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Abstrakt 
 
Rebranding är ett allmänt vedertaget begrepp men likväl finns det ingen 
tydlig definition av vad begreppet står för och heller inga allmänt 
accepterade teorier eller modeller som förklarar begreppet eller de motiv 
som leder till rebranding. Begreppet innefattar omprofileringar, 
identitetsförändringar, namnbyte och logotypsförändringar.  Denna studies 
syfte var att få djupare förståelse för motiven bakom rebranding genom 
intervjuer med fyra företag som inom de senaste åtta åren har genomfört 
rebranding. Resultaten av undersökningen visade på att det främst handlade 
om att uppdatera varumärkesidentiteten när ett företag genomför 
rebranding. Det berodde till exempel på utlandsetableringar där det svenska 
namnet eller varumärket inte var gångbart och därmed behövde uppdateras. 
Andra inverkande faktorer var förnyelse eller önskan om att unifiera ett 
företags varumärken.  
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Abstract 
 
Rebranding is a commonly accepted term in strategic marketing yet it lacks 
a concise definition. Changes in a company's profile, identity, name and 
logotype are all included within the term rebranding. The purpose of this 
study was to attain a deeper understanding of the motives for rebranding. 
Interviews were held with four companies which have implemented 
rebranding within the last eight years. The findings show that updating a 
company's  brand identity was  the main reason/motive for rebranding. The 
Expansion of foreign markets was identified as a key motive, as a Swedish 
name or logotype was no longer suited to such development. Other motives 
include renewal and unification of brands.  
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Rebranding. Corporate rebranding. Revolutionär eller evolutionär. Omprofilering och 

varumärkesförändring. Kärt barn har många namn.  Precis som med många andra nya 

företeelser tycks det inte finnas något allmänt accepterat namn för det som här 

refereras till som rebranding. Namnen är många och likaså är definitionerna.  

 

Termen “rebranding” är skapad utifrån prefixet re- som kan tolkas som något 

återkommande och brand; varumärke. Alltså ett återskapat varumärke! En definition 

av rebranding säger att “[rebranding] är den process där ett företag ändrar antingen 

utseendet på sitt varumärke, profil eller fullständigt byter ut sitt namn och varumärke.” 

(Muzellec och Lambkin, 2006, s. 804). 

 
Även motiven bakom och strategierna till rebranding varierar. David Aaker, ansedd 

som en av de främsta forskarna inom varumärkesmarknadsföring, hänvisar till 

rebranding som något som genomförs, ofta förhastat, på grund av ett paradigmskifte 

eller i tron att en bättre identitet kan skapas (Aaker, 1996). Att rebranding i sig självt 

skulle vara en vinnande strategi är inget som Aaker tycks hålla med om. För att skapa 

ett starkt och framgångsrikt varumärke finns enligt Aaker endast en väg att gå: 

Kontinuitet (Aaker, 1996). Muzellec och Lambkin (2006) skriver i sin artikel 

Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand equity? att:  

 

“Changing a brand’s name, [however,] suggests the loss of all the values 

that the old name signifies which challenges traditional marketing wisdom 

with regards to brand equity.” (s. 804) 

 

Att rebranding endast skulle vara en “sista utväg” håller dock inte Muzellec och 

Lambkin (2006) med om. Även Kaikati och Kaikati (2003) ser rebranding som en 

egen strategi inom varumärkesmarknadsföring. De menar att väl genomförda analyser 

av både det gamla och det tilltänkta namnet/logotypen måste genomföras innan en 

rebranding kan utföras. Vidare menar de att rebranding inte får förekomma som en 

strategi för att täcka över gamla misstag.  
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Att ta reda på hur kunderna uppfattar varumärket är en mycket viktig del vid 

rebranding (Kaikati & Kaikati, 2003). Det finns många exempel på företag som 

genomfört rebranding men där kunderna har protesterat mot det nya utseendet eller det 

nya företagsnamnet. Att inte förankra sina idéer hos kunderna kan bli mycket 

kostsamt. Ett exempel är juicen Tropicana som under 2009 ändrade utseendet på sina 

förpackningar i USA, något som inte uppskattades av konsumenterna. Efter ett fåtal 

månader på marknaden ändrades förpackningarnas utseende tillbaka till det 

ursprungliga (MSNBC, 2010). Listan med liknande exempel kan göras lång; engelska 

Royal Mail, British Airways och Swiss Airgroup är några av dem (Kaikati & Kaikati, 

2003). Men även listan på lyckade exempel är lång, och det tycks inte finnas en formel 

som anger rätt metod; snarare är det en rad faktorer som påverkar utgången av 

rebrandingen. Det är viktigt att utreda motiven till varför en rebranding bör göras och 

likaså ha tydliga målsättningar. Rebranding bör ses som en egen strategi inom 

marknadsföring och en del av identitetsbyggandet (Ghodeswar, 2008, Muzellec & 

Lambkin, 2006). 

 
Där tidigare studier främst har fokuserat på de olika stegen i vilka en rebranding 

genomförs är istället denna studies syfte att se på de strategiska motiven till 

rebrandingen. Genom att fokusera på strategin och motiven snarare än metoden och de 

olika stegen i vilken rebrandingen genomförs ges ett nytt perspektiv på fenomenet 

rebranding som marknadsföringsstrategi. Detta är intressant då det tillför ytterligare 

kunskap om rebranding för studenter, yrkesverksamma och övriga med intresse för 

rebranding och varumärkesstrategier. Studien är undersökande med målsättningen att 

få djupare förståelse för rebranding samt de motiv som ligger bakom. Fokus kommer 

att springa ur en kvalitativ metod och information kommer att erhållas genom 

intervjuer med marknadsansvariga på fyra företag där rebranding genomförts inom de 

senaste åtta åren.  
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Tidigare forskning 

 

Att motiven till varför en rebranding genomförs kan vara många syns tydligt i de 

artiklar som tar upp fenomenet. Muzellec och Lambkin (2006) presenterar en modell 

med vad de anser vara de fyra huvudsakliga anledningarna till varför rebranding 

genomförs. Dessa är (i fria översättningar från engelskan): förändringar i 

ägandeformen, förändringar i företagsstrategier, omvärldsförändringar samt 

konkurrensförändringar. Flera artiklar som behandlar rebranding använder just 

Muzellecs och Lambkins modell som referens, bland annat  Gotsi och Andriopoulos ( 

2007) och Strategic Direction Emerald Group (2008).  Med förändringar i 

ägandeformen menas till exempel uppköp, försäljning eller företagsfusioner. 

Förändringar i företagsstrategier kan vara att företaget planerar att ta sig in på nya 

marknader, att nya kundgrupper ska nås eller att det finns önskemål om en ny profil i 

enlighet med till exempel en ny ägare. Omvärldsförändringar och 

konkurrensförändringar handlar om konkurrenter och marknadsförändringar. Nya 

konkurrenter kan dyka upp på marknaden, nya lagstiftningar kan träda i kraft och 

påverka marknaden. Genom internationalisering och inträde på nya marknader 

påverkas konkurrensförhållandena och omvärlden (Muzellec & Lambkin, 2006). 

 

  
 



8 
 
 
 

 
 
 

Figur 1, Faktorer, målsättningar och processen vid rebranding. 

 (Muzellec & Lambkin, 2006) 

 

När motiven utretts sätts mål och slutligen bestäms tillvägagångssätt för rebrandingen. 

Tillvägagångssättet har en avgörande roll för huruvida rebrandingen kommer att bli 

framgångsrik eller inte och det krävs en grundlig undersökning av hur företaget 

uppfattas av konsumenter och kunder (image) och hur företaget ser på sig själva 

(identitet). För att ett varumärke ska vara/bli framgångsrikt krävs att företagets 

identitet och image stämmer väl överrens (Aaker, 1996, Kaikati & Kaikati 2003, 

Muzellec & Lambkin 2006 ). Varumärkesidentiteten visar riktning, mening och syfte 

med varumärket och den är av stor vikt för varumärkets framtida strategiska visioner 

och likaså varumärkeskapitalet. Allt vad ett företag vill att deras varumärke ska stå för 

är del av varumärkesidentiteten (Aaker, 1996). Aaker skriver vidare:  

 

“Brand identity is  a unique set of brand associations that the brand 

strategist aspires to create or maintain. These associations represent what 

the brand stands for and imply a promise to customers from the 

organisation members.” (s. 68) 

 

Om företaget har en uppfattning om vad varumärket står för och kunderna en annan,  

finns risk för att företaget misslyckas med att nå sin målgrupp. När ett varumärke ska 

omprofileras så bör marknadsundersökningar genomföras för att ta reda på hur 

konsumenterna ser på det aktuella varumärket och därefter se på hur företaget vill 

uppfattas. Ett vanligt förekommande exempel är att kunderna och/eller de anställda 

har en negativ bild av varumärket/företaget och en rebranding genomförs i syfte att 

stärka varumärkets status. Ett annat vanligt exempel vid rebranding är att ett företag 

vill unifiera sina olika varumärken under ett gemensamt varumärke eller en identitet 

(Aaker, 1996, Muzellec & Lambkin, 2006). 
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Trots att det genomförs undersökningar och analyser av hur varumärket uppfattas, så 

finns alltid risken för att rebrandingen ändå misslyckas. Engelska Royal Mail är ett 

tydligt exempel på detta. I ett försök att modernisera namnet och företagets image 

bytte företaget år 2000 namn till Consignia. Varken anställda eller kunder uppskattade 

namnbytet och företaget ändrade tillbaka till Royal Mail två år senare. Exemplet visar 

att även om kunderna och de anställda uppfattade namnet som gammalmodigt så 

fanns det ingen vilja att förnya det. Ibland är det just det gamla, identifierbara som är 

det som uppskattas (Kaikati & Kaikati, 2003). 

 

Hur själva rebrandingprocessen går till beror på vilken typ av rebranding det handlar 

om. Muzellec och Lambkin (2006) delar upp rebranding i två underkategorier, 

evolutionär och revolutionär, utifrån två fundamentala dimensioner: 

positioneringsförändring och estetisk förändring. Evolutionär rebranding är när små 

förändringar sker under en längre tid, knappt märkbara för utomstående. Det kan vara 

att färgskalan på en logotyp sakta förändras, “putsas upp”, eller att typsnitt förändras. 

Revolutionär rebranding är precis vad det låter som, en omvälvande förändring vid ett 

och samma tillfälle. Det innebär en förändring av både det estetiska och företagets 

positionering (Muzellec & Lambkin, 2006).  Andersen Consultings rebranding till 

Accenture är ett tydligt exempel på revolutionär rebranding. De bytte namn, skapade 

en helt ny grafisk profil med ny logotyp och ompositionerade sig. Företaget hade 

informerat och till och med skapat marknadsföringskampanjer kring rebrandingen 

långt i förväg, men namnet och den nya logotypen hemlighölls fram till den dag då 

hela kampanjen lanserades (Kaikati, J.G., 2003, Strategic Direction, Emerald Group, 

2004). 
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Metod 

 

För att undersöka motiven till varför rebranding genomförs har kvalitativ 

forskningsmetod valts som metod för att kunna besvara studiens syfte. Då det i 

studien är respondenternas uppfattning som är av intresse, vad de uppfattar som 

betydelsefullt och viktigt, ansågs djupintervjuer lämpliga som undersökningsmetod. 

Kvalitativ forskningsmetod eftersträvar att i ord beskriva verkligheten, därför är det i 

dessa viktigt att ha generella frågeställningar som ger respondenterna möjlighet att 

utförligt beskriva sina åsikter gällande det aktuella ämnet (Bryman, 2009). Genom 

intervjuerna ämnades få en grundligare kontextuell förståelse för hur företagen under 

beslutsprocessen resonerat och motiverat valet att genomföra rebranding. 

 

Inför intervjuerna gjordes en mindre undersökning om företagen för att få en bild av 

företagens verksamhet samt vad företagen och respondenterna står för. Detta är enligt 

Bryman (2009) en viktig aspekt inför genomförandet av en intervju och har betydelse 

för frågeställningarna och deras utformning.  

 

Fyra företag som inom de senaste åtta åren genomfört rebranding valdes, varav två 

önskade vara anonyma då de ansåg att den information de gav var för utlämnande. 

Dessa företag kommer att benämnas som företag A och företag B. Peak Performance 

och Stadium var de resterande två företag som studerades och intervjuades. Nedan 

följer en kort redovisning företagen.  

 

Peak Performance är ett sportklädmärke med svenskt ursprung men som sedan 1998 

ägs av den danska koncernen IC Companys. Företagets omsättning var 2008 ca 1,2 

miljarder svenska kronor. Peak Performance är verksamma i ca 25 länder, främst i 

Europa men även runt om i världen. De genomförde sin rebranding under 2009 då 

logotypen byttes ut, typsnittet på företagsnamnet ändrades och det presenterades nya 

namn på de olika kollektionerna (www.peakperformance.com, april 26, 2010, 

www.121.nu, maj 20, 2010). 
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                                              Figur 2, Peak Performances gamla logotyp till vänster 

och den nya logotypen till höger.  

(www.Peakperformance.com, maj 20, 2010, www.freeride.se, maj 20, 2010) 

 

Stadium är en svenskägd sport- och sportmodeskedja i Sverige, Finland och Danmark. 

Stadium har fem egna varumärken, bland annat Everest och Race Marine, men verkar 

även som återförsäljare för bl.a. Peak Performance och The North Face. År 2009 hade 

de en omsättning på ca 4,9 miljarder svenska kronor. Rebrandingen började att 

genomföras runt år 2007 med förändring av logotypen och nya butikskoncept 

(Sjöstrand, P., Informatör Stadium Norrköping, telefonsamtal, april 26, 2010, 

www.stadium.se, april 26, 2010, www.121.nu, maj 20, 2010). 

 

   
 



12 
 
 
 

 
 
 

                                                              Figur 3, Stadiums gamla logotyp till vänster 

och den nya logotypen till höger. 

(www.stadium.se, 20 maj, 2010, www.foretagsamheten.se, 20 maj, 2010) 

 

Företag A är svenskägt, verksamt inom sportklädesbranschen och hade år 2009 en 

omsättning på ca 600 miljoner svenska kronor och ca 120 anställda. De verkar främst 

genom återförsäljare. Företaget genomförde sin rebranding för åtta år sedan (Intervju 

med marknadsansvarig, april 30, 2010, företagets hemsida, april 26, 2010, 

www.121.nu, maj 20, 2010). 

 

Företag B är verksamt inom rese- och hotellbranschen och hade år 2009 en omsättning 

på ca 300 000 svenska kronor och ca 440 anställda i Sverige och utomlands. Företaget 

verkar främst i utlandet och  därmed är det inte möjligt att få fram en siffra på den 

totala omsättningen. Den siffra som nämns här gäller för det Sverigebaserade 

kontoret, huvudkontoret ligger utomlands. Företaget har genomfört ett antal 

rebrandingar de senaste åren. Inget av de fyra företagen är börsnoterade (Intervju med 

marknadsansvarig maj 3, 2010, företagets hemsida, april 26, 2010, www.121.nu, maj 

20, 2010). 

 

Intervjuerna var av semistrukturerad typ. För att besvara studiens syfte skapades en 

intervjuguide med frågor av öppen karaktär vilket är att föredra vid kvalitativa 

intervjuer. Intervjufrågorna utformades utifrån den kunskap om rebranding som 

erhållits av tidigare studier. När intervjuerna är av semistrukturerad typ tillåts 

ordningsföljden på frågorna att variera beroende på de svar som ges och frågor kan 

även uteslutas eller läggas till. Detta ger  även möjlighet till följdfrågor och 

fördjupningar av sidospår som eventuellt kan uppkomma under intervjun. (Bryman, 

2009)  Teman som utreddes var påverkningsfaktorer, situationen som rådde vid 

tillfället av rebranding samt ta reda på målet med densamme.  
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Med inspiration från Kvales lista över krav på intervjuaren förbereddes intervjuerna  

(Bryman, 2009). De tog plats på ett lugnt kontor med hjälp av högtalartelefon och 

dator för att kunna anteckna respondenternas svar. Anledningen till detta var att 

kostnaderna vid telefonintervjuer är lägre och tidsåtgången mindre än vid direkta 

intervjuer samt att den fysiska närvaron av intervjuaren kan enligt Bryman (2009) 

påverka respondenten negativt. Dessutom var direktintervjuer inte möjliga att 

genomföra då respondenterna och intervjuarna befann sig i olika länder vid tidpunkten 

för intervjuerna. 

 

Samtliga respondenter var män i åldern 35-48 och de har alla haft sin aktuella position 

som ansvariga för marknadsföringen under minst ett års tid. Då den med mest 

kunskap om rebrandingen och varumärkesstrategi efterfrågades utsågs respondenterna 

av respektive företag då kontakt knöts med företagen. Tillfället för intervjuerna valdes 

av respondenterna själva. Samtliga intervjuer genomfördes mellan den 30 april och 

den 3 maj 2010.   

 

Med hjälp av den teoretiska referensramen bestående av tidigare studier bearbetades 

och analyserades det insamlade materialet. Respondenternas svar jämfördes med 

varandras utifrån olika perspektiv (företagsstruktur, omvärldsfaktorer, respondentens 

roll vid rebrandingen mm) varpå likheter och skillnader kunde ses och slutsatser dras.  
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Resultat 

 

Från de fyra intervjuerna erhölls olika synsätt på vad rebranding är och hur företagen 

A, B, Peak Performance och Stadium resonerat kring valet att genomföra 

rebrandingen. Flera av företagen svarade att motiven till genomförd rebranding var 

många. Gemensamt angav respondenterna att det främsta motivet till rebranding var 

att skapa enhetlighet i företaget. Andra motiv som angavs var att följa med i 

utvecklingen på marknaden, behov av förnyelse samt att ta bort missvisande faktorer i 

varumärket eller identiteten.  

 

För företag A genomfördes rebrandingen i samband med en internationalisering och 

expandering av företaget. Den tidigare varumärkespositioneringen var inte lämplig för 

en lansering på de i utlandet planerade marknaderna vilket var anledningen till att en 

helt ny plattform togs fram. Peak Performance ville upplevas som moderna och 

innovativa, vilket var varför de gjorde en rebranding som förutom de stora uppenbara 

förändringarna, till exempel ny logotyp, även innebar förändringar i små detaljer som 

en liten förändring av typsnittet på företagsnamnet, vilket gav en stor symbolisk 

förändring.  

 

För Stadium var det att återfinna fokus och åter satsa på innovation och hög kvalitet 

på sina produkter som låg till grund för att genomföra en rebranding. Detta innebar 

bland annat en förändring i all marknadskommunikation. Det var en del av 

företagsstrategin att ligga i framkant och därför togs en ny, futuristisk logotyp fram. 

Respondenten svarade att de upplevde att de kommit bort från sin identitet och därför 

var en del av den nya strategin att återigen jobba mot den ursprungliga identiteten 

vilken fortfarande kändes aktuell. Detta gjordes genom att åter implementera 

företagets kärnvärden och grundvärderingar hos personalen.  

 

Företag B började med att ändra sitt företagsnamn, därefter förändrades logotypen då 

den efter namnförändringen såg “märklig, hård och kantig ut” enligt respondenten.  
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Företag B svarade att de genomförde rebrandingen av vana då de vart tredje till fjärde 

år ändrar någonting i namnet eller logotypen. Förklaringen till varför detta sker på 

rutin var att “de stora varumärkena gör det, det är viktigt att förnya sig regelbundet för 

att hålla sig attraktivt som varumärke. Annars kan det lätt bli att företaget upplevs som 

förlegat”. Denna senaste förändring föll naturligt i tiden då även mycket annat i 

företaget var under förändring, som visioner och kärnvärden. Likaså förändrade 

företag A logotypen för att bättre spegla företagets värden och verksamhet.  

 

Vissa av respondenterna menade på att de inte genomfört en rebranding utan snarare 

något som de refererade till som en föryngring eller uppfräschning av varumärket. 

Stadium ansåg sig ha gjort en “upp-putsning” av varumärket för att “hänga med i 

tiden” och Peak Performance menade på att den förändring de gjort ledde till ett 

förtydligande av identiteten.  Respondenten för Peak Performance menade att en 

rebranding är en ompositionering; när företaget är någonting men önskar vara 

någonting annat under samma namn, vilket inte var fallet. De gjorde, enligt 

respondenten, ett förtydligande av den visuella identiteten men ändrade inte riktning 

på något sätt. För respondenten hos företag A innebar begreppet rebranding en 

förnyelse och utveckling av varumärket i alla dess led och att alla dess element 

granskas. 

 

För att få fram ytterligare motiv till genomförd rebranding frågades respondenterna 

om vad målen med rebrandingen var. Målen varierade företagen emellan. Företagen A 

och B hade som mål att förändra vad varumärket representerade, det vill säga en 

identitetsförändring, medan Peak Performance ville samla vad som kändes som 

“stökigt och rörigt” i företaget under ett och samma namn. Målet för Stadium var att 

återskapa sin tidigare identitet vilken de upplevde att de förlorat i sin egen utveckling 

och på grund av omvärldens och marknadens utveckling. 

 

Inget av företagen tycks ha lagt någon större vikt vid valet av tidpunkt för 

rebrandingen. Samtliga respondenter pekade på andra faktorer som avgörande och om 
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tidpunkten var indirekt påverkande så var detta inte något som togs i beaktning av 

respondenterna. Vad de alla påpekade var dock att rebranding eller förändring av 

varumärket tar lång tid att genomföra, ibland flera år innan den kan anses vara 

fullständigt genomförd. 
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Diskussion 

 

Med en ökad förståelse för och insikt i motiven till genomförd rebranding hos svenska 

företag kan syftet och frågeställningen anses besvarade. Precis som tidigare studier 

visat, är identiteten en mycket viktig aspekt och ofta den främsta anledningen till 

rebranding. Muzellec och Lambkins (2006)  artikel ”Corporate rebranding: destroying, 

transferring or creating brand equity?” med modell över motiv till rebranding hävdar 

att strukturella företagsförändringar är den främsta anledningen. Inget av de fyra 

intervjuade företagen svarade dock att en strukturell företagsförändring var ett skäl till 

rebrandingen. Detta kan bero på att tre av de fyra företagen ansåg att en av de främsta 

anledningarna till rebrandingen var en förestående utlandsexpandering och att en 

rebranding var nödvändig på grund av detta.  

 

Inte heller nämndes konkurrens- eller omvärldsförändringar bland de främsta 

anledningarna till varför rebranding genomförts.  Dock kan utlandsexpanderingar vara 

kopplade till omvärldsförändringar i den aspekten att den inhemska marknaden 

förändrats eller att den anses vara mättad. Det kan också vara kopplat till att 

konkurrenter på den inhemska marknaden valt att expandera i utlandet och därmed 

görs en egen satsning utomlands. I många aspekter kan de olika faktorerna anses vara 

kopplade till varandra. Ofta är det flera variabler som tillsammans framkallar ett 

beslut om förändring. Att endast en given faktor skulle ligga till grund för en 

rebranding är svårt att tro då det i de flesta fall torde finnas bakomliggande orsaker till 

även dessa beslut.  

 

Huruvida de fyra rebrandingarna var av evolutionär eller revolutionär typ kan 

diskuteras. I det avseendet revolutionär rebranding definieras som att göra en stor 

förändring i positionering och i det estetiska kan Stadium och Företag A anses ha 

genomfört denna typ av rebranding. Företag A menade på att de var i behov av att 

genomföra en stor förändring för att positionera sitt varumärke rätt för att nå sin 



18 
 
 
 

 
 
 

tilltänkta målgrupp på de utländska marknaderna, men även för att modernisera bilden 

av varumärket på den inhemska marknaden. Därför förändrades hela den grafiska 

profilen och varumärket på väldigt kort tid.  

 

Företag B däremot, gjorde en liten förändring i logotypen och den grafiska profilen 

samt bibehöll exakt samma positionering vilket leder till att de bedöms ha genomfört 

en evolutionär rebranding. 

 
Peak Performances rebranding är varken evolutionär eller revolutionär. Företaget 

gjorde en stor förändring i det estetiska men ändrade ingenting vad gäller 

positioneringen. Förändringsgraden i det estetiska är alltså hög, medan förändringen 

av företagspositioneringen är låg. På grund av detta kan de varken anses höra till 

revolutionär eller evolutionär rebranding. Dessa variabler kan kopplas till hur 

respondenterna själva såg på den förändring de genomfört. Flera av respondenterna 

ansåg inte att de genomfört det som i den här studien definierats som rebranding utan 

hänvisar hellre till ord som ”upp-putsning”, ”omprofilering” och 

”identitetsförtydligande”.  

 

För att visa på kopplingen mellan motiven till rebranding hos de undersökta företagen 

och Muzellecs och Lambkins två typer av rebranding har en egen modell utformats.  
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Figur 4, Koppling mellan resultat och tidigare studier, egen bearbetning av modell 

(Muzellec & Lambkin, 2006) samt tolkning av dataresultat. 

Modellen visar hur företagen skiljer sig i sin rebranding evolutionärt och revolutionärt 

utifrån variablerna positionsförändring och estetisk förändring. Detta kan tolkas som 

att företagens motiv till rebranding definierar vilken typ av rebranding som 

implementerats.  

 

Att två av fyra respondenter valde att vara anonyma gör att validiteten i studien kan 

diskuteras. Å ena sidan, kan det tyckas att det drar ned på trovärdigheten att inte kunna 

presentera samtliga referenser. Å andra sidan kan den anonyme respondenten våga 

vara mer öppen och ärlig under intervjun, vilket stärker trovärdigheten. Sammantaget 

hade dock en presentation av samtliga företag med både gamla och nya logotyper samt 

utförlig presentation av de genomförda varumärkesförändringarna tydligare illustrerat 

respondenternas svar och även kunnat ge en tydligare förklaring till varför de tolkade 
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sina förändringar olika.  

 

Fler och även mer djupgående intervjuer hade sannolikt gett ett bredare analysmaterial 

och fler jämförelser kunnat göras och slutsatser dras. En annan faktor som hade 

kunnat ge ett annorlunda resultat hade varit om de som var ansvariga för 

rebrandingarna i planeringsskeendet hade varit tillgängliga för intervjuer. På några av 

företagen var det dessa som var respondenter, men det gällde inte alla företagen. 

Dessa personer hade troligtvis kunnat ge värdefull information gällande motiven 

bakom rebrandingarna och de initiala målsättningarna.  

 
Sammanfattningsvis visade resultaten av undersökningen att det främst handlade om 

att uppdatera varumärkesidentiteten när ett företag genomför rebranding. Det berodde 

till exempel på utlandsetableringar där det svenska namnet eller varumärket inte var 

gångbart och därmed behövde uppdateras. Andra inverkande faktorer var förnyelse 

eller önskan om att unifiera ett företags varumärken.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide 

 

Ni ändrade nyligen er logotyp, kan du berätta lite om denna förändring, vad som 

gjordes och hur det gick till? 

Hur länge har du haft din nuvarande position inom företaget?  

Förklara vår definition av rebranding. Vad innefattar begreppet rebranding för er? 

Vilka orsaker var bidragande till att rebrandingen genomfördes? (hur, varför) 

Spelade ägandeskapet någon roll? 

Marknadsförändringar/konkurrens? 

Förändringar i företagsstrategin? 

Omvärldsförändringar? 

Vad var målet med rebrandingen? Har detta mål uppnåtts? (Skapa ny 

identitet/återspegla ny image) 

Vad påverkade valet av tidpunkt för rebrandingen? 

 


