationen. Vi anser att begreppet förändringsagent är 

applicerbart på exempelvis de reklambyråer och konsulter som tas 

till hjälp vid en ompositionering eftersom dessa kommer in i 

organisationerna med ett externt perspektiv i syfte att förändra 

varumärket. 
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Inom långsiktigt varumärkesbyggande har reklambyråernas roll på 

senare år blivit allt mer strategiskt viktig menar Uggla (2001). 

Reklambyråer har traditionellt ansvarat för det idémässiga 

innehållet i varumärkets kommunikation och därmed fokuserat på 

att återge varumärket i reklamen. Idag arbetar många reklambyråer 

i en vidare och mer strategisk bemärkelse, där de i samarbete med 

varumärkesägaren tar ett större grepp om varumärket på ett 

djupare plan. Detta innebär att många reklambyråer idag arbetar 

med identitets- och positioneringsfrågor, det vill säga med att 

definiera varumärkets identitet och vilken position varumärket ska 

inneha på marknaden innan det kommuniceras.  

 

Bruzelius & Skärvad (1995) beskriver att organisationsförändringar, 

vilka genomförs med hjälp av inflytande av externa experter, ofta 

innebär att de som berörs av förändringen inte ges möjlighet till 

inflytande över beslutet. I dessa fall kan det vara svårt att få gehör 

för den beslutade förändringen, trots olika former av övertalning 

och intern ”införsäljning”.  

3.10.2 Deltagande implementering 

Ind (2001) menar att det är snudd på omöjligt att få stöd för en ny 

varumärkesstrategi enbart genom information från ledningen. Detta 

förklaras enligt vår åsikt av Hedbergs (1981) resonemang. 

Författaren menar att då medarbetare ska lära sig ett nytt beteende, 

behöver de först ”lära av” det gamla. En process där medarbetare 

enbart blir undervisade, eller uppmanas härma ett visst beteende är 

inte effektivt i den bemärkelsen. För att en ny strategi ska kunna 

kommuniceras internt på ett effektivt sätt och även visa sig i fortsatt 
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beteende krävs att medarbetarna aktivt får engagera sig i 

inlärningsprocessen. Detta kan enligt Ind (2001) genomföras genom 

olika typer av workshops där varje team exempelvis får beskriva 

vad varumärket innefattar idag och vad det bör vara i framtiden. 

Stewart (1983) menar att på detta sätt kan förändringar bli lättare att 

acceptera, då det kan bidra till att framställa det som ska förändras 

på ett sätt som medarbetare förstår.  

 

I de fall då en förändring möts av motstånd handlar det enligt 

Stewart (1983) ofta om att organisationens medarbetare inte givits 

någon möjlighet att ta del av den nya strategin. De blir enbart 

informerade om förändringen i efterhand, när strategin redan 

utformats. Bruzelius & Skärvad (1995) menar att graden av 

förändringsmotstånd sammanhänger med det sätt som ledningen 

hanterar förändringsprocessen. Genomgripande och radikala 

förändringar väcker också större oro hos medarbetare, än mindre 

justeringar. Det samma gäller för då syftet med förändringen är 

oklart för dem som berörs av de nya rutinerna.  

 

Om organisationens medarbetare ges möjlighet att delta i 

förändringsprocessen och besluten förankras hos dem som berörs av 

omställningen, menar Bruzelius & Skärvad (1995) att det blir 

betydligt lättare att få dem engagerade och positivt inställda till de 

förändringar som görs. Förankringen innebär enligt Stewart (1983) 

även ofta bättre förutsättningar för att kunna driva igenom 

förändringen internt, med minsta möjliga motstånd. Det är dock en 

tidskrävande process att involvera många människor i 

inledningsskedet, vilket betyder att metoden i praktiken ofta 
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innebär att berörda medarbetare tar ställning till olika alternativa, 

redan framtagna lösningar.  

 

Även Ind (2001) menar att organisationen troligen inte kan 

involvera alla medarbetare i utformningen av den nya 

varumärkesstrategin, men ett antal representanter, i synnerhet de 

som är viktiga för den interna kommunikationen, bör vara delaktiga 

i arbetet. Stewart (1983) anser att företagsledningen måste känna till 

vilka som är de informella ledarna inom företaget, vilka 

medarbetarna ser upp till och respekterar. Detta då dessa personer 

är de som är viktigast att få med sig i en förändringsprocess. Att få 

interna opinionsbildare på sin sida, anser Stewart kan vara 

avgörande för att ledningen ska få medarbetarna med sig i 

processen. 

 

Stewart (1983) menar att förändringar oftast blir lättare att acceptera 

när de möter ett behov. Företagsledningen måste känna till vilka 

behov organisationens medarbetare har för att kunna förklara hur 

en strategisk förändring kommer att gynna dem. Ett sätt att 

underlätta förändring är därför att få medarbetarna att inse att den 

nuvarande situationen är ett problem som behöver åtgärdas. 

Därefter måste ledningen övertyga medarbetarna om hur en 

förändring kan lösa det eventuella problemet.  

3.10.3 Extern kommunikation 

För att varumärket ska kunna behålla en stark position, alternativt 

kunna stärka eller förändra denna, måste den önskade positionen 

enligt Aaker (2002) kommuniceras tydligt. En utarbetad 
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positioneringsplan är värdelös om den inte kommuniceras till den 

valda målgruppen på ett sätt som når fram. Det finns en mängd 

olika sätt att kommunicera varumärkets budskap på, exempelvis 

annonsering, direktreklam och TV-reklam, vilka är de mest 

klassiska redskapen. Andra sätt att kommunicera varumärket är att 

utnyttja sponsring av evenemang, PR, specifik förpackningsdesign, 

specialbutiker etcetera. Vilken kommunikationskanal som är bäst är 

beroende av vad som ska kommuniceras och till vem det ska nå 

fram. Ett företag som genomför ompositionering av varumärket kan 

enligt Aaker (2002) bli intressant för press och media. Genom 

rubriker och PR ges uppmärksamhet åt den pågående förändringen, 

vilket kan generera en snabbare ompositioneringsprocess.   

 

Genom att starkare lyfta fram och kommunicera andra delar av 

varumärkets identitet än de som tidigare marknadsförts menar 

Aaker (2002) att varumärkets position kan ändras trots att 

identiteten är den samma som tidigare. de Chernatony & McDonald 

(1998) menar att en ompositionering av ett existerande varumärke är 

mindre svårt om varumärkets kärnvärden har vårdats och 

kontinuerligt kommunicerats till dess målgrupp. 

Ompositioneringen kan då enbart behöva innefatta en uppdatering 

eller förnyelse av varumärkets marknadskommunikation  

 

För att förändra ett varumärkes position på detta sätt föreslår Aaker 

(2002) att de delar av identiteten som har stort inflytande över den 

uppfattade imagen identifieras och används. Dessa behöver inte 

vara en del av kärnidentiteten, men det är viktigt att även 

kärnvärden kommuniceras så att varumärkets kommunikation inte 

hamnar för långt ifrån vad varumärket faktiskt står för. . 
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4 Åtta varumärkesresor 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för det 

empiriska material, vilket vi har samlat in 

under de intervjuer vi har genomfört. Det 

empiriska materialet presenteras företagsvis. I 

introduktionen till varje varumärkesresa presenterar vi de källor från vilka 

vi erhållit informationen. De intervjuade aktörerna omnämns därefter 

endast med efternamn i den fortlöpande texten. 

4.1 Volvo- Från sossecontainer till premiumbil 
På Volvo har vi intervjuat Björn Jutendahl (030324) som är chef för 

avdelningen marknadskommunikation. Avdelningen ansvarar för 

all Volvos reklam på den svenska marknaden. På Forsman & 

Bodenfors, Volvos strategiska reklambyrå, har vi genomfört en 

intervju med Meta Ågren (030324), projektledare för Volvo-

uppdraget.  

4.1.1 Förändring av varumärkesstrategin 

Enligt Ågren bör företag ständigt arbeta med att ifrågasätta 

varumärkets position. Dessutom bör mätning ske regelbundet för 

att identifiera att varumärket är på väg i rätt riktning. Det anses 

svårt att genomföra en större ompositionering, utan att ha arbetat 

med varumärket kontinuerligt under tiden. Ågren beskriver en 

ompositionering av ett varumärke enligt följande. 

Inledning Vetenskapssyn 
& tillvägagångssätt

Teoretisk förankring

Åtta 
varumärkesresor

AnalysSlutsats & 
reflektion

Inledning Vetenskapssyn 
& tillvägagångssätt

Teoretisk förankring
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varumärkesresor
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”Det kan vara någonting som uppfattas som gammalmodigt, 

omodernt eller icke innovativt, som positioneras om så att det 

uppfattas som nytt, modernt, fräscht och nytänkande.” 

Meta Ågren (030324) 

Enligt Jutendahl var den planerade fusionen mellan Volvo och 

Renault, bakgrunden till Volvos ompositionering. Volvos framtid, 

strategier och produktprogram hade baserats på fusionen. Till följd 

av den stundande fusionen, vilken sprack i december 1993, startade 

Volvo nio strategiska projekt. Ett av projekten innefattade 

varumärket, vad det stod för och dess framtid, sammanfattar 

Jutendahl.  

 

Jutendahl beskriver att den nya varumärkesstrategin inleddes med 

kundundersökningar på samtliga stora Volvomarknader i världen 

och däribland Sverige. Kundundersökningarna påvisade att 

framförallt säkerhet associerades med Volvo och i synnerhet 

krocksäkerhet.  

”På alla marknader när vi frågade vad Volvo står för, var det 

krocksäkerhet som nämndes först.”  

Björn Jutendahl (030324) 

En viktig distinktion som av Jutendahl anses vara av avgörande 

betydelse för Volvos ompositionering, är att det ansågs mer 

behovsrelaterat på ett rationellt plan än på ett emotionellt, att vara 

ägare till en Volvo. Volvo konstaterade att det var otillräckligt att 

tillverka världens säkraste bilar, då konsumenterna dessutom 

efterfrågade emotionella värden.  
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Vi kunde väldigt tydligt se att det var ett alltför rationellt val och 

ett alltför litet emotionellt val. Det fattades någon typ av 

spänning, excitement, i varumärket för att det skulle vara riktigt 

intressant för en större målgrupp.”  

Björn Jutendahl (030324) 

Vidare betonar Jutendahl, att baserat på kundundersökningarna 

bestämde sig Volvo för att värna om sitt ursprung med betoning på 

säkerhet. Säkerhet är det viktigaste kärnvärdet och det som 

huvudsakligen skiljer Volvo från konkurrenterna. De ursprungliga 

kärnvärdena utökades med emotionella kärnvärden, bland dem 

design, körglädje, körupplevelse och ägarupplevelse.  

”Det handlar om att bibehålla ursprunget med säkerhet, kvalitet 

och miljöomsorg, men att addera nya värden av mer emotionell 

karaktär och göra varumärket mer modernt.”  

Björn Jutendahl (030324) 

Jutendahl poängterar att Volvo förknippas med familjevärderingar. 

Enligt Ågren hade Volvo ofta i folkmun positionen ”sossecontainer” 

före ompositioneringen. Åtskilliga ansåg att Volvo var synonymt 

med kombimodellen. 

”En Volvo var mer en bil man behövde, än en bil man ville ha.” 

Meta Ågren (030324) 

Jutendahl betonar att Volvo strävade efter att göra varumärket mer 

modernt samt valbart för en större grupp människor. Syftet var att 

föryngra och modernisera varumärket samt bilden av Volvo. 

Resultatet har blivit att Volvo har föryngrat sin målgrupp och 

genomsnittsåldern för en Volvoköpare är betydligt lägre idag, 

jämfört med för tio år sedan.  
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Ågren tillkännager att ompositioneringen även innebar att Volvo 

förflyttade sig närmare ett annat marknadssegment, 

premiumsegmentet, där BMW, Audi och Mercedes var etablerade. 

Inträdet i premiumsegmentet har resulterat i prishöjningar på 

mellan 40-60 % de senaste sex åren. Enligt Jutendahl är Volvo en i 

bilvärlden liten tillverkare, som inte kan konkurrera med 

masstillverkarna beträffande volym och pris.  

”Massbilstillverkarna kan alltid producera en bil billigare än vi. 

De kan alltid slå ut sina kostnader på fler enheter. För att vi ska 

överleva som företag, måste vi addera saker till våra produkter. 

Saker som kanske inte alltid går att sätta fingret på och som 

direkt går att ta betalt för.”  

Björn Jutendahl (030324) 

Ågren beskriver ompositioneringen som en utmaning, vilken bestod 

av att relativt kraftigt höja priset samt förändra konsumenternas 

uppfattning om bilen. Volvo var dessutom marknadsledande i 

Sverige då ompositioneringen inleddes.  

4.1.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Enligt Jutendahl startade ompositioneringsprocessen 1993 och 

initiativtagare var företagets högsta ledning. Styrelsen och den 

verkställande ledningen i Volvo Personvagnar identifierade samt 

drev de nio strategiska projekten. Reklambyrån deltog och hade en 

central roll i det strategiska projektet som innefattade varumärket. 

Ågren betonar att en ompositionering genomförs i nära samarbete 

mellan företag och reklambyrå på lång sikt. Vidare poängterar 

Ågren att samarbetet mellan Volvo och Forsman & Bodenfors 

bygger på relativt lång framförhållning. Det ideala för reklambyrån 
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är att vara delaktig i ompositioneringsprocessens initialskede. Enligt 

Jutendahl har Volvo och reklambyrån daglig kontakt.  

 

Jutendahl beskriver att en ompositionering berör många människor, 

huvudsakligen alla som har kundkontakt. Vidare anser han att 

Volvo har arbetat relativt mycket med att förmedla 

ompositioneringen internt.  

”Varje gång vi har någon konferens med våra återförsäljare, har 

vi alltid med varumärket och varumärkets utveckling som en 

programpunkt.”  

Björn Jutendahl (030324) 

Enligt Jutendahl finns en stor risk att varumärkesutvecklingen 

bromsas om samtliga medarbetare inte strävar åt samma håll. För 

att undvika detta har Volvo nyligen startat en 

varumärkesutbildning för all personal i Volvohandeln, på 

säljbolaget samt hos olika samarbetspartners. 

 

Jutendahl beskriver varumärkesarbete som ett långsiktigt och 

tidskrävande arbete. Hans uppfattning är att det tar lång tid att 

förändra människors attityder. Ågren anser att Volvo fortfarande 

har mycket kvar att arbeta med, framförallt de människor som har 

kundkontakt. För att få med sig människor i ompositioneringen av 

varumärket, är det av vikt att först kommunicera och förankra den 

nya identiteten internt och därefter externt. Detta då medarbetarna 

känner lojalitet med företaget då de erhåller information om 

förändringen, vilket anses betydelsefullt.  
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Ågren betonar vidare vikten av att den strategiska 

kommunikationen, masskommunikationen bidrar till att förflytta 

varumärket i önskad riktning. Ågren menar även att medievalet är 

viktigt för vad som kommuniceras. Reklam som kommuniceras på 

biografer vänder sig ofta till en ung publik, medan web-baserad 

reklam uppfattas som innovativt och nytänkande. TV-reklam, 

utomhusreklam och helsidor i dagspress, signalerar en tung 

reklamköpare och att varumärket har mycket att komma med. 

Volvo lanserar nu många nya modeller i en snabbare takt gentemot 

tidigare och dessa modeller kommunicerar skilda kärnvärden i syfte 

att stärka varumärket på olika sätt. Åtskilliga kärnvärden har fått 

ökad fokusering i kommunikationen då de anses viktigare på den 

svenska marknaden.  

 

Jutendahl beskriver att moderbolaget Volvo Personvagnar har ett 

strategiskt ansvar för kommunikationen. Reklamen ska dock 

kommunicera Volvos mervärde. 

”Reklamens roll blir att förstärka känslan av att Volvo erbjuder 

något mer än vad massbilstillverkarna erbjuder och som gör att 

vi kan ta mer betalt än dem. För att vi ska kunna göra det, måste 

vi kunna erbjuda någonting mer än vad de kan erbjuda. Då 

handlar det om varumärke.”  

Björn Jutendahl (030324) 

Jutendahl anser att det har skett en förändring i kommunikationen i 

samband med ompositioneringen. Förändringen tar sig uttryck i 

bilarnas utseende samt tonen i reklamen. Det tydligaste exemplet är 

att bilarna ser annorlunda ut idag till skillnad från tidigare. Tonen i 
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reklamen är annorlunda jämfört med för tio år sedan, vilket även 

har bekräftats av konsumenterna.  

”Jag skulle vilja säga att det är de två parametrar som har störst 

inverkan på människors syn på Volvo. Det som bromsar 

utvecklingen är återförsäljarnas bemötande. Kunderna upplever 

att det finns en diskrepans, mellan det de kan se i reklamen och 

deras upplevelse av bilarna. Dessutom upplevs en diskrepans 

mellan reklamen och upplevelsen hos en Volvohandlare.” 

Björn Jutendahl (030324) 

Jutendahl beskriver att det dagligen produceras reklam på strategisk 

eller taktisk nivå. Det anses viktigt att inte skrämma bort befintliga 

kunder, vilka lockas av varumärkets ursprungliga kärnvärden. 

Volvo genomför kundundersökningar per telefon dagligen året runt 

på den svenska marknaden. Undersökningen syftar till att inhämta 

tillkännagivanden om hur varumärket uppfattas. Undersökningarna 

ligger till grund för att fatta rätt beslut och genomföra eventuella 

justeringar för att uppnå varumärkets uppsatta mål. Ågren anser att 

det viktiga är att trenden går sakta men säkert i rätt riktning. 
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4.2 Lätt & Lagom - Från mossigt till modernt 
Lättmargarinet Lätt & Lagom är ett produktvarumärke som ägs av 

Arla Foods. Varumärket grundades 1974 och dess ompositionering 

startade 1996. Lätt & Lagoms ompositionering innebar bland annat 

att antalet produkter under varumärkesnamnet Lätt & Lagom 

utökades genom så kallad line extension. För att få vetskap om Lätt 

& Lagoms ompositionering har vi intervjuat Erik Ström (030327), 

produktchef för Lätt & Lagom på Arla Foods och Joakim 

Brinkenberg (030327), projektledare på reklambyrån ANR.BBDO.  

4.2.1 Förändring av varumärkesstrategin 

Enligt Brinkenberg innefattar begreppet ompositionering att ändra 

konsumenternas uppfattning om varumärket gentemot tidigare. 

Detta kan enligt Brinkenberg inte enbart göras genom att förändra 

reklamen, vilket han exemplifierar med att byta kläder.  

VOLVO

•  Ompositioneringen startade 1993  

•  Stark image, men ett alltför tråkigt och funktionellt val 

•  Ville flytta varumärket närmare premiumsegmentet  

•  Tillägg av emotionella kärnvärden  

•  Stora förändringar i produkten vad gäller design 

•  Delvis föryngring av målgrupp 

•  Massiv reklam kontinuerligt i TV, press, utomhus 

•  Kontinuerlig information och utbildning internt  
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” Man blir inte en ny person genom att bara byta kläder. Vårt 

uppdrag är ju väldigt många gånger att byta de där kläderna. 

Ompositionering är att i förhållande till marknaden, få kunder 

att tycka och anse att man är en annan spelare än den man var 

tidigare”.  

Joakim Brinkenberg (030327) 

Ström understryker i intervjun att stora förändringar har skett inom 

dagligvaruhandeln de senaste åren. Han åsyftar att det tidigare 

enbart fanns två stora aktörer inom lättmargarinsegmentet - Lätt & 

Lagom och Lätta. Brinkenberg beskriver att Lätta i samband med 

etableringen tog stora marknadsandelar. Ström anser att det som 

kännetecknade både Lätta och Lätt & Lagom, var att båda försökte 

framhäva ”lättheten”. Enligt Brinkenberg uppfattades Lätta som ett 

betydligt modernare och fräschare lättmargarin i jämförelse med 

Lätt & Lagom.  

 

Enligt Brinkenberg minskade konsumtionen av matfett under 

många år. Detta till trots såg Arla en framtid i lättprodukterna och 

resultatet blev en ompositionering av varumärket Lätt & Lagom. 

Enligt Ström fattade Arla beslutet att ompositionera Lätt & Lagom 

då antalet aktörer, som betonade ”lätthet”, utökades på marknaden. 

Lätt & Lagom blev mer otydligt då fler aktörer framhöll att de stod 

för exakt samma sak. Arla strävade efter att hitta någonting som var 

unikt för Lätt & Lagom vilket kunde förknippas med produkten i 

den ökade konkurrensen. Enligt Brinkenberg saknades alternativ till 

ompositioneringen, då utfallet hade blivit att Arla hade haft en 

produkt vilken med tiden hade försvunnit från marknaden. Efter 
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genomförda undersökningar externt och internt, eftersträvade Arla 

att förändra konsumenternas uppfattningar.  

”Det fanns en styrka i varumärket Lätt & Lagom, men 

uppfattningen lite tråkigt, lite mossigt, lite omodernt och för de 

tjocka, var tvunget att rättas till.” 

Joakim Brinkenberg (030327) 

Brinkenberg beskriver att ompositioneringen resulterade i att den 

ursprungliga röda Lätt & Lagom förpackningen fick namnet 

original. Nya produkter såsom Oliv, 30% och Omega3 utvecklades 

därefter i relativt snabb takt, fram till alldeles nyligen. Valbarheten i 

produktserien Lätt & Lagom ökade därav. Kundundersökningar har 

visat att varumärket uppfattas annorlunda idag, jämfört med innan 

ompositioneringen, då Arla enbart hade originalprodukten.  

 

Enligt Brinkenberg existerar de ursprungliga kärnvärdena 

fortfarande och åtskilliga kommuniceras alltjämt. Dock anses 

skillnaden stor mellan de ursprungliga respektive de nya 

kärnvärdena. Ompositioneringen innebar att Lätt & Lagom valde att 

fokusera på nya kärnvärden och inte låta de ursprungliga 

kärnvärdena styra.  

”Några värden som var väldigt signifikanta och som Arla levde 

efter var svenskt, tryggt och folkligt. De byttes mot ord som 

hälsosam, smart och modern. Det är ganska olika spelplaner och 

det är klart, styr man efter de orden, så styr det den här 

produktutvecklingen.”  

Joakim Brinkenberg (030327) 
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Ström betonar att Arla som företag förändras i samband med de 

produktutvecklingar som sker. Detta med anledning av att 

produkterna driver hela företaget. Arla står fortfarande för samma 

kärnvärden som tidigare, vilket innebär svenskt och tryggt. 

Brinkenberg anser dock att det finns en viss åtskillnad mellan Arlas 

kärnvärden och produktutvecklingen.  

”Arlas produktutveckling, Arlas nya produkter kommer att till 

stor del ge oss en bild av hur Arla är. Det finns en viss 

diskrepans mellan det trygga, svenska Arla med sin kossa och 

behovet av nya produkter. Det är bra att det finns den här 

balansen hela tiden, än om det bara är nytt.”  

Joakim Brinkenberg (030327) 

4.2.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Enligt Brinkenberg påbörjades Lätt & Lagoms ompositionering 

1996. Processen inleddes med att konsulter och anställda på Arla 

undersökte dels hur konsumenterna uppfattar varumärket och dels 

de anställdas uppfattningar om varumärket i produktionen, 

säljkåren samt i butikerna. Arbetet genomfördes i form av 

djupintervjuer respektive workshops där även ANR.BBDO var 

delaktiga. Reklambyråns huvudsakliga arbete utgjordes av hur 

förändringen av konsumenternas uppfattning om varumärket skulle 

ske. Arla och reklambyrån har ett nära samarbete och reklambyrån 

blev tidigt involverad i processen. Konsumenterna såg för första 

gången effekterna av ompositioneringen 1998, vilket innebär två år 

efter ompositioneringens uppstart. Omkring år 2000 åskådliggjorde 

kundundersökningar att uppfattningarna om varumärket hade 

förändrats.  
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Brinkenberg betonar att en ompositionering kan genomföras i snabb 

takt, men att det är av stor vikt att leverera förändringen. Detta 

innebär att det företaget förmedlar i sin kommunikation måste 

bevisas, i annat fall blir misslyckandet ett faktum.  

 

Ström anser att gensvaret har varit positivt internt till 

ompositioneringen och betonar samtidigt vikten av att förmedla 

informationen till de anställda.  

”De förstår att det här måste göras. Vi har varit duktiga på att 

sprida varför vi gör det här. Det är oerhört viktigt att man får 

med sig dem internt. Jag skulle vilja säga att det är lika viktigt 

att informera internt som externt. Det är många som jobbar med 

det, det måste fungera hela vägen ut.”  

Erik Ström (030327) 

Ström beskriver att den interna informationen kring 

ompositioneringen har genomförts på säljkonferenser och 

informationsmöten, där även de nya reklamfilmerna har visats. Det 

är framförallt av vikt att de som agerar närmast kunden förstår den 

bakomliggande tanken till ompositioneringen, så att dessa kan 

kommunicera ompositioneringen till kunderna.  

 

Brinkenberg och Ström är båda av uppfattningen, att 

kommunikationen i samband med ompositioneringen har 

förändrats. Framförallt har argumenten som framförs i 

kommunikationen moderniserats. Ström beskriver att det i princip 

är samma medier som används, men att kommunikationen har 

anpassats till dagens livsstil.  
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Enligt Ström genomför SIFO årligen kundundersökningar där Lätt 

& Lagom inkluderas. Undersökningarna syftar till att identifiera 

huruvida varumärkets position har förändrats samt om det 

produkten vill förmedla uppkommer spontant hos konsumenterna 

vid förfrågan. Brinkenberg beskriver att den årliga förändringen inte 

är så stor nu för tiden, vilket den heller inte ska vara. Det som dock 

eftersträvas, är att förstärka varje kärnvärde.  

 

 

4.3 Coop - Från otydlighet till enhetlighet 
Coops ompositionering startade i och med ett styrelsebeslut hösten 

2000 och lanserades i september 2001. Beslutet baserades på ett 

omfattande analysarbete. Ompositioneringen innebar att Coop 

Norden bildades i syfte att utveckla en nordisk koncern för 

dagligvaruhandeln. Det nya gemensamma varumärket Coop 

introducerades och de tre stormarknadskoncepten Robin Hood, 

LÄTT & LAGOM

•  Ompositioneringen startade 1996 och lanserades 1998 

•  Konkurrens på marknaden av bland andra Lätta  

•  Image: gammaldags, omodernt, pålitligt, trovärdigt 

•  Line extension för att stärka och modernisera identiteten 

•  Har behållit samt lagt till kärnvärden 

•  Kommunicerar kärnvärden tydligare och på ett nytt sätt 

•  Intern utbildning genom konferenser och informationsmöten

•  Extern kommunikation genom TV-reklam 



-   Åtta varumärkesresor   - 

 

 92

Obs! och B&W sammanfördes till Coop Forum. Dessutom infördes 

namnet Coop Konsum. Coop Sverige AB ansvarar för driften av 

dagligvaruhandeln, medan KF - det kooperativa förbundet fick nya 

uppdrag. (KF, årsredovisning 2001) Vi har genomfört en intervju 

med Anna-Lena Högfeldt (030326), varumärkeschef på Coop 

Sverige samt intervjuat Stig Hoffstedt (030408), projektledare på 

Lowe Brindfors för att få insyn i Coops ompositionering.  

4.3.1 Förändring i varumärkesstrategin  

Högfeldt anser att en ompositionering innebär att flytta sig från ett 

ställe till ett annat i konsumentens medvetande. Hoffstedt anser att 

de tydligaste riskerna med en ompositionering är att tid samt 

resurskrav inte respekteras. Detta då en ompositionering är 

tidskrävande och kräver uthållighet.  

”Det är ingenting man löser på ytan, utan det måste finnas en 

solid grund. Det är bara att titta på alla som har lyckats och som 

är starka varumärken. Det åstadkommes inte med kortsiktigt 

agerande. Det kräver ett väldigt fokus. Det måste vara 

välgrundat, man måste leva upp till det.”  

Stig Hoffstedt (030408) 

Högfeldt beskriver att det fanns flera skäl till ompositioneringen, 

varav ett viktigt skäl var att Kooperationen var otydlig gentemot 

kunderna samt medlemmarna. Enligt Hoffstedt utgjordes 

Kooperationen exempelvis av sex olika butikskoncept, fyra egna 

varumärken och 27 websites. Enligt Högfeldt var därför syftet med 

ompositioneringen att skapa en tydlighet i kommunikationen. De 

tidigare stormarknaderna Obs!, Robin Hood och B&W arbetade 

enskilt och i vissa avseenden förekom även konkurrens.   
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”Vi opererade med ett otal varumärken, ett flertal kundtidningar, 

websites - listan var lång. Någonstans i mitten fanns ett kort som 

heter MedMera, som inte hängde ihop med resten. Detta skapade 

en otydlighet för våra kunder kring vad Kooperationen bestod 

av.” 

Anna-Lena Högfeldt (030326) 

Högfeldt anser att vid sidan av tydlighet krävdes effektivitet i 

arbetet. Det är en stor ekonomisk och kompetensmässig 

ineffektivitet i att vårda, hantera och marknadsföra många olika 

varumärken, utan några som helst synergier,  

”Vi såg det utifrån ett marknadsperspektiv där konkurrensen på 

marknaden hårdnade. De aktörer som finns blir större och 

större, ur ett internationellt perspektiv. Vi kunde inte hålla på 

och plottra bort våra resurser, utan vi behövde förstärka oss, bli 

mycket tydligare och skapa synergier. Inte bara inköpssynergier 

utan även marknadsföringssynergier. Att man tydligt kunde se, 

att delarna bygger en helhet. Därigenom skulle vi bli mer 

effektiva i vår kommunikation, både i att nå fram, men också rent 

kostnadsmässigt.” 

Anna-Lena Högfeldt (030326) 

Hoffstedt anser att konkurrenssituationen på marknaden har 

förändrats kraftfullt på kort sikt i samband med att antalet 

lågprisaktörer har ökat. Kooperationen genomförde en top-of-mind 

mätning, vilket innebär spontan erinran, innan ompositioneringen 

startade. Mätningen som innefattade detaljhandel, påvisade att ICA 

placerade sig på plats nummer ett, medan Konsum, som var 

Kooperationens första varumärke i mätningen, intog en 
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trettiondeplats. En förändring ansågs nödvändig. För att kunna öka 

lönsamheten som hade varit relativt dålig i ett decennium, behövde 

Kooperationen öka sin kundbas och lojaliteten. Lojalitet mäts i hur 

ofta konsumenterna kommer till butiken samt hur mycket som 

spenderas per gång. Ytterligare en bakomliggande faktor enligt 

Högfeldt, var diskussionerna om Coop Norden som försiggick då 

arbetet påbörjades. 

”Vi visste att Coop Norden arbetet pågick när det här arbetet 

startade. Det drev också på den frågan. Försöka städa på 

hemmaplan om man får kalla det så, innan man ska gå in i ett 

större sammanhang.”  

Anna-Lena Högfeldt (030326) 

Enligt Hoffstedt fastslog undersökningar att Kooperationen innan 

ompositioneringen associerades med exempelvis betonggrått, sosse 

samt massrörelser. Vidare ansågs Kooperationen inneha en 

grundidé, som dock uppfattades som otidsenlig. Anledningen till 

detta står enligt Hoffstedt att finna hos Kooperationen.  

”Varför tycker man då inte att det här är en idé som hör hemma i 

nutid? Varför är inte det här tidsenligt längre? Det beror ju på 

Kooperationen själv. De har inte levererat särskilt mycket för att 

visa att de hör hemma i nutid.”  

Stig Hoffstedt (030408) 

Högfeldt beskriver att Coop har behållit samtliga ursprungliga 

kärnvärden, men valt att fokusera på ett fåtal av dem.  
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”Vi lyfte fram, satte ljuset på, försökte förstärka där vi hade 

svagheter. Ett värde som vi tyckte var viktigt att förstärka, var 

modernitet. Sedan fanns det många andra som till exempel 

trovärdighet och det vi står för på miljöområdet, där vi verkligen 

bara lyfte fram det goda arbete som gjorts tidigare.”  

Anna-Lena Högfeldt (030326) 

4.3.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Hoffstedt arbetade enbart med Coops ompositionering under två 

års tid. Processen har kännetecknats av ett nära samarbete mellan de 

båda parterna Coop och Lowe Brindfors. Enligt Högfeldt höll Coop 

Forum dialogmöten innan lanseringen, vilket innebar att budskapet 

togs emot i grupp där samtliga bekräftade att de hade förstått 

innebörden. Detta för att skapa engagemang och få med personalen. 

Regelbundna möten för stormarknadschefer har fungerat som 

forum för informationsspridningen av förändringen. Däremot är 

Konsumbutikerna var många till antalet, vilket resulterade i att 

regionsansvarig fick sprida informationen till de övriga. Hoffstedt 

betonar att förändringen internt tar längre tid, jämfört med 

förändringen externt. Det inre arbetet, vilket inkluderar att se över 

sortimentet och förändra den inre layouten, är stora projekt vilket 

tar lång tid. Uppskattningsvis har det tagit drygt ett år att göra om 

stormarknaderna. 

 

Enligt Hoffstedt genomfördes workshops med representanter från 

olika affärsgrenar inom Kooperationen, innan ompositioneringen 

inleddes. Högfeldt som rekryterades till Coop i början av 2001, 

beskriver att de arbetade aktivt med varumärkesstrategin från 



-   Åtta varumärkesresor   - 

 

 96

januari 2001 till september 2001. Dessförinnan gjordes förberedelser. 

Enligt Hoffstedt förändrades organisationsstrukturen efter 

lanseringen. En ny marknadsavdelning bildades på Coop Sverige, 

vilken reklambyrån idag har ett nära samarbete med. Utöver 

marknadsavdelningen har reklambyrån även ett nära samarbete 

med ledningsgrupperna för Coop Konsum, Coop Forum och Coop 

MedMera.  

”Organisationen förändrades rätt kraftfullt efter lanseringen. 

Vid årsskiftet 2001/2002 sjösattes den nya organisationen. Från 

och med då fanns Coop Norden. Från och med då fanns Coop 

Sverige.” 

Stig Hoffstedt (030408) 

Högfeldt beskriver att det är en stor händelse att byta varumärke, 

vilket har resulterat i en relativt omfattande förankringsprocess. 

Processen har indelats i delprocesser. Det som tydliggjorde 

förändringen var när samtliga stormarknadsenheter bytte profil vid 

lanseringen och fick en gemensam avsändare. Enligt Hoffstedt 

innebar lanseringen en stor satsning, då den var komprimerad i 

tiden. Under loppet av elva veckor genomfördes fem 

kampanjomgångar, bland annat utomhus och i dagspress. Hoffstedt 

menar att förändringen blev särskilt tydlig genom att samtidigt med 

lanseringen av Coop, som masterbrand, lanserades det 

gemensamma namnet Coop Forum för alla stormarknaderna. 

 

Enligt Högfeldt är Coops färgspektrum en viktig del i dess logotyp. 

Färgerna är av stor vikt för att uppnå synergierna och tydliggöra att 

delarna bygger en helhet. Helheten har hela färgspektrumet och 

delarna till exempel Coop Forum och Coop Konsum, har egna 
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tydligt identifierade kulörer som används i respektive 

designprogram. Enligt Hoffstedt är Coop ett masterbrand. Tanken 

bakom masterbrandstrategin är att helheten, det som Coop 

representerar, ska gynna delarna samtidigt som delarna ska gynna 

helheten samt varandra. Utöver varumärkesstrategin är 

kommunikationsplattformen en nödvändighet. Coop inledde 

ompositioneringsarbetet ur ett kommunikationsperspektiv, detta för 

att tydliggöra kommunikationen. 

 

Enligt Hoffstedt är Coop ett värderingsstyrt varumärke. Högfeldt 

betonar att grunden i kommunikationsplattformen, handlar om att 

Coop ska vara pådrivande när det gäller att leverera ekonomisk, 

ekologisk och social nytta. Detta anses vara fundamentet i allt Coop 

åtar sig. Fundamentet tydliggjordes i samband med 

ompositioneringen. Att ha en ståndpunkt och agera pådrivande, är 

kännetecknande för Coops historia. Dock betonas vikten av att 

leverera det. 

”Vi kan inte bara prata om att vi levererar ekologisk nytta, utan 

det måste hända och kunden måste uppleva det i våra butiker och 

stormarknader. Det vill säga, det måste vara en del av 

affärsidén.”  

Anna-Lena Högfeldt (030326) 

Enligt Högfeldt önskade Coop befästa sin position på marknaden, 

genom att tydliggöra att företaget är värderingsstyrt och att det ägs 

av medlemmarna. Detta har enligt Hoffstedt tagit sig uttryck i 

kommunikationen, då Coop strävar efter att vara en pådrivande 

kraft på marknaden. I kommunikationen tydliggörs detta genom att 
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Coop driver frågor, ifrågasätter företeelser samt levererar lösningar 

på dessa frågor.  

 

Coop genomför ständigt kundundersökningar och mäter förutom 

uppfattningen om kärnvärdena, även prisattityder. Detta anses 

viktigt, då Coop lever i en föränderlig värld där 

konkurrenssituationen ständigt förändras.  

 

 

4.4 Indiska - Från flummig butik till livsstilskedja  
Indiska startade sin ompositionering i november år 2000 och då 

inleddes även samarbetet med reklambyrån King. Vi har intervjuat 

Erika Dalle (030319) på Indiska, som vid ompositioneringens start 

tillträdde posten som reklamchef samt huvudansvarig för 

marknadsavdelningen. På King har vi genomfört en intervju med 

Per Wilson (030327) som arbetar som planner. Wilsons 

arbetsuppgifter innebär bland annat omvärlds- och researchanalys.  

COOP

•  Beslut om ompositioneringen 2000, extern lansering 2001 

•  Föranleddes av för många varumärken, inga synergier, rörigt

•  Konsolidering i branschen samt ”städning” inför fusion 

•  Förstärkt kommunikationen av befintliga kärnvärden 

•  Nytt varumärkesnamn och ny grafisk design 

•  Ny varumärkeschef efter processens start 

•  Extern kommunikation genom TV-reklam 
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4.4.1 Förändring av varumärkesstrategin 

Enligt Wilson syftar en ompositionering till att förändra attityder 

hos konsumenterna. Respondenten anser att företag ska vidta 

försiktighetsåtgärder och inte sträva efter att ta alltför stora kliv i 

samband med en ompositionering. En förflyttning från en position 

till en annan, riskerar att varken anställda eller konsumenter känner 

igen sig. Följden kan i värsta fall bli att den befintliga målgruppen 

försvinner. Det finns inte något självändamål i sig att genomföra en 

ompositionering, utan respondenten åsyftar en strävan efter att hitta 

en kommersiell framtid.  

 

Enligt Dalle var de bakomliggande faktorerna till Indiskas 

ompositionering, företagets och konfektionsbranschens negativa 

utveckling samt att Indiska var otydligt gentemot konsumenterna. 

Internt uppstod förvirring då personalen inte kände igen sig och 

frågor uppkom såsom vart Indiska var på väg. Det hela ledde till att 

reklambyrån King blev inkopplad och ompositioneringsprocessen 

satte igång. Otydligheten berodde enligt Dalle på att Indiska inte 

var på det klara med hur sortimentet skulle se ut då orientaliska 

plagg inte var lika attraktiva under vissa perioder. Resultatet blev 

att Indiska periodvis försökte utöka sortimentet med basvaror och 

stod därmed inte fast vid det unika, orientaliska vilket kännetecknar 

Indiska. Följden blev otydlighet gentemot konsumenter och 

medarbetare. Enligt Dalle syftade ompositioneringen till att 

förändra konsumenters attityder till varumärket.  
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”Många har förutfattade meningar om vad Indiska är och vad vi 

står för. Att det är flummigt och bohemiskt. Det luktar konstigt på 

Indiska. Det är dålig passform på kläderna och dålig kvalitet. 

Framförallt den något äldre generationen förknippar oss med det 

som var Indiska på 70-talet. Vi var otydliga helt enkelt.”  

Erika Dalle (030319) 

Att affärskonceptet av många har uppfattats som något bohemiskt, 

har enligt Wilson begränsat kundkretsen. Kännedomen var det 

enligt Dalle inget fel på, men få konsumenter var medvetna om 

Indiskas bredd och företagets erbjudanden.  

”För vår del handlar det inte om att förändra varumärket. 

Indiska är vad Indiska alltid har varit, utan att bli mer tydliga.”  

Erika Dalle (030319) 

Enligt Wilson blev ett viktigt mål med ompositioneringen att bredda 

målgruppen och få fler kunder att besöka Indiska. Wilson betonar 

att Indiska var laddat med för mycket negativa värden. Indiska var 

inte mentalt tillgängligt för samtliga konsumenter, utan det fanns en 

mängd subjektiva uppfattningar om Indiska med negativ klang.  

”Många känner till Indiska, men väldigt få kände Indiska.”  

Per Wilson (030327) 

Dalle uppger att Indiska inte har tagit fram några nya kärnvärden. 

En rensning har dock skett bland de gamla kärnvärderingarna, vilka 

var många till antalet och i stort sett sade samma sak. Ur 

varumärkesplattformen utformas kommunikationsplattformen. 

Indiska har dock inte gjort några större förändringar i 

varumärkesplattformen. För Indiska utformades först den 
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kommunikativa plattformen i samband med ompositioneringen. 

Därefter justerades varumärkesplattformen något. Den nya 

kommunikationsplattformen syftade till att tydliggöra Indiska, med 

utgångspunkt från det Indiska alltid har varit. Den nya 

kommunikationsplattformen implementerades i början av januari 

2001.  

”Den kommunikationsplattform vi satte upp, innebar att vi skulle 

bygga på den unika position vi har, vilket är att vi är 

annorlunda. Men vi måste ladda det här begreppet annorlunda 

med positiva värden.”  

Erika Dalle (030319) 

Enligt Wilson består kommunikationsplattformen av enstaka 

honnörsord som ska genomsyra kommunikationen. Honnörsord är 

detsamma som kärnidentitet och inbegriper vad företaget vill få sagt 

samt hur det uttrycker sig. Enligt Dalle utgörs de fyra 

kommunikativa hörnstenarna av humor, oväntat, modernt och 

attraktivt. Dessa hörnstenar syftar till att gemensamt bilda 

positioneringsplattformen för Indiska - den moderna och roliga 

butiken. Dalle anser att Indiska har blivit tydligare i sitt klädval och 

att det har skett förändringar i sortimentet.  

”Jag tycker att vi har blivit mycket mer orientaliska. Det som 

verkligen ska vara vi. Plus att vi har fått till vårt klädsortiment 

på ett helt annat sätt än tidigare, vilket vi också ser 

försäljningsmässigt. Vi har tagit bort mycket av basvarorna, de 

hör inte hemma hos oss.”  

Erika Dalle (030319) 
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4.4.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Wilson betonar att det är av stor vikt att högsta ledningen redan 

från början är involverad i processen. Detta för att påvisa att 

ompositioneringen är en strategisk fråga och att reklam samt 

kommunikation är strategiska verktyg med hög prioritet. Dalle 

beskriver att ompositioneringsprocessen inleddes med att 

reklambyrån fick i uppdrag att undersöka vilken position Indiska 

hade på marknaden och vilken position företaget skulle ta. Wilson 

beskriver att King undersökte vilken spelplan Indiska befann sig på. 

Dessutom undersöktes Indiskas konkurrenter samt vilka positioner 

dessa hade på marknaden. I nulägesanalysen inkluderades även en 

analys av konsumenter och deras behov. Ytterligare ett moment i 

nulägesanalysen var att kännedom skapades om varumärkets 

associationer och dess image. Därpå utformades honnörsorden för 

att Indiska skulle kunna inta den nya, utsedda positionen. 

 

Wilson beskriver vidare att reklambyrån informerade 

butikspersonal om den nya kommunikationsplattformen och själva 

positioneringsstrategin. Enligt Dalle har 

kommunikationsplattformen spridits internt. Vidare har 

varumärkeskvällar anordnats för att förmedla förändringen. För att 

sprida informationen om Indiskas varumärke får nyanställda även 

ta del av en broschyr som inbegriper varumärket. Alla butiker 

tillhandahåller även varumärkesplattformen. Dalle påpekar att 

butikspersonalen blir förknippade med varumärket och framhåller 

vikten av att Indiska eftersträvar att ”leva varumärket”.  
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Enligt Dalle kommunicerades ompositioneringen internt och externt 

i januari 2001, vilket skedde via annonser och TV-reklam. Filmerna 

har enligt Dalle fungerat tillfredställande både image- och 

försäljningsmässigt. Två undersökningar har genomförts efter 

ompositioneringen. Resultatet av undersökningarna visar att 

Indiska inte tar några större kliv, men honnörsorden som 

kommuniceras börjar ge effekt.  

”Tittar man på attityder har vi klättrat betydligt på modernt, 

attraktivt och de värdeord som vi mäter.”  

Erika Dalle (030319) 

 

Enligt Dalle har Indiska även koncentrerat sig på att förändra 

butikerna. Detta för att undvika att reklamen skapar förväntningar 

som inte införlivas då konsumenterna besöker butikerna. Enligt 

Wilson är butikerna Indiskas viktigaste kommunikationskanal. I 

butikerna förmedlas bilden av Indiska och enligt respondenten finns 

där mycket kvar att göra. Dalle betonar att Indiska har anammat ett 

nytt butiksspråk vilket bland annat bygger på det indiska språket 

och inkluderar humor. Förändringen inkluderar även att det i 

butikerna numera enbart spelas orientalisk musik. Indiska har även 

ändrat avdelningarnas struktur, i syfte att inte uppfattas som röriga. 

Indiska strävar även efter att aktivera alla fem sinnena vid besök i 

en butik.  

”Vår absolut viktigaste marknadsföringskanal och där den 

största förändringen av folks attityder sker, det är trots allt i 

butikerna. Reklamen är bara en hjälp för att skapa trafiken.”  

Erika Dalle (030319) 
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Dalle anser att Indiska har kommit en bra bit på vägen med sin 

ompositionering, men betonar samtidigt att de aldrig blir färdiga.  

”Den här resan har bara börjat.” 

Erika Dalle (030319) 

Indiskas varumärke går enligt Dalle att ladda mera, samtidigt som 

profilen kan förtydligas samt förstärkas. Enligt Wilson tar en 

ompositionering vanligtvis flera år att genomföra. Däremot går det 

betydligt snabbare, 6-8 veckor, att göra en nulägesanalys, vilken 

mynnar ut i en positioneringsstrategi och en 

kommunikationsplattform.  

 

Dalle betonar att det är av stor vikt att butikspersonalen är 

införstådd i de förändringar som sker. Ett steg i den riktningen var 

att kommunikationsplattformen förmedlades internt. Dalle betonar 

framförallt vikten av att medarbetarna är införstådda i varför det 

nya butiksspråket har införts samt hur viktigt bemötandet är vid 

kontakt med kund i butiken.  

”Vi har haft varumärkesövningar med alla butikschefer och 

sedan har butikscheferna genomfört samma sak i sina butiker. 

Detta är bara en början”.  

Erika Dalle (030319)  

Även Wilson betonar att det är av stor vikt att alla internt förstår och 

agerar utifrån samma förutsättningar. Varumärkesplattformen ska 

enligt respondenten fungera operativt. Vidare ska 

varumärkesstrategier förmedlas internt och inte enbart uttryckas. En 

ompositionering kräver engagemang för att leva upp till den 

förflyttning som sker. Wilson anser att det tar tid att förändra 
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människors attityder, men ett aktivt arbete med kommunikationen 

påskyndar processen. Kommunikationen bör enligt Dalle innefatta 

butiks- och sortimentsförändringar samt utbildning av personal. 

Enligt Dalle måste en förändring ske parallellt i butik, sortiment och 

reklam för att förändringen ska få genomslagskraft.  

 

Dalle betonar även att den externa reklamen är viktig för den 

interna implementeringen. För Indiskas del har TV-reklamen 

underlättat internt för att förtydliga vad som åsyftas med 

varumärkesstrategin. Det har även inneburit en stolthet internt, då 

TV-reklam, vilket är ett nytt kommunikationsmedel för Indiska, har 

medfört att varumärket syns. Därmed anses TV-reklam vara ett bra 

kommunikationsmedel.  

 

 

INDISKA 

•  Ompositioneringen beslutades i november 2000 och 

lanserades i januari 2001  

•  Otydlig och ganska negativ image 

•  Förstärkning av befintliga kärnvärden 

•  Fyra honnörsord för att förmedla identiteten och för att 

släcka ned negativ image 

•  Workshops internt för att förankra varumärkesplattformen 

•  Ny reklamchef efter att ompositioneringen hade påbörjats 

•  Extern implementering via TV-reklam 
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4.5 Scan - Från köttfabrik till, …vahettere..., 

måltidslösningar 
Scan är ett gammalt och välkänt varumärke som sedan länge varit 

förknippat med svenskt kött och kvalitet, men även med styckning 

och köttproduktion. Under de senaste åren har varumärket Scan 

genomgått en genomgripande förändring för att bli mer 

konsumentanpassat. Vi har intervjuat Maria Wengle (030320), 

marknadschef på Scan Foods samt Per Wilson (030327), planner och 

omvärldsanalytiker på King - Scans strategiska reklambyrå, för att 

få deras perspektiv på Scans ompositionering. 

4.5.1 Förändring av varumärkesstrategin  

Varumärket Scan är väl känt och har funnits länge i svenska 

konsumenters medvetande. Scan bestod historiskt sett av ett antal 

fristående slakteriföreningar runt om i Sverige, vilka samtliga 

använde varumärket Scan, berättar Wengle. I slutet av 1990-talet 

slogs de fristående slakteriföreningarna samman till Scan Foods AB, 

vilket enligt Wengle skapade förutsättningar för att arbeta med 

varumärket centralt.  

 

Att ompositionera Scan var enligt Wengle ett ledningsbeslut som 

togs 1999. I de konsumentmätningar som genomfördes i början av 

året framkom att varumärkets image inte var tillräckligt tilltalande, 

vilket var en av anledningarna till att beslutet om en 

ompositionering togs.  

 

De konsumentundersökningar som genomfördes i början av 1999 

visade att varumärket Scan hade en image som visserligen 
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förknippades med trygghet och svensk kvalitet, men i övrigt var 

ganska trist och opersonlig, poängterar Wengle. Scan var visserligen 

väl känt, men varumärkets sågs som ett producentvarumärke och 

som en råvaruleverantör vilket inte gav tillräckligt mycket utrymme 

för att positionera sig hos konsumenterna. Exempelvis framkom 

värden för Scan så som pålitligt och tryggt, med svenskt kött och 

kvalitet, monopol, köttindustri, gammal vana, Mamma Scan, stort 

standardiserat sortiment och att det var opersonligt. Pålitligheten, 

tryggheten och det garanterat svenska köttet ville Scan bevara och 

bygga vidare på. Det 100% svenska köttet är exempelvis en unik 

konkurrensfördel och ett viktigt kärnvärde för Scan, men enligt 

Wengle behövde även andra associationer adderas.  

”Att bara vara råvaruleverantör, det säger ju sig självt, att det är 

svårt att addera så mycket mervärde då.”  

Maria Wengle (030320) 

Wengle menar att Scan i egenskap av marknadsledare, måste börja 

uppträda som en sådan för att i och med detta visa konsumenten att 

det finns en kunskap och expertis.  

 

Varumärket Scan skulle fungera som en kvalitetsstämpel på alla 

produkter. Scan skulle även öka variationsrikedomen i sortimentet, 

ge det en större spännvidd och göra det lite roligare i samband med 

ompositioneringen. Dessutom skulle kärnvärden såsom värme och 

omtanke om människor samt djur kommuniceras tydligare. 
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”Scan har alltid varit ett starkt varumärke, men här såg vi 

möjligheten att göra det ännu starkare, att verkligen fylla det 

med någonting som konsumenterna bryr sig om. Att bara vara 

känd, vilket Scan var, innebär ju ingenting, utan det måste vara 

känslor och rätt attityd till varumärket också.”  

Maria Wengle (030320) 

Wilson, som bland annat har arbetat med att analysera 

måltidsmarknaden, säger att en av anledningarna till 

ompositioneringen var människors förändrade matvanor. Trenden 

är att människor har allt mindre tid till matlagning och därmed äter 

mer i flykten, på väg till eller från arbetet. Detta innebär att de 

primära konkurrenterna inte alltid är de som kanske förväntas. 

Wilson exemplifierar detta med att Scan visserligen hade 40 % av 

marknaden för smörgåspålägg, men att detta egentligen inte är ett 

bra sätt att definiera Scans marknad. Scan konkurrerar, som 

måltidsföretag, även med korvförsäljare, pizzerior, 7eleven etcetera, 

vilket Wilson menar är en helt annan arena.  

”För Scans del är det inte självklart att Lithells är den mest 

primära konkurrenten, det kanske är McDonalds.” 

Per Wilson (030327) 

Wilson anser att i ett sådant perspektiv uppstår ett behov av att ta 

en position på en marknad som egentligen är större än ens egen. 

Även Wengle poängterar att detta var en anledning till 

ompositioneringen. Då många människor idag inte har någon tid 

över och vill ha mer hjälp med sin matlagning innebär detta enligt 

Wengle att Scan kan positionera sig inom ”färdigmat-segmentet” 
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och erbjuda konsumenten mer situationsanpassade och hjälpsamma 

produkter. 

”Tanken med allt det här, var att vi skulle gå från att vara ett 

producentvarumärke, till att bli ett kvalitetsvarumärke för kött, 

chark och färdigmat. Det var den övergripande målsättningen. 

Alla rena råvaror kommer att få stryka på foten för det som blir 

mer förberett.”  

Maria Wengle (030320) 

4.5.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Under våren 1999, arbetades en ny varumärkesstrategi fram, vilken 

sedan förankrades i ledning och styrelse. Arbetet med att ta fram 

varumärkesplattformen genomfördes i ett nära samarbete mellan 

Scans dåvarande marknadsdirektör och reklambyrån King. Wilson 

säger att det vid en ompositionering är oerhört viktigt att beslutet 

kommer från högsta ledningen och att dessa är engagerade.  

”Är de inte committade, kan vi nästan utgå ifrån att de inte ser 

reklam eller kommunikation som ett strategiskt verktyg, som är 

viktigt att prioritera [...] Vi ser en möjlighet att 

ompositioneringen kan förändra, inte bara 

konsumentuppfattningar, utan även internt. Då är det viktigt att 

ledningen är med redan från början.”  

Per Wilson (030327) 

Wilson påpekar samtidigt svårigheten att fatta beslut om alltför 

många människor är inblandade i processen. Hos Scan togs beslut 

om den nya varumärkesstrategin av ett fåtal personer i ledningen. 

Detta efter att noggranna analyser hade genomförts.  
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Varumärkesstrategin, eller varumärkesplattformen är enligt Wilson 

varumärkets själ uttryckt i en enda mening, vilken skapar det 

interna förhållningssättet till varumärket. Utifrån denna arbetas 

sedan en kommunikationsplattform fram, vilket innebär tre till fyra 

honnörsord vilka ska genomsyra all varumärkeskommunikation.  I 

och med att dessa utgör utgångspunkten för all kommunikation, 

skapas en långsiktighet och kontinuitet som är viktig för att 

”trumma in” den önskade positionen, menar Wilson. I Scans fall 

fastställdes de fyra honnörsorden svenskt, gott, innovativt och kul. 

Enligt Wengle utgör dessa grundstenarna för all kommunikation i 

strategisk, taktisk och operativ betydelse. 

”Det är jätteviktigt att ha den röda tråden, så att alla budskap 

drar åt samma håll.” 

Maria Wengle (030320) 

En ny handlingsplan för hela företaget arbetades fram, berättar 

Wengle och under hösten 1999 presenterades den nya 

varumärkesstrategin samt den önskade positionen internt inom 

Scan Foods. Wengle menar att det främst var ledningsgruppen och 

marknadsavdelningen som var involverade i detta arbete, men att 

interna utbildningar, till exempel en varumärkesskola och 

projektledarkurser har startats. Under processens gång har också 

många nyrekryteringar genomförts, främst inom produktutveckling 

och för att bygga upp marknadsavdelningen. Exempelvis tillträdde 

Wengle, som marknadschef i början av år 2000.  

 

Ompositioneringen har övergripande mottagits positivt internt 

enligt Wengle. Hon påpekar dock samtidigt att alla ser det utifrån 
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sin egen situation och sina egna kunskaper. I vissa fall har 

medarbetare haft svårt att se vad förändringen skulle vara bra för.  

”Det som har varit svårast, det är ju att få fullt genomslag och 

förankring internt.  Alla bedömer det utifrån sin situation, vad de 

vet, kan och tycker. Övergripande har det varit positivt.” 

Maria Wengle (030320) 

Enligt Wengle var det för att kommunicera och markera den nya 

företagsidentiteten, Scan som ett måltidsföretag, som den gamla 

logotypen byttes mot en ny, mer tallriksliknande. Den nya 

logotypen ska knyta Scan närmare tallriken och måltiden och bort 

från kött och slakt, säger Wilson. Även en ny förpackningsdesign 

togs fram eftersom den gamla ansågs spretig. Enligt Wengle 

berodde det på att sortimentet hade vuxit successivt genom åren, 

utan att följa någon tydlig strategi. Den väl kända ”Mamma Scan” 

fick gå i pension, vilket enligt Wilson främst berodde på att figuren 

inte var förenlig med den position Scan ville ta; ett modernt 

måltidsföretag. Mamma Scan symboliserade enligt Wengle en 

hemmafru på 70-talet, till skillnad från en modern mamma i tiden.  

”När vi jobbade med att förflytta Scan, låg Mamma Scan med 

och drog tillbaka och gjorde det mindre möjligt att verkligen 

kunna ta den här positionen som vi ville ta. Mamma Scan var ett 

släpankare som låg och höll emot.”  

Per Wilson (030327) 

Mamma Scans sortiment heter numera ”Mammas” för att ändå 

knyta an till någonting som var centralt och knutet till 

Scanvarumärket, säger Wilson.  
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Inför julen 1999 kom de första reklamfilmerna, vilka grundades på 

den nya kommunikationsplattformen. För att förmedla bilden av ett 

modernt Scan, används enligt Wilson ett antal strategiska 

produkter, bland annat ”vahettere-korvarna” i TV-reklam. Dessa 

ska kommunicera att Scans produkter även passar yngre människor. 

Wilson menar dock att det tar flera år att förändra människors 

attityder, men påpekar samtidigt att för att över huvud taget lyckas 

måste varumärket förmedla en konsekvent kommunikation. Detta 

innefattar alla de kanaler som är tillgängliga. En mycket viktig kanal 

för Scans del är innovativa produkter. 

 

Enligt Wengle håller bilden av Scan successivt på att förändras åt 

det önskade hållet, men även hon påpekar att det är en process som 

inte går fort utan tar många år. Wengle ser dock ingen som helst risk 

med att ompositionera varumärket Scan, eftersom de gamla värdena 

som var bra har bibehållits. Wilson menar att en risk med 

ompositioneringar över lag, är att konsumentens förväntningar inte 

infrias eller att förändringen sker för snabbt i för stora steg. Det är 

viktigt att varumärket, samtidigt som det ska attrahera nya 

konsumenter, inte skrämmer bort de befintliga. Det samma gäller 

enligt Wilson även för anställda internt, de måste också kunna 

känna igen sig och kunna följa med i den förändring som 

genomförs. 
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4.6 Skogaholm - Limpfabriken blir brödtokigt 

bageri  
Bageri Skogaholm ingår i Sveriges största livsmedelskoncern 

Cerealia, vilken i sin tur ägs av Svenska Lantmännen och därmed av 

Sveriges bönder. Bageri Skogaholm, som tidigare hette Skogaholms 

Bröd, genomgår just nu ett ompositioneringsarbete. För att få 

information om denna process har vi intervjuat Magnus Krook 

(030408), marknadschef på Bageri Skogaholm samt Thomas Gad 

(030401), varumärkeskonsult och strateg på Brandflight. Gad har 

varit med och arbetat fram den nya varumärkesplattformen för 

SCAN 

•  Ompositioneringen startade januari 1999 och lanserades i 

slutet av samma år 

•  Måltidsmarknaden förändras 

•  Minskade marknadsandelar  

•  Befästa sin ställning som marknadsledare 

•  Stark image, men inte så konsumentnära 

•  Har lagt till nya kärnvärden  

•  Rensat i hela sortimentet och satsar på produktutveckling 

•  Ny logotyp och nytt grafiskt utseende på alla förpackningar 

•  Ny marknadsavdelning  

•  Extern kommunikation genom TV-reklam  
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Bageri Skogaholm och även producerat varumärkets strategiska TV-

reklam, vilken sänds under våren 2003. 

4.6.1 Förändrad varumärkesstrategi  

Bageri Skogaholm har sedan 1926 utgjorts av ett antal lokala 

bagerier, vilka till stor del har haft sina egna produkter med ett 

flertal olika varumärken, berättar Krook. För tre år sedan fanns 903 

artiklar i sortimentet, varav endast ett fåtal produkter var 

rikstäckande. Detta fungerade enligt Krook, eftersom de olika lokala 

bagerierna själva handlade med respektive butik, vilket i sin tur 

betydde att Bageri Skogaholm då hade mellan 3500 och 4000 

kunder. Under de senaste åren har dock en stor förvandling skett i 

dagligvaruhandeln, där de stora kedjorna blivit mer centralstyrda. 

Enligt Krook har detta medfört att Bageri Skogaholm idag endast 

har fyra kunder ICA, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen, vilka 

ställer helt andra krav på sortiment och effektivitet.  

 

I kombination med förändringen i dagligvaruhandeln hade också 

konkurrenstrycket ökat, menar Gad. Detta beror till stor del på att 

brödbranschen håller på att konsolideras, vilket innebär att 

varumärkenas betydelse blir starkare. Gad exemplifierar med 

varumärket Pågen, som nyligen har genomfört ett omfattande 

arbete med att stärka sin position och som för tillfället är 

marknadsledande. Gad poängterar att det finns två möjligheter för 

mogna varumärken som fortfarande är lönsamma. Den säkraste 

strategin är att inte röra varumärket, utan att fortsätta med samma 

strategi som tidigare och se till att överleva eventuella nedgångar. 

Den andra strategin är att förändra varumärket, men Gad menar att 
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det finns stora osäkerheter förknippade med en ompositionering. En 

risk finns att varumärkets befintliga och trogna kundkrets inte 

känner igen sig och därmed byter varumärke, medan den tilltänkta 

nya, eller utvidgade målgruppen inte ser varumärkets förnyelse 

eller förändring som attraktiv. 

 

Enligt Krook har Bageri Skogaholm tidigare primärt fokuserat på att 

rationalisera produktions- och distributionsorganisationen och var 

den mest lönsamma brödleverantören. På marknadssidan hade 

dock ingenting gjorts, vilket medförde att Bageri Skogaholm 

tappade marknadsandelar. Krook påpekar att varumärket 

Skogaholms Bröd kännetecknades av för mycket 70-tal och att 

varumärket i princip förknippades med limpa, trots att det fanns en 

mängd andra produkter i sortimentet.  

”Skogaholms Bröd är i folkmun synonymt med limpa. Vi måste 

förmedla att vi står för mer än Skogaholmslimpa. Dessutom var 

vi var tvungna att göra någonting. Vi var tvungna att visa både 

våra konsumenter och handeln att vi bestämt oss för att vara 

kvar på marknaden.” 

Magnus Krook (030408) 

När ledningsgruppen under våren 2002 hade beslutat om att 

varumärkesstrategin måste ses över tillfrågades Krook om han ville 

ta över rollen som marknadschef. Krook tackade ja till erbjudandet, 

vilket innebar att han skulle leda förändringsarbetet.  
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”Det som vi håller på med nu, det är att vi går från en väldigt 

produktionsfokuserad styrning av företaget, till en mer 

konsument- och marknadsorienterad styrning. Det är den stora 

drivkraften.”  

Magnus Krook (030408) 

4.6.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt  

När ompositioneringsarbetet påbörjades under våren 2002 insåg 

Krook att en uppfattning bland många kollegor var att bröd i 

princip bara var att baka och sälja, att det inte var svårare än så, en 

uppfattning som han inte delade. För att kunna få genomslag internt 

för argumenten att Bageri Skogaholm måste bli mer konsument- och 

marknadsorienterat, anlitades varumärkeskonsulten Thomas Gad 

på Brandflight. 

”Vi var så produktionsfokuserade. Jag kunde inte kommunicera 

med mina kollegor, för de förstod inte vad det handlade om. Jag 

behövde extern hjälp från någon som drev processen när vi 

byggde upp plattformen.”  

Magnus Krook (030408) 

Gad säger att arbetet inleddes med en noggrann studie av 

marknaden och företaget, vilket inkluderade intervjuer med ett 

flertal anställda. Detta bakgrundsarbete låg sedan till grund för den 

nya varumärkesplattformen. I juni 2002 sattes en grupp på 16 

personer samman för en 24-timmars workshop. Bland dessa 16 

personer ingick ledningsgruppen, divisionschefer och några andra 

strategiskt viktiga personer berättar Krook. Gad menar att det alltid 

är viktigt plocka in några informella ledare, exempelvis någon som 



-   Åtta varumärkesresor   - 

 

 117

representerar personalen, har lång erfarenhet eller är en viktig 

opinionsbildare. Dessa personer är enligt Gad strategiskt viktiga för 

att sedan få med sig resten av företaget i förändringsarbetet. 

 

Efter att ompositioneringsarbetet påbörjats genomfördes, enligt 

Krook, undersökningar som visade hur dåvarande Skogaholms 

Bröd uppfattades av konsumenter och handeln. Det som framkom 

var att varumärket uppfattades som oerhört pålitligt, traditionellt 

och som en del av människors uppväxt.  

”Det var så oerhört tydligt; limpa, barndom, tryggt, skolutflykt, 

pålitlighet, Oboy, sirapslimpa. Det här är ju så starkt, bara där 

har vi ju en unik position. Det finns ju företag som kämpar hur 

mycket som helst för att hitta de här starka värderingarna. 

Nackdelen för oss var att vi var lite tråkiga, det hände inte så 

mycket. Det var lite 70-tal. Jag ville vitalisera det här, göra det 

lite roligare, lite mer brödtokigt, men fortfarande hålla fast vid 

de grundvärderingar vi har.”  

Magnus Krook (030408) 

Under arbetet med att ta fram Bageri Skogaholms 

varumärkesplattform, utgick Gad ifrån sin egen modell 

”varumärkeskoden” (se teorikapitlet, avsnitt 3.6.3). Gad menar att 

genom att förstärka de olika dimensionerna, vilka varumärkeskoden 

utgörs av, kan konsumentens upplevda kvalitet påverkas. Enligt 

Gad är det dock viktigt att varumärkets grunderbjudande inte 

förändras i allt för stor utsträckning. Det är istället, enligt Gad, 

bättre att genomföra förändringar inom den sociala, den mentala 

och den ideella dimensionen. Med hjälp av dessa förändringar kan 

konsumentens uppfattning om varumärkets kvalitet påverkas. 
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”Det här med kvalitet är väldigt intressant, för kvalitet är inte 

objektivt. Kvalitet är alltid en subjektiv upplevelse.” 

Thomas Gad (030401) 

 Bageri Skogaholm, liksom många andra företag, hade enligt Gad i 

princip bara arbetat utifrån en dimension, den funktionella. Det 

fanns mycket att göra inom de andra tre dimensionerna, vilket 

kunde bidra till att förflytta Bageri Skogaholms position. Krook 

berättar att själva produkten, vilken återfinns i den funktionella 

dimensionen, alltid har varit trovärdig och uppfattats som pålitlig, 

men kanske lite tråkig. De andra tre dimensionerna har i princip 

inte utnyttjats menar Krook. 

”Inom den sociala dimensionen är det en helt ny värld som 

öppnar sig. Här har ju vi en styrka, vi är starkt förknippade med 

familj, barnfamiljer, glädje och det här ska vi stretcha ut. Vi ska 

göra det lite mer brödtokigt.”  

Magnus Krook (030408) 

Inom den mentala dimensionen, för den enskilda personen, menar 

Krook att det också finns stor potential då bröd är någonting nyttigt 

vilket kan förknippas med hälsa, fibrer och aktivitet.  

”Vi har bröd som är helt suveräna, oerhört nyttiga, men vi har 

inte kommunicerat det. Hela functional food ligger här som 

egentligen är en naturlig del av bröd. Vi vill bli lite mer 

sammankopplade med aktivitet, sport, fritid så att konsumenten 

känner att det här är bra för mig.” 

Magnus Krook (030408) 

Inom den ideella dimensionen, vilken innefattar vilken roll 

varumärket spelar i samhället, finns det enligt Krook även en 
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oerhörd styrka som inte utnyttjats. Bageri Skogaholm ägs ytterst av 

Sveriges bönder och är den enda färskbrödsleverantör som bakar 

allt bröd av mjöl märkt ”svenskt sigill”, vilket innebär en 

kvalitetsstämpel och en omsorg om svenskt lantbruk. Detta är 

någonting unikt i brödbranschen, vilket Krook menar att Bageri 

Skogaholm bör utnyttja och lyfta fram. 

 

I samband med ompositioneringsarbetet har företaget bytt namn 

från Skogaholms Bröd till Bageri Skogaholm och därmed även 

förändrat logotypen. Detta har enligt Krook genomförts i syfte att 

tydligare kommunicera vad varumärket står för. Alla förpackningar 

har också bytt utseende och har nu ett gemensamt rutmönster, 

vilket utgår från den gamla designen för ”Skogaholmslimpan”. 

”Vi heter inte Skogaholms Bröd, vi heter Bageri Skogaholm och 

det är för att vi inte är en fabrik, utan det är bageri det handlar 

om. Det vill vi ha med i vår avsändare, vår logotyp. Vi designar 

även om alla våra förpackningar och även förpackningarna ska 

andas bageri.” 

Magnus Krook (030408)  

Antalet produkter i sortimentet är nu betydligt färre än de 903 som 

tidigare existerade. Detta till stor del för att lokala varianter av 

samma produkt, har rationaliserats bort. Ständig produktutveckling 

och innovation är dock en viktig bit i arbetet menar Krook och 

berättar att ett flertal nyheter kommer att lanseras, vilka ska 

förmedla bilden av det moderna Bageri Skogaholm.  
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”Att bygga ett varumärke kan göras på många olika sätt, men i 

brödbranschen handlar det mycket om produkter. Det du vill 

kommunicera gör du via dina produkter. Produkterna är 

grundbulten för hur du bygger ditt varumärke och hur du 

positionerar dig.”  

Magnus Krook (030408) 

För att internt förankra förändringen har ett antal projektgrupper 

skapats, vilka till en början, då varumärkesplattformen togs fram, 

inbegrep ledningsgruppen samt ytterligare några strategiskt viktiga 

personer. Under hösten har enligt Krook även medarbetare från de 

regionala säljorganisationerna involverats. Dessa medarbetare har 

exempelvis varit delaktiga i beslut kring den nya 

förpackningsdesignen.  

 

Strax innan jul 2002 påbörjades enligt Krook det stora interna 

”införsäljningsarbetet”, där den nya strategin förmedlades. Krook 

berättar att personer i ledningen varit runt i de olika distrikten och 

informerat om den nya strategin. I samband med detta bildades 

olika projektgrupper bestående av exempelvis distriktschefer, 

säljare och produktchefer.  

 

Projektgrupperna har sedan, som ett led i implementeringen av 

varumärket, fått driva olika projekt, vilka bland annat syftar till att 

bli mer effektiv i butik. Dessa processer har enligt Krook varit 

viktiga för att förankra förändringen internt.  
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”Processen, vägen till du når fram till någonting, det är den som 

är det viktiga. Den är nästan viktigare än att du når dit du 

faktiskt har stakat ut. Har du inte med dig människor kan du 

aldrig nå dit. Jag skulle kunna köra det här själv, men det hade 

blivit pannkaka av det.”  

Magnus Krook (030408) 

Under våren 2003 har TV-reklam för första gången använts för att 

kommunicera varumärket. Krook menar att butikskanalen inte är 

tillräcklig för att visa på den förändring som gjorts och att TV-

reklam är det medie som har störst genomslagskraft. I samtliga 

filmer vilka har producerats av Gad, återfinns den brödtokige 

bagaren Tony, som enligt Gad har skapats för att addera mer 

personlighet till varumärket. Bagaren Tony spelas enligt Krook och 

Gad inte av någon skådespelare i egentlig mening, utan är en av 

Bageri Skogaholms anställda. Tony, som han även heter i 

verkligheten, är produktchef på Bageri Skogaholm och är enligt 

Krook även den som är ansvarig för att sätta den nya 

förpackningsdesignen på plats. Både Gad och Krook anser att det 

faktum att Tony är en av Bageri Skogaholms medarbetare, är 

oerhört viktigt för den interna förankringen. 

”Det är enormt avgörande eftersom varumärket skapas inifrån. 

Han är en utav de på Skogaholm som har längst erfarenhet. Han 

ÄR företaget.”  

Thomas Gad (030401)  

”Tony är en så stark personlighet. Han är lite av en ikon internt 

och har varit anställd i många år.”  

Magnus Krook (030408) 
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Krook menar också att TV-reklamen i största allmänhet givit en kick 

internt, exempelvis för säljarna som fått någonting nytt att prata om, 

men även för medarbetarna i produktionen. TV-reklamen skapar 

enligt Krook en positiv diskussion och en stolthet. 

  

Parallellt med TV-reklamen har en kraftig PR-kampanj drivits. 

Bageri Skogaholm har i branschpress fått uppmärksamhet för de 

nya smakcirklarna vilka återfinns på brödförpackningarna. 

Smakcirklarna uppmanar till brödprovning på samma sätt som 

vinprovning. De är enligt Krook och Gad ett sätt att ta bröd ett steg 

längre, att lyfta upp hela brödbranschen och skapa en slags 

brödkultur.  

”Bröd ska tas på samma allvar som vin. Varför ska det vara så 

märkvärdigt att prova vin när man faktiskt kan prova allting?” 

Thomas Gad (030401) 

Under tiden som ompositioneringsprocessen har drivits, har även 

förhandlingar om en fusion med brödleverantören Schulstad pågått. 

Bageri Skogaholm och Schulstad har enligt Krook liknande 

produktportföjer. Fusionsarbetet har medfört att 

ompositioneringsarbetet påskyndats för att kunna vara fullt 

implementerat innan sammanslagningen är ett faktum.  

”Jag skulle vilja köra det här på plats innan vi tar nästa steg. 

Det är därför jag har satt sån press på att vi ska bli klara.”  

Magnus Krook (030408) 

Förändrade attityder till varumärket menar Krook är en process som 

tar flera år och något som måste finnas med i helhetsperspektivet 

under arbetets gång. Exempelvis nämner Krook att 
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försäljningssiffrorna just nu gått ned, då konsumenterna inte känner 

igen sig i den nya förpackningsdesignen.  

”Det här är en process och det gäller att kunna luta sig tillbaka 

och försöka se det i ett helhetsperspektiv och se att det faktiskt 

händer saker, men det tar tid.”  

Magnus Krook (030408) 

 

 

4.7 Blek MER-kopia blev mer än MER 
Festis som var Sveriges första stilldrink, det vill säga en icke 

kolsyrad fruktdryck, har funnits sedan slutet av 1950-talet. Festis var 

marknadsledande ända fram till i början av 1990-talet och ägdes då 

av Pripps, som numera ägs av Carlsberg AB. Varumärket Festis 

ompositionerades under 1990-talet från en ”barnkalasdricka”, till en 

BAGERI SKOGAHOLM

•  Ompositioneringens start; våren 2002, lansering våren 2003 

•  Ny marknadschef tillsattes för att driva förändringen 

•  Förändringar i dagligvaruhandeln krävde effektivisering 

•  Stark image, men omodernt, stark koppling till limpa 

•  Flera nya kärnvärden och modernisering av gamla  

•  Namnbyte för att förmedla bageri 

•  Ny logotyp och ny förpackningsdesign 

•  Intern implementering genom workshops 

•  Extern kommunikation genom TV-reklam 
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trendig törstsläckare för ungdomar. För att få information om hur 

denna process har gått till har vi intervjuat Eva Strömbom (030327), 

marknadschef för läsk och vatten på Carlsberg, samt Fredrik 

Pantzerhielm (030328), projektledare för Festis-uppdraget på 

reklambyrån ANR.BBDO. 

4.7.1 Förändring av varumärkesstrategin  

I början av 1990-talet var Festis ett visserligen mycket känt 

varumärke, men varumärket hade tappat marknadsledarskapet till 

MER som under slutet av 1980-talet börjat med TV-reklam, berättar 

Strömbom. Försäljningsvolymerna för Festis, vilka var nedåtgående, 

låg till största delen på returglas i back vilket var olönsamt. Festis 

fanns, och finns fortfarande, även i små Tetrapak. Festis sågs 

tidigare främst som en barndryck och som en blek kopia av MER. 

Festis hade en image som någonting gammaldags, barnsligt och för 

barnkalas. Det var egentligen ingen som kände att ”Festis – det är en 

produkt för mig”, säger Strömbom. Under 1993 då Festis 

marknadsandel endast låg på 12 %, togs ett beslut att varumärket 

skulle förändras. Det fanns enligt Strömbom egentligen inte något 

bättre alternativ än en ompositionering. 

”Vi var tvungna att göra någonting, eller ha ett varumärke som 

var olönsamt, eftersom det låg på fel emballagetyper och 

egentligen inte tillförde så mycket på marknaden. Alternativet till 

en ompositionering var att bara sitta och vänta på att 

varumärket skulle självdö.”  

Eva Strömbom (030327) 

När beslutet om en radikal förändring, tagits kontaktades 

reklambyrån ANR.BBDO, vilka fick uppdraget att ompositionera 
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Festis. Tanken var enligt Strömbom att göra någonting helt nytt och 

förflytta varumärket från att vara en barndryck i ett lågprissegment, 

till att istället vända sig till en trendkänslig ungdomsinriktad 

målgrupp. Om varumärket kunde flyttas till ett nytt sammanhang 

där konsumenten var beredd att betala mer för produkten, skulle 

varumärket ge en helt annan lönsamhet, menar Pantzerhielm. Han 

berättar vidare att Pripps då genomfört en analys, vilken visade att 

den typ av drycker som Festis tillhörde var ett starkt växande 

segment i USA, vilket även skulle kunna bli lönsamt i Sverige.  

4.7.2 Ompositioneringsprocessen internt och externt 

Eftersom Festis skulle genomföra en målgruppsinriktad 

ompositionering krävdes enligt Strömbom att allting anpassades 

efter den nya målgruppen, samtidigt som kopplingen till det 

barnsliga och tråkiga skulle suddas ut. För att lyckas med denna 

förflyttning arbetade reklambyrån och Pripps med att bygga 

ungdomsimage och förändra upplevelsen av produkten. 

Pantzerhielm poängterar att en målgruppsförflyttning inte enbart är 

en reklamfråga. Den förändrade upplevelsen av Festis förmedlades 

bland annat genom byte av förpackning och logotyp.  

”Någonstans måste upplevelsen, primärkommunikationen 

förändras. Är den här kul att ses med? Kan jag stå nere på torget 

och dricka den här och säga hej till kompisarna? Alla 

varumärken är en sorts spegling. Då var vi på något sätt tvungen 

att förändra flaska, logo innehåll och smaker.”  

Fredrik Pantzerhielm (030328) 

En ny knubbig glasflaska med skruvkork togs fram och försågs med 

den nya Festis-logotypen. Logotypen trycktes på en transparent 
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plast där texten ”Serveras väl kyld” även fanns med. Flaskan skulle 

påminna lite om Absolut Vodka, parfym och exklusivitet, säger 

Pantzerhielm. Syftet med den nya förpackningen var att förmedla 

en mer sofistikerad stil och premium-look menar Strömbom. 

”Det fina med det här var att om vi tog en krona för den här lilla 

returflaskan i backen, fick konsumenten nu betala tio kronor för 

samma innehåll. Plötsligt kunde du gå runt och bära den på stan 

och skruva av och på korken. Samma dryck var plötsligt värd 

mycket mer pengar.” 

Eva Strömbom (030327) 

De nya smakerna som togs fram, skilde sig enligt Strömbom från de 

smaker som konkurrenten MER hade, vilket inte tidigare hade varit 

fallet. I och med lanseringen av ”nya” Festis 1994, introducerades 

också den första blandsmaken, vilket då var helt revolutionerande.  

 

För att kommunicera förändringen externt, producerades 

reklamfilmer för bio där frukt, ”coola personer” och den nya flaskan 

snurrade runt. Att även poängtera fruktinnehållet var enligt 

Strömbom viktigt eftersom Festis tidigare hade en image som 

ganska konstgjord. MER ansågs som en mer naturlig och nyttig 

fruktdryck. Festis skulle dock inte konkurrera med MER inom detta 

område, utan istället vara någonting coolt, busigt och ungdomligt.  

”Vi jobbade väldigt mycket i början med att befästa att vi var 

tillräckligt bra. Även om det då skulle vara ungdomsanpassat 

och lite trendigt och coolt, slängdes en massa frukter in för att 

säga att Festis faktiskt en fruktdryck, även om den är cool.”  

Eva Strömbom (030327) 
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Marknadskommunikationen har enligt Strömbom förändrats under 

slutet av 1990-talet, till att fokusera på det coola och överdrivet 

åtråvärda för att ytterligare ge Festis en image som premium. Festis 

är i den externa kommunikationen en premium-produkt, vilken tar 

sig själv på stort allvar, menar Pantzerhielm. Detta måste dock föras 

fram med humor, på ett skruvat och överdrivet sätt för att inte bli 

alltför pretentiöst. Pantzerhielm ser ovanstående som kärnvärden 

för varumärkets marknadskommunikation, men har i likhet med 

Strömbom svårt att svara på vad produktens, det vill säga 

varumärkets kärnvärden är. Pantzerhielm anser att kärnvärden i 

allmänhet är alltför snarlika och att de dessutom ofta inte bottnar 

tillräckligt djupt i den aktuella organisationens affärsidé.  

 

Internt inom Pripps hade Festis inte innehaft någon stark position 

innan ompositioneringen. Strömbom menar att den interna känslan 

för Festis kunde sammanfattas med följande citat. 

”Den där fruktdrycken utan kolsyra vi har i vårt sortiment.”  

Eva Strömbom (030327) 

Inför relanseringen av Festis genomfördes enligt Pantzerhielm ett 

stort arbete där säljkåren informerades och övertygades. Denna 

process genomfördes bland annat genom en stor kick-off, genom 

internvideos och genom att engagera produktchefen i olika 

evenemang. Strömbom berättar att det också hölls en stor kändisfest 

på Berns, i syfte att göra alla uppmärksamma på att Festis nu var ny, 

annorlunda och värd att satsa på. Festis har numera blivit en egen 

individ med en stark personlighet och integritet, säger Strömbom. 

Den personlighet som Festis har medför att varumärket inte kan 

marknadsföras via olika events och sponsring, då ”personen Festis” 
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inte skulle ha medverkat på dessa. Festis är inget kompis-

varumärke, menar Pantzerhielm. 

 

För att behålla den image som varumärket nått idag, genomförs 

ständigt imagebyggande åtgärder. Nya smaker introduceras 

kontinuerligt och dessa följs av massiv reklam i TV, bio och 

annonser. Festis försöker hela tiden göra någonting oväntat och 

annorlunda. Ett exempel på detta är att Carlsberg nyligen 

introducerade Festis med lakritssmak. Drycken är endast tillgänglig 

under två månader och genom utvalda försäljningskanaler.  

 

Enligt Pantzerhielm märktes det enligt ganska snart i 

attitydundersökningar att inställningen till nya Festis var positiv. 

Innan ompositioneringen slagit igenom fullt ut i attityder och image, 

tog det enligt Strömbom cirka sex till sju år. Sedan relanseringen av 

Festis 1994, har varumärket haft en uppåtgående försäljningstrend, 

vilken har förstärkts vid varje ny smaklansering. Försäljningskurvan 

ökade dessutom markant när den nuvarande plastflaskan på 60 cl 

introducerades. Numera är Festis åter marknadsledande.  

Strömbom anser även att Festis driver på hela stilldrinkmarknaden. 

Vid varje ny smak som Festis introducerar, ökar 

försäljningsvolymerna för hela branschen.  
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4.8 Lindex – från otydligt trist till naturligt 

kvinnligt  
Lindex som funnits sedan 1950-talet, har butiker i framför allt 

Sverige och de övriga nordiska länderna, men även i Tyskland. 

Affärsområdet är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder. 

Varumärket genomgår just nu en omfattande ompositionering och 

för att få information om denna förändring har vi intervjuat Johan 

Gente (030324), som sedan början av 2003 arbetar som Market 

Research Manager på Lindex. Vi har även genomfört en intervju 

med Niklas Angergård (030408), Strategic Director på reklambyrån 

Storåkers McCann. 

4.8.1 Förändring av varumärkesstrategin 

Under 1990-talet har Lindex expanderat kraftigt och även gått in på 

nya marknader. Detta har enligt Gente medfört att varumärket blivit 

urvattnat och förtunnat. Angergård berättar att nulägesanalysen, 

FESTIS 

•  Ompositioneringen startade 1993 och lanserades 1994 

•  Låg lönsamhet, svag image, - en blek kopia av MER 

•  USA visade en positiv trend för stilldrinksbranschen 

•  Målgruppsbyte till trendkänslig ungdomsdryck 

•  Bytt och lagt till flera kärnvärden 

•  Ny flaska och logotyp samt nya innovativa smaker  

•  Extern kommunikation genom bio- och TV-reklam  
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vilken genomfördes i början av 2001 när ompositioneringsarbetet 

inleddes, visade att Lindex var ett företag med dåligt självförtroende 

som saknade fokus. Lindex hade ett otydligt koncept som spretade 

väldigt mycket mellan och inom olika affärsområden.  

”Det fanns inte ETT Lindex som du kunde älska, utan du kunde 

bara älska en liten del av Lindex. Tyckte du om en del av 

konfektionssortimentet så var det ingenting som sa att du tyckte 

om barnsortimentet, för de var väldigt olika.”  

Niklas Angergård (030408)  

Gente menar att Lindex uppfattades på ett tråkigt sätt och som ett 

tråkigt företag där få kände till vad varumärket egentligen stod för. 

Varumärkets kärnvärden och identitet, var i grund och botten bra, 

men imagen var problematisk.  

”De kärnvärden vi positionerar oss med nu upplever inte jag är 

annorlunda än de kärnvärden som vi hade tidigare. Det handlar 

väldigt mycket om att förstärka befintlig identitet. Problemet har 

snarare varit den image företaget haft, hur det har uppfattats på 

marknaden, som lite otydligt och oattraktivt.”  

Johan Gente (030324) 

Ett annat problem som Lindex hade, var att varumärket 

förknippades för mycket med underkläder i förhållande till 

varumärkets andra affärsområden och att varumärket hade en 

alltför stark koppling till rabatter. Alla rabatter medförde enligt 

Angergård, att företaget i princip gav bort var tredje plagg, vilket 

urholkade bruttomarginalen. 
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”Att ta Lindex från underkläder till att bli mode, från 

rabatträsket till mer mode, till ett bra pris, det är ju stora 

förändringar. Samtidigt försöker få Lindex att återvända till sin 

starka själ”  

Niklas Angergård (030408) 

Genom att stärka sortimentet i grunden och förtydliga varumärkets 

position kan känslan av prisvärde öka för konsumenterna och 

rabatter behövs inte på samma sätt, menar Angergård. 

 

Gente ser på problemet som att Lindex under många år haft en 

position som inte kontinuerligt utvecklats och uppdaterats. 

Ompositioneringen innebär därmed att varumärket måste komma 

ifatt sig själv och marknaden. Företaget ska nu gå från att vara ett 

klädföretag till att bli ett modeföretag menar Gente.   

 

Gente poängterar att ett viktigt mål för Lindex är att ha kvar samma 

kunder som tidigare, det vill säga främst kvinnor över 30, vilka ofta 

köper barnkläder. Förhoppningen är även att locka till sig nya 

kunder, men det är inte meningen att varumärket ska rikta sig till en 

yngre målgrupp än tidigare. Angergård anser dock att då lite mer 

lust och energi adderats till varumärket så kan konsumenten 

uppfatta det som en föryngring. Han menar också att Lindex, i och 

med ompositioneringen, försöker skala bort de allra äldsta och 

yngsta kvinnorna för att komma bort från den spretighet som 

uppstår då ett varumärke försöker nå alla. 

 

Gente berättar att Lindex sedan länge stått för kärnvärden som 

okonstlat, kvinnligt, fräscht och naturligt, men poängterar att dessa 
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värden behövde tydliggöras i kommunikationen. Några nya 

associationer som lustfyllt och modernt har också lagts till för att 

förstärka att det ska vara roligt och lustfyllt att handla kläder hos 

Lindex. Gente poängterar dock att ompositioneringen för Lindex del 

handlar mycket mer om en intern process, hur arbetet bedrivs, än 

om att lägga till nya kärnvärden. Det handlar om att på ett bättre 

sätt förmedla vad Lindex står för. 

4.8.2 Ompositioneringsprocessen intern och externt 

Angergård arbetade intensivt med Lindex när 

varumärkesplattformen fastlades. mpositioneringen var en högt 

prioriterad strategisk fråga hos den dåvarande och nuvarande 

ledningen. Sedan beslutet om ompositioneringen togs har 

organisationen förändrats och modeansvaret lyfts upp in i 

företagsledningen. Efter ompositioneringsprocessens start har 

Lindex, enligt Gente, rekryterat både ny VD och marknadschef.  

 

Under våren 2001 genomfördes en omfattande nulägesanalys där 

arbetsgruppen från reklambyrån intervjuade personal på olika 

nivåer hos Lindex, från dåvarande VD och marknadsdirektör till 

logistik, IT och butik. Reklambyråns projektgrupp praktiserade 

dessutom i butiker för att få erfarenhet av vardagsarbetet från 

butikspersonal och kunder. Angergård menar att detta var viktigt 

för att få en känsla för vad som krävdes, samt för att involvera hela 

företaget i processen.  
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”Lindex 4 000 anställda är naturligtvis de som i grunden formar 

varumärket Lindex. Därför lades mycket tid på att involvera. 

Därigenom fick vi också ovärderlig input till nulägesanalysen 

och de strategiska alternativen.”  

Niklas Angergård (030408) 

Angergård poängterar att det är viktigt att 

ompositioneringsprocessen involverar så många som möjligt inom 

företaget, både under framtagandet av varumärkesplattformen och 

när denna sedan ska spridas i organisationen. Angergård menar att 

han upplevde att det första halvåret av ompositioneringsarbetet, då 

nulägesanalysen gjordes, uppfattades som ett positivt moment hos 

Lindex medarbetare och att det fanns en stark förändringsvilja i 

organisationen.  

 

Utifrån nulägesanalysen kom reklambyrån fram till ett förslag på 

positionering, vilket skilde sig från konkurrenternas, men som ändå 

stämde med den identitet Lindex hade.  

”Att du på något sätt försöker hitta en position som du är 

trovärdig i, så att du inte hittar på. Lindex kan inte bli H&M. Om 

de försöker bli det så kanske Lindex blir näst bäst, eller tredje 

bäst på att vara H&M och det är inte önskvärt. Det är bättre att 

vara bäst på att vara Lindex.”  

Niklas Angergård (030408) 

Efter sommaren 2001 presenterades den nya varumärkesstrategin 

för cirka 300 utvalda Lindexanställda från alla länder och regioner, 

berättar Angergård. Resterande 3 700 medarbetare fick under hösten 

små enkla dokumentföredrag i form av nio små budord för Lindex. 
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Dessutom visades en video där Lindex nya VD tillsammans med 

medarbetare diskuterade varumärkesstrategin. Den externa 

kommunikationen kom först ett halvår senare. Angergård menar att 

det är viktigt att detta utförs i rätt ordning.  

”Du måste först ha med dig organisationen innan du försöker få 

med dig konsumenterna. Det är en stor utmaning att få 4 000 

människor att dra åt ungefär samma håll.”  

Niklas Angergård (030408) 

Gente berättar att det i syfte att förankra ompositioneringen internt 

just nu pågår ett stort projekt där alla Lindex regionchefer genomgår 

ett utbildningsprogram. Programmet innebär bland annat att 

deltagarna ska diskutera olika sätt att ta sig till målet, det vill säga 

nå fram till konsumenten med de kärnvärden som nu 

kommuniceras. Regioncheferna ska sedan driva denna process 

vidare med sina respektive butikschefer och så vidare.    

”De är delaktiga och det finns alltså inget facit, utan det finns 

spelregler. Hela företaget är ute på en resa och vi åker härifrån 

och ska hit, vilken väg ska vi välja?” 

Johan Gente (030408) 

För att få ett stort externt genomslag för ompositioneringen 

användes TV-reklam för att kommunicera varumärket, säger 

Angergård. Han menar att TV-reklam är ett bra medium för 

förmedla emotionella varumärkesvärden. Angergård poängterar 

dock att det allra viktigaste ändå är den röda tråden, där modet, 

butikerna, skyltfönster, utbudsannonser och all övrig 

kommunikation hänger samman.  
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”Det är då du lyckas förmedla saker, när alla möten med kunden 

hänger ihop, när det interna och externa går hand i hand. Det 

blir aldrig halleluja enbart för att du börjar använda TV som 

medium.”  

Niklas Angergård (030408) 

Både Gente och Angergård anser att Lindex produkter, det vill säga 

kläderna, samt butikernas utformning är de absolut viktigaste 

kommunikationskanalerna för att förmedla bilden av varumärket. 

Lindex har därför arbetat intensivt med att öka modegraden och att 

rensa i sitt sortiment, men även med utformningen av själva 

butikskonceptet och hur kläderna presenteras i butiken. Lindex är 

nu inne i ett skede där ett flertal butiker byggs om för att bättre 

spegla varumärkesstrategin, vilket enligt Gente ligger högt upp på 

dagordningen.  

 

Modernisering av butiker är dock någonting som är både tids- och 

resurskrävande poängterar Gente. Detta innebär att det är svårt att i 

processen förmedla trovärdighet till konsumenterna. Att 

kommunicera en förändring i reklamen går snabbt, men att höja 

modegraden på sortimentet tar mellan nio månader och ett år menar 

Gente. Alla butiker kan dessutom inte byggas om samtidigt och om 

konsumenten inte upplever förändringen i butiken uppstår ett 

glapp, vilket istället skapar en besvikelse.  

”Det stora problemet i en sån här process, det är att gå i takt. 

Det beror på att olika saker tar olika lång tid att genomföra.” 

Johan Gente (030324)  

Gente ser sig själv lite som en varumärkespolis eftersom en stor del 

av hans arbete går ut på att internt följa upp, förmedla och förankra 
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den nya varumärkesstrategin och därmed se till att organisationen 

följer den linje som arbetats fram för varumärket. Det handlar enligt 

Gente om allt från externt bildspråk och kommunikation till det 

interna dagliga arbetet. 

 

Resultatet av ompositioneringen kan nu börja skönjas, menar 

Angergård. Den nya prisstrategin med färre rabatter har tydligt 

stärkt bruttomariginalen och varumärkeseninran ökar.   

 

 
 

 

LINDEX 

•  Ompositioneringen startade i januari 2001 och lanserades 

under våren 2002 

•  Varumärket hade dåligt självförtroende och saknade fokus 

•  Behåller kärnvärden och kommunicerar identiteten tydligare

•  Moderniserar sortiment och butiker 

•  Ny VD, marknadschef samt ”varumärkespolis” 

•  Intern förankring genom workshops, video, 9 budord  

•  Extern kommunikation genom TV-reklam  
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5 Analys 
I detta kapitel har vi för avsikt att lyfta fram och 

visa på de likheter och olikheter som 

förekommer mellan de ompositionerings-

processer som studerats. Vi analyserar det 

empiriska resultatet med hjälp av de teorier som bearbetats i kapitel tre, - 

teoretisk förankring. Diskussionen sker med utgångspunkt i uppsatsens 

syfte samt problemfrågor.   

5.1 Varumärket - en strategisk fråga 
I uppsatsens inledning konstaterades i enlighet med Keller (2000), 

att varumärket i alla typer av organisationer har nått strategisk 

prioritet och att starka varumärken genererar märkeslojalitet. Detta 

är även något som framkommit under de intervjuer vi genomfört. 

Samtliga respondenter har påpekat att varumärken är en strategisk 

fråga och att en ompositionering alltid initieras från ledningsnivå. 

Det anses av alla de intervjuade aktörerna vara av stor vikt att 

förankra ompositioneringen på ledningsnivå, så att organisationens 

beslutsfattare är införstådda med processens genomförande.  

 

Vi har valt att i detta kapitel först analysera och jämföra vad i 

varumärket som förändras vid en strategisk ompositionering. 

Därefter diskuterar vi hur ompositioneringsprocessen har gått till 

och vilka risker som förknippas med att försöka förändra 

uppfattningen om varumärket. Avslutningsvis diskuterar vi några 

av de orsaker som ligger bakom en strategisk ompositionering.  
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5.2 Ompositionering, identitet och kärnvärden 
För att förtydliga vårt fortsatta resonemang, vill vi i nedanstående 

figur illustrera i vilken grad vi anser att de studerade varumärkena 

har ompositionerats, vad gäller produkt och målgrupp. Vi vill 

understryka att de jämförelser som modellen visar på, grundar sig 

på hur vi har tolkat vårt empiriska material.  

 

De parametrar vi har valt att använda, är huruvida förändringar av 

produkten har genomförts samt i vilken grad varumärket genom 

ompositioneringen vänder sig till en annan målgrupp. De streckade 

linjerna i figuren ska symbolisera att avgränsningarna mellan 

förändrad och oförändrad produkt, respektive målgrupp inte är så 

definitiva som de framställs i Jobbers (1995) modell (se figur 11).  
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Figur 14 Grad av ompositionering 

Vi är medvetna om att modellen utgörs av en subjektiv bedömning, 

men vi finner det intressant att visa läsaren hur vi anser att de olika 
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ompositioneringarna förhåller sig till varandra, vad gäller 

förändring av produkt och målgrupp.  

 

För samtliga varumärken i vår studie har ompositioneringen syftat 

till att ändra varumärkets image. De intervjuade aktörerna uppger 

att deras strävan har varit att varumärket ska uppfattas annorlunda 

än tidigare. Samtliga respondenter menar att det värde 

konsumenten upplever, kan öka genom tillägg av nya associationer 

i varumärkets kommunikation. Då en ompositionering syftar till att 

förändra konsumentens bild av varumärket, är det enligt Melin 

(1997) vanligt att dess identitet förstärks genom att associationer 

läggs till eller kommuniceras på ett tydligare sätt. Genom att fylla 

varumärket med en tydlig identitet, menar Aaker (2002) att en 

organisation kan hitta ett sätt att differentiera varumärket gentemot 

dess konkurrenter. En väl sammansatt varumärkesidentitet måste 

därefter kommuniceras på ett sätt som gör att konsumenten 

uppfattar den. På så sätt ger varumärket möjlighet att skapa en 

relation till konsumenten och därmed ta en stark position i dennes 

medvetande. Företagen i vår studie har gjort olika stora 

förändringar, men det de har gemensamt, är att de vill uppfattas 

annorlunda.  

5.2.1 Förändring av kommunicerade kärnvärden 

Samtliga aktörer, vilka vi har intervjuat, betonar vikten av 

varumärkets historik och att denna är grundläggande då en ny 

varumärkesstrategi utformas. I vissa fall, exempelvis angående 

varumärket Festis, har inga specifika kärnvärden kunnat påvisas av 

respondenterna. Strömbom (030327) påpekade dock att vid 
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implementeringen av ”nya” Festis, kommunicerades värden vilka 

skulle befästa att Festis fortfarande var en kul fruktdryck. Detta trots 

att varumärket skulle inta en position som trendig och cool. Aaker 

(2002) menar att varumärkets kärnvärden är grundläggande för 

varumärkesstrategin och att hänsyn alltid måste tas till varumärkets 

historia. Vi tolkar detta som att då vissa historiska värden inom 

varumärket hålls konstanta över tiden, kan de sägas vara 

kärnvärden, trots att de inte är uttalade sådana.  

5.2.2 Förstärka och förtydliga befintliga kärnvärden 

Tidigare upplevdes Coop, Indiska och Lindex som otydliga bland 

konsumenter. Enligt de intervjuade aktörerna hade konsumenter 

svårt att uttrycka vad dessa varumärken egentligen stod för. Indiska 

och Lindex hade även en image som uppfattades som ganska 

negativ. Lindex sågs som tråkigt och spretigt, medan Indiska hade 

en image som flummig och bohemisk.  

 

Under intervjuerna framkom det att Coop, Indiska och Lindex inte 

har genomfört några förändringar eller tillägg i varumärkets 

befintliga kärnvärden. Istället har de gamla kärnvärdena lyfts fram 

och kommunicerats på ett tydligare sätt än tidigare. I dessa tre fall 

upplever respondenterna att varumärkets identitet fortfarande är 

vad den alltid har varit, men att varumärkets identitet nu 

kommuniceras på ett tydligare sätt. Detta har i mätningar visat sig 

vara positivt för imagen.  

 

Enligt Aaker (2002) kan ett varumärkes identitet och position stärkas 

och förändras, trots att varumärkets identitet egentligen inte ändras. 
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Med detta menar Aaker att inga nya värden läggs till i identiteten, 

men att de existerande kommuniceras på ett nytt eller starkare sätt. 

Denna strategi ser vi som överensstämmande med hur 

respondenterna för Coop, Indiska och Lindex har arbetat med 

varumärkets kärnvärden. 

5.2.3 Tillägg av nya kärnvärden  

Ett flertal av de intervjuade respondenterna anger att nya 

kärnvärden tagits fram och lagts till den tidigare kärnidentiteten. I 

Volvos fall har emotionella värden såsom design och körglädje 

adderats till det mer funktionella värdet krocksäkerhet. 

Krocksäkerhet är för övrigt det kärnvärde som Volvo förknippas 

starkast med. Lätt & Lagom har lagt till kärnvärden som modernt, 

hälsosamt och smart till de tidigare kärnvärdena svenskt, folkligt 

och tryggt. Scan har fortfarande en stark grund i sina kärnvärden 

svensk kvalitet, pålitligt och tryggt. Då Scan nu vill uppfattas av 

konsumenter som ett modernt måltidsföretag har kärnvärdena 

utökats med innovativt, kul samt omtanke om människor och djur. 

Bageri Skogaholms gamla kärnvärden är pålitlighet och trygghet.  

Nu har företaget även adderat nya kärnvärden, exempelvis ”bakat 

på mjöl märkt svenskt sigill” och brödtokighet. Festis har i första 

hand fokuserat på de nya kommunikativa kärnvärdena såsom 

överdrivet åtråvärt och premium.  

 

Tushman et al (1986) anser att en förändrad affärsstrategi ofta följs 

av en omarbetning av organisationens kärnvärden. Enligt de 

Chernatony & McDonald (1998) kan dock varumärkets kärnvärden 

inte betraktas isolerade från varandra. De olika delarna måste 
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samverka för att varumärket ska vara starkt, vilket är viktigt att ha i 

åtanke då nya kärnvärden utarbetas. Melin (1999) poängterar också 

vikten av varumärkets kärnvärden, då dessa ska ligga till grund för 

varumärkets positionering och dess externa kommunikation. de 

Chernatony & McDonald (1998) anser att kärnvärden måste 

kombineras så att de stöttar varandra, för att på så sätt kunna forma 

ett mer holistiskt varumärke.  

 

Vi ser ett mönster där de aktuella organisationerna omarbetat 

varumärkets kärnvärden samt adderat emotionella kärnvärden. De 

adderade kärnvärdena syftar till att kommunicera modernitet, 

humor och ökat välbefinnande. Dessa värden har kombinerats med 

befintliga kärnvärden, vilka förmedlar trygghet och pålitlighet. 

Syftet med omarbetningen är enligt vår tolkning att skapa ett 

starkare varumärke. Detta genom att varumärkets identitet ges en 

starkare kombination, vilket syftar till att forma ett mer holistiskt 

varumärke. 

5.2.4 Släcka ned oönskad image  

För flera av de varumärken vi studerat, har ompositioneringen 

inneburit att identitetsförändringar har genomförts i syfte att släcka 

ned oönskad negativ image. Exempel på detta är Lätt & Lagom som 

enligt Brinkenberg (030327) upplevdes som tråkigt och 

gammaldags. Volvo hade enligt Ågren (030324) i folkmun en 

stämpel som ”sossecontainer”. Enligt Wilson (030327) sågs Indiska 

som flummigt och bohemiskt. Scan uppfattades, enligt Wengle 

(030320), i alltför stor utsträckning som en monopolistisk köttfabrik. 

För att förändra konsumentens uppfattning av dessa varumärken, 
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har nya i vissa fall motsatta, värden tagits fram och kommunicerats. 

I Volvos fall har dessa värden inneburit nya kärnvärden. De nya 

emotionella kärnvärden vilka har adderats i Volvos fall, exempelvis 

körglädje och design, har medfört associationer, vilka motverkar 

uppfattningen om Volvo som tråkig och ett enbart funktionellt val.  

 

Aaker (2002) menar att ett sätt att förändra varumärkets image, är 

att identifiera och kommunicera de värden vilka har stort inflytande 

över hur varumärket uppfattas. Dessa värden behöver enligt Aaker 

inte vara kärnvärden, men bör inte hamna för långt ifrån vad 

varumärket faktiskt står för. 

 

För Indiska har nedsläckningen av negativ image inneburit att 

tydligare kommunicera och förmedla bilden av Indiska som en 

orientalisk livsstilsbutik. Indiska ska enligt Dalle (030319) 

fortsättningsvis vara annorlunda, men på ett positivt sätt - mer rolig 

och modern. I Indiskas fall har dock enligt Dalle (030319) inga nya 

kärnvärden lagts till varumärkesidentiteten. De befintliga 

kärnvärdena kommuniceras istället på ett tydligare och mer 

humoristiskt sätt, vilket vi ser överensstämmer med Aakers 

resonemang ovan.  

 

Vi har noterat att i samtliga de fall vi studerat har en 

kommunikationsplattform för varumärket arbetats fram. Detta 

oavsett om nya kärnvärden lagts till eller inte. 

Kommunikationsplattformen ska enligt Wilson (030327) syfta till att 

förmedla varumärkets identitet. För både Scan och Indiska, vilka har 

samma strategiska reklambyrå, består denna plattform numera av 

fyra honnörsord, baserade på varumärkets kärnvärden. För Scans 
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del är dessa honnörsord svenskt, gott, innovativt och kul. Indiskas 

honnörsord är humor, oväntat, modernt och attraktivt. Några av 

Lindex kärnvärden är personligt, attraktivt, naturligt och fräscht. 

Pantzerhielm (030328) på ANR.BBDO menar att kärnvärden över 

lag är för snarlika andra varumärkens kärnvärden. Detta finner vi 

intressant, då Aaker (2002) menar att varumärkets kärnvärden ska 

innehålla element vilka gör varumärket unikt.  

5.3 Mot en fylligare varumärkesidentitet  
Vi har nedan valt att använda oss av Kapferers (1997) 

identitetsprisma och Gads (2000) varumärkeskod, vilka fungerar 

som verktyg för att mer ingående illustrera de 

identitetsförändringar som har genomförts. Det vill säga förutom 

justeringar av kärnvärden, även förändringar i det Aaker (2002) 

kallar den utvidgade identiteten (figur 8). 

5.3.1 Den funktionella dimensionen, attribut och personlighet  

De aktörer vi intervjuat, exempelvis Krook (030408) på Bageri 

Skogaholm, Jutendahl (030324) på Volvo och Gente (030324) på 

Lindex, har en gemensam uppfattning om att produkten utgör 

grunden i varumärket. Detta överensstämmer med Kapferers (1997) 

och Gads (2000) syn på varumärkesbegreppet. Kapferer och Gad 

anser att den funktionella dimensionen av varumärket, det vill säga 

produkten, dess fysiska attribut och personliga stil, är 

grundläggande för varumärkets identitet. Vi tolkar detta som om 

konsumenten inte upplever en tillfredsställande produktkvalitet, 

spelar de andra dimensionerna av varumärkets identitet mindre 

roll.  
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De aktörer som intervjuats understryker alla att deras respektive 

varumärkes grundprodukt har genomgått en förändring eller 

modernisering vid ompositioneringen. I flera fall har dessutom mer 

innovativa varianter på befintliga produkter utvecklats. Enligt 

respondenterna för Lindex, Bageri Skogaholm, Indiska och Scan har 

dessa varumärkens befintliga sortiment rensats. Sortimenten har 

även genomgått moderniseringar. Detta i syfte att framstå som mer 

tidsenliga, men även mer enhetliga. I samband med att 

grundprodukten har moderniserats, anser de intervjuade aktörerna 

för Scan, Bageri Skogaholm, Volvo, Festis och Lätt & Lagom att stort 

fokus har lagts på att utveckla mer innovativa produkter. 

 

I flera fall har en starkare personlighet adderats till varumärket. Ett 

exempel på detta är Bageri Skogaholm, där den ”Brödtokige 

bagaren Tony” har skapats för att ge varumärket en tydligare stil. 

Festis är enligt Strömbom (030327) ett varumärke, vilket genom 

ompositioneringen har uppnått en stark personlighet som cool och 

överdrivet attraktiv. Lindex hade enligt de intervjuade aktörerna en 

opersonlig och otydlig image. Genom tillägg av associationer är 

Gentes (030324) och Angergårds (030408) förhoppning, att 

varumärket på ett tydligare sätt ska få konsumenten att förknippa 

varumärket med den moderna och mogna kvinnan.  

 

Kapferer (1997) och Aaker (2002) menar att personligheten är en 

viktig del av en stark identitet. Detta eftersom den på ett bra sätt 

förmedlar bilden av varumärkets avsändare och dess själ till 

konsumenten. Varumärket kan enligt Aaker (2002) och Kapferer 

(1997), med ett tillägg av personliga egenskaper, förmedla bilden av 

vilken typ av person varumärket skulle vara om det var en 
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människa. Detta ser vi överensstämmer med flera av de intervjuade 

respondenternas resonemang. 

5.3.2 Social dimension och reflektion 

Jutendahl (030324) och Ågren (030324) beskriver att emotionella 

värden, exempelvis design och körglädje har adderats till de gamla 

kärnvärdena. Bilden som förmedlas är att Volvo är en bil i 

premiumsegmentet för ”den aktiva familjen i tiden”. På detta sätt 

kan varumärket flyttas från att enbart anses vara ett funktionellt val, 

till att även vara en bil, vilken speglar en aktiv livsstil, menar Ågren 

(030324). Premiumsegmentet innefattar enligt Ågren (030324) och 

Jutendahl (030324) ökad status och det ses som mer socialt 

accepterat att äga en Volvo jämfört med tidigare. Ett högre pris 

påvisar dessutom, enligt vår mening, att ”jag är en person som har 

råd med ny Volvo”. Dessa värden faller under den sociala 

dimensionen i Gads (2000) modell, vilken vi likställer med 

Kapferers (1997) facett ”reflektion” i identitetsprismat. Genom att 

förstärka eller lägga till associationer inom denna dimension eller 

facett, menar Kapferer (1997) och Gad (2000) att varumärket kan 

etablera en relation till de konsumenter vilka vill identifiera sig med 

den sociala tillhörighet ett varumärke kan förmedla.  

 

Även Coop, Lindex och Festis har arbetat med att förstärka och 

kommunicera värden inom den sociala dimensionen. Coop 

kommunicerar exempelvis att deras kunder bryr sig om djurens 

välbefinnande och söker därigenom knyta samman människor med 

samma värderingar som de Coop förmedlar. Lindex kommunicerar 

enligt Gente (030324), att varumärket vänder sig till den moderna 
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mogna kvinnan och Lindex fräschar samtidigt upp sitt sortiment 

och sina butiker. Detta syftar till att Lindex ska uppfattas som en 

mer åtråvärd butik. Festis har enligt Pantzerhielm (030328) arbetat 

hårt med just speglingen av målgruppen och har numera förflyttat 

sin position till att bli en cool törstsläckare för ungdomar. Enligt 

Pantzerhielm (030328) handlar det till stor del om att Festis ska vara 

en produkt vilken anses vara socialt accepterad i umgängeskretsar.  

 

Vi finner de resonemang intressanta, där Gad (2000) menar att 

genom att använda vissa varumärken signalerar användaren sin 

identitet och sin sociala tillhörighet. Varumärken kan enligt Gad 

(2000) tillfredsställa människors behov av att kunna identifiera sig 

med en grupp och bli socialt accepterade. Detta har enligt vår åsikt 

även visats i de intervjuade respondenternas resonemang. 

5.3.3 Självbild och mental dimension 

Scan, Bageri Skogaholm, Lätt & Lagom, Coop och Volvo försöker 

enligt de intervjuade aktörerna förmedla värden vilka knyter an till 

konsumentens eget välbefinnande. För de varumärken vars produkt 

är mat, handlar dessa värden om hälsa, trygghet, svensk kvalitet, 

hjälpsamhet etcetera. Konsumenten ska uppleva en känsla av att 

”det här är bra för mig”. De värderingar som Coop förmedlar 

innebär att konsumenten genom att handla exempelvis ekologiska 

varor på Coop, gör en insats för djur och natur. Volvos värden 

körglädje och ägarupplevelse, visar på att det är kunden själv som 

ska uppleva detta inombords.   
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De värden som beskrivits ovan, inryms i den mentala dimensionen i 

Gads (2000) varumärkeskod, samt inom Kapferers (1997) 

självbildsfacett. Gad (2000) anser att värden som ger dess användare 

en inre personlig tillfredsställelse innebär en förstärkning av 

varumärkesidentiteten. Enligt Kapferer (1997) köper konsumenten 

ofta ett visst varumärke för att ge sig själv en inre tillfredsställelse 

och varumärket representerar hur konsumenten ser på sig själv. 

5.3.4 Ideell dimension, kultur och värderingar 

Flera av de varumärken vi studerat har förstärkt eller lagt till 

associationer inom den dimension Gad (2002) benämner den ideella 

dimensionen. Den ideella dimensionen tar sin utgångspunkt i den 

kultur och de värderingar vilka organisationen bakom varumärket 

besitter. Coop är ett exempel på där associationer inom den ideella 

dimensionen nu kommuniceras starkare. Högfeldt (030326) 

poängterar vid intervjutillfället att Coop är ett värderingsstyrt 

varumärke, vilket vi menar tydligt knyter an till identitetsprismats 

kulturfacett i Kapferers (1997) identitetsprisma. Högfeldt (030326) 

framhåller att Coop i och med ompositioneringen, har förstärkt de 

associationer vilka förmedlar att varumärket tar ett samhällsansvar 

genom att vara pådrivande inom ekonomisk, ekologisk och social 

nytta. Även Scan strävar efter att förmedla bilden av ett varumärke 

med omsorg om människor och djur. Scan, i likhet med Bageri 

Skogaholm framhåller även anknytningen till det svenska 

lantbruket. Kapferer (1997) menar att varumärkets bakomliggande 

kultur ger mening åt produkten och dess användare. Detta är enligt 

Kapferer (1997) viktigt då varumärket måste vara en symbol för 
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någonting som är mer än bara ett namn och en produkt, vilket vi ser 

att de intervjuade respondenterna anammat. 

 

Genom att förstärka en eller flera av varumärkesidentitetens facetter 

eller dimensioner, kan enligt Gad (2000) och Kapferer (1997) en mer 

dynamisk identitet kommuniceras till konsumenten. Detta kan 

enligt författarna bidra till att stärka varumärkets image och den 

relation kunden känner till varumärket.  

5.4 Varumärkets förändring 
I grund och botten handlar en ompositionering, enligt vår åsikt, om 

att öka lönsamheten, vilket även framkommit av respondenternas 

utlåtande. Enligt Hoffstedt (030408) på Lowe Brindfors, hade Coops 

lönsamhet varit låg sedan ett decennium och en förändring var 

därför nödvändig. Enligt Ström (030327) på Arla Foods respektive 

Strömbom (030327) på Carlsberg saknades alternativ till att 

ompositionera Lätt & Lagom och Festis. Respondenterna för dessa 

varumärken hävdar, att utan en ompositionering hade produkterna 

sakta men säkert försvunnit från marknaden. Varumärkena var 

dock fortfarande väl kända på marknaden och de intervjuade 

aktörerna menar, att det därmed fanns möjligheter att förnya 

innehållet. Besluten om ompositionering går i linje med Aakers 

(1991) synsätt, vilket innebär att det ofta är mindre kostsamt att 

ompositionera ett befintligt varumärke, än att skapa ett nytt.  

 

En ompositionering kan resultera i förändring av målgrupp, vilket 

har skett i Festis, Lätt & Lagoms, Bageri Skogaholm, Scans och 

Volvos fall. Skillnaden mellan de fem, är enligt vår mening att Festis 
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har valt en helt ny målgrupp, då produkten numera riktar sig till 

ungdomar istället för till barn. De andra fyra strävade efter att 

behålla sina befintliga målgrupper, men därutöver även bredda och 

föryngra dessa. 

 

Då Lätt & Lagoms konkurrent Lätta gick in på marknaden, tog 

produkten enligt Brinkenberg (030327) stora marknadsandelar. För 

Festis del menar Strömbom (030327), att MER hade tagit över 

marknadsledarskapet på stilldrinksmarknaden. En skillnad mellan 

Festis och Lätt & Lagoms ompositionering är att Lätt & Lagoms 

ursprungliga produkt, vilken numera benämns original, enligt 

Ström (030327) inte har förändrats. Följden har istället blivit en 

märkesutvidgning av produkten. Brinkenberg (030327) poängterade 

i intervjun att konsumentens valmöjlighet därmed har ökat. 

Märkesutvidgningen har resulterat i nya, mer moderna produkter, 

vilket går i linje med Kapferers (1997) resonemang. Kapferers åsikt 

är att en line-extension, är ett bättre förfarande än en förändring av 

originalprodukten. Detta för att minimera risken att förlora de 

befintliga konsumenterna.  

5.4.1 Från otydlighet, tråkigt och omodernt… 

Flera av de intervjuade aktörerna är av den åsikten att deras 

respektive varumärke har varit alltför otydligt. I Indiskas, Coops 

och Lindex fall anser respondenterna att detta medförde att 

konsumenterna blev förvirrade. De hade svårt att se vad 

varumärket stod för. Otydligheten i Indiskas fall orsakades enligt 

Dalle (030319) av att Indiska inte stod fast vid sin position, att sälja 

orientaliska produkter. Indiska valde periodvis att utöka sitt 
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sortiment till att även inkludera diverse basvaror. Eenligt Dalle 

(030319) hade Indiska egentligen en unik position på marknaden, då 

butikerna och dess sortiment kännetecknades av att de var 

annorlunda i förhållande till dess konkurrenter. 

 

Även Kooperationen uppfattades enligt Högfeldt (030326) som 

otydlig. Anledningen var att flertalet varumärken förekom samt att 

en tydlig koppling saknades dem emellan. Till skillnad från 

huvudkonkurrenten ICA uteblev synergieffekterna, då det saknades 

ett övergripande masterbrand. Lindex hade enligt Angergård 

(030408) ett otydligt affärskoncept som innan ompositioneringen 

spretade mellan olika affärsområden. Lindex förknippades främst 

med underkläder och rabatter och företaget hade enligt Angergård 

(030408) dåligt självförtroende. Enligt Gente (030324) uppfattades 

företaget som tråkigt. 

 

Det kan finnas olika anledningar till att varumärket är otydligt och 

en förklaring är enligt Aaker (2002) att identiteten inte är tillräckligt 

väl definierad. Den kan också vara dåligt kommunicerad. Enligt 

Jobber (1995) är det viktigt att ha en tydlig position, då den ligger till 

grund för en framgångsrik positionering. Aaker (2002) anser att en 

ompositionering kan vara att föredra i syfte att förändra 

uppfattningen om det tråkiga eller otydliga varumärket. Detta ser vi 

har varit fallet för flera av de varumärken som studerats. 

5.4.2 …till att följa med i tiden 

Enligt Brinkenberg (030327) uppfattades Lätt & Lagom av 

konsumenterna som ett omodernt varumärke. Då Lätta gick in på 
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marknaden tog produkten positionen som ett modernt varumärke, 

medan Lätt & Lagom upplevdes som gammalmodigt. Volvo 

uppfattades enligt Ågren (030324) som omodernt och enligt gemene 

man hade Volvo positionen sossecontainer. Coop associerades innan 

ompositioneringen med betonggrått, sosse och massrörelser enligt 

Hoffstedt (030408). Kooperationens grundidé, att driva 

samhällsfrågor, uppfattades som otidsenlig, vilket Hoffstedt 

(030408) menar berodde på att Kooperationen inte hade arbetat med 

att visa att varumärket hörde hemma i nutid. Även Scan 

uppfattades enligt Wengle (030320) som omodernt, tråkigt och 

opersonligt. Varumärket förknippades förutom med flera positiva 

värden, även med flera mindre smickrande såsom köttindustri, 

standardiserat sortiment och gammal vana. Wengle (030320) anser 

att sortimentet har vuxit successivt under åren, utan att följa någon 

specifikt utstakad strategi. Lindex hade under 1990-talet expanderat 

i stor utsträckning, vilket enligt Gente (030324) medfört att 

varumärket blivit urvattnat. Gente (030324) poängterar också att 

varumärkets position inte kontinuerligt har uppdaterats och 

moderniserats. 

 

Vi ser i ovanstående jämförelser ett mönster, vilket stämmer överens 

med Tushman et als (1986) och Greiners (1998) teorier kring 

revolutionerande förändringar. De anser att organisationer ofta 

verkar under en lång period av jämvikt, innan en stor förändring 

genomförs, vilket enligt Rumelt (1995) beror på förändringströghet, 

där existerande strategi och struktur bevaras.  
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5.4.3 Att befästa sin ställning på marknaden  

Enligt Ågren (030324) var Volvo marknadsledande när 

ompositioneringen startade, vilket enligt Wengle (030320) även var 

fallet med Scan. Bageri Skogaholm var inte marknadsledande, men 

enligt Krook (030408), den enda fullbrödsleverantören på 

marknaden som var lönsam. Enligt respondenterna var respektive 

varumärke hårt pressat av konkurrenter och det låg därför i de 

aktuella företagens intresse att hävda sig på marknaden. Enligt 

Wengle (030320) har inte Scan tidigare utnyttjat sitt 

marknadsledarskap i kommunikationen med konsumenterna. Scan 

skulle nu på ett tydligare sätt börja uppträda som marknadsledare 

och därmed visa konsumenten att Scan besitter kunskap samt 

expertis. 

 

Enligt de Chernatony & McDonald (1998) är ett moget och välkänt 

varumärke ofta hårt pressat av konkurrenter och andra intressenter. 

Dessutom anser Geroski (1999) att organisationer i 

marknadsledande position, ofta är alltför fokuserade vid sin egen 

verksamhet och därmed har svårt att se vad som försiggår hos dess 

konkurrenter. Wilson (030327) på King anser även att ett 

varumärkes primära konkurrenter, kanske inte alltid är de 

förväntade.  

5.5 Ompositioneringsprocessen 
Enligt de Wit & Meyer kan en förändringsprocess indelas i tre faser, 

enligt figur 12. Dessa tre faser är analysfas, strategiformulering och 

implementering. Vi har valt att strukturera vår analys av processens 
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gång efter dessa faser och inleder avsnittet med en jämförande 

modell. Modellen visar processens gång för de varumärken vars 

ompositioneringsprocess vi valt att studera.  

 

I modellen har vi med bokstaven ”N” markerat där nulägesanalysen 

tar sin utgångspunkt. Ett ”B” markerar när beslutet om en 

ompositionering togs. ”IL” markerar där den nya strategin 

implementerades internt, medan ”EL” visar när den externa 

kommunikationen lanserades. Slutligen visar bokstaven ”T” på när i 

processen ny kompetens rekryterades.  
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Figur 15 Jämförelse av ompositioneringsprocesser 
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5.5.1 Extern analys 

Av de genomförda intervjuerna har det framkommit att samtliga 

ompositioneringar har inletts med en nulägesanalys där 

varumärkets utgångsläge på marknaden har identifierats. Detta 

innefattar, enligt Wilson (030327) på King, även vilka positioner 

konkurrenterna har intagit samt vilka behov konsumenterna har. 

Vidare undersöks vilka associationer konsumenterna har till 

varumärket samt vilken varumärkets image är. Därefter bestäms 

även vilken position som eftersträvas i samband med förflyttningen.  

 

Enligt Hoffstedt (030408) hade en stor del av nulägesanalysen 

genomförts då styrelsen tog beslutet om att ompositionera 

Kooperationen. I nulägesanalysen ingick bland annat top-of-mind 

mätningar. Enligt Brinkenberg (030327) genomförde Arla 

djupintervjuer med konsumenterna angående hur de uppfattade 

varumärket Lätt & Lagom. För Scan genomfördes enligt Wengle 

(030320) konsumentundersökningar genom fokusgrupper, där 

bilden av Scan framträdde. Wilson (030327) poängterar att även 

omfattande analyser av måltidsmarknaden utfördes. För Bageri 

Skogaholms räkning genomfördes enligt Gad (030401) en noggrann 

studie av företaget samt brödmarknaden.  

 

Enligt Aaker (2002) är det viktigt att definiera utgångsläget vid en 

förändring. Nulägesanalysen bör enligt författaren innefatta en 

marknadsanalys, definition av varumärkets nuvarande position i 

förhållande till konkurrenterna samt identifiering av trender för att 

förstå konsumenternas behov samt önskemål. Även de Chernatony 
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& McDonald (1998) understryker vikten av att undersöka 

konsumenternas image av varumärket i ompositioneringsprocessen.  

5.5.2 Intern delaktighet i analysfas och strategiutformning 

Flera av de intervjuade aktörerna har uppgivit att företagets 

medarbetare har varit involverade i nulägesanalysen. Vi har noterat 

att detta har skett i varierad utsträckning.  Angergård (030408) på 

Storåkers beskriver exempelvis att reklambyråns projektgrupp 

intervjuade Lindexanställda under flera månader. Projektgruppen 

praktiserade även i Lindexbutikerna, vilket skapade tillfälle för 

butikspersonalen att känna delaktighet i processen. Angergård 

(030408) påpekar att det är oerhört viktigt att engagera personalen 

även i uppstartningsskedet och framtagandet av 

varumärkesplattformen. Denna period upplevdes mycket positiv 

hos Lindex personal. Vår tolkning är att Lindex är det fallföretag 

vilket har involverat personalen i störst utsträckning, i samband 

med ompositioneringen. 

 

Innan strategin togs fram genomfördes enligt Hoffstedt (030408) 

workshops på Coop, med representanter från olika affärsgrenar 

inom Kooperationen. Enligt Högfeldt (030326) deltog vissa 

nyckelmedarbetare med kunskap inom särskilda områden under 

processens gång. Brinkenberg (030327) från ANR.BBDO säger att 

även Arlas anställda gjordes delaktiga i processen där Lätt & 

Lagoms ursprungliga position definierades. Även hos Bageri 

Skogaholm intervjuades enligt Gad (030401) interna medarbetare 

under nulägesanalysen. För Festis del menar Strömbom (030327) att 

marknadschefen och produktchefen var pådrivande under 
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processens gång, men att även produkt- och säljorganisationen var 

involverade. 

 

Då medarbetare får möjlighet att komma med synpunkter och idéer 

vid nulägesanalysen, görs de enligt Stewart (1983) delaktiga i 

förändringsprocessen. Detta medför enligt författaren att processen 

möts av mindre skepsis och motstånd, än vad som kan vara fallet 

om medarbetare enbart informeras när en ny strategi är utformad.  

 

Enligt Wilson (030327) var ledningsgruppen på Indiska involverad i 

analys och strategiutformning från start, där arbetet fortskred i form 

av workshops. På Scan var medarbetare enligt Wilson (030327) 

delaktiga i olika faser och med olika tyngd under nulägesanalysen 

respektive strategiformuleringen. Scan genomförde även 

gemensamma workshops med chefer på olika nivåer samt 

produktutvecklare innan positioneringsarbetet påbörjades. Under 

analysfasen anser Wengle (030320) att ledningen och 

marknadsdirektör samt marknadschefer var de som involverades 

internt. Detsamma gällde enligt Wilson (030327) även vid 

utformningen av varumärkesplattformen. 

 

För Bageri Skogaholms räkning, påpekar Gad (030401) vikten av att 

involvera de informella ledarna i förändringsprocessen. Enligt Gad 

(030408) genomförde Bageri Skogaholm intervjuer med de anställda 

redan i processens inledning. Ett antal nyckelpersoner ingick sedan 

även i den grupp vilken fastlade varumärkesplattformen. Krook 

(030408) menar att anledningen till att medarbetare från olika 

funktioner och nivåer gjordes delaktiga, var för att 

implementeringen skulle få maximal kraft.  
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Ovanstående resonemang stöds av Ind (2001) och Stewart (1983), 

vilka anser att även om alla medarbetare inte kan involveras i 

skapandet av den nya strategin, är det viktigt att få med några av 

dess representanter. Stewart (1983) betonar vikten av att 

företagsledningen känner till vilka som är företagets informella 

ledare och vilka personalen ser upp till. Detta då de kan ha stort 

inflytande över en förändringsprocess.  

5.5.3 Implementering av den nya varumärkesplattformen 

För att kunna förflytta varumärket från en position till en annan 

krävs det, enligt de intervjuade aktörerna, att den nya 

varumärkesstrategin kommuniceras. Varumärkets önskade position 

måste nå ut till dess tilltänkta målgrupp vilket även poängteras av 

Aaker (2002). Samtliga intervjuade aktörer påpekar dessutom vikten 

av att den nya varumärkesplattformen presenterades internt, innan 

den nya positioneringen kommunicerades externt. Exempelvis anser 

Jutendahl (030324) på Volvo att det är viktigt att först kommunicera 

den nya strategin internt och därefter externt, för att få med sig 

människor i ompositioneringen av varumärket. Jutendahl 

poängterar att ompositioneringen innefattar hela företaget och 

framförallt de som har direktkontakt med kunden. I Volvos fall 

innebär detta i första hand återförsäljarna. Allt sedan 

ompositioneringens start har Volvo arbetat intensivt med att 

förankra den nya varumärkesstrategin internt. 

 

Att varumärket, i enlighet med ovanstående resonemang, även 

måste marknadsföras internt, poängteras av Ind (2001). Författaren 

framhåller vikten av att varumärkesarbetet inte ska betraktas som 
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någonting enbart tillhörande marknadsavdelningen. Starka och 

bestående varumärken, är enligt Ind (2001) de som har en väl 

fungerade intern kommunikation, där medarbetarna upplever att de 

är en del av varumärket.  

 

Under de respektive implementeringsprocesserna, har vi funnit att 

tidsperspektivet skiljer sig åt, beträffande hur lång tid som lagts ned 

på den interna implementeringen innan den nya strategin har 

synliggjorts i extern reklam. Det råder dessutom skillnader på vilket 

sätt den nya strategin har presenterats för de berörda medarbetarna.  

 

Wengle (030320) på Scan poängterar att den nya 

varumärkesstrategin och den önskade positionen presenterades 

internt strax innan den nya TV-reklamen började sändas. Wengle 

menar att det främst var marknadsavdelningen och 

ledningsgruppen som var engagerade i att informera medarbetarna 

om den nya strategin. Enligt Krook (030408) på Bageri Skogaholm 

var personer i ledningen ute i de olika distrikten och informerade 

om den nya strategin. Detta skedde några månader innan den 

externa kampanjen realiserades.  

 

Vid Lätt & Lagoms ompositionering spreds enligt Ström (030327) 

den interna informationen via informationsmöten och 

säljkonferenser. Under dessa tillfällen visades även de nya 

reklamfilmerna. Detta inträffade strax innan de började sändas 

externt. Ström poängterar att det framförallt är viktigt att de som 

agerar närmast kunden förstår den bakomliggande tanken till 

ompositioneringen. Detta poängteras även av Jutendahl (030324) på 

Volvo.  
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Enligt Pantzerhielm (030328) på ANR.BBDO informerades säljkåren 

för Festis bland annat genom en stor kick-off och genom 

internvideos. Lanseringen av ”nya” Festis genomfördes någon 

månad senare. Detta gjordes enligt Strömbom (030327) i samband 

med en uppmärksammad kändisfest i syfte att göra samtliga, 

inklusive säljkåren, uppmärksamma på nya Festis.  

 

Även för Coop fortskred cirka en månad mellan den interna och den 

externa implementeringen. Coop Forum höll enligt Högfeldt 

(030326) interna dialogmöten innan lanseringen, vilka skapade 

engagemang bland medarbetarna. På regelbundna möten för 

stormarknadschefer har sedan ytterligare information spridits.  

 

För Indiskas del skedde den interna implementeringen samtidigt 

som den externa. Detta kunde enligt Dalle (030319) åstadkommas då 

det främst var varumärkets kommunikation som förändrades och 

inte kärnvärdena. Dalle poängterar dock att det är av stor vikt att 

medarbetarna förstår anledningen till de förändringar som sker och 

vad ompositioneringen ska leda till. 

 

Enligt Angergård (030408) presenterades och förklarades Lindex 

nya varumärkesstrategi initialt för cirka en tiondel av företagets 

anställda. Övriga medarbetare erhöll en så kallad varumärkesbibel, i 

form av nio små budord för Lindex. Dessutom fick de se en intern 

video med information kring den nya varumärkesstrategin. Den 

externa kommunikationen kom först ett halvår senare, då det ansågs 

viktigt att först nå en överensstämmelse internt.   
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Hedberg (1981) anser att organisationer lär genom att dess 

medarbetare lär sig och att det inlärda mönstret sedan 

kommuniceras till andra delar av organisationen. Då en 

organisations normer, värderingar och beteende enligt Hedberg tar 

tid att lära in och lära av, anser vi att det är intressant att tiden för 

intern information varit varierande bland de fall vi studerat.  

5.5.4 Interna utbildningar och workshops 

Samtliga intervjuade aktörer framhåller att det interna 

förankringsarbetet tar tid och att denna process fortsätter även efter 

det att den externa lanseringen skett. I flera fall har workshops och 

interna utbildningar varit behjälpliga vid förankring av 

ompositioneringen. Gente (030324) berättar att alla regionchefer på 

Lindex för närvarande genomgår ett utbildningsprogram. Syftet 

med programmet är att deltagarna ska diskutera olika alternativ för 

att nå ut med Lindex kärnvärden. Detta genomförs fritt, men inom 

de ramar för varumärket som satts upp. På detta sätt ska 

regioncheferna nå ökad förståelse för den nya strategin, för att sedan 

kunna föra detta vidare genom organisationen.    

 

På Bageri Skogaholm genomförs enligt Krook (030408) liknande 

workshops, där distriktschefer, säljare och produktchefer har fått 

driva projekt. Dessa syftar till att diskutera hur varumärket ska bli 

mer effektivt i butikshyllan. Detta har enligt Krook (030408) varit 

viktigt för att internt förankra ompositioneringen. Medarbetare i 

projektgrupper har även varit delaktiga i beslut om den nya 

förpackningsdesignen.  

 



-   Analys   - 

 

 162

Även på Indiska har varumärkesövningar genomförts där samtliga 

butikschefer har diskuterat varför butikerna ser ut som de gör, 

varför viss musik spelas etcetera. Enligt Dalle (030319) är det av 

betydelse att orsakerna bakom vissa förändringar förstås samt 

förankras. 

 

Enligt Wengle (030320) har Scan, i anslutning till ompositioneringen, 

startat en varumärkesskola samt projektledarkurser kring 

varumärket. Även Volvo har enligt Jutendahl (030324) startat en 

varumärkesutbildning för all personal inom Volvohandeln. För att 

internt förankra Volvos nya position finns, vid varje konferens eller 

liknande, alltid en programpunkt för att diskutera varumärkets 

utveckling. Enligt Jutendahl tar det lång tid att förändra människors 

attityder, även internt. Ågren (030324) på Forsman & Bodenfors 

anser att det kvarstår ett omfattande internt arbete på Volvo, 

framförallt beträffande återförsäljarna. Detta anser vi tydliggör att 

en ompositionering inte är avslutad i samband med att förändringen 

har kommunicerats externt. Ompositioneringsprocessen fortgår 

internt en lång tid därefter.  

 

Enligt Ind (2001) är det svårt att få internt stöd för en ny 

varumärkesstrategi, enbart genom information från ledningen. En 

process där medarbetare enbart blir undervisade, eller uppmanas 

härma ett visst beteende, är inte effektivt i den bemärkelsen, vilket 

framhålles av Hedberg (1981). Istället anser Hedberg att det krävs 

att medarbetarna aktivt engageras i inlärningsprocessen. Detta 

innebär att förstå den nya varumärkesstrategin. Ett tillfredsställande 

sätt är enligt Ind (2001) att medarbetare i team får arbeta med att 

beskriva vad varumärket innefattar idag och vad det inbegripa i 
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framtiden. Stewart (1983) menar att på detta sätt blir förändringen 

och dess bakomliggande orsaker lättare att förstå och acceptera. Vi 

ser i vår studie ett mönster där medarbetare, i olika grad, engagerats 

i inlärningsprocessen. 

5.5.5 Internt behov och positivt bemötande 

Då Coops ledning informerade sina medarbetare om den förändring 

som var i antågande, mottogs detta positivt framhåller Högfeldt 

(030326). Det fanns ett behov inom hela Kooperationen att få en 

ökad effektivitet och ett mer strukturerat koncept. Högfeldt (030326) 

beskriver att alla stormarknadschefer som deltog vid de möten där 

den nya varumärkesstrategin behandlades, var positiva och insåg 

att förändringen syftade till någonting bättre. Enligt Angergård 

(030408) existerade ett behov av förändring även bland Lindex 

medarbetare och ompositioneringen har därför emottagits på ett 

positivt sätt.  

 

Scans ompositionering har enligt Wengle (030320) över lag 

mottagits positivt internt. I vissa fall har dock medarbetare haft 

svårt att se vad förändringen skulle vara bra för. Wengle påpekar att 

alla anställda ser på förändringen utifrån sin egen situation och sina 

egna kunskaper. 

 

I enlighet med ovanstående resonemang menar Stewart (1983) att då 

en förändring upplevs som en lösning på ett problem är det lättare 

att nå acceptans hos organisationens medarbetare. Detta innebär att 

företagsledningen måste känna till vilka behov som finns bland 
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organisationens medarbetare. Företagsledningen måste också se till 

att personalen förstår varför en förändring genomförs.  

 

På Arla har gensvaret enligt Ström (030327) varit positivt hos 

personalen. Arla har varit noga med att förmedla internt varför 

varumärket Lätt & Lagom behövde förändras. Även Dalle (030319) 

på Indiska poängterar att det är av stor vikt att medarbetarna förstår 

anledningen till de förändringar som sker och vad 

ompositioneringen ska leda till. 

 

En ompositionering som möts av motstånd eller missnöje, kan ha 

olika bakomliggande orsaker. Enligt Stewart (1983) kan 

förändringar upplevas mer negativt om organisationens 

medarbetare inte givits någon möjlighet att vara med och besluta 

om den kommande förändringen, utan enbart informeras i 

efterhand, när strategin redan har utformats. Stewart (1983) menar 

dock att då ett företag är stort, vilket exempelvis är fallet hos Scan, 

är det svårt och tidskrävande att involvera många människor i 

beslutsprocessen kring den nya strategin. 

5.5.6 Extern kommunikation och medieval 

De intervjuade aktörerna understryker även vikten av att 

ompositioneringen kommuniceras till konsumenterna. I annat fall 

blir konsumenterna inte varse om att en ompositionering har 

genomförts. Under intervjuerna har det framkommit att det finns ett 

flertal olika kommunikationskanaler, vilka används för att förmedla 

förändringen av varumärket. Flera av aktörerna anser även att 

reklamen har förändrats i samband med ompositioneringen. De 
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olika företagen har dock valt skilda medier för att kommunicera 

förändringen. Ågren (030324) anser att masskommunikationen 

bidrar till att förflytta varumärket i önskad riktning och menar att 

medievalet generellt sett har olika betydelse. Biografer har en ung 

publik, vilket resulterar i en ung reklammiljö. Web-baserad reklam 

anses vara innovativt och nytänkande. Valet av TV-reklam medför 

ofta att aktören uppfattas som tung och att varumärket har mycket 

att komma med.  

 

En likhet hos fallföretagen är, enligt vår åsikt att samtliga har 

kommunicerat ompositioneringen genom TV-reklam. Detta har 

åstadkommits i syfte att skapa ett stort genomslag för 

ompositioneringen. Enligt Angergård (030408) är TV-reklam bra 

medieval för att förmedla ett varumärkes emotionella värden. Krook 

(030408) anser att TV är det medie vilket har störst genomslagskraft. 

Krook menar att butikshyllorna inte ansågs tillräckliga för att 

kommunicera Bageri Skogaholms förändring. Enligt Dalle (030319) 

syftar TV-reklamen dock endast till att skapa trafik till butikerna, 

vilka av Dalle anses vara Indiskas viktigaste kommunikationskanal.  

 

Coop är en av de aktörer som i samband med lanseringen valde att 

framförallt satsa på reklam i dagspress samt utomhus. Enligt 

Hoffstedt (030408) genomfördes fem stora kampanjomgångar i 

exempelvis dagspress samt utomhus under en elva veckors period. 

Festis ompositionering har enligt Strömbom (030327) 

kommunicerats externt i reklamfilmer, främst på biografer. Det 

faktum att Festis har valt att kommunicera ompositioneringen på 

biografer överensstämmer enligt vår mening med Ågrens (030324) 

åsikt, att bioreklam är ett medie som riktas till ungdomar.  



-   Analys   - 

 

 166

Brinkenberg (030327) och Ström (030327) anser att det framförallt är 

argumenten i Lätt & Lagoms reklam som har moderniserats. 

Argumenten har dessutom anpassats till dagens livsstil. Enligt 

Jutendahl (030324) på Volvo har tonen ändrats i Volvos reklam. 

Ågren (030324) menar att vissa kärnvärden även kommunicerats i 

större utsträckning än  övriga.  

 

Aaker (2002) anser att varumärket tydligt bör kommuniceras i syfte 

att den önskade positionen ska åstadkommas. Det finns en mängd 

olika sätt att kommunicera varumärkets budskap på, där Aaker 

menar att de vanligaste är annonsering, direktreklam och TV-

reklam. Vilken kommunikationskanal som anses bäst lämpad, beror 

på vad som ska kommuniceras och till vem det ska nå fram. Vår 

uppfattning är att det stämmer väl överens med hur de intervjuade 

aktörerna ser på kommunikation. 

5.5.7 Extern kommunikation med hjälp av produkten 

En förändring i produkten ger enligt de intervjuade aktörerna en 

tydlig avspegling i kommunikationen. Vi ser indikationer på att en 

produktförändring är en särskilt tydlig kommunikationsbärare för 

Volvo, Festis, Lätt & Lagom, Scan och Skogaholm. Enligt Jutendahl 

(030324) på Volvo har bilarnas förändrade design resulterat i en 

förändrad kommunikation. Ågren (030324) framhåller att Volvo 

lanserar nya bilmodeller i en snabbare takt än tidigare och att skilda 

modeller får kommunicera skilda kärnvärden i syfte att stärka 

varumärket.  
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När Festis lanserades hade enligt Strömbom (030327) de nya 

smakerna stor betydelse. Även produktens utseende ansågs viktig 

för att kommunicera förändringen. Idag genomförs kontinuerligt 

imagebyggande åtgärder, i syfte att behålla den uppnådda 

varumärkesimagen. Exempelvis introducerades Festis med 

lakritssmak i syfte att framhålla att Festis är en annorlunda dryck.  

 

Enligt Ström (030327) har uppfattningen om Lätt & Lagom 

förändrats till följd av line-extension där nya och mer innovativa 

produkter utvecklats. Även i Scans fall anses produktutvecklingen 

viktig. ”Vahettere-korvarna” har fungerat som strategiska 

produkter för att förmedla bilden av det moderna Scan. Enligt 

Wilson (030327) måste ett varumärke som vill vara modernt 

förmedla detta genom innovation. Krook (030408) understryker 

detta då han anser att ständig produktutveckling och innovation är 

en förutsättning för att förmedla en mer modern bild av 

varumärket. Enligt Krook (030408) är produkten grundbulten för 

hur ett företag bygger sitt varumärke och hur detta sedermera 

positioneras. Melin (1999) anser att produkten, varumärket och 

positioneringen utgör företagets fundament, vilket illustreras i 

varumärkespyramiden.  

 

Utöver själva produkten har vi uppmärksammat att olika 

förändrade produktattribut fungerar som kommunikationskanaler. 

Förändringar i produktattribut kan exemplifieras med en ny logotyp 

och ny förpackningsdesign. Scan, Bageri Skogaholm och Festis har 

samtliga förändrat både logotyp och förpackning. Coop har i likhet 

med Bageri Skogaholm dessutom genomfört ett namnbyte, vilket 

har resulterat i ny logotyp.  
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Butikerna anses vara Lindex och Indiskas absolut viktigaste 

kommunikationskanaler för att förmedla bilden av varumärket, 

vilket understryks av både Gente (030324) och Dalle (030319). Enligt 

de båda respondenterna har sortimenten rensats i en strävan efter 

att göra butikskoncepten mer tillgängliga för konsumenterna. Båda 

butikskedjorna har inlett en ombyggnation av sina respektive 

butiker. Detta för att de bättre ska spegla varumärkesstrategin. Dalle 

(030319) framhåller dessutom att Indiska har infört ett nytt 

butiksspråk, vilket inkluderar en konsekvent musikstil. 

Anledningen är att konsumenten ska känna igen sig i reklamen och i 

butikerna.  

5.5.8 Allt kommunicerar 

Vi finner det intressant att flera respondenter, däribland 

Brinkenberg (030327), uttrycker att en ompositionering måste 

levereras. Respondenten åsyftar att det inte går att kommunicera en 

sak och leverera en annan. Angergård (030408) anser att det måste 

finnas en röd tråd i all kommunikation och att samtliga 

kommunikationskanaler måste kommunicera samma sak. I Lindex 

fall innebär detta att modet, butikerna, skyltfönster, utbudsannonser 

samt all övrig kommunikation måste överensstämma. Denna åsikt 

får även stöd av Wilson (030327), då han anser att en konsekvent 

kommunikation, där allting drar åt samma håll, är en nödvändighet. 

Gente (030324) menar dock att det svåraste med en ompositionering 

är att ”gå i takt”. Att kommunicera en förändring i reklamen går 

snabbt, men att bygga om butiker och modernisera sortimentet tar 

lång tid, vilket är problematiskt. Detta är ett problem som vi även 

ser hos Volvo, då det tar lång tid att utveckla nya bilmodeller. 
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Sammantaget kan vi med stöd i det presenterade materialet, 

konstatera att allt kommunicerar. Det finns ett flertal olika 

kommunikationskanaler och de skiljer sig åt beroende på vilket 

varumärke som avses.  

5.6 Omstrukturering och nyrekrytering 
Gemensamt för Scan, Lindex, Indiska, Coop, Bageri Skogaholm och 

Volvo är att de har genomfört omstruktureringar inom företagen i 

samband med ompositioneringen. Enligt Wengle (030320) har Scan 

genomfört nyrekryteringar, huvudsakligen till produktutveckling 

samt till marknadsavdelningen. Wengle tillträdde posten som 

marknadschef efter att lanseringen av ompositioneringen 

genomförts. Enligt Gente (030324) har Lindex bytt VD och 

marknadschef efter att beslutet om ompositioneringen hade tagits. 

Dalle (030319) tillträdde posten som marknadschef och 

huvudansvarig för marknadsavdelningen, då ompositioneringen 

trädde i kraft. Coop ändrade enligt Hoffstedt (030408) 

organisationsstruktur efter lanseringen och en ny 

marknadsavdelning bildades på Coop Sverige. Högfeldt tillträdde 

posten som varumärkeschef på Coop Sverige, då arbetet med 

varumärkesstrategin inleddes. Även Krook (030408) tillsattes som 

ny marknadschef i samband med att beslutet om ompositioneringen 

togs.  

 

Enligt Tushman et al (1986) är det vanligt att ny kompetens 

rekryteras vid strategiska förändringar, vilket en ompositionering 

enligt vår mening är. Vi ser ett mönster där de ovan nämnda 

företagen strävar efter att bygga upp kompetensen kring arbetet 



-   Analys   - 

 

 170

med varumärket. Ny personal i ledande position har enligt 

Tushman et al (1986) även ett symboliskt värde. Detta för att internt 

förmedla en förändring, vilket vi finner överensstämmer med de fall 

vi studerat.  

5.6.1 Förändringsagenter 

Som nämnts i föregående avsnitt har flera av de respondenter som 

intervjuats tillträtt sina respektive befattningar i inledningsskedet av 

ompositioneringsprocessen. Exempel på dessa är Dalle på Indiska, 

Wengle på Scan, Högfeldt på Coop, Krook på Bageri Skogaholm 

samt Gente på Lindex. Förutom dessa aktörer, har vi även blivit 

informerade om att en ny VD samt en ny marknadschef har tillträtt 

på Lindex. Dessa personer tillsattes efter det att 

ompositioneringsbeslutet fattats. För samtliga varumärken har även 

reklambyråer eller konsulter varit behjälpliga vid analys och 

utformning av den nya varumärkesstrategin. Vi ser detta fenomen 

som jämförbart med begreppet förändringsagent, vilket enligt 

Rosenfeld & Wilson (1996) innebär att en intern eller extern person 

har tillsatts för att driva förändringsprocessen. 

 

En externt tillsatt förändringsagent kan enligt Rosenfeld & Wilson 

(1996) ge ett mer objektivt perspektiv på organisationens eventuella 

problem och arbetssätt. En förändringsagent kan även erbjuda nya 

metoder och verktyg till hjälp för de förändringar som krävs. För att 

arbetet ska bli framgångsrikt, krävs att den externa 

förändringsagenten interagerar med organisationens interna 

beslutsfattare. Vi anser att ovanstående resonemang stämmer 

överens med hur samtliga intervjuade aktörer har arbetat under 
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ompositioneringsprocessen. Vi anser att den kompetens aktörerna 

på reklambyråerna alternativt konsulterna besitter, kan fungera som 

ett komplement till företagens beslutsfattare. Det framkommer även 

av intervjuerna att företagen och dess samarbetspartner har ett nära 

samarbete samt att de kan lära av varandra.  

5.7 Risker 
Under samtliga intervjuer har risker i samband med en 

ompositionering diskuterats. Vissa av de intervjuade aktörerna 

anser dock inte att de har tagit några större risker vid 

ompositioneringen. Detta då förändringarna inte har varit alltför 

omfattande. Exempelvis menar Dalle (030319) att Indiska 

fortfarande är samma Indiska jämfört med tidigare. Enligt 

Angergård (030408) överrensstämmer Lindex nya position, med den 

identitet Lindex hade tidigare. Detta innebär att ompositioneringen 

inte är så riskfylld. 

5.7.1 Risken att förlora befintliga konsumenterna 

Gemensamt för de intervjuade aktörerna, är bland annat att de har 

betonat risken för att skrämma bort befintliga konsumenter. Wilson 

(030327) på King poängterar vikten av att inte ta för stora steg i 

förändringsprocessen. Följden kan i annat fall bli att varken 

anställda eller konsumenter, känner igen sig och att varumärket i 

värsta fall förlorar den befintliga målgruppen. Detta understryks 

även av Jutendahl (030324) på Volvo. Jutendahl anser att det är av 

vikt vid en ompositionering att inte skrämma bort de kunder som 

tilltalas av varumärkets ursprungliga kärnvärden. Enligt Wengle 
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(030320) har Scans ompositionering inte inneburit något 

risktagande. Detta då Scan behåller flera av sina gamla kärnvärden. 

 

Aaker (2002) poängterar att ompositioneringar kan vara mycket 

riskfyllda och de kan eventuellt även skada varumärket. Stora 

förändringar i identitet och position kan enligt Nilson (1999) samt 

Ries & Trout (2001) medföra att varumärkets trogna kunder inte 

längre känner igen sig. Detta överensstämmer med respondenternas 

resonemang i stycket ovan.  

 

Flertalet av respondenterna har, som tidigare nämnts, medgivit att 

förändringar utförts i varumärkets produkt. Detsamma gäller 

förändringar i grafisk utformning av produktattribut, till exempel 

förpackningsdesign och logotyp. Att förändra grundprodukten kan 

enligt Kapferer (1997) vara riskfyllt, varför ett bättre alternativ är att 

använda sig av line-extension. Under intervjun med Ström (030327) 

framkommer det att Arla har använt sig av denna strategi för 

produktvarumärket Lätt & Lagom. 

 

Samtliga varumärken har genomgått grafiska förändringar, 

antingen i grundproduktens utformning och design, 

förpackningsdesign, logotyp eller en kombination av dessa. Coop, 

Bageri Skogaholm, Scan och Festis har under ompositioneringen 

bytt logotyp. Gemensamt för Coop och Bageri Skogaholm är att 

dessa båda företag även har bytt varumärkesnamn. I Coops fall 

genomfördes enligt Hoffstedt (030408) en omfattande intern och 

extern informationskampanj inför namnbytet.  
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De respondenter som har varit med om namn- och 

logotypförändringar, har inte uttryckt att detta har varit kritiskt för 

varumärket. Vi finner detta intressant då Kapferer (1997) anser att 

ett namnbyte är riskabelt. Vad gäller Bageri Skogaholm, innebar 

namnbytet enligt Krook (030408), att tydligare kommunicera att 

varumärket står för bageri. Ordet Skogaholm, vilket enligt Krook är 

starkt förknippat med Skogaholmslimpa och tradition, har dock 

behållits i varumärket.  

 

Kapferer (1997) menar att det vid byte av varumärkesnamn är 

mycket viktigt att personal, konsumenter och andra intressenter 

informerats i god tid innan själva implementeringen av ett 

namnbyte. Det samma gäller förändringar i förpackningsdesign, då 

konsumenten annars inte känner igen sig. Bageri Skogaholm har 

haft problem med detta och Krook (030408) medger att byte av 

förpackningar har medfört att företaget har tappat i försäljning. 

Anledningen är att konsumenterna inte känner igen produkterna i 

brödhyllan.  

5.7.2 En ompositionering tar tid 

Hoffstedt (030408) menar att en ompositionering är en process 

vilken tar lång tid att genomföra. Det finns dock en stor risk att en 

ompositionering genomförs under ett alltför kortsiktigt tänkande, 

där aktörer inte är tillräckligt uthålliga. Detta poängteras även av 

Wilson (030327) på King. Wilsons åsikt är att en 

ompositioneringsprocess tar flera år att genomföra fullt ut. 

Brinkenberg (030327) beskriver att Lätt & Lagoms ompositionering 

lanserades först två år efter det att ompositioneringen inletts. Först 
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två år därefter bekräftade kundundersökningar att varumärkets 

image förändrats. 

 

Krook (030408) medger att Bageri Skogaholms 

ompositioneringsprocess påskyndats på grund av 

fusionsförhandlingar. Den snabba processen har medfört att 

försäljningsvolymerna i dagsläget har gått ned, vilket beskrivits 

tidigare. Krook anser dock att det är av vikt att ha ett 

helhetsperspektiv och vara införstådd med att processen tar lång 

tid.  

 

Aakers (2002) resonemang bekräftar att det tar lång tid för 

varumärkets kunder att ta till sig en förändrad identitet eller 

positionering. Detta stämmer även överens med att varumärken tar 

lång tid att bygga. De beslutsfattare vilka strategiskt arbetar med 

varumärket, måste ha tålamod eftersom det kan dröja år innan 

resultatet av en ompositionering kan utvärderas. Även Ries & Trout 

(2001) anser att det tar lång tid att förändra människors uppfattning 

om varumärket, vilket stämmer överens med resultatet av vår 

studie. 

5.7.3 Ompositioneringen måste levereras 

En riskfaktor som poängteras av flera av de intervjuade aktörerna är 

risken att ompositioneringen inte levereras i verkligheten. 

Brinkenberg (030327) påpekar exempelvis att en förändring rent 

praktiskt kan genomföras i relativt snabb takt, men om förändringen 

inte levereras och bevisas i verkligheten är arbetet bortkastat. Vi 

tolkar Dalles (030319) uttalande som överensstämmande med 
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ovanstående, då hon anser att TV-reklamen bara är ett sätt att skapa 

trafik till Indiskas butiker.  

 

Gente (030324) på Lindex åsyftar att det föreligger en risk att 

konsumenten inte upplever den förändring som kommunicerats i 

reklamen, vilket kan medföra besvikelse och minskad trovärdighet. 

Enligt Gente (030324) är problemet tidsrelaterat, då reklam och 

annonser exempelvis går betydligt snabbare att förändra, jämfört 

med sortiment och butiksutformning. 

5.7.4 Risken för opportunism  

Vid insamlingen av vårt empiriska material, har vi sett tendenser till 

visst opportunistiskt beteende i samband med 

ompositioneringsarbetet. Med hänsyn till respondenterna har vi valt 

att inte namnge någon person. Då nyckelpersoner är delaktiga i 

processens genomförande, finns det enligt vår mening en risk att 

vederbörande vill sätta sin prägel på varumärket. Detta resonemang 

förs även av Aaker (2002) och Uggla (2001), vilka påtalar risken för 

att ompositioneringar genomförs på grund av att enskilda aktörer 

agerar opportunistiskt. En ompositioneringsprocess som föranleds 

av opportunistiska skäl kan enligt Uggla (2001) på kort tid förstöra 

ett varumärke vilket har byggts upp under flera årtionden. 

5.8 Branschstrukturella förändringar  
Ett flertal av de ompositioneringsprocesser vi studerat, har 

påverkats av bakomliggande branschstrukturella förändringar. 

Exempel på detta är förändringar i dagligvarubranschen, vilket 

påpekas av ett flertal av de intervjuade aktörerna. Krook (030408) på 
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Bageri Skogaholm poängterar att då de stora kedjorna i 

dagligvarubranschen har blivit centralstyrda, har kravet på 

effektivitet och sortiment ökat.  

 

Coop, som är en av de svenska dagligvarukedjorna, påverkas enligt 

Högfeldt (030326) i sin tur av att konkurrensen från de 

internationella lågprisaktörerna har ökat. Hoffstedt (030408) på 

Lowe Brindfors anser att den ökade konkurrenssituationen 

medförde att Coop Norden bildades. Detta i syfte att utveckla en 

nordisk koncern för dagligvaruhandeln. 

 

Gad (030401) på Brandflight anser att även konkurrenstrycket inom 

brödbranschen har tilltagit, vilket innebär att betydelsen av 

varumärken blivit större. Detsamma understryks av Ström (030327) 

och Brinkenberg (030327), då de anser att ett flertal nya aktörer 

numera är etablerade inom lättmargarinsegmentet. I kombination 

med detta har, enligt Brinkenberg (030327) dessutom konsumtionen 

av matfett minskat under flera år.  

 

Aaker (2002) anser att då omvärlden ständigt förändras måste även 

varumärket uppdateras och moderniseras. Detta bör ske allt 

eftersom konsumenters smak och krav på varumärket ändras. I 

Indiskas fall menar dock Dalle (030319) att en bakomliggande orsak 

till Indiskas ompositionering var konfektionsbranschens negativa 

utveckling. 

 

I några av de fall vi studerat har ompositioneringen påverkats av 

fusionsarbete. I Volvos fall beskriver Jutendahl (030324) att 

ompositioneringen föranleddes av att den tilltänkta fusionen sprack. 
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Högfeldt (030326) anser att diskussionerna om Coop Norden drev 

på ompositioneringen och medförde att den svenska Kooperationen 

först behövde ”städa på hemmaplan”. Krook (030408) på Bageri 

Skogaholm poängterar att den stundande fusionen med 

konkurrenten Schulstad, har påskyndat ompositioneringsarbetet. 

 

Med stöd i vår insamlade empiri ser vi ett mönster, där omfattande 

förändringar i affärsstrategi har genomförts. Stora och 

revolutionerande organisationsförändringar är enligt Tushman et al 

(1986) ofta framtvingade av stora förändringar i omvärlden. 

Författarna ger bland annat ekonomiska och politiska förändringar 

som exempel, men även hårdnande konkurrens och förändringar i 

konsumtionsvanor samt efterfrågan.  

 

Enligt Pantzerhielm (030328) på ANR.BBDO hade Pripps i början av 

1990-talet genomfört en analys, vilken visade att 

stilldrinksmarknaden var ett växande segment på den amerikanska 

marknaden. Detta var en av orsakerna till att ledningen för Pripps 

bedömde att varumärket Festis hade en framtid och därför borde 

ompositioneras. Förändrade konsumtionsvanor var enligt Wilson 

(030327) en anledning till Scans ompositionering. Det faktum att 

människor idag har allt mindre tid till matlagning och därmed äter 

mer i flykten, innebar enligt Wilson att Scan kunde ta en position på 

en större marknad än den ursprungliga. 

 

Andrews (1998) anser att många företagsledare fokuserar för 

mycket på vad varumärket är, i förhållande till vad det skulle kunna 

vara. För Scans och Festis del ser vi dock att ett långsiktigt 

perspektiv antagits, där ledningen varit förutseende. Exempelvis 
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har Scan sett möjligheter att ta en position inom 

färdigmatsegmentet. Andrews (1998) menar att de beslutsfattare 

som arbetar strategiskt med varumärket, ofta inte är tillräckligt 

långsiktiga i sitt tänkande, beträffande varumärket och dess 

konkurrensfördelar. Vi har dock inte sett dessa tendenser i vår 

studie.  

 

Aaker (2002) menar dock att en svår fråga för företagsledare att 

bedöma, är vilka omvärldsförändringar som är bestående och vilka 

som endast är en övergående trend. Bestående förändringar i 

omvärlden leder ofta till förändringar i konsumenters uppfattningar 

av varumärket, vilket kan kräva en identitetsförändring eller en 

ompositionering. 
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6 Slutsats och rekommendationer 
I detta avslutande kapitel har vi för avsikt att 

redogöra för de resultat vi anser viktigast och 

mest intressanta i vår studie. Vi ämnar här ta 

studiens resultat till en högre analytisk nivå, det 

vill säga dra slutsatser om ompositioneringar på ett mer generellt plan, än 

de fall vi studerat. Avslutningsvis kommer vi även att ge rekommendationer 

till aktörer på ledningsnivå, vilka står inför en ompositioneringsprocess 

samt ge förslag på vidare forskning inom ämnet. Våra slutsatser är 

normativa på det sätt att de förespråkar ett, enligt vår mening, 

ändamålsenligt sätt att genomföra en ompositionering på. 

6.1 Ompositionering är en strategisk fråga 
Redan i inledningskapitlet konstaterades att varumärkesvård är en 

strategisk fråga, vilken har blivit allt viktigare sett ur ett 

ledningsperspektiv. Att bygga starka varumärken är något som fått 

allt större plats i managementlitteraturen och arbetet beskrivs som 

tids- och resurskrävande. Att vårda organisationens befintliga 

varumärken, är dock av lika stor strategisk vikt och kan innebära att 

ett varumärke kan behöva ompositioneras. En ompositionering 

genomförs i syfte att förändra konsumentens uppfattning om 

varumärket och därigenom kan en ökad överensstämmelse nås 

mellan varumärkets identitet och image.   

 

I studiens inledningsskede konstaterades att den aktuella debatten 

kring ompositioneringar inte gav tillfredsställande information om 
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vad förändringen innefattar. Vi anser att teoribildningen, vad gäller 

hur en ompositioneringsprocess tar sig uttryck och vad som faktiskt 

förändras, är knapphändig. Genom studiens resultat anser vi att vi 

har kunnat skapa en ökad förståelse för hur arbetet med att förändra 

varumärkets image går till.   

6.2 Ett tydligt mönster 
Resultatet av denna studie visar att en ompositionering är en 

process vilken följer ett visst mönster. Vanligen föranleds processen 

av att konsumentundersökningar visat på att varumärkets image 

inte är tillfredsställande. Vidare har vår studie visat att ett beslut om 

en ompositionering tas på lednings- eller styrelsenivå, vilket knyter 

an till att varumärkesvård är en strategisk fråga.  

6.2.1 Analysfas 

En förutsättning för att varumärket ska kunna ompositioneras är att 

en noggrann studie av utgångsläget har genomförts. Utöver att 

analysera hur konsumenter ser på varumärket, måste beslutet om en 

ompositionering följas av en intern analys av det egna varumärket, 

dess konkurrenter och branschen. I analysfasen är det även viktigt 

att söka efter trender i omvärlden. Intressanta omvärldstrender kan 

medföra att varumärket kan ta en position på en annan, alternativt 

en större marknad, än den som framstår som självklar. Vår studie 

har även visat att då beslutet om en ompositionering tagits, tar 

varumärkesinnehavaren kontakt med en reklambyrå eller 

varumärkeskonsult. Dessa är sedan drivande vad gäller att utforma 

varumärkets tilltänkta position samt vid implementeringen av 

förändringen.  
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6.2.2 Strategiformulering 

Då varumärkets utgångsläge definierats, formuleras därpå den 

strategiska varumärkesplattformen, vilken förutom nulägesanalysen 

måste beakta varumärkets och den bakomliggande organisationens 

kärnvärden. Varumärkesplattformen är den strategi vilken ska styra 

varumärkets verksamhet i strategisk, taktisk och operativ 

bemärkelse. Varumärkesplattformen ligger sedan till grund för 

varumärkets kommunikativa plattform.  

6.2.3 Intern implementering 

För att kunna förflytta varumärket från en position till en annan, 

krävs att den nya positionen kommuniceras till dess valda 

målgrupp. Innan den externa lanseringen genomförs, är det dock 

viktigt att företagets medarbetare informeras om varumärkets 

förändring. För att den interna förankringen ska lyckas, är en 

implementeringsprocess där medarbetarna görs delaktiga att 

föredra. Workshops kring vad varumärket är och skulle kunna vara, 

bidrar till att stärka medarbetarnas förståelse och engagemang. 

Personal kan med fördel involveras redan under nulägesfasen, där 

de även kan bidra till att ge viktig input till strategiformuleringen. 

Då medarbetarna ges möjlighet att ge förslag och uttrycka önskemål 

i ett tidigt skede, bidrar detta till att öka förståelsen för den 

förestående förändringen. Vi anser att vår studie bidragit till att öka 

förståelsen för vikten av den interna förankringsprocessen bakom 

en ompositionering, vilket vi menar tidigare saknades i 

varumärkeslitteraturen.  
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För att kommunicera en förändring, är det viktigt att samtliga på 

företaget arbetar mot samma mål. Detta eftersom varumärkets 

kommunikation måste vara konsekvent för att den nya positionen 

ska kunna intas.  

6.2.4 Extern implementering 

När varumärkets nya position ska kommuniceras till dess målgrupp 

finns det ett flertal sätt att göra detta på. För att nå ett stort 

genomslag för den nya positionen är TV-reklam det mest effektiva 

mediet. Det är dock av stor vikt att den kommunicerade 

förändringen levereras även i praktiken. Vi har under studiens gång 

kommit fram till att alla de aktiviteter, personer och produkter som 

innefattas av ett varumärke, kommunicerar varumärkets identitet. 

Detta innebär att den kommunicerade positionen även måste 

levereras i praktiken. Ett varumärke vilket strävar efter att uppfattas 

som modernt och innovativt, måste därmed fokusera på 

produktutveckling samt modernisering.  

6.2.5 Tid 

Vår studie har visat att en ompositioneringsprocess är tidskrävande. 

En lansering av den nya kommunikationsstrategin innebär inte att 

arbetet med ompositioneringen är avslutat. För att varumärket ska 

kunna ta samt behålla den önskade positionen, krävs att det interna 

implementeringsarbetet fortlöper, även efter den externa 

lanseringen.  

 

Av vårt analyserade empiriska material har vi inte kunnat se något 

mönster som visar att ompositioneringsprocessen skiljer sig åt 
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mellan olika typer av företag. Vad vi däremot har identifierat, är att 

det interna förankringsarbetet, för corporate brands, fortlöper under 

en längre tidsperiod i jämförelse med product brands.  Anledningen 

till att den interna förankringsprocessen tar längre tid för corporate 

brands, är enligt vår mening att det är en mer omfattande process 

att ompositionera ett helt företag, ställt i relation till att 

ompositionera enbart en produkt.  

6.2.6 Ny kompetens  

Då en ompositionering vanligen innebär en stor strategisk 

förändring, innefattas förändringsprocessen även av 

inomorganisatoriska förändringar. Vanliga strukturella 

förändringar är nyrekrytering av personal i ledande befattningar 

och utökning av marknadsavdelningen. Vi ser att detta följer av att 

ompositioneringsbeslutet även inbegriper en ny strategi för hela 

organisationen, där kärnvärden och affärsstrategi arbetas om. 

Genom att rekrytera ny kompetens kan nya perspektiv appliceras 

på varumärket. 

6.3 Förändringens innehåll och bakomliggande 

orsaker 
Ett varumärke som ompositioneras, har vanligen ett utgångsläge 

där det av konsumenter uppfattas som omodernt eller otydligt. För 

att ändra denna uppfattning, krävs en förändring i den 

kommunicerade varumärkesidentiteten. Vi har under studiens gång 

kommit fram till att varumärkets identitet inte nödvändigtvis måste 

förändras, för att varumärkets image ska kunna ändras. Däremot 
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behöver varumärkesidentiteten vanligen kommuniceras på ett nytt 

och tydligare sätt, för att nå fram till den avsedda målgruppen.  

 

I de fall då en ompositionering innefattar stora strategiska 

förändringar för det bakomliggande företaget, innebär 

ompositioneringen vanligen att varumärkets identitet omarbetas. 

Varumärkets identitet kan även omformas utan att detta medför 

organisatoriska förändringar hos märkesinnehavaren. Av stor vikt 

är dock att varumärkets historik och de viktigaste kärnvärdena hålls 

konstanta. Nya kärnvärden kan adderas till de befintliga, men det är 

dock viktigt att samtliga kärnvärden tillsammans utgör en logisk 

kombination där de olika delarna stöttar varandra.  

 

En ompositionering där varumärkets identitet modifieras, innebär 

vanligen att emotionella värden och associationer läggs till de 

funktionella, eller att de befintliga emotionella värdena stärks. Att 

ge varumärket mer personlighet, kan också bidra till att skapa en 

starkare relation till varumärkets målgrupp. 

 

En bakomliggande orsak till att varumärken ompositioneras, är 

branschstrukturella förändringar. Då varumärkets omvärld 

förändras, måste även varumärket uppdateras och moderniseras. 

Detta inbegriper även förändringar i konsumenters preferenser.  

 

Vår studie har även visat att fusioner kan vara en orsak till att ett 

varumärke ompositioneras. En stundande fusion kan innebära att 

märkesinnehavaren ser ett behov av att stärka det egna varumärket 

i förebyggande syfte. 
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6.4 Uppmärksammade risker  
De risker vi ser med att ompositionera ett inarbetat varumärke, är 

att processen genomförs i alltför stora steg. Detta kan medföra att 

den ursprungliga målgruppen inte känner igen sig och byter till ett 

annat varumärke. En annan risk föreligger om de aktörer som 

arbetar med varumärket, inte respekterar att en 

ompositioneringsprocess är tidskrävande. Det tar tid för 

medarbetare och konsumenter att ta till sig den nya positionen. 

Detta innebär att processen kräver tålamod hos de aktörer som 

driver arbetet.   

 

Den mest framträdande risk som framkommit ur vår studie, är att 

ompositioneringen inte levereras i lika stor utsträckning som den 

kommuniceras i reklamen. Detta kan till stor del ha att göra med att 

ompositioneringen tar lång tid att implementera fullt ut. Om 

konsumenten inte upplever en överensstämmelse mellan 

varumärkets kommunikation och den faktiska leveransen av 

varumärket, medför detta att varumärkets trovärdighet minskar.   

6.5 Rekommendationer  
Efter att ha genomfört denna studie, anser vi att en genomgripande 

beskrivning av ompositioneringsprocessen och dess har innehåll 

lämnats. På detta sätt menar vi att vi har bidragit med ökad 

förståelse för hur företagsledare och andra aktörer i ledande 

befattning arbetar med att ompositionera inarbetade varumärken. 

Utifrån de resultat vi kommit fram till, vill vi nedan ge några 

kortfattade rekommendationer för en ompositioneringsprocess. 
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•  Det är viktigt att involvera så många medarbetare som möjligt 

i förändringsprocessen. Ökad delaktighet medför att det är 

lättare att få acceptans för de förändringar som krävs.  

 

•  En ompositionering är inte avslutad i och med att den nya 

positionen lanserats. Ompositioneringen är en process som tar 

lång tid att förankra, såväl internt som externt.  

 

•  En ompositionering kan inte enbart kommuniceras i reklamen, 

den måste även levereras. Det är viktigt att beakta, att allt runt 

varumärket kommunicerar ett budskap. Detta budskap måste 

vara konsekvent för att positionen ska kunna inarbetas.   

6.6 Förslag till vidare forskning 
Avsikten med denna studie har inte varit att bedöma huruvida de 

studerade fallföretagens ompositioneringar varit lyckade eller ej. För 

att kunna fälla ett omdöme om detta, krävs det enligt vår mening att 

hänsyn även tas till hur konsumenterna uppfattar förändringen. 

Detta anser vi är intressant att undersöka och det skulle därför 

kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet. Vi ser även 

att det skulle vara av intresse att närmare studera de risker en 

ompositionering innefattas av. Exempel på detta är att undersöka 

hur de aktörer som arbetar med varumärkesfrågor ser på de risker 

en ompositionering omgärdas av och i vilka fall de är av olika stor 

betydelse.  
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- Bilaga 1 - 

 

Intervjuguide pilotstudie Positionera 
 

Namn:  

Befattning: 

Arbetsuppgifter: 

 

 

1. Vad är ett varumärke? 
 

2. Vilken innebörd lägger ni i varumärkesidentitet? 
 

3. Vad innebär begreppet ompositionering? 
 

4. Varför genomförs en ompositionering? 
 

5. Vilka ompositioneringar kan förekomma? 
 

6. Är en ompositionering ofta framtvingad? 
 

7. Genomförs vanligtvis en revitalisering i samband med en 
ompositionering? 

 

8. Genomförs vanligtvis en ompositionering av varumärket i 
samband med andra strategiska förändringar? 

 

9. Vilka företag (konsumentvaror) känner ni till som har 
genomfört en ompositionering? 

 

10. Hur vanligt är det att företag genomför en ompositionering?  
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11. Hur lång tid tar det att genomföra en ompositionering? 
 

12. Vilka drivkrafter tror ni finns till att företag väljer att 
ompositionera sig? 

 

13. Vilka alternativ finns till en ompositionering? 
 

14. Vilka befattningshavare hos kunden arbetar ni med? 
 

15. Hur tar ni reda på vilken identitet som uppdragsgivaren har? 
 

16. Vilka interna effekter får ompositioneringen hos kunden? 
 

17. Vilken har er uppgift varit i samband med ompositionering av 
varumärket? 

 

18. Hur har processen sett ut i samband med ompositioneringen? 
 

19. Vad är det som förändras i samband med en ompositionering?  
 

20. Hur kan företag få kunden att ändra uppfattning om en 
etablerad produkt? 

 

21. Hur förmedlas den nya positionen till kunden? 
 



- Bilaga 2 - 

 

Intervjuguide företag 
 

Namn:  

Befattning: 

Arbetsuppgifter: 

 

 

1. Hur kan företag få kunden att ändra uppfattning om en 

etablerad produkt? 

2. Vilken innebörd lägger du i begreppet ompositionering? 

3. Vari ligger skillnaden mellan begreppen revitalisering och 

ompositionering? 

4. Är ompositionering en strategisk förändring och revitalisering 

en taktisk sådan? 

5. Vilken innebörd lägger du i begreppet varumärkesidentitet? 

6. Vad är varumärkets kärnidentitet? 

7. Vad står ert varumärke för idag? 

8. Vad kännetecknade varumärket innan ompositioneringen? 

9. Hur bestämmer/tar ni fram kärnvärden? 

10. Varför valde ni att genomföra en ompositionering? 

11. Vilken förändring har skett i varumärkets identitet? 

12. Vilken position ville ni erhålla i samband med er 

ompositionering? 
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13. Vilka krafter som påverkar ett varumärke leder fram till en 

ompositionering? 

14. Vems var initiativet? 

15. Genomfördes ompositioneringen av varumärket i samband 

med andra strategiska förändringar? 

16. Sker en ompositioneringsprocess inifrån och ut? 

17. Hur har ompositioneringen förmedlats internt och externt? 

18. Hur såg processen ut vid ompositioneringens genomförande? 

19. Hur lång tid tog det att genomföra ompositioneringen? 

20. Vilka risker finns med en ompositionering? 

21. Har ni genomfört en undersökning efter ompositioneringen, 

vad har det i så fall visat? 

22. Vilka strategier använder ni er av för att underhålla 

varumärket? 

23. Vilken var reklambyråns roll i samband med 

ompositioneringen? 
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Intervjuguide reklambyråer 
 

Namn:  

Befattning: 

Arbetsuppgifter: 

 

 

1. Vilken är din roll i arbetet med varumärket? 

2. Vilken är reklambyråns roll i samband med en 

ompositionering? 

3. Beskriv arbetets gång i samband med en ompositionering.  

4. Hur kan företag få kunden att ändra uppfattning om en 

etablerad produkt? 

5. Vilka personer hos uppdragsgivaren har du huvudsakligen 

kontakt med? 

6. Vilken innebörd lägger du i begreppet ompositionering? 

7. Vari ligger skillnaden mellan begreppen revitalisering och 

ompositionering? 

8. Är ompositioneringen en strategisk förändring och 

revitalisering en taktisk sådan? 

9. Vilken innebörd lägger du i begreppet varumärkesidentitet? 

10. Vad är varumärkets kärnidentitet? 

11. Vad kännetecknade varumärket innan ompositioneringen? 

12. Hur bestämmer/tar ni fram kärnvärden? 



- Bilaga 3 - 

 

13. Vilken förändring har skett i varumärkets identitet? 

14. Vilken position ville företaget erhålla i samband med 

ompositioneringen? 

15. Vilka krafter som påverkar ett varumärke leder fram till en 

ompositionering? 

16. Vems var initiativet? 

17. Genomfördes ompositioneringen av varumärket i samband 

med andra strategiska förändringar? 

18. Sker en ompositioneringsprocess inifrån och ut? 

19. Hur har ompositioneringen förmedlats internt och externt? 

20. Hur såg processen ut vid ompositioneringens genomförande? 

21. Hur lång tid tog det att genomföra ompositioneringen? 

22. Vilka risker finns med en ompositionering? 

23. Har företaget genomfört en undersökning efter 

ompositioneringen, vad har det i så fall visat? 

 


