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Förord 
 
 
 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Niklas Sörum, som visat ett stort engagemang och 
stöd under skrivprocessen av denna uppsats. Därefter vi vill ge ett stort tack till fallföretaget 
WearColour samt alla respondenter för att de tagit sig tiden till att delta i intervjuer och delge 
material, som har legat till grund för insamling av material för arbetet. Vi är tacksamma för att 
all kommunikation med företaget har flutit på bra. Avslutningsvis vill vi tacka våra 
opponenter för feedback. 
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Abstract 
As a result of technological developments and increasing homogeneous of products, 
competition is increasing between companies. Corporations are investing their assets in 
building a strong brand as this can contribute to differentiation and competitive advantages. A 
marketing strategy, which is increasing in its popularity, and which enhances a company’s 
relevance is so called rebranding. This may involve changes such as new graphic profiles or 
processing of company values. Undergoing rebranding is a risky process where many 
businesses fail because it takes a lot of time and resources, and where the success lies with the 
recipient's perception. Nevertheless, more and more businesses are implementing brand 
updates, multinational companies and small businesses alike. 
 
Thus, this study aims at exploring what eventual stages that might occur during a rebranding 
process for so-called small enterprises. In addition, this paper will investigate how the stages 
relate to the six main enablers which are presented by Miller, Merrilees and Yakimova 
(2014). This work is based on a qualitative one-case case study at a textile company which 
falls within the framework of small businesses, where interviews have been conducted with 
selected respondents from the case company. The interviews were of a semi structured nature, 
which provided us with the opportunity to direct the conversation but also ask any unforeseen 
follow-up questions. 
 
The study explains the case company's various elements in the rebranding process, as the 
conclusion clarifies that the case company have succeeded in completing some of the main 
enablers in corporate rebranding, presented by Miller, Merrilees and Yakimova (2014).  
WearColour must continue to clarify why a rebranding strategy was implemented for all 
parties involved with the company, which means that the company's rebranding process have 
not been completed. Finally, the work demonstrates shortcomings in the theoretical reference 
framework and questions if the main enabling factors can be applied to small businesses. 
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IV 

Sammanfattning 
I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan 
företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till 
differentiering samt konkurrenskraft. En alltmer förekommande marknadsföringsstrategi som 
används i syfte för att öka ett bolags relevans är så kallad rebranding. Detta kan innebära 
förändringar såsom ny grafisk profil eller bearbetning av företagets värderingar. Att genomgå 
en rebranding är en riskfylld process där många verksamheter misslyckas eftersom det krävs 
mycket tid och resurser, och där framgången ligger i mottagarens uppfattning. Trots det 
implementerar allt fler verksamheter varumärkesuppdateringar, multinationella företag liksom 
småföretag.  
 
Denna studie har därför som syfte att undersöka vilka moment som kan förekomma i en 
rebrandingprocess för småföretag. Därmed kommer detta arbete att undersöka hur 
verksamheten förhåller sig till de sex främsta möjliggörande faktorerna som presenteras av 
Miller, Merrilees och Yakimova (2014). Undersökningen utgår från en kvalitativ enfallsstudie 
hos ett bolag som faller inom ramen för småföretag, och intervjuer har genomförts med 
utvalda respondenter från fallföretaget. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket 
gav möjlighet att både styra samtalet samt ställa eventuella följdfrågor.  
 
Studien redogör för fallföretagets olika moment i rebrandingprocessen, samtidigt som arbetets 
slutsats tydliggör att de har lyckats fullfölja en del av de sex främsta möjliggörande faktorerna 
vid rebranding på företagsnivå som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014). 
WearColour måste fortsätta att tydliggöra varför man implementerade en 
varumärkesförflyttning för samtliga aktörer, vilket innebär att företagets rebrandingarbete inte 
är slutfört. Avslutningsvis, arbetet påvisar brister inom den teoretiska referensramen och 
huruvida de möjliggörande faktorerna kan appliceras på småföretag. 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av rebrandingfenomenet, vilket efterföljs av en 
presentation av tidigare forskning gällande fenomenet. Därefter kommer en 
problemdiskussion, som följs av ett syfte, forskningsfrågor samt en beskrivning av valda 
avgränsningar för denna studie. 

1.1 Bakgrund 
På grund av den accelererande tekniska utveckling kommer företag i framtiden inte kunna 
förlita sig på enbart produktkvalitet för att differentiera sig (Blomqvist, Dahl, Heager, & 
Storbacka 1999; Keller 1999; Margarit 2017), istället bör verksamheterna skapa starka 
varumärken för att på så sätt skapa konkurrenskraft (Blomqvist et al. 1999; Margarit 2017). 
Ett starkt varumärke har en hög igenkänningsfaktor och är i många fall mer betydelsefull för 
ett bolag än produkten, då kunder föredrar att köpa produkter eller tjänster från varumärken de 
känner igen (Aaker 1991). Ytters få hade kunnat skilja på vattnet i buteljerade vattenflaskor, 
men trots det så finns det en lång rad differentierade varumärken tillägnade för att sälja en 
identisk vara. Vidare berättar Aaker (1991) att varumärken blir institutioner som konsumenter 
skapar association till vilket i sin tur skapar fördomar och förväntningar hos konsumenten. 
Exempelvis kända personer och en viss livsstil eller specifika produkter och tjänster. Därav 
menar Blomqvist et al. (1999) att varumärket är verksamhetens främsta tillgång. 
 
Trots varumärkenas vikt och betydelse kan de bli allt mer irrelevanta och ointressanta i takt 
med att samhället och kunders efterfrågan förändras (Gelman 2017). Företag måste utveckla 
sitt varumärke för att differentiera sitt erbjudande för bibehållen konkurrenskraft. Denna 
förändring av varumärken är vad som benämns rebranding.  
 
Rebranding definieras enligt Stuart och Muzellec (2004) som en företagsstrategi vilket 
implementeras för att förändra och uppdatera organisationens nuvarande varumärke. Små 
förändringar kan göras utan större utmaning där justeringar av nyansen i en färgskala eller ett 
nytt typsnitt kan ske smidigt och kanske till och med obemärkt (Daly & Moloney 2004). Det 
intressanta, och det som denna studie kommer att handla om, är stora förändringar av 
varumärken som påverkar konsumenters uppfattning av bolaget. Det vill säga när företag 
implementerar förändringar i sin profil genom att uppdatera varumärkets namn, typsnitt, färg, 
logotyp, värderingar, målgrupp eller en kombination av dessa (Muzellec & Lambkin 2006; 
Imber & Toffler 2008).  
 
Rebranding kan innebära stora skillnader för ett bolag, inte bara i dess grafiska profil utan 
även på deras resultat och företagsbild. Exempelvis lyckades det brittiska modehuset Burberry 
genomföra omfattande visuella varumärkesförändringar under 2003, vilket innebar nytt namn 
och logotyp (“Bravo” for Burberry 2005). Förändringarna bidrog till starkt förbättrat resultat, 
där försäljningsintäkterna ökade med fyrtiotre procent under efterkommande verksamhetsår 
(Burberry 2003). Detta exempel visar tydligt vikten och skillnaden rebranding kan innebära. 
Däremot finns det även exempel på när rebranding kan bli ett fiasko. Ett exempel är det 
amerikanska klädföretaget Gap som uppdaterade sin logotyp under 2010, men som valde att 
återgå till den tidigare profilen redan inom sju dagar. Detta på grund av stark negativ kritik 
från externa aktörer samt att varumärkesidentiteten inte framkom av förändringarna (Wiener 
2010). Externa aktörer har en stor betydelse i framgången av varumärkesuppdateringar och 
inkluderar bland annat kunder, investerare, leverantörer, distributörer, fordringsägare samt stat 
och kommun (Carroll 1991).  
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Att rebranda ett varumärke är ingenting som sker på en dag utan det är en mycket resurs- och 
tidskrävande process (Stuart & Muzellec 2004). Efter att bolaget klarlagt att en förändring ska 
ske, återstår arbetet gällande hur en rebrandingstrategi ska implementeras för att 
kommunicera det nya varumärket (Gelman 2017). Rebranding är en förändringsprocess som 
kan medföra stora risker eftersom det krävs dyra investeringar och mycket resurser. På detta 
finns det heller ingen garanti att arbetet kommer generera ett framgångsrikt slutresultat 
(Amujo & Otubanjo 2012). 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare studier inom rebranding har fokuserat på varumärke och dess vikt för ett företags 
framgång. David Aaker (1991) förklarar brand equity som varumärkestillgångar, där värdet 
kan förändras över tid. Tillgångarna delas upp i fem kategorier: lojalitet, namnigenkänning, 
kvalitetsförväntningar, varumärkesassociationer, samt övriga tillgångar som ingår i 
varumärket såsom patent och trademarks (Aaker 1991). Francoise (2017) menar att värdet av 
ett varumärke påverkas av hur väl bolaget lyckas använda varumärket som ett 
kommunikationsmedel.  
 
Varumärkets mottagande bland konsumenter påverkas av den uppfattade kvaliteten av 
varumärkeskommunikation och hur väl bolaget lyckas skapa en känsla av intimitet och 
inkludering (Francoise 2017). Blomqvist et al. (1999 s. 69) menar att varumärken som är 
fokuserade och konsekventa har stor framgång och i många fall kommer att bli främsta 
tillgången för en verksamhet. Exempel på företag som lyckats etablera ett starkt varumärke är 
Apple, Coca Cola och Nike (Interbrand 2017). Trots detta tydliggör Blomqvist et al. (1999) 
svårigheterna i att beräkna värdet av ett varumärke, och att det därför bör betraktas som en 
dold tillgång för en verksamhet.  
 
När ett varumärke utsätts för motgångar såsom kvalitetsproblem eller negativ publicitet, kan 
företaget välja att genomgå en rebrandingprocess (Keller 1999). Denna process grundar sig i 
brand management vilket förklaras som bearbetning av ett varumärke enligt Muzellec och 
Lambkin (2006), och kan genomföras på produkt- eller företagsnivå. Trots att det finns 
mycket forskning om produktrebranding tydliggör författarna Collange och Bonache (2015) 
att det är en strategi som sällan implementeras på grund av konsumenternas motstånd till 
förändringar av existerande produkter eller tjänster. Istället väljer bolag att implementera 
rebranding på företagsnivå. Detta har bidragit till mer forskning inom detta område och att det 
numera anses vara en alltmer förekommande marknadsföringsstrategi (Merrilees & Miller 
2008; Todor 2014).  
 
Tidigare har forskning inom företagsrebranding primärt utgått från verksamheter inom 
telekommunikationsbranschen, finansbolag och handelsföretag (Miller, Merrilees & 
Yakimova 2014; Muzellec & Lambkin 2006). En stor del av forskningen har fokuserat på att 
tydliggöra bakomliggande anledningar för implementering av en rebrandingstrategi samt olika 
processer och tillvägagångssätt som leder till varumärkesförflyttning av multinationella 
företag (Gotsi & Andriopoulos 2007; Keller 1999; Merrilees & Miller 2008; Muzellec & 
Lambkin 2006). Därpå har Muzellec och Lambkin (2006) presenterat fyra huvudsakliga motiv 
till företagsrebranding, vilka beskrivs som förändringar i ägarformen, förändringar i 
affärsstrategier, förändringar i omvärlden och skiftningar i konkurrens (Muzellec & Lambkin 
2006).  
 
Däremot menar Lomax, Mador och Fitzhenry (2002) att det finns andra motiv till 
varumärkesuppdateringar. Ett exempel är banken HSBC som var tvungna att implementera en 
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omprofileringsstrategi av naturliga anledningar, vilket i många fall beskrivs som en naturlig 
rebranding. I fallet med HSBC växte banken tack vare bolagets framgångar och som resultat 
hade företaget åtta lokala varumärken som var uppdelade på geografisk plats. Varumärket 
HSBC var inte konsekvent och de ansågs inte uppnå fördelarna som resulterar av ett 
internationellt varumärke. Banken genomförde därför en rebrandingstrategi för att 
sammanföra de olika varumärkena och skapa ett igenkänningsbart och internationellt starkt 
varumärke (Lomax, Mador & Fitzhenry 2002). Författarna Stuart och Muzellec (2004) 
förklarar att det finns olika strategier vid implementering av företagsrebranding. Strategierna 
innebär förändring av namn och logotyp, namn och logotyp samt slogan, enbart logotyp, 
logotyp och slogan och slutligen enbart slogan (Stuart och Muzellec 2004). 
 
Vad gäller forskning om rebrandingprocessen har flera forskare presenterat olika modeller. 
Bland annat presenterar Muzellec och Lambkin (2006) en figur vilken är uppbyggd av tre 
kategorier som är rebrandingfaktorer, rebrandingmål och rebrandingprocessen. Figuren 
redovisar viktiga aspekter och menar att förändringsprocessen inte är en separat händelse utan 
är kopplat till företagets bakgrund och framtidsvision (Muzellec & Lambkin 2006). Därefter 
presenterar Ahonen (2008) en modell med fyra steg, som tar hänsyn till investerares 
deltagande och engagemang i en rebrandingprocess. Ytterligare en modell av 
rebrandingprocessen presenteras av forskarna Miller, Merrilees och Yakimova (2014), som 
delar in rebrandingprocessen i olika faser. Forskarna har gjort en multipel fallstudie 
innehållande sjuttiosex företag, där de genom noggrann undersökning kommit fram till olika 
aktiviteter som tillämpats i fall där rebrandingen blivit lyckat för företaget. Dessa faktorer 
benämns som de sex möjliggörande faktorerna, vilka är starkt rebrandingledarskap, 
utveckling varumärkesförståelse, interna varumärkesaktiviteter, kontinuitet av 
varumärkesattributer, koordinering av aktörer och integrerande marknadsföringsprogram 
(Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Både rebrandningprocessen och de möjliggörande 
faktorerna som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014), kommer att klargöras 
ytterligare i denna studie.  
 
Trots tidigare forskning gällande motiv, strategier och rebrandingprocesser finns det få studier 
om rebranding av mindre handelsföretag (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Som tidigare 
nämnt är det främst multinationella verksamheter som ingått i tidigare studier och i en studie 
av Miller, Merrilees och Yakimova (2014) tydliggörs avsaknaden på information gällande 
modeföretag. Därmed vill vi konstatera att det finns ett forskningsgap gällande småföretag, 
framförallt inom mode och textilbranschen. Avslutningsvis, ger författarna förslag till 
ytterligare rebrandingforskning genom att se till företagsrebranding på nationella marknader. 

1.3 Problemdiskussion 
Ett starkt varumärke är ett företags viktigaste tillgång (Blomqvist et al. 1999; Melin 1999). 
Verksamheter utvecklar och uppdaterar sitt varumärke i hopp om att skapa kontinuitet i 
varumärkets värde (Gelman 2017). Vidare menar Gelman (2017) att bolag på så sätt ämnar till 
att differentiera sig mot konkurrenter, och därmed kunna erbjuda sina kunder mervärde. 
Varumärkesuppdatering är ett sätt att anpassa sig till förändringar på marknaden samt 
konsumentpreferenser, och benämns inom litteraturen som rebranding (Bolhuis 2015; 
Merrilees & Miller 2008; Todor 2014). 
 
Fördjupad information och förståelse av rebranding i textilföretag är kritiskt eftersom 
textilbranschen präglas av små marginaler och hård konkurrens (Fauk & Wolffelt 2010). 
Författarna Miller, Merrilees och Yakimova (2014) påvisar bristen av rebrandingforskning 
gällande textila verksamheter. Däremot är forskning gällande denna bransch mycket viktigt 
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eftersom företag inte längre kan konkurrera på produktnivå i takt med det ett konstant ökande 
utbud. Istället måste textilföretag satsa på att bygga ett starkt varumärke för att differentiera 
sig och skapa mervärde för konsumenter (Fauk & Wolffelt 2010; Margarit 2017).  
 
Att se till småföretag i Sverige är högst relevant eftersom majoriteten av svenska bolag är små 
eller medelstora, vilket innebär att verksamheterna har mindre än femtio eller hundra anställda 
(Mattson 2017). Sverige är ett föregångsland inom textilbranschen både inom modet, men 
även inom den tekniska och vetenskapliga delen (Fall 2016). I Sverige finns en av världens 
ledande skolor inom textil som är aktiva med att utforska och utveckla möjligheter med 
textilier (Business of Fashion 2016; Fall 2016). Likväl så står landet som hem för många 
modehus som snabbt har blivit världsomspännande (Sternö & Nielsén 2015). Ytterligare, 
svenska konsumenter spenderar en stor andel av den disponibla inkomsten på kläder 
(Konsumentverket 2016).  
 
Ytterligare kunskap om rebranding är högst relevant för textilföretag som faller inom ramen 
för småföretag, eftersom det kan ge rum för nya affärsmöjligheter (Johansson & Lundberg 
2013). Upphandlingsmyndigheten (2018) förklarar termen småföretag som verksamheter med 
färre än femtio anställda och med en årsomsättning, eller balansomslutning, som inte 
överstiger tio miljoner euro. Som tidigare nämnt, utgår mycket av föregående 
rebrandingforskning från stora internationella bolag men det är av betydelse att studera 
småbolag eftersom de är många fler till antalet än de multinationella verksamheterna. Det är 
ett område som fortfarande är outforskat inom rebrandingstudier. Småföretag befinner sig i en 
expansionsfas, och för att differentiera och skapa igenkänning kan verksamheterna planera 
aktiviteter som uppdaterar det tidigare varumärket. En rebranding kan resultera i en viktig 
företagstillgång i form av ett starkt varumärke. För småföretag är rebrandingprocessen 
ett eldprov som kan avgöra skillnaden mellan att vinna eller försvinna. Ett litet bolag som är 
villiga att rebranda sig ställer hela sin identitet och existens på spel i förhoppning om att bli 
starkare och mer konkurrenskraftig än innan. Förståelse av denna förändringsprocess är 
därmed av stor vikt både för vetenskapen i form av djupare insikt i fenomenet rebranding och 
rebrandingprocessen i småföretag, samt för personer inom småbolag och personer som arbetar 
med marknadsföring.  
 
Avslutningsvis, genom att summera parametrarna starkt varumärke, textilmarknad, 
småföretag, svenska marknaden och rebranding, leder oss fram till ett intresse för att utforska 
vilka moment som förekommer i en rebrandingprocess i ett svenskt textilt småföretag. 

1.4 Syfte 
Denna studie syftar till att ge djupare förståelse för hur en rebrandingprocess kan se ut för ett 
textilt småföretag i Sverige. Arbetet har sin utgångspunkt i teorin om de sex främsta 
möjliggörande faktorerna för rebranding, som presenteras av forskarna Miller, Merrilees och 
Yakimova (2014). Avsikten är att undersöka hur småföretagets rebrandingprocess står i 
relation till de möjliggörande faktorerna. Studien kommer vara till nytta för akademiker, 
anställda på textilföretag och för verksamheter som arbetar med varumärkesrelaterade frågor 
såsom marknadsföringsbyråer, branschorganisationer och konsulter. 

1.5 Forskningsfrågor 
• Vilka moment förekommer i en rebrandingprocess i ett textilt småföretag i Sverige? 
• Hur förhåller sig dessa moment till teorin om de sex främsta möjliggörande faktorerna 

för rebranding? 
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1.6 Avgränsning 
Utifrån arbetets syfte har vi valt att avgränsa oss till ett textilföretag som faller under 
benämningen småföretag, eftersom det är där vi anser att det finns ett gap inom tidigare 
forskning. I arbetet har vi analyserat och förhållit oss forskningsmetoden fallstudie, och gjort 
ett val att enbart se till ett fallföretag. Vi ser till rebranding på företagsnivå och inte 
produktnivå, och fokus ligger på rebrandingprocessen. Därmed fokuserar inte detta arbete på 
bakomliggande motivationsfaktorer eller slutresultat av en rebranding.  
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en definition av begreppet varumärke och därefter presenteras en modell 
av rebrandingprocessen. Den teoretiska referensramen avslutas med en genomgång av de sex 
möjliggörande faktorerna, där samtliga faktorer definieras samt operationaliseras. 

2.1 Varumärke 
Ett varumärke är ett namn, symbol, tecken, form och färg eller en kombination av dessa, som 
används för att konsumenter enklare skall kunna differentiera ett företags produkter och 
tjänster mot dess konkurrenter (Muzellec & Lambkin 2006; Imber & Toffler 2008; Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl 2006; Vallaster & von Wallpach 2013). Black och Veloutsou (2017) 
menar att ett varumärke används i syfte för att ge en organisation en personlighet. Aaker 
(1991) förklarar att starka varumärken associeras med en viss kvalitetsnivå och förväntning av 
kunden, vilket i sin tur bygger upp ett rykte. Författaren fortsätter att förklara att det är vanligt 
att kunder köper från varumärken som de känner igen, eftersom de i större utsträckning vet 
vad de kan förvänta sig (Aaker 1991). Blomqvist et al. (1999) och Simon (2017) anser att 
varumärken är ett kommunikationsmedel som skall användas strategiskt eftersom det kan bli 
företagets viktigaste tillgång. Slutligen, Merz, He och Vargo (2009) förklarar att framgången 
av ett varumärke baseras på den balans som skapas mellan uppfattningen hos företagets 
investerare och anställda samt externa aktörer, såsom konsumenter och övriga intressenter. 

2.2 Rebranding 
Rebranding är en marknadsstrategi som hänvisar till varumärkesförändringar, där 
organisationer uppdaterar eller reviderar ett tidigare varumärke (Bolhuis 2015; Merrilees & 
Miller 2008; Todor 2014). Begreppet är sammansatt av de två termerna “Re” och “Brand” 
(Muzellec & Lambkin 2006). Författarna fortsätter förklara att den förstnämnda termen är ett 
prefix som placeras framför ett verb för att markera en upprepning av verbet. Den sistnämnda 
termen är varumärke översatt till engelska. Liksom när företag bygger ett varumärke, sker 
rebranding med hjälp av loggor, färger eller visuellt språk eller en kombination av samtliga 
(Haig 2005; Merrilees & Miller 2008; Stuart & Muzellec 2004).  
 
Rebranding kan ske på produkt- eller företagsnivå. Förändringarna kan vara interna och 
därmed mindre märkbara externt, vilket gör att konsumenter inte kommer i direktkontakt med 
varumärkesförändringarna. Förändringarna kan vara omfattande då företaget får ett helt nytt 
externt utseende (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). I detta arbete kommer vi att fokusera 
på rebranding på företagsnivå eftersom vi vill undersöka varumärkesuppdateringar hos ett 
småföretag. 
 
Det finns flertalet anledningar till att verksamheter väljer att implementera rebranding, såsom 
att bolag vill kommunicera förändringar inom organisationen eller att det nuvarande 
varumärket anses svagt och därav inte får önskad effekt (Merrilees & Miller 2008; Todor 
2014). En verksamhet kan i detta fall genomföra en rebranding för att bygga ett starkare och 
mer enhetligt varumärke (Todor 2014). Därpå kan företag välja att genomgå en rebranding 
när det nuvarande varumärket är associerat med negativ publicitet eller kvalitetsbrister och på 
så sätt skapa en nystart (Keller 1999). 

2.3 Rebrandingprocessen 
Rebrandingprocessen (figur 1) grundas i att ett företag väljer att uppdatera sitt varumärke på 
grund av olika anledningar, som forskning benämner som “trigger”, och resulterar i ett 
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resultat som kallas för outcomes (Merrilees & Miller 2008). Därefter förklarar författarna att 
själva förändringsprocessen är uppdelad i tre steg, vilka benämns som faser. Fas ett “brand re-
vision”, består av olika steg som hjälper företaget att definiera det nya varumärket. I fas två 
“rebranding strategy implementation”, satsar verksamheter på interna aktiviteter eftersom det 
förhoppningsvis resulterar i vidare engagemang av olika aktörer i det nya varumärket. Fas tre 
“stakeholder buy-in” fokuserar på implementering av organisationens rebrandingsstrategi 
genom integrering av företagets medarbetare samt externa aktörer. Exempel på externa 
aktörer är leverantörer, distributörer och agenter (Merrilees & Miller 2008). Den framtagna 
modellen och dess faser gäller för rebranding av både vinstdrivande samt ideella 
organisationer (Merrilees & Miller 2008). 
 
Den presenterade rebrandingprocessen fokuserar främst på företagets egna förmåga att 
omprofilera ett varumärke. Däremot är det av stor vikt att beakta att det finns andra aspekter 
som påverkar en rebrandingprocess och dess slutresultat. Exempelvis kan aktörers olika 
uppfattningar av ett existerande varumärke påverka framgången av en 
varumärkesuppdatering. 

 
Figur 1: Modell av rebrandingprocessen (Miller, Merrilees & Yakimova 2014) 

2.4 Sex möjliggörande faktorer 
Miller, Merrilees och Yakimova (2014) har identifierat sex faktorer som varit avgörande vid 
tidigare lyckade och framgångsrika fall av rebranding. De sex möjliggörande faktorerna är 
starkt rebrandingledarskap, utveckling varumärkesförståelse, interna varumärkesaktiviteter, 
kontinuitet av varumärkesattributer, koordinering av aktörer och integrerande 
marknadsföringsprogram. 
 
Författarna förklarar att starkt rebrandingledarskap är den viktigaste faktorn för framgång i en 
rebrandingprocess. Tidigare erfarenheter av företagsrebranding eller andra 
varumärkesengagemang anses som den viktigaste erfarenheten hos en ledare. Detta styrks av 
Hankinson och Hankinson (1998) som menar att majoriteten av framgångsrika rebrandingfall 
har haft starka ledare. Starkt ledarskap är viktigt i samtliga faser av en rebrandingprocess, 
eftersom ledarna är medvetna om betydelsen gällande involvering av interna och externa 
aktörer i förändringsprocessen. Som resultat hinner det nya varumärket exponeras i ett tidigt 
skede och skapa engagemang (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Ibland behöver 
verksamheter införskaffa rätt kunskap från externa källor, vilket artikeln “Bravo” for Burberry 
(2005) förklarar var situationen för Burberry. Till exempel rekryterades en designansvarig, 
som tidigare arbetat med olika företags omprofileringar, och en VD som tidigare ansvarat för 
ett modevaruhus (“Bravo” for Burberry 2005). Starkt ledarskap är viktigt vid planering av en 
varumärkesförändring samt under själva implementeringen, men är även avgörande i 
uppföljningen och utvärderingen av en rebrandingprocess (Miller, Merrilees & Yakimova 
2014; Vallaster & de Chernatony 2006).  
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Utveckling av varumärkesförståelse innebär steg för att kartlägga interna styrkor och 
svagheter, för att få en uppfattning av företagets marknadsposition och eventuella hot (Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). Författarna menar att verksamheterna därav kan fastställa vilka 
varumärkesaktiviteter som bör planeras. Rhee och Han (2006) beskriver denna faktor som ett 
förarbete till rebranding, eftersom det rekommenderas att genomföra en situationsanalys i 
form av en kvalitativ eller kvantitativ marknadsundersökning. Därpå undersöks skillnader i 
varumärkesuppfattningar bland bolagets olika aktörer, genom att granska bolagets kunder 
eller anställda (Rhee & Han 2006). Resultatet av undersökningarna används sedan som 
utgångspunkt för att utveckla egenskaper och attribut hos det nya varumärket (Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). Utveckling av varumärkesförståelse, sker i den första fasen i 
förändringsprocessen, eftersom det ska ligga till grund för planering och genomförande av 
den nya strategin. Ledande befattningshavare på LEGO Company baserade sig på forskning 
för att revidera varumärkesvärden, och chefer på France Telecom använde sig av forskning 
för att utveckla en ny karaktäristisk logotyp (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). 
 
Ytterligare en faktor som är vanligt förekommande i lyckade företagsrebrandingfall, är 
utförandet av interna varumärkesaktiviteter som uppmuntrar chefer och anställda till att stödja 
det nya varumärket (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Författarna menar att det är viktigt 
att medarbetarna skapar förståelse för det reviderade varumärket och för företagets 
varumärkesansvar. Daly och Moloney (2004) menar att denna förståelse ökar chansen för att 
medarbetarna aktivt ska stödja rebrandingsatsningen. Interna varumärkesaktiviteter innebär 
vanligtvis intern kommunikation och utbildning. Författarna menar att denna faktor bör ske 
under fas två, då medarbetarnas engagemang bidrar till engagemang samt integrering av 
externa aktörer i resterande rebrandingprocessen. Ett exempel som redogörs av Miller, 
Merrilees och Yakimova (2014) är Vodafone då cheferna, efter att ha förvärvat Eircell, 
arrangerade intern kommunikation och utbildning med syfte att uppmuntra personal att stödja 
Vodafones värderingar. 
 
Kontinuitet av varumärkesegenskaper, som till exempel företagsvärderingar, är en faktor som 
tillhör fas två och belyser vikten av att bevara vissa egenskaper från det ursprungliga 
varumärket (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Stuart och Muzellec (2004) menar att 
denna faktor bör beaktas för att stärka det nya varumärket. Kontinuitet har varit viktigt i 
tidigare lyckade rebrandingfall eftersom det har bidragit till ökad tillit och stöd från olika 
aktörer, exempelvis leverantörer och samarbetspartners (Merrilees & Miller 2008; Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). Som ett exempel gav Forte Hotel-anställda visat stöd för det 
nya varumärket, eftersom det återspeglade företagets kärnvärden, vilket i sin tur bidrog till att 
anställda uppmuntrade det nya varumärket (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). 
 
I lyckade omprofileringsprocesser utvecklas och uppnås koordinering mellan företagets 
externa aktörer (Merrilees & Miller 2008; Miller, Merrilees & Yakimova 2014). Denna faktor 
sker i fas tre och genomförs i syfte att effektivisera implementeringen av den nya 
varumärkesstrategin. Exempel på insatser är koordinering av diverse företagsfunktioner samt 
att anlita kommunikationsbyråer. Författarna tar upp ett exempel på koordinering av aktörer 
gällande geografiska platser, med stadsdelen Harlem, New York där invånare, 
volontärgrupper och kommunen gick samman för att förnya stadsparker i området (Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). 
 
Avslutningsvis, Ester och Leoni (2008) samt Kaikati (2003) förklarar integrerade 
marknadsföringsprogram som en faktor vilken ämnar till att ytterligare effektivisera 
utförandet av företagets rebrandingstrategi. Enligt Miller, Merrilees och Yakimova (2014) 



 

- 9 - 

kommer detta moment i fas tre. Denna faktor innebär att företaget etablerar en detaljerad plan 
angående hur de nya förändringarna skall implementeras och kommuniceras ut till berörda 
aktörer via olika marknadsföringskanaler och säljaktiviteter. Integration genom ett 
marknadsföringsprogram uppnås om all kommunikation är enhetlig och förmedlar meningen 
med det reviderade varumärket. Ett exempel för denna möjliggörande faktor är företaget 
Accentures nya marknadsföringsprogram, som gick ut på att återigen placera varumärket som 
ledare inom teknologisk rådgivning. Marknadsföringsprogrammet inkluderade reklam, 
personlig försäljning, PR och ombyggnad av varumärkeselement, inklusive namn och 
logotyp. Efter lanseringen av det nya varumärket bekräftade rapporter i media om ett ökat 
rykte för Accenture som ledande inom teknisk konsultation (Miller, Merrilees & Yakimova 
2014). 
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3 Metod och undersökningsdesign 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den vetenskapliga forskningsansats som denna 
studien tillämpar. Därefter beskrivs arbetets forskningsmetod samt tillgångavägssätt för 
datainsamling och analys av insamlad data. Kapitlet avslutas med en metodreflektion. 

3.1 Vetenskaplig forskningsansats 
Denna studie har ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. Bryman och Bell (2011) 
förklarar denna ansats som läran om förståelse. Hermeneutik beskrivs som en kvalitativ 
metod, som fokuserar på tolkning samt analysering av information som i sin tur resulterar i en 
metod med syfte att undersöka komplexa fenomen. Till skillnad från positivismen, belyser 
denna forskningsansatsen subjektiva tolkningar av känslor och upplevelser. I detta arbete 
utgår vi från hermeneutiska tolkningar i det avseendet att vi sätter våra intervjuer i förhållande 
till det kontext vi studerar, och avsätter tid för reflektion genom att gång på gång återkomma 
till vårt resultat och diskutera. Bryman och Bell (2011) menar att tolkningar med en 
hermeneutisk ansats blir relativa sanningar i och med att man vill styrka forskningen med 
hjälp av interpretationer som appliceras i rätt kontext. Det går därmed inte att fastslå vad som 
är rätt eller fel med denna forskningsansats, utan fokus ligger istället på att bidra med 
förståelse för studieobjektet (Bryman & Bell 2011). 
 
Det hermeneutiska förhållningssättet tar hänsyn till studiens syfte eftersom vi vill få inblick 
och skapa förståelse för studieobjektet och dess kontext. I denna forskning är studieobjektet 
rebrandingprocessen i ett småföretag på den svenska textilmarknaden. Rebranding är ett 
socialt fenomen, där fokus ligger på att beskriva, översätta och skapa mening med det som 
undersöks, och arbetets koncentration kommer inte vara att mäta frekvensen av fenomenet 
(Bryman & Bell 2011).  

3.2 Fallstudie 
Den forskningsmetod som tillämpas för denna studie är fallstudiedesign. Metoden har som 
syfte att undersöka förändringen av en situation med tiden (Bryman & Bell 2011). Med hjälp 
av en fallstudiemetod har vi haft möjlighet att inte enbart undersöka förändringen av ett fall, 
men även besvara hur förändringen har genomförts. Vi valde att fokusera vår undersökning på 
ett företag, en så kallad enfallsstudie. Fördelarna med denna undersökningsmetod är att vi kan 
göra en mer noggrann och djupgående analys av ett fall (Bryman & Bell 2011). Vidare menar 
Bryman och Bell (2011) samt Lind (2014) att en enfallsstudie är fördelaktigt då det skapar 
ökad förståelse av ett fenomen samt har bättre förutsättningar för att tillämpa samt förhålla sig 
till teori av ett fall. Det ger i sin tur bättre analyseringsmöjligheter. 

3.3 Intervjuer 
Fallstudier kan struktureras på flera olika sätt, och vi har i detta arbete valt att tillämpa 
semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Denna typ av intervju karaktäriseras av 
flexibilitet eftersom fokus ligger på att generera öppna och fylliga svar för att få en förståelse 
för respondenternas egna uppfattningar (Bryman & Bell 2011). Intervjumetoden gav oss 
möjlighet att styra intervjun vid behov samtidigt som vi inte begränsade respondenternas svar. 
Vi hade även utrymme för att ställa följdfrågor och andra oförutsedda frågor som vi ansåg 
högst relevanta för att kunna besvara studiens syfte (Bryman & Bell 2011). Det var viktigt att 
respondenten fick möjlighet att framföra sin bild av fenomenet, då vi ville erhålla deskriptiv 
information för att kunna förstå företagets rebrandingprocess.  
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Intervjuerna ägde rum hos WearColour i deras lokaler i Jonsered. Samtliga intervjuer utfördes 
med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1). Guiden upprättades genom att först operationalisera 
begrepp inom teorin om de sex möjliggörande faktorerna, och därefter översätta dessa till 
väsentliga frågeställningar. Frågorna var av öppen karaktär för att minska risken för att erhålla 
ledande svar. Frågeordningen var omsorgsfullt genomtänkt så att vi kunde åstadkomma en 
kronologisk översikt av WearColours rebrandingprocess och även få en tydlig helhetsbild av 
arbetet. Från början var tanken att anpassa vilka frågor som ställdes beroende på vilken 
arbetsroll och ansvarsområde respondenten hade, men det visade sig att samtliga respondenter 
hade den kunskap vi efterfrågade, och det gjordes ingen korrigering av intervjuguiden. 
Ytterligare, alla intervjuer spelades in och därefter transkriberades eftersom vi ville ha tillgång 
till insamlad information från intervjutillfällena men även underlätta analysen av det 
empiriska materialet. Intervjuerna varade mellan trettio till femtio minuter. 
 
För att förebygga eventuella etiska problem har vi förhållit hos till de fyra etiska principerna 
vilka är presenterade av Diener och Chandall (Bryman & Bell 2011). Vid samtliga intervjuer 
var respondenterna informerade om rätten till att vara anonym samt möjligheten till att 
anonymisera hela företaget. Samtliga respondenter blev initialt informerade om arbetets syfte 
och att vi inte hade som avsikt att bedöma rätt och fel angående rebrandingarbetet, utan att vi 
hade som mål att erhålla en förståelse av deras unika fall och arbetsprocess. Slutligen, ingen 
betalning var utgiven till respondenterna för deltagande i studien.  
 
Tillfället för intervjuerna valdes av respondenterna. Intervjuerna spreds ut på två datum, den 
11 april och 25 april 2018. Vi visste inte initialt exakt vilken storlek urvalet skulle ha, men 
hade som mål att uppnå teoretisk mättnad. Det fanns tydliga riktlinjer för urvalsstorlek, och 
det resulterade i att fem intervjuer genomfördes vilket motsvarar tjugoåtta procent av alla 
anställda hos fallföretaget.  

3.4 Urval 
Valet av fallföretag gjordes genom ett ändamålsenligt icke-sannolikhetsurval då vi medvetet 
valde ut ett svenskt textilföretag som nyligen genomgått en företagsrebranding. Fördelarna 
med denna urvalsmetod är att urvalet görs med hänvisning till studiens syfte och det skapar 
möjlighet att svara på forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2011). Vi ansåg det mer essentiellt 
att avsiktligt välja ett fall som ur teoretisk synpunkt är relevant, än att sträva efter 
representativitet. Efter val av fallföretag, hörde vi av oss via e-mail till en av delägarna, som 
lotsade oss vidare till lämplig anställd med vem vi hade kontakt med veckovis framöver.  
 
Valet av respondenter på företaget gjordes sedan enligt modellen snöbollsurval. Det är ett 
förfaringssätt som startar med att forskaren initialt väljer ut en mindre undersökningsgrupp 
som är av relevans för forskningsfrågan, och sedan baserar man sitt fortsatta urval på vad som 
kommer fram under de första intervjuerna (Glaser & Strauss 1967). Dessa individer ger 
förslag på andra personer som har den kunskap som är relevant för ämnet. Dessa personer 
rekommenderar i sin tur andra individer och så vidare (Bryman & Bell 2011). 

3.5 Fallföretag och respondenter 
WearColour Sweden AB är ett textilföretag som grundades år 2010 i Göteborgstrakten. De 
har ett kontor i Jonsered, där samtliga anställda sitter. Företaget producerar samt säljer 
livstilskläder med hög funktion och svensk design (WearColour 2016). Deras 
produktsortimentet är uppdelat på män, kvinnor och barn. I sortimentet ingår bland annat 
vardagskläder, träningskläder, accessoarer och funktionskläder för utomhusbruk, exempelvis 
ytterjackor och skidbyxor (WearColour 2016; WearColour 2018a). Försäljningen sker via en 
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webbutik på hemsidan samt hos en mängd olika återförsäljare i Norden, Europa, Usa och 
Kanada. De vanligast förekommande återförsäljarna är Stadium, Intersport och XXL 
(WearColour 2018a). Marknadsföring sker främst via företagets sociala medier såsom 
Facebook, Instagram och även via den egna hemsidan.  
 
Bolagets ambition är att inspirera och uppmuntra människor till en aktiv livsstil. Från början 
hette verksamheten Colour, vilket byttes till Colour Wear redan inom tolv månader 
(WearColour 2016). Detta arbete fokuserar på företagets varumärkesförflyttning från Colour 
Wear till WearColour vilket är en process som startade under våren år 2016. Idag består 
textilföretaget av varumärkena VOID samt WearColour, och verksamheten har för närvarande 
arton anställda. 
 
Som tidigare beskrivit så genomfördes fem intervjuer med representanter på fallföretaget. 
Samtliga utvalda respondenter är anställda av WearColour och har olika befattningar och 
ansvarsområden inom verksamheten. Följande är en beskrivning av respondenterna och deras 
roll inom verksamheten: 
 
 Person 1: Delägare och marknadsdirektör (11 april 2018) 
 Person 2: Delägare och ansvarig för produktion och design (25 april 2018) 
 Person 3: Marknadschef (11 april 2018) 
 Person 4: Design- och Corporate Social Responsibility (CSR)-ansvarig (11 april 2018) 
 Person 5: Inköpschef (25 april 2018) 

3.6 Databearbetning 
Insamlad data från de olika intervjutillfällena har bearbetats med hjälp av en tematisk analys. 
Bryman och Bell (2011) menar att denna analysmetoden är vanligt förekommande vid 
databearbetning och analys av data som genererats från intervjuer i forskningssammanhang. 
Tematisk analys innebär att insamlad data organiseras och struktureras utefter teman som 
framkommit under intervjutillfällena. Själva bearbetningen av data i en tematisk analys har 
inga specifika procedurer (Bryman & Bell 2011), men vi har valt att analysera vår insamlade 
data genom att analysera transkriberingarna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Bryman 
och Bell (2011) förklarar innehållsanalys som en metod för att tolka subjektiva meningar, 
intentioner eller uppbyggnader i språkliga källor. Ytterligare beskriver författarna att en 
kvalitativ innehållsanalys har ett inflytande från hermeneutiken eftersom den fokuserar på den 
subjektiva uppfattningen av det bearbetade materialet. Motivering till valet att tillämpa en 
innehållsanalys grundas i avgörandet för studiens kvalité och vikten av att urskilja tydliga 
teman. 
 
Efter transkriberingen av intervjuerna läste vi igenom allt material, och kunde därefter med 
hjälp av innehållsanalysen använda oss av ett tematiskt förhållningssätt. De utvalda teman har 
baserats på det teoretiska ramverket som presenterades i föregående kapitel. 

3.7 Metodreflektion 
Inom forskning läggs stor vikt på kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
berör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma om undersökningen 
skulle göras på nytt (Bryman & Bell 2011). I vår studie är detta kriterium svårt att uppnå, 
eftersom vi studerar sociala miljöer och dessa kan inte frysas. Validitet rör frågan om 
huruvida ett mått för ett begrepp verkligen mäter just det begreppet (Bryman & Bell 2011). 
Denna studie har inte som främsta intresse att mäta och därmed blir frågan om validitet inte 
av stor betydelse.  
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Vår studie lägger vikt på ökad förståelse och kommer således bidra med en mängd av 
deskriptiva detaljer. Detta för att vi vill bidra med en kontextuell och djup förståelse av ett 
socialt fenomen. Fokus läggs också på att förstå organisationens tidigare historia och hur den 
formar den nuvarande verkligheten. En ytterligare fördel med vår forskning är det 
ostrukturerade inslaget som tillämpats, vilket bidrar till en hög grad av flexibilitet och som 
kan leda till nya infallsvinklar samt oförutsedda svar. Vi anser att kvaliteten på vår forskning 
ökar genom att vi kan vara flexibla och lätt korrigera riktning och fokus under 
undersökningen gång, exempelvis under intervjuerna.  
 
Trots detta medför kvalitativ forskning vissa nackdelar vilka vi har tagit hänsyn till. Bryman 
och Bell (2011) förklarar att det finns en risk att respondenternas svar är subjektiva samt 
överbetonar den enskilda aktörens roll vid kvalitativa intervjuer. Däremot behöver vi 
subjektiva tolkningar och erfarenheter för att få en bredare förståelse av företagets 
arbetsprocess och för att förstå fallföretagets kontext. Ytterligare menar författarna att 
studiens replikerbarhet är lägre när man tillämpar en fallstudiemetod, jämfört med vad en 
kvalitativ studie hade haft. En del forskare menar också att kvalitativa intervjuer såsom 
semistrukturerade intervjuer, brister i struktur och att det låga antalet respondenter i 
kvalitativa studier bidrar till svårigheter gällande generalisering (Bryman & Bell 2011). För 
att hantera detta har vi, som tidigare förklarat, använt oss av en intervjuguide med fast 
ordningsföljd på frågorna.  
 
I detta arbete belyser vi som sagt enbart ett fall. Merrilees och Miller (2008) menar att en mer 
noggrann och djupgående analys av rebrandingfaktorerna kan genomföras när man väljer att 
enbart studera ett fall. Under arbetsprocessen har vi beaktat nackdelar som uppstår vid 
enfallsstudier. Möjligheten till generalisering är begränsad när studien enbart ser till ett 
företag, och det finns risk att urvalet av fall inte är representativt (Bryman & Bell 2011). Lind 
(2014) menar att begränsningen utgörs av tillgången till ett företag och information gällande 
verksamheten som studeras, då det påverkar förmågan att göra bra analyser (Lind 2014). 
 
Att tillämpa en kvantitativ forskningsansats med studiens nuvarande syfte, hade inte varit 
aktuellt då den forskningsmetoden betonar siffror, mätningar samt samband. Den typ av 
information hade inte resulterat i empiri som gick att analysera för att uppfylla studiens syfte 
och frågeställningar. Utöver det, kvantitativ intervju är oftast i form av strukturerade 
intervjuer. Bryman och Bell (2011) förklarar att kvantitativa intervjuer ämnar till att koda det 
insamlade materialet. Därmed blir dessa intervjuer låsta till en fast intervjumall som ger korta 
svar och ger föga utrymme för samtalsledare att ställa följdfrågor och eventuellt styra 
intervjun (Bryman11 & Bell 2011). 
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4 Resultat 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de egenskaper som förändrats, följt av fallföretagets 
motiv till att genomgå en rebranding. Därefter kommer textilföretagets rebrandingprocess att 
presenteras med hjälp av en tidslinje av arbetsprocessen. Resterande delen av kapitlet 
kommer gå igenom det insamlade materialet från intervjuerna, som är uppdelat på de sex 
möjliggörande faktorerna. 
 
Företagets rebrandingarbete har resulterat i ett nytt varumärkesnamn, WearColour, med en 
tillhörande ny logotyp (figur 2).  

 
Figur 2: Förändring av logotyp (Intersport u.å.; WearColour 2016) 

 
De har även utformat en tagline, vilken är “Life is your canvas” samt en slogan “We are 
colour, wear colour”. Hemsidan har fått en ny adress med ett helt nytt grafiskt utseende. Även 
webbutiken har uppdaterats i enlighet med de nya grafiska riktlinjerna. Deras sociala 
plattformar Instagram och Facebook har fått ett nytt uttryck som liknar designen på hemsidan 
(Person 3, 11 april 2018).  

4.1 Rebrandingprocessen 
“Vi valde att heta Colour vid etableringen 2010, men gick över till Colour Wear 2011 då 
Wear är mer beskrivande för kläder. Vi valde då en logga som var CLWR då vi inte hade 
någon logga tidigare… Vi valde en bokstavsförkortning för det var många andra textilföretag 
som hade det och vi tyckte det var bra, och på så sätt blev det CLWR” förklarar 
marknadsdirektören (Person 1, 11 april 2018). 
 
Allt eftersom företaget växte började alltfler att benämna varumärket som CLWR, istället för 
Colour Wear. Marknadsdirektören förklarar situationen som följande “Man sa att man 
jobbade på Colour Wear och då svarade folk med ett tveksamt ja, och så visade man 
logotypen och då visste de direkt vilket företaget det var” (Person 1, 11 april 2018). 
Fallföretaget uppfattade ännu fler problem på sociala medier då man såg att 
företagets konsumenter använde tre olika hashtags, Colour, Colour Wear och CLWR, samt att 
de hade fler hashtags registrerade på CLWR än Colour Wear. På grund av denna oreda 
bestämde sig textilföretaget för att implementera en rebranding av det dåvarande varumärket. 
“Det blev mycket förväxlingar och otydlighet, och med rebrandingen ville vi bli mer tydliga 
och skapa ett starkt varumärke” beskriver marknadsdirektören (Person 1, 11 april 2018). 
 
I nedanstående tidslinje (figur 3) redovisas olika moment, samt deras tidpunkt, som ägde rum 
i samband med fallföretagets rebrandingprocess. Momenten kommer att belysas vidare under 
respektive möjliggörande faktor i resterande resultatkapitlet, samt i analyskapitlet. 
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Figur 3: Tidslinje av rebrandingprocessen (WearColour 2017) 

4.2 Starkt rebrandingledarskap 
Under rebrandingprocessen har de tre grundarna, som även är delägare, haft de ledande 
rollerna. Samtliga respondenter menar att grundarnas roll har varit av stor betydelse för 
arbetsprocessen eftersom de har bidragit till att arbetet har haft ett tydligt syfte och riktning. 
Det framkommer trots det vissa otydligheter gällande vilken specifik roll respektive grundare 
har haft i arbetet med rebrandingen, samt om ansvaret har legat på grundarna eller 
marknadsavdelningen.  
 
En av WearColours delägare, som även är marknadsdirektör, beskriver att ägargruppen har 
arbetat med en kommunikationsbyrå under varumärkesförflyttningen. Vidare förklarar flera 
respondenter att grundarna inte har några tidigare erfarenheter av engagemang inom 
rebranding. Den externt rekryterade kommunikationsbyrån har däremot erfarenheter av 
varumärkeskommunikation samt rebrandingarbeten, och de har hjälpt WearColour att 
fastställa vad det nya varumärket ska representera. 
 
Marknadsdirektören menar att rebrandingen inte är ett arbete som genomförs av ett fåtal 
anställda utan att arbetet berör alla i verksamheten, vilket samtliga respondenter är ense om. 
Design- och CSR-ansvarig förklarar att de i senare skeden skapade och involverade en 
ledningsgrupp som bestod av en medarbetare från varje avdelning. “Vi som är ägare har ju en 
högst aktiv roll i form av att faktiskt driva på det här arbetet, men vi försöker ju fördela ut det 
också naturligtvis, det själva praktiska - vi har ju faktiskt arton personer som sitter här och 
jobbar, och alla ska vara med på sin avdelning” säger en annan delägare (Person 2, 25 april 
2018). 
 
En av delägarna menar att mycket av rebrandingarbetet har landat på marknadsavdelningen, 
vilket marknadschefen håller med om. Inköpschefen menar att företagets marknadschef fick 
en ledande roll i rebrandingarbetet eftersom att marknadsavdelningen har rutin av 
varumärkesrelaterade arbetsuppgifter. Flera respondenter är eniga om att mycket av arbetet 
som kvarstår ligger på denna avdelning och marknadschefen beskriver situationen som 
följande “Rebrandingen lades på marknadsavdelningen, samtidigt som det är en avdelning 
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som sköter allt pågående” (Person 3, 11 april 2018). På grund av denna anledning har 
företaget valt att satsa mer på marknadsavdelningen i form av fler medarbetare, varav en av 
delägarna kommer gå från ekonomi och sälj för att inta en ledande roll på 
marknadsavdelningen under det kvarstående arbetet med varumärkesförflyttningen. 
 
Ledarna har haft övergripande ansvar för arbetet med att sprida rebrandingens budskap internt 
bland samtliga anställda. Det är ledarna som har arrangerat gemensamma genomgångar och 
workshops, samt kontinuerligt informerat om vad det nya varumärket står för. Flera 
respondenter beskriver att bolaget vill att det nya varumärket ska kommunicera det humana 
företaget, vilket är ett av WearColours grundvärden. “Det kan vara allt från CSR, men även 
mycket här på företaget. Man pratar mycket CSR ute i Kina kanske, men hur har man det med 
sin personal i Sverige och mer specifikt - hur kan vi jobba med miljö. Jag menar vi är ganska 
små, vi har inte dem stora ekonomiska musklerna, men det som vi gör kan vi göra bra. Det 
måste inte påverka miljön så mycket som exempelvis fast fashion-branschen gör, utan 
verkligen tänka till i allt. Så vi fokuserar att vi tillverkar” förklarar marknadschefen (Person 3, 
11 april 2018).  

4.3 Utveckling av varumärkesförståelse 
Marknadsdirektören förklarar att ingen marknadsundersökning gjordes före implementering 
av rebrandingarbetet, och tillägger “det var internt, främst branschkunskap som låg till 
grund” (Person 1, 11 april 2018). Det tydliggörs att samtliga delägare har en nära relation till 
actionsporter och erfarenheter av varumärkesförståelse inom branschen har erhållits genom 
tidigare arbete hos flertalet amerikanska sportföretag.  
 
Designchefen informerar att de har löpande kontakt med sin målgrupp och sina konsumenter, 
och att man genomför mindre undersökningar genom att analysera statistik hämtad från 
företagets olika sociala kanaler. Respondenten tillägger att det är viktigt för företaget är att 
vistas på den plats där målgruppen vistas, eftersom de då kan erhålla en förståelse för 
marknaden och dess natur. “Jag skulle säga att alla de parametrarna, från det digitala till att 
vi faktiskt är närvarande på marknaden, och att vi konstant analyserar, funderar och 
utvärderar det som sker, ger oss en större förståelse och att vi är så nära marknaden som vi 
är. Det gäller ju att inte fastna på det ena eller det andra, utan att se det hela” avslutar 
designchefen med (Person 2, 25 april 2018). 
 
I samband med omprofileringen samarbetade WearClour som tidigare nämnt med en extern 
kommunikationsbyrå för att förbättra och utreda sitt varumärke. Detta arbetet resulterade i en 
detaljerad formulering av det dåvarande varumärket Colour Wear. “Vi ville sätta ett tydligt 
why och hitta ledord som företaget står för, utöver våra grundvärderingar som är det humana 
företaget, mångfald och en aktiv livsstil” beskriver marknadsdirektören (Person 1, 11 april 
2018). Respondenten förklarar att arbetet med byrån bidrog till att man valde att göra en 
intern förbättring genom att bland annat fastställa vad varumärket skulle representera och vad 
kommunikationen ut till slutkund skulle innefatta. När de många mötena med byrån var klara, 
utformades en omfattande bok på cirka tvåhundra sidor. Boken fick titeln GOLD, som är en 
förkortning av företagets ledord, vilket står för Gutsy, Obsessive, Limitless och Determined. 
En av delägarna beskriver budskapet bakom varje uttryck, “Gutsy - att agera modigt och våga 
sticka ut hakan, ta risker och göra det som inte alla andra gör. Obsessive - vi är fanatiker av 
hela den här industrin, och jag tycker att det är det roligaste som finns. Limitless - att vi går 
de där extra stegen för att nå dit vi vill. Determined - att vi är målmedvetna i det vi gör” 
(Person 1, 11 april 2018). GOLD är ett internt sekretessbelagda dokument som tydliggör in i 
minsta detalj vad företaget har för visioner och mål. 
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Flera respondenter nämner att byrån hade tidigare erfarenheter av rebranding och att 
varumärkesförflyttningen grundade sig i att företaget såg ett behov att expandera arbetet 
internt för att bli mer konsekvent med sitt varumärke. “Byrån är inte där för att ta fram en 
logotyp eller namn, utan allting bakom det. Det är ju då värderingarna i företaget, hur ser 
affärsplanerna ut, vad är de strategiska besluten, vad är målen, vad är det för vision, och hur 
ska man göra det, som man fick hjälp med att bena ut” förklarar marknadschefen (Person 3, 
11 april 2018).  
 
En av delägarna menar att anledningen till varför man valde att basera hela rebrandingarbetet 
på en intern undersökning, istället för en extern marknadsundersökning, var för att man ansåg 
sig vara nära marknaden där produkterna används. Designchefen förklarar att företaget 
erhåller en uppfattning av vad konsumenterna vill ha genom att närvara ute i backarna i 
svenska fjällen, alperna samt i USA och Kanada, men även genom att själva tillhöra detta 
kundsegment privat. “Vi ska leva den här marknaden och vi ska göra produkter för den 
marknaden som vi kan och älskar, och därmed också få förståelse för det konsumenten vill ha. 
Det tror jag är vårt starkaste verktyg” förklarar designchefen (Person 2, 25 april 2018). 

4.4 Interna varumärkesaktiviteter 
För att uppmuntra medarbetarna att stödja det reviderade varumärket anordnade ledarna i 
inledningsskedet en presentation av rebrandingarbetet för all intern personal. “Då körde vi 
hela - vad vi står för och varför vi gör det vi gör” säger marknadsdirektören (Person 1, 11 
april 2018).  
 
Lanseringen internt bestod bland annat av korta informativa presentationer samt visning av 
inspirationsfilmer. Under intervjun med marknadsdirektören fick vi se en av filmerna som 
visades under lanseringeventet. Filmen bestod av ett bildspel med musik som illustrerade 
milstolpar genom företagets resa från starten 2010, vidare mot förvandlingen till Colour Wear 
och CLWR, och avslutades med en uppmaning; är du redo för ett nytt kapitel? En period 
senare hölls även ett uppföljningsmöte för att ytterligare förtydliga motiven till 
varumärkesförflyttningen och uppmuntra engagemang åt rebrandingprocessen. I anslutning 
till denna samling organiserades workshops med fokus på teambuilding och teamwork för att 
ytterligare framhäva de nya förändringarna inom företaget. Det arrangerades genomgångar 
beträffande nya kollektioner dels designmässigt, praktiskt och även funktionellt. Syftet med 
dessa aktiviteter förklarar designchefen som följande “Det handlar ju om att nöta in detta hos 
andra, för att man ska kunna väcka alla i personalen här mitt i natten och att de ska säga 
samma sak. Det kanske låter konstigt men jag tror det är viktigt att alla har samma 
grundkänsla” (Person 2, 25 april 2018).  
 
Marknadsdirektören förklarar att boken GOLD sammanfattades i ett kortare mer läsvänligt 
format, och all personal uppmuntrades att frekvent att ta del av detta häfte för att friska upp 
minnet angående värdegrunderna samt för att få en tydligare känsla för utformningen av det 
nya varumärket. I tillägg till skriftlig information, har företaget haft möten varje vecka där det 
fanns ytterligare möjlighet att förtydliga syftet med det reviderade varumärket. Ytterligare, 
beskriver design- och CSR-ansvarig att det två gånger i veckan erbjuds flera gemensamma 
träningstillfällen på arbetstid, vilket respondenten anser som en essentiell del i att verkligen 
andas och leva enligt den aktiva livsstilen som företaget vill förmedla till sin marknad.  
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En delägare förklarar att ytterligare genomgångar av det reviderade varumärket genomfördes 
längre fram, på grund av antalet nyanställda och då de ville “pumpa på rebrandingen” 
(Person 2, 25 april 2018). De ville försäkra sig om att alla anställda verkligen skapade 
förståelse för värdegrunderna och de interna ledorden. Marknadsdirektören tillägger “Vi är 
inne i en process, och jag tror att vi har en bit kvar innan vi är hjärntvättade, om man får 
använda ett sådant uttryck, och innan vi verkligen fått med alla på resan” (Person 1, 11 april 
2018). Marknadschefen instämmer och meddelar att “Vi ser att det vi sa att vi skulle ladda 
varumärket med har vi inte riktigt hunnit med, och det vi sa att vi skulle göra har vi kanske 
inte heller kommunicerat ut hela vägen till våra anställda” (Person 3, 11 april 2018). 
Företaget har på agendan att införa mer strukturerade arbetsprocesser och fortsätta att upprepa 
visionen för varumärket bland de anställda. Däremot förklarar ingen av respondenterna hur 
engagemang för det nya varumärket skulle uttryckas. 

4.5 Kontinuitet av varumärkesegenskaper 
“Arbetet handlar inte om att ändra värdegrund och målsättningar, utan det handlar om att 
förtydliga det som vi verkligen står för” säger en av delägarna (Person 1, 11 april 2018). 
Samtliga respondenter är eniga att WearColour har samma vision som det tidigare varumärket 
Colour Wear, och att rebrandingen görs i syfte om att förtydliga mjuka värden. 
 
Marknadschefen menar att det har haft en positiv effekt att bevara så mycket av det tidigare 
varumärket som möjligt, och att rebrandingarbetet ska beaktas som en förbättring av det 
tidigare varumärket. Design- och CSR-ansvarig förklarar den positiva effekten med fortsatt 
försäljning och inkommande ordrar från återförsäljare.  
 
“Det vi vill förmedla är att vi verkligen är ett sunt varumärke med betoning på aktiv livsstil” 
säger marknadschefen (Person 3, 11 april 2018). Med uttrycket aktiv livsstil menar företaget 
att man regelbundet tränar, allt från cykling och löpning till skidåkning och snowboardåkning. 
Designchefen tillägget ytterligare att “det humana har alltid funnits med...  vi vill basera och 
bygga produkter på sunda värderingar för konsumenter snarare än för oss själva. Vi har alla 
jobbat med stora varumärken och, vi ser ju vart pengarna går - ägarna och cheferna har 
privatjet och bor på stora flashiga hotell och kör dyra bilar medan de anställda får åka 
budget. Och vi har arbetat efter en mer human aspekt på det hela. Vi jobbar tillsammans, men 
också att det som bolaget drar in pengamässigt - vi kör inga flashiga bilar eller bor i flashiga 
hus, utan vi återinvesterar i bolaget för tillväxtens skull, för personalens skull och vi försöker 
därmed ha en human syn på livet, och ett ganska empatiskt och humant perspektiv” (Person 2, 
25 april 2018). Med detta vill respondenten poängtera att det nya varumärket kommer förbli 
ett humant textilföretag som tillverkar produkter för att tillgodose konsumenternas behov, 
snarare än sina egna.  
 
Bolagets design- och CSR-ansvarig meddelar att de även har bevarat “Det starka design 
DNA:t med funktionen, snitten, designen, och uttrycken i plaggen” (Person 4, 11 april 2018). 
Sortimentet representeras alltjämt av funktionella moderiktiga plagg av nordisk design med 
betoning på svensk design. De har därmed inte adderat ett nytt segment, inte heller förändrat 
och gått från det ena till det andra. Styrkan i varumärket ligger i de tekniska plaggen och det 
har bevarats helt. 

4.6 Koordinering av aktörer 
Som tidigare nämnt har WearColour genomfört rebrandingen med hjälp av en extern byrå. 
Däremot involverades inga andra aktörer under utformningen av det nya varumärket. “Vi 
hörde inte med några andra aktörer i själva processen med olika delar såsom loggan, vi 
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gillar det vi gör, och produkterna vi skapar, och att vi hade en bra känsla om vad man 
behöver göra för att förflytta det” förklarar en av delägarna (Person 1, 11 april 2018). 
Marknadschefen förklarar att bolaget var finansiellt limiterade och därmed anlitades ingen 
PR-byrå och man var väldigt lågmälda externt. Designchefen tillägger att de främst använde 
sig av sina egna kanaler när de presenterade det färdiga konceptet för företagets distributörer 
och agenter. 
 
Vidare i processen med koordinering av aktörer informerade inköpschefen berörda 
leverantörer angående den kommande rebrandingen. De upplystes om den nya designprofilen 
samt praktisk information angående ny utformning på etiketter, emblem, tryck och knappar. 
Inköpschefen förtydligar att “Det var väldigt viktigt för oss att inte loggan kom ut” (Person 5, 
25 april 2018). För att försäkra sig om att detta inte skulle ske, fick samtliga leverantörer som 
delgivits sekretessbelagd information angående rebrandingarbetet skriva under ett dokument.  
 
Marknadschefen beskriver att man innan lanseringen till agenter och distributörer, hade 
skickat ut lite material om de nya förändringarna inför kommande säljmöten (WearColour, 
inbjudan till externa aktörer, bilaga 2). “Vi försökte att verkligen få dom att känna att det 
kommer att hända något på den här säljkonferensen. Vi försökte få med dom på tåget att det 
kommer bli en förändring. Våra agenter och distributörer, de är ju våra förlängda armar ut i 
världen. De har sina marknader där dom agerar och säljer varumärket” säger 
marknadschefen (Person 3, 11 april 2018). Vidare förklarar design- och CSR-ansvarig att när 
konceptet var klart, kommunicerades informationen ut via säljmöten med alla stora kunder. 
Säljmötena hölls samtida med lanseringen av kollektionen AW17. Respondenten förklarar att 
det var vid dessa sammanträffanden som distributörer och agenter fick reda på resultatet av 
rebrandingen och motiven till omprofileringsprocessen. 
 
“Vid säljkonferensen blev det lite tyst ...vi visste vad vi ville med varumärket och kände oss 
säkra i det, men det är viktigt att ta del av deras oro... det kom väldigt mycket frågor efteråt, 
såsom hur tror ni att det kommer bli. Vi har en kille som har jobbat på ett annat sportföretag 
innan, och när de gjorde sin rebranding så var det jättestor ordernedgång i början för man 
visste inte hur slutkonsumenten skulle ta varumärkesförändringen” säger design- och CSR-
ansvarig (Person 4, 11 april 2018). Samtliga respondenter belyser vikten av att koordinera 
företagets diverse aktörer då de har en väsentlig roll för att få ut WearColours produkter till 
slutkund. “Oavsett vilken kollektion vi presenterar så är deras feedback otroligt viktig” 
tillägger marknadsansvarig (Person 3, 11 april 2018). En av delägarna poängterar också 
vikten av att kontinuerligt informera bolagets externa aktörer om företagets grundvärderingar 
och produkter. Dels för att dem ska ta del av vad WearColour vill uppnå med sin verksamhet 
och även för att alla ska få samma uppfattning av verksamheten. Denna otydlighet är som 
tidigare nämnt en av de bakomliggande anledningarna till varför WearColour valde att göra 
en rebranding. 
 
Slutligen, koordineringen av aktörer under rebrandingprocessens gång innebar också 
aktiviteter såsom att löpande svara på diverse funderingar kopplade till omprofileringen som 
uppstod bland diverse aktörer. Inköpschefen förklarar att de slutgiltigt skickat ut ett 
pressmeddelande för att täcka upp alla övriga tänkbara intressenter (WearColour, 
pressmeddelande, bilaga 3). Däremot anser WearColours delägare och marknadsavdelning att 
arbetet gällande koordinering av aktörer inte är avslutat. De menar att arbetet ytterligare 
behövs ses över då många parter enbart uppfattade att företaget skulle göra en 
varumärkesförändring men inte varför den genomfördes, och att de därmed behöver fortsätta 
förtydliga gällande varför man valde att implementera dessa förändringar.  
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4.7 Integrerat marknadsföringsprogram 
WearColours omprofilering har marknadsförts via företagets hemsida och de sociala 
plattformarna. ”Vi har väldigt limiterade, dels med budget, så vi gjorde inga storslagna 
grejer. Vi har en väldigt trygg skara kunder och starka produkter med ett starkt design-DNA, 
så man kände sig relativt säkra i det man gjorde” säger företagets marknadsföringschef 
(Person 3, 11 april 2018), och förklarar att de valt att endast kommunicera genom sina egna 
kanaler. 
 
“I inledningsskedet upprättades en lanseringsplan för kommunikation ut till kunderna” säger 
marknadschefen (Person 3, 11 april 2018). Vidare beskriver respondenten att företaget valde 
att börja med kommunikation på företagets ägda kanaler eftersom det var där man kunde nå 
kunderna direkt. De bytte namn på företagets dåvarande hemsida, och i juni 2017 
förvandlades webbplatsen till en landningssida där kunder fick anmäla sitt intresse för att 
erhålla information om de kommande förändringarna. På så sätt skapades en följetong med 
trogna och engagerade kunder som aktivt valt att följa med på den nya omprofilerings-resan. 
Till den gruppen skickade man ut flertalet nyhetsbrev med information om förändringsarbetet 
samt inspirerande filmer med rubriken “are you ready for a new chapter” som syfte att 
förbereda kundkretsen om den kommande varumärkesförändringen. 
 
Samtliga brev efterliknade utseendet av en evenemangsaffisch, och längst upp på sidan var en 
polaroidbild med ett foto på nya produkter, på den nya loggan samt ett foto från bakom 
kulisserna där personal arbetar i designprocessen. Vidare presenterades en förklaring av vad 
den nya loggan står för, samt en förhandsvisning av den nya kollektionen och uppmaningar 
till den aktiva livsstil som företaget förespråkar. För att engagera kundkretsen ytterligare 
anordnades en tävling som gick ut på att lista ut den nya taglinen, och priset var en 
rabattkupong till ett köp på hemsidan.  
 
Sociala medier är en plattform där företaget har många existerande kunder, medan nya kunder 
främst nås genom fysiska butiker. Både marknadsdirektören och marknadschefen beskriver 
vikten av Instagram och att det är den främsta plattformen för marknadsföring av bolaget 
(figur 4). WearColour ändrade namn på företagets existerande Instagramkonto och 
publicerade små filmklipp med syfte att bygga upp en spänning bland följarna. 
Marknadsdirektören säger att foto och filmmaterialet som publicerades illustrerar varumärkets 
visioner och betydelse. Han förklarar att bilderna och filmerna “kanske inte säger så mycket 
om varumärkesförflyttningen utan andas det vi står för” (Person 1, 11 april 2018). Vidare 
tydliggör respondenten att materialet även laddades upp på företagets YouTube och 
Facebook-sida för att ytterligare öka spridningen. WearColours ambassadörer hade 
huvudrollerna i dessa kortfilmer, där de illustrerade en dag i deras aktiva liv. Bilder på höga 
berg, dunkla skogar, häftiga snöfall, blåsiga båthamnar, brant snowboardåkning varvas med 
personernas berättelser om vad äventyr är för dem. 
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Figur 4: Bilder på WearColours Instagramprofil (WearColour 2018b) 

 
En av grundstenarna i WearColours marknadsföringsarbete har varit samarbete med personer 
som använder kläderna, så kallade ambassadörer. Marknadschefen menar att man genom att 
ha trovärdiga budbärare skapas ett effektivt sätt att få ut varumärkets budskap till marknaden. 
De anser att trovärdigheten blir högre och effekten av marknadsföringen starkare när 
kunderna nås av reklam via någon de aktivt valt att följa och har personligt intresse för, än att 
de nås av en slumpmässig pop-up banner. Vidare beskriver marknadschefen att denna mouth-
to-mouth effekt är en essentiell del i deras marknadsföringsstrategi. Två exempel på 
ambassadörer som WearColour samarbetar med är den professionella snowboard-åkerskan 
Kjersti Buaas och skidåkaren Jacob Wester.  
 
“Vi har jobbat mycket med våra ambassadörer, och de har fått ut budskapet via sina kanaler 
eftersom de har ganska stort reach” säger företagets marknadsdirektör (Person 1, 11 april 
2018). Ambassadörerna förekommer i olika visuella material där WearColour framhäver 
deras aktiva vardag samt deras inspirationskällor. På deras privata Instagramprofiler 
publicerar ambassadörerna bilder där de är iklädda WearColours produkter samt korta 
meddelanden angående företagets omprofilering. På hemsidan har WearColour en 
presentationssida med sina ambassadörer och de benämner dem som deras family (figur 5). 
Företagets marknadschef förklarar att personerna har agerat som bolagets förlängda armar 
under rebrandingprocessen. Vidare förklarar både inköpschefen och en av delägarna att de 
även anser sig själva som ambassadörer när de jobbar för varumärket och träffar mycket folk 
runtom sig. 
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Figur 5: WearColour presentation av ambassadören Jacob Wester på hemsidan (WearColour 

u.å.) 
 
Slutligen, marknadsdirektören förklarar att företagets återförsäljare har haft en betydande roll 
i marknadsföringen och de har varit “fanbärare i mångt och mycket” då det är en central 
försäljningskanal. Däremot har många respondenter insett en problematik i takt med att 
många säljare för företagets återförsäljare inte blivit tillräckligt informerade om rebrandingen 
och motivet till den. Samtliga respondenter ser ett behov av att vara tydligare i 
kommunikationen framöver, och att informera om bakomliggande motiv till 
varumärkesförflyttningen. De betraktar därför inte rebrandingprocessen som avslutad. Som 
exempel förklarar designchefen “Jag har till och med hört från vissa butiker, där 
konsumenter har kommit in och sagt “Det där märket WearColour, har ju kopierat Colour 
Wear”, och vissa kunder har inte alls förstått att det är samma varumärke” (Person 2, 25 
april 2018). 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet i förhållande till de främsta möjliggörande 
faktorerna. Analysen är uppdelad på sex underrubriker baserat på faktorerna. 

5.1 Starkt rebrandingledarskap 
Vikten av tidigare erfarenheter av rebrandingprocesser samt kunskap inom ämnet belyses i 
exemplet med Burberry (“Bravo for Burberry 2005), och vi tror att det är av ännu större vikt 
när det gäller rebranding av småföretag. Som framkommit av intervjuerna, fallföretagets 
ledare har inte haft några tidigare erfarenheter av rebranding, och har istället valt att rekrytera 
en extern aktör med dessa kunskaper. Detta menar forskarna Hankinson och Hankinson 
(1998) är viktigt om rebrandingarbetet ska bli framgångsrikt. 
 
Tidigare forskning beskriver ett rebrandingledarskap som starkt då en ledare driver på arbetet 
och har förmågan att sammansätta väsentliga moment för en smidig implementering (Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). I denna fallstudie kan man se att de tre ledarna har haft ett 
starkt personligt engagemang under hela WearColours rebrandingprocess. Delägarna har 
genomsyrat hela arbetet då de har varit engagerade på samtliga avdelningar och högst 
närvarande. Trots det nämner samtliga respondenter att företagets rebrandingarbete inte är 
slutfört, och vi tror att ledarna utgör en avgörande roll i arbetet med att fullborda arbetet. Vi 
förmodar också att ledarna måste ansvara för uppföljning av processen. Som Vallaster och de 
Chernatony (2006) konstaterar, är det av stor vikt att verksamhetens ledare följer upp 
rebrandingarbetet för att försäkra att de erhåller önskat slutresultat av 
varumärkesförflyttningen. 
 
Med hjälp av det insamlade materialet, kan vi definitivt se att det har uppstått en viss 
otydlighet gällande ledarnas roller. Otydligheten tror vi har bidragit till att vissa aktiviteter har 
glömts och andra har inte genomförts fullständigt. Vi tror att bristerna med denna faktor har 
påverkat framgången av övriga möjliggörande faktorer eftersom medarbetarna delges 
oenhetliga direktiv  

5.2 Utveckling av varumärkesförståelse 
Fallföretaget baserade inte sitt syfte med rebrandingarbetet på resultat genererat från en extern 
marknadsundersökning. inför rebrandingarbetet, för att erhålla en förståelse för sin 
marknadsmiljö. Som Miller, Merrilees och Yakimova (2014) beskriver så utförandet av en 
marknadsundersökning vanligt förekommande i fall som blivit lyckade. Ytterligare, Rhee och 
Han (2006) menar att detta är av stor vikt eftersom man därmed kan urskilja eventuella 
skillnader av varumärket av olika aktörer. Företag kan med hjälp av resultatet från en 
kundundersökning utveckla viktiga egenskaper hos det reviderade varumärket samt fastställa 
vilka varumärkesaktiviteter som bör planeras (Rhee & Han 2006). WearColour genomförde 
inte en sådan, utan istället gjorde de en omfattande intern analys tillsammans med 
kommunikationsbyrån. Det var denna analys som låg till grund för att utveckla egenskaper 
och attribut för det nya varumärket. Under denna process tydliggjorde man företagets interna 
och externa styrkor och svagheter. Vi ser att denna situationsanalys i viss mån ersatte behovet 
av att utföra en kund- och marknadsundersökning.  
 
Vi tror att det faktum att fallföretaget vistas på den marknad och i den miljö där deras 
produkter används, bidrar till en ökad förståelse av både marknaden och varumärket. Trots att 
tidigare forskning inte belyser denna metod för att fastställa marknadsposition, tror vi bestämt 
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att detta bidrar positivt till rebrandingresan och att det fungerar som ett komplement till den 
interna undersökningen. Dessa två parametrar tillsammans tror vi eventuellt utgör ett 
alternativt tillvägagångssätt för att tillgodose denna möjliggörande faktor. Däremot kan vi inte 
undgå det faktum att företaget utgått helt från sina egna uppfattningar av marknadspositionen, 
och att ingen riskanalys har genomförts. Det påvisas ett beteende med tendenser av en 
subjektiv självuppfattning och trygghet, vilket i sin tur kan ifrågasätta huruvida uppfattningen 
verkligen stämmer överens med verkligheten. Vi ställer oss kritiska till att utesluta både en 
extern marknadsundersökning samt en riskanalys, och valet att helt förlita sig på denna 
trygghet.  

5.3 Interna varumärkesaktiviteter 
Vad gäller momentet interna varumärkesaktiviteter med syfte att skapa en medvetenhet hos 
medarbetarna, anser vi att WearColour delvis har nått fram. Ledarna i rebrandingprocessen 
samt de anställda som varit med från start samt under hela resan har definitivt en tydlig 
förståelse av vad det nya varumärket representerar och vad man vill förmedla till 
slutkonsumenten. Det stämmer överens med vad Daly och Moloney (2004) anser ett företag 
behöver åstadkomma för att lyckas med faktorn. Däremot är medarbetarnas uppfattning av 
varumärket inte konsekvent. Som flera respondenter nämnt, har alla anställda inte lika 
uppfattning av varumärket. Vi drar därför slutsatsen att den interna kommunikationen inte har 
varit tillräcklig. Ledarna är medvetna om detta kommunikationsproblem, och de har som 
målsättning att etablera ytterligare aktiviteter för att öka förståelsen för det nya varumärket 
bland anställda. 
 
För att lyckas med denna faktor krävs det att företaget kommunicerar aktivt intern samt 
arrangerar diverse utbildning för att öka medarbetarnas stöd till rebrandingstastningen (Miller, 
Merrilees & Yakimova 2014). WearColour har haft intern utbildning och kommunikation till 
viss mån, dock är alla respondenter eniga om att det finns behov av att vidare förmedla 
budskapet med förändringen. Fallföretaget har inte lyckats helt med att fånga upp samtliga 
medarbetare under processen, och det tror vi beror på bristande intern kommunikation och 
otillräcklig utbildning. Slutligen har detta resulterat i att WearColour inte lyckats skapat ett 
aktivt stöd för rebrandingsatsningen hos de anställda. 

5.4 Kontinuitet av varumärkes egenskaper 
Trots att WearColour genomgått en revidering av sitt varumärke, kvarstår det en stark 
kontinuitet av varumärkesegenskaper i det nya varumärket. Liksom Stuart och Muzellec 
(2004), tror många av respondenterna att denna kontinuitet har bidragit till att skapa ett 
starkare varumärke. 
 
Samtliga respondenter konstaterar att företagets produktdesign, vision samt värderingar inte 
har ändrats utan enbart förtydligats och förbättrats. Flera respondenter tror att detta har 
bidragit till fortsatt stöd och tillit för det nya varumärket bland verksamhetens agenter 
distributörer och kunder. Detta styrks även av Miller, Merrilees och Yakimova (2014) då 
tidigare forskning tyder på att en kontinuitet av varumärkesegenskaper uppmuntrar externa 
aktörer att stödja det reviderade varumärket. Sådan form av feedback har WearColour 
mottagit från flera håll, och vi kan därmed fastställa att företaget i stor utsträckning lyckats 
med denna möjliggörande faktor.  
 
Trots detta upplever vi att fallföretaget inte helt följer ledorden i boken GOLD. Ledordet 
Gutsy ämnar till att våga sticka ut hakan, och det anser vi inte att textilföretaget har gjort 
eftersom de valt att bevara mycket av de tidigare varumärkesattributen. Som tidigare beskrivit 
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har WearColour förlitat sig på sin branschkunskap, och därmed valt en säkrare och tryggare 
väg. Det faktum att företaget valt att behålla så många attribut resulterar i att vi ifrågasätter 
behovet av framtagandet av en såpass omfattande bok som GOLD är. Kontinuiteten av 
egenskaper har bidragit till förvirring vid varumärkesförflyttningen. Som respondenterna 
beskriver är det många slutkunder som inte uppfattat att en rebranding har skett och att 
WearColour och Colour Wear är samma företag. Vidare framkommer det att kunder som 
uppfattat att varumärkesuppdateringen har genomförts inte fullt förstått varför textilföretaget 
valt att uppdatera varumärket. Flera respondenter är medvetna om att konsumenterna inte är 
införstådda om varför företaget ändrade sitt varumärke. 

5.5 Koordinering av aktörer 
Enligt teorin (Miller, Merrilees & Yakimova 2014) har lyckade fall av rebranding utvecklat 
och uppnått koordinering av företagets aktörer. Som det har beskrivits av respondenterna, 
involverades en kommunikationsbyrå i arbetet med att utveckla det nya varumärket. Förutom 
det har WearColour inte tagit hjälp av några externa aktörer i rebrandingprocessen. Istället 
gjorde textilföretaget alla aktiviteter kopplat till implementering av varumärkesstrategin 
internt.   
 
Enligt Merrilees och Miller (2008) används koordinering av aktörer för att effektivisera 
implementeringen av den nya varumärkesstrategin. Vikten av engagemang hos externa 
aktörer för en lyckad rebrandingprocess understryks av forskarna Merrilees och Miller (2008) 
samt Ahonen (2008). Eftersom WearColour inte har involverat några aktörer i processen, kan 
vi anta att koordinationsarbetet inte har haft optimal effekt.  
 
Vi anser att denna möjliggörande faktor kan kompletteras genom att ytterligare koordinera 
aktörerna i form av tillhandahållande av mer och tydligare information. Utöver det kan 
WearColour ta hjälp av en extern PR-byrå för att förmedla budskapet, vilket också styrks av 
tidigare forskning (Miller, Merrilees & Yakimova 2014). 

5.6 Integrerat marknadsföringsprogram 
Enligt respondenterna har WearColour etablerat en lanseringsplan för att kommunicera det 
reviderade varumärket. Som Miller, Merrilees och Yakimova (2014) skriver är detta en viktig 
faktor eftersom det hjälper verksamheten att fastställa en strategi om hur de nya 
förändringarna ska marknadsföras till företagets aktörer. Som tidigare beskrivits, etablerades 
en lanseringsplan för kommunikation till kunderna och utifrån respondenternas svar har detta 
inte genomförts till hundra procent då samtliga respondenter anser att kommunikationen och 
marknadsföringen har varit bristfällig. 
 
Enligt Miller, Merrilees och Yakimova (2014) är interna och externa meddelanden en 
betydelsefull del för att skapa engagemang åt företagets rebrandingsatsning. Ester och Leoni 
(2008) samt Kaikati (2003) förklarar att denna faktor ämnar att effektivisera 
implementeringen av varumärkesförändringarna. Vi anser att WearColour till viss del uppnått 
detta genom kontakten med leverantörer, arrangerandet av säljaktiviteter samt lanseringen av 
GOLD-handboken för personalen. Designchefen förklarar däremot att vissa återförsäljare 
fortfarande inte är medvetna om att WearColour är ett reviderat varumärke av Colour Wear. 
Denna otydlighet tyder på att kommunikationen inte har fungerat fullt ut och att det finns 
behov av mer marknadsföring. Liknande problematik har uppstått gentemot företagets 
slutkonsumenter. WearColour marknadsförde kommande varumärkesförändringar genom sina 
sociala medier och nyhetsbrev. Däremot etablerades inga säljaktiviteter för slutkonsumenter, 
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något som Miller, Merrilees och Yakimova (2014) anser är viktigt eftersom det bidrar till ökat 
stöd och medvetenhet för det nya varumärket.  
 
Fallföretaget har däremot implementerat en strategi som inte belysts i tidigare forskning av 
rebranding, användningen av ambassadörer som en marknadsföringsstrategi och som ett 
kommunikationsmedel. Via sina egna Instagramprofiler informerade ambassadörerna sina 
följare om kommande förändringar hos textilföretaget. Detta fungerade som ett sätt för 
WearColour att skapa engagemang och bygga upp en hajp om det nya varumärket hos 
slutkonsumenter.  
 
Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att denna faktor inte är helt uppfylld eftersom företaget 
misslyckats med att kommunicera motivet och budskapet med rebrandingen till 
slutkonsumenter och återförsäljare.  
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6 Slutsats 
Kapitlet kommer att presentera uppsatsens slutsats. Studiens forskningsfrågor kommer att 
besvaras för att se till arbetets syfte. Kapitlet avslutas med att lyfta fram förslag till vidare 
forskning. 
 
Enligt vår första forskningsfråga så ämnar denna studie till att undersöka vilka moment som 
förekommer i en rebrandingprocess av ett svenskt textilt småföretag. Genom att översätta de 
möjliggörande faktorerna till konkreta frågor om arbetsprocessen har vi erhållit en bra bild av 
de olika momenten. Dessa moment redovisas i en tidslinje i början av resultatkapitlet och 
kompletterande information presenteras i resterande delen av kapitlet. Under 
uppsatsskrivandet visade det sig att flera svar vi fick gällande den andra forskningsfrågan 
även kunde appliceras på den första forskningsfråga. Med andra ord berörs båda frågorna i 
svaren till den andra forskningsfrågan. 
 
Syftet med den andra forskningsfrågan var att belysa hur momenten förhöll sig till teorin om 
de sex främsta möjliggörande faktorerna för rebranding. Vi kan konstatera att fallföretaget 
lyckats med den möjliggörande faktorn starkt rebrandingledarskap, då de har haft tydliga 
ledare under hela processen samt rekryterat de rebrandingkunskaper som saknades. Däremot 
har det framkommit otydlighet vad gäller ledarnas roller, vilket kan bero på företagets storlek 
då det inom mindre företag är svårare att tydligt definiera olika roller. Denna oklarhet tror vi 
även har bidragit till en negativ effekt av resultatet för de övriga möjliggörande faktorerna. 
 
Vad gäller faktorn angående utveckling av varumärkesförståelse, har WearColour 
implementerat en strategi som inte berörs i tidigare forskning. Istället för att basera sitt 
rebrandingarbete på en extern marknadsundersökning samt en riskanalys, har fallföretaget 
förlitat sig på sin självbild och uppfattning av marknadsposition när de utvecklat 
omprofileringen. Vi ifrågasätter huruvida de kan vara säkra på om denna självuppfattning 
stämmer överens med verkligheten, och anser därför att de borde utfört en undersökning 
bland deras konsumenter för att bekräfta marknadens syn på varumärket.  
 
Vi tycker att WearColour helt uppfyllt den möjliggörande faktorn gällande kontinuitet av 
varumärkesegenskaper. Bolaget har valt att behålla samtliga grundvärderingar, 
produktdesignen och sin vision. Detta har medfört att externa aktörer fortfarande har visat sitt 
förtroende och stöd för varumärket, vilket Miller, Merrilees och Yakimova (2014) beskriver 
som målet med denna faktor. Vi anser dock att det omfattande arbetet som gjordes för 
framtagningen av GOLD-boken kan ifrågasättas. Vi upplever att företaget inte efterföljer 
samtliga ledord i boken, utan de har istället valt en tryggare väg genom rebrandingarbetet. 
 
Faktorn angående interna varumärkesaktiviteter är inte helt tillgodosedd eftersom det finns 
anställda på företaget som fortfarande saknar full förståelse angående varför WearColour 
valde att genomföra en rebranding. Det finns en önskan samt ett uttryckt behov för planering 
av ytterligare interna aktiviteter.  
 
Vad gäller koordinering av aktörer så har WearColour informerat samtliga leverantörer om 
kommande varumärkesförändringar. Därefter skickat ut information och arrangerat säljmöten 
efter att rebrandingarbetet var färdigställt, där agenter och distributörer har haft möjlighet att 
delta. Liksom de två tidigare faktorerna anser många respondenter att de måste fortsätta att 
förtydliga om varför de valde att ändra sitt dåvarande varumärke. Samtliga tre faktorer ämnar 
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till att effektivisera implementeringen av rebrandingarbetet genom att engagera interna och 
externa aktörer, vilket vi ser att fallföretaget inte har lyckats fullt ut med.  
 
Under studien har vi sett att fallföretaget haft en extremt hög ambition inledningsvis, inte 
minst med tanke på framtagningen av den tvåhundra sidiga boken om varumärkesarbetet och 
starka ledarskapet. Däremot har arbetet endast resulterat i ett nytt namn och en ny grafisk 
profil. Bolaget har inte lyckats kommunicera det genomtänkta budskapet och motivet med 
varumärkesförflyttningen varken internt eller externt.  
 
En slutsats som kan dras av vår studie är att WearColours rebranding inte kommer bli lyckad i 
slutändan. De inte har uppfyllt alla kriterier som ramverket rekommenderar ett företag att 
genomföra för att en rebrandingprocess ska få ett framgångsrikt utfall. När Miller, Merrilees 
och Yakimova (2014) konstaterat de möjliggörande faktorerna har det i stor utsträckning 
baserats på multinationella företag inom telekommunikation och finansbranschen. Därav kan 
en alternativ slutsats dras vilket är att detta teoretiska ramverk brister och delvis inte är 
applicerbart för småföretag, på en svensk marknad, i en textil bransch, eller för alla samtliga 
parametrar.  
 
Det är för tidigt att avgöra utfallet och undersöka resultatet av rebrandingresan från Colour 
Wear till WearColour. Därmed blir ett förslag till vidare forskning att mäta resultatet av 
WearColours rebranding för att avgöra till vilken grad den har varit framgångsrik. Vi var även 
begränsade till ett fall, och ytterligare forskning kan därför utföras med flera fall, i en 
jämförande studie av rebranding av småföretag.  Framtida forskning kan också undersöka 
rollen som ambassadörer har när ett företag genomgår en rebrandingprocess, en metod som 
implementerades av fallföretaget men som inte har belysts av tidigare rebrandingforskning. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer med respondenter från fallföretaget. 
 
 Intro/Bakgrundsfrågor 

• Be om kort förklaring av företaget 
• Vad har du för arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
• Hur länge har du haft följande arbetsområde? 
• Har du varit på någon annan avdelning/haft något annat ansvarsområde? 

  
Fas 1. Utveckla varumärkesförståelse bland viktiga aktörer 

• Kan du berätta om bakgrunden till ert beslut att förändra varumärket? (Orsak till 
rebranding, initiativ, motiv) 

• Vilka skulle du identifiera som ledarna i rebranding-processen? (Vilka har haft 
ledande rollerna i rebranding-arbetet. Internt) 

• Har dessa ledare erfarenhet av tidigare rebranding-processer, eller andra engagemang 
inom rebranding? 

• Har ni genomfört någon form av marknadsundersökning för att förstå er marknad? 
(För att urskilja olika uppfattningar av ert varumärke bland era intressenter. Antingen 
bland kunder, anställda eller chefer. Situationsanalys) 
Om ja: 

o Vilka aktörer har ni undersökt? 
o Har detta resultat legat till grund för utveckling av det nya varumärket? 

      Om nej: 
o Har ni genomfört några andra aktiviteter för att få en bättre 

marknadsuppfattning? 
  

Fas 2. Interna aktiviteter för att öka stöd till det nya varumärket 
• Vilka varumärkesegenskaper har ni valt att bevara från det tidigare varumärket? 

(Bevaras kontinuiteten av varumärkets grundbetydelse) 
• Har ni genomfört några interna varumärkesaktiviteter? (Utbildning eller annan 

kommunikation) 
• Hur har chefer och anställda blivit uppmuntrade till att stödja det nya varumärket? 
• Vilken roll har ledarna haft i arbetet att utveckla stöd bland chefer/anställda till det nya 

varumärket? 
  
Fas 3. Implementering av nya varumärket genom ett integrerat program 

• Hur har ni involverat och samverkat olika aktörer i rebrandingarbetet? (leverantörer, 
samarbetspartners, kommunikationsbyråer, kunder, retailers, distributörer etc.),  

• Hur har ni marknadsfört det nya varumärket? Hur har ni arbetat med implementering 
av den nya strategin? (En marknadsföringsstrategi/plan. Reklam, namn, logo, PR, 
försäljning etc.) 

• Hur kommunicerar ni förändringen gentemot olika intressenter?  
• Vilken roll har ledarna haft i arbetet med implementering av det nya 

varumärket/strategin? 
  
Uppföljningsfrågor 

• Är det något ni tycker att vi borde frågat? Något väsentligt att tillägga? 
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8.2 Bilaga 2 – Inbjudan till externa aktörer 
Ett nyhetsbrev som WearColour skickade ut till sina återförsäljare inför säljmöten. 
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8.3 Bilaga 3 – Pressmeddelande 
Pressmeddelande som WearColour publicerade 10 december 2016, i samband med sin 
rebranding. 
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