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Abstract 
 
A brand is a large part of a successful company’s strategy, and it is vital to protect and maintain 

the value of the brand. To create and develop a brand, the company needs a coherent strategy for 

which the brand identity is the core representation of the brand. The brand image represents how 

the customer perceives the brand through its products, services and communication. It is 

therefore important for the company to have a clear picture of what they want to communicate on 

the market, and how they can accomplish that. 

 

A brand is like its surroundings, under constant change, and therefore a company always needs 

to be capable to adapt to be able to grow. The repositioning of a brand can result in an improved 

brand, which is more relevant both from the consumers’ point of view as from the own 

company’s and its competitors’ point of views. It is important that a brand is up to date. 

However, a repositioning of the brand can also come with risks. 

 

We have researched two companies in the fashion- and textile industry – Oscar Jacobson and 

Hemtex. We chose these companies on the basis that they recently repositioned their brands, 

even if the process is not yet finished, and that they practice in the fashion- and textile industry. 

Our study is qualitative and based on interviews with representatives from each company. 

 

We found that the brand identity can be affected by many activities building brand value, in the 

reposition process. Following, the brand image is affected by how well these activities are 

carried out and what outcome they have. The brand image is thus affected of how well and in 

what way, the consumer perceives the new brand identity. 

 

Moreover, we found that the risks with a repositioning of the brand are many and both the 

companies researched faced obvious difficulties already from the beginning of the repositioning.  

 

The researched companies have similar ways of working with the repositioning of the brand. 

However, it is difficult to see any clear results of the changes, since repositioning is a long-term 

process. What are important for the companies are to work consistently to reach the long-term 

goals, and that they are not looking for an easy solution for a short-term growth. 
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Sammanfattning 
 

Ett varumärke är en stor del av företagsstrategin för ett framgångsrikt företag och det är viktigt 

att skydda och bevara sitt varumärke. För att skapa och utveckla ett varumärke krävs en tydlig 

varumärkesstrategi, där den viktigaste delen är varumärkesidentiteten som är riktlinje för 

företagets arbete med varumärket. Varumärkets image syftar på hur konsumenter uppfattar ett 

varumärke genom dess produkter, service och kommunikation. Därför är det viktigt att företaget 

vet vad de vill förmedla till marknaden och hur de ska förmedla det.  

 

Då varumärken är precis som sin omgivning, under ständig förändring, behöver ett företag alltid 

vara förändringsbart för att kunna växa. En ompositionering av varumärkesprofilen kan innebära 

att varumärket förbättras och bli mer relevant gentemot konsumenternas perspektiv, men även 

det egna företagets och konkurrenternas perspektiv. Det är viktigt att ett varumärke upplevs som 

aktuellt, men en förändring av ett varumärke skapar inte bara möjligheter utan även risker.  

  

Vi har undersökt två textil- och modeföretag – Oscar Jacobson och Hemtex. Valet av företag 

grundade sig i att företagen nyligen har genomgått en ompositionering av varumärke, dock 

behöver processen inte vara avslutad, och att företagen var verksamma inom textil- och 

modebranschen. Undersökning är kvalitativ och baseras på intervjuer med en representant från 

varje företag.  

  

Vi fann att varumärkesidentiteten kan påverkas på många olika sätt genom olika värdebyggande 

aktiviteter i ompositioneringen av varumärkesprofilen och att varumärkesimagen följaktligen 

påverkas beroende på hur de här aktiviteterna utförs och vilken effekt de har. Varumärkesimagen 

påverkas således av resultatet av hur bra den önskade identiteten når fram till konsumenten. 
 

Vi fann vidare att riskerna med en ompositionering av varumärkesprofilen är befintliga och båda 

de undersökta företagen har uppenbara svårigheter att tacklas med redan från ompositioneringens 

början.  

 

De undersökta företagen arbetar på liknande sätt med ompositioneringen av varumärkesprofilen. 

Eftersom en ompositionering är en långsiktig process, är det svårt att se ett tydligt resultat av 

företagens respektive förändringar. Det som är viktigt för företagen är att de konsekvent arbetar 

för att nå de långsiktiga målen och att de inte försöker skapa en snabb lösning för en kortsiktig 

ökad lönsamhet. 
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1. Introduktionskapitel 
 

I det här inledande kapitlet kommer vi ge läsaren en introduktion av uppsatsens innehåll. Vi 

kommer att presentera bakgrunden och en diskussion till det problem vi valt att studera och 

utifrån det definiera vår problemformulering och de forskningsfrågor uppsatsen har för avsikt 

att besvara. Vi kommer även ge en beskrivning av uppsatsens syfte, samt behandla de 

avgränsningar som uppsatsen har.  

 
1.1 Problembakgrund 
 

Under mitten av januari 2011 fann vi via mode- och sko branschens facktidning Habits hemsida 

en notis med rubriken ”Dressmann relanseras- med Rolling Stones”.
1
 Artikeln väckte vårt 

intresse då vi ville skriva om ett aktuellt ämne och vi började diskutera kring företaget och de 

planerade förändringarna. Företaget Dressmann kommer under våren 2011 att satsa på 

ombyggnation av butiker, ny kommunikation och profildesignade kollektioner. De här 

handlingarna kan översättas till begreppet ompositionering eller repositionering av 

varumärkesprofilen. När vi förde diskussionerna vidare upptäckte vi att ett antal nordiska textil- 

och modeföretag har genomfört denna typ av förändring under de senaste åren. Indiska 

genomförde en omfattande ompositionering under 2007 då bland annat sortimentet utvidgades, 

nytt butikskoncept togs fram och en slogan lades till i all marknadsföring och kommunikation 

(Fem frågor…., 2007). Under 2008 gjorde även klädkedjan Cubus en större ompositionering. 

Företagets informationschef, Julie Bragli Eckhardt, sa till Dagens Media att ”Cubus förändrar sig 

i takt med att kunderna blir mer trend- och modemedvetna på grund av ökat inflytande från 

utländska kedjor, modemagasin och nätet”.
2
 Oscar Jacobson och Hemtex är två andra företag 

som har genomfört en ompositionering nyligen. Oscar Jacobson har bland annat utvidgat sitt 

sortiment, öppnat sin första flaggskeppsbutik och breddat sin målgrupp. Hemtex har i sin tur 

förändrat sitt sortiment, ändrat logotyp och förändrat sin butikskommunikation.  

 

Begreppet varumärke har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till 1800-talets senare 

hälft, då det utvecklades i USA och Storbritannien. Idag har varumärket en stor betydelse för ett 

företags verksamhet och begreppet tar allt större plats inom företagsekonomisk- och 

managementlitteratur. De teorier som finns behandlar i stor utsträckning hur företag skapar och 

bygger starka varumärken. (Melin, 1999)   

 

Varumärken kan skapas för alla produkter som fysiska varor, tjänster, upplevelser, information 

och idéer. Hedén och McAndrew (2005) beskriver hur varumärket blir ett paraply för företagets 

                                                           
1
 Artikeln “Dressmann relanseras- med Rolling Stones” via Habit’s hemsida, www.habit.se. Publicerad: 2011-01-14, 

Hämtad: 2011-01-16. 
2
 Artikeln “Veckans kampanj: Cubus vill bli trendigare” via Dagens Media, www.dagensmedia.se. Publicerad: 

2008-10-24, Hämtad: 2011-04-30 

 

 

http://www.dagensmedia.se/
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samtliga erbjudanden och därför påverkar allt kring varumärket och konsumentens uppfattning 

om företagets alla produkter. Det vill säga om konsumenten upplever att kläderna från ett 

varumärke har hög kvalitet, kommer troligtvis även sänglinnet från samma märke ha ett högt 

värde i kundens ögon. Varumärkesbyggande är därför ett intressant ämne, då det berör i stort sett 

alla världens företag i dagens samhälle. Även Melin (1999) talar om värdet i varumärket och han 

anser att ett etablerat varumärke är en värdefull tillgång för ett företag.  

 
1.2 Problemdiskussion 
 

Varumärket sägs vara ett företags viktigaste tillgång, och Aaker (2008) beskriver bland annat hur 

varumärket värderas precis som företagets materiella tillgångar. Aaker (2008) visar att 

varumärket kan uppgå till allt från 15 % (Toyota) till 75 % (BMW och Nike) av företagets värde.  

Enligt Aaker (2010) finns det fyra delar som kan öka värdet av varumärket som en tillgång – 

varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer. 

Varje del skapar konkurrensfördelar för företaget och behöver behandlas i företagets 

varumärkesstrategistrategi.  

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Omarbetad version av How brand equity generates value. Aaker, 2010 s.9. 

 

Varumärkeslojalitet är en konkurrensfördel som förstärker varumärkets värde. Anledningar till 

detta är att ett varumärkes värde till stor del bygger på konsumentlojalitet (Aaker, 2010). Lojala 

konsumenter är en hållbar konkurrensfördel av flera olika skäl. Först och främst minskar det 

marknadsföringskostnader då konsumenten redan gjort sitt val av varumärke och inte behöver 

lockas ytterligare. Att få existerande konsumenter att vara nöjda och fortsätta att välja det 

befintliga varumärket är betydligt billigare än att locka nya kunder. På samma sätt skapar lojala 

kunder ett hinder för nya företag på marknaden, då de kommer att behöva lägga resurser på att 

övertyga konsumenten att välja dem framför det varumärke de vanligtvis väljer. Vidare, ger en 

stor bas av lojala konsumenter en bild av varumärket som accepterat och trovärdigt. (Aaker, 

2008) 

 

Varumärkesmedvetenhet ser till styrkan av varumärkets närvaro i konsumentens medvetande 

(Aaker, 2010). En stark medvetenhet om varumärket skapar en igenkänning hos konsumenten 

när varumärket används. Varumärket kan påverka konsumentens uppfattning av en produkt. Det 

här kan tydligt visas när ett företag lanserar en ny produkt, då konsumenten känner igen 

varumärket och på så sätt har en uppfattning om produkten även innan de själva köpt eller använt 
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den (Aaker, 2008). Den högsta framgångsfaktorn för ett varumärke är när det upplevs ha 

dominans på marknaden för den specifika produkten. Ser vi till produkter som Philadelphia 

Cream Cheese, svenska Yes diskmedel och UGG boots är det svårt att komma på ett 

produktsubstitut kopplat till ett varumärke på samma sätt. När ett varumärke väl har dominerat 

en marknad, är det svårt att radera det ur konsumentens medvetande. Detta gör att 

varumärkesmedvetenhet både är en varaktig och hållbar konkurrensfördel. (Aaker, 2008)  

 

Upplevd kvalitet är relaterat till varumärket och värdet av varumärket som en tillgång av flera 

olika skäl. Upplevd kvalitet är en del av ett företags strategi och ibland även en viktig del i ett 

företags affärsidé. Upplevd kvalitet kan definiera den miljö företaget konkurrerar i och företagets 

egen position i den miljön. Exempelvis finns det lågprismärken och i andra änden 

premiummärken. Inom de här kategorierna är den upplevda kvaliteten det som tydligast skiljer 

sig mellan produkterna. (Aaker, 2010) Associationerna förknippade med företaget och dess 

varumärke kan vara avgörande då de reflekterar företagets position och identitet på marknaden. 

En varumärkesassociation kan vara allt som är direkt eller indirekt kopplat till varumärket i 

konsumentens medvetande. Företag vill ha sitt varumärke associerat till något unikt; Volvobilen 

är exempelvis hållbar och säker. (Aaker, 2008) 

 

Den här diskussionen visar således att varumärke är en stor del av företagsstrategin för ett 

framgångsrikt företag och att det är lika viktigt att skydda och bevara sitt varumärke som det är 

viktigt att bygga det. Då varumärken är precis som sin omgivning under ständig förändring, 

behöver ett företag alltid vara flyttbart för att kunna växa. Det är viktigt att ett varumärke känns 

aktuellt, men vid en nödvändig anpassning ökar risken för att varumärket tappar sin identitet. 

(Kapferer, 2008) 

 

En ompositionering är en omfattande handling av förändring för ett företag, då det kan beröra 

stora delar av varumärkesstrategin, såväl som ett företags strategi. Syftet med en ompositionering 

är att påverka konsumenternas bild av varumärket på ett eller annat sätt (Melin, 1997). Det finns 

flera betydande svårigheter vid en ompositionering och det gäller att inte förflytta sig utanför den 

referensram som konsumenterna har gentemot varumärket och företaget, alltså den syn och vad 

kunderna förknippar med företaget idag. För det företag som vill utveckla sitt varumärke är dock 

en ompositionering en stor affärsmöjlighet som kan leda till något nytt och lönsamt då man når 

nya segment. En ompositionering skapar differentiering, klarhet med nytt fokus av varumärket 

både internt och externt. (Uggla, 2006) 

 

1.3 Problemformulering  
 
Huvudfråga: Hur påverkar en ompositionering av varumärkesprofilen företagets varumärke 

med avseende på varumärkets identitet och image? 

 

FF1: Vilka åtgärder är vitala i ompositioneringen av ett varumärke? 

FF2: Vad är syftet med ompositioneringen av varumärkesprofilen? 

FF3: Vad finns det för risker med ompositioneringen av varumärkesprofilen? 
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1.4 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vikten av ett företags varumärke genom att problematisera 

ompositionering av varumärkesprofilen för två svenska företag inom textilbranschen. Vi kommer 

att studera närmare hur olika faktorer av varumärkesbyggande påverkar varumärket och vilka 

syften som finns med att genomföra en varumärkesförändring. Uppsatsen har ett deskriptivt syfte 

att visa varför ett starkt varumärke är ett viktigt verktyg i arbetet att skapa framgångar. Likaså, 

vill vi belysa vilka olika möjligheter det finns när ett företag bygger sitt varumärke och vad det 

kan resultera i. Kontakten med företagen Oscar Jacobsson och Hemtex har en betydande del i 

uppsatsen, då vi kommer att kunna förstå varför företag väljer att ompositionera sig och hur en 

repositionering kan utföras. På samma sätt kan det här understryka ett varumärkes begränsningar 

och möjligheter, i skillnad till de olika varumärkesprofilieringarna. Vidare, kommer vi att kunna 

jämföra de olika företagen och tydligt visa på hur varumärkesprofilen har påverkan på ett 

företags identitet och position på marknaden. På så sätt kommer vi kunna belysa komplexiteten i 

varumärkesbyggande och få en djupare diskussion kring ämnet repositionering.  

 
1.5 Avgränsning  
 
Vi har valt att studera hur en ompositionering av varumärkesprofilen påverkar ett företags 

varumärke ur ett företagsperspektiv. Uppsatsen har begränsats till två mode- och textilföretag 

som nyligen har genomfört en ompositionering. En ompositioneringsprocess är omfattande och 

därför kan inte resultatet av ompositioneringen fastställas fullständigt för företagen i dagens läge. 

Vi har därför valt att utgå från den situation i vilken företagen befinner sig i idag, utifrån den 

empiri vi samlat in.  

 
Studien har genomförts utan ekonomiskt bidrag, och de medel som används finansieras av 

författarna själva. Tidsbegränsning för arbetet med uppsatsen utgörs av kursen Examensarbete på 

15 högskolepoäng, vilket motsvarar en tidsperiod på cirka 10 veckor. 
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2. Metod 
 

I den här delen av uppsatsen får läsaren ta del av de val vi har gjort och se hur vi metodologiskt 

gått tillväga i processen med uppsatsen. Metodkapitlet är en viktig del av arbetet då resultatet 

kan påverkas av vårt val av tillvägagångssätt.  

 

2.1 Forskningsstrategi 
 

Efter grundligt övervägande valde vi att skriva en kvalitativ studie då det ger oss möjligheten att 

få en fylligare beskrivning av fenomenet och en djupare förståelse för vår forskningsfråga. 

Utifrån detta beslut valde vi att samla in vårt empiriska material i form av kvalitativa intervjuer 

och den teoretiska delen i form av litteratur och vetenskapliga artiklar. Det här gjorde vi för att 

uppnå bästa möjliga resultat och samla in den mest relevanta informationen. (Johannesssen 

&Tufte, 2003)  
 
Utifrån erkända teorier och praktiska exempel redogör och analyserar vi för hur två företag 

arbetar med och genomför en ompositionering. Vi har vid skapandet av denna uppsats tagit del 

av teorier för varumärkesbyggande, positionering samt ompositionering. Vi har genomgående 

använt oss av flera källor för att belysa liknande fakta, eller motsättande åsikter.  

 

Vi har använt oss av forskningsstrategin fallstudie, där vi studerar två specifika fall. Utifrån 

flerfallsstudien har vi valt att jämföra två företag; Oscar Jacobson och Hemtex. Den här 

forskningsstrategin har gett oss möjligheten att se likheter och olikheter mellan de två fallen. 

Valet av företag grundade sig i ett strategiskt val, där vi medvetet gjorde ett val utifrån ett antal 

kriterier. Det främsta kriteriet var att företaget i fråga nyligen har genomgått en ompositionering 

av sitt varumärke, dock behöver processen inte vara avslutad. Kriteriet var även att företagen 

skulle vara verksamma inom textil- och modebranschen, då det är inriktningen på vår utbildning. 

Att företagen ställde sig positiva till att delta och bidra med sin kunskap, skapade det slutliga 

resultatet av medverkande. Informanterna från respektive företag valdes genom 

snöbollsmetoden. I det första stadiet beskrev vi vårt ämne för den person som vi först kom i 

kontakt med på företagen och vederbörande rekommenderade sedan den på företaget som bäst 

kunde hjälpa oss. Vi har i och med detta antagit att respondenterna har god kunskap om det ämne 

vi undersöker. (Johannesssen &Tufte, 2003)   

 
2.1.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Information om hur företagen har arbetat med ompositionering har vi fått genom intervjuer med 

anställda på företagen som haft bra insikt i ämnet. Valet av att göra kvalitativ intervjuer grundar 

sig i att det är metoden som är lämpligast då vi ville få djup och informativ data. Våra intervjuer 

var delvis strukturerade, vilket är en intervjuform som syftar till att belysa en rad förhållanden. 

Vi har använt oss av en utarbetad intervjuguide, vilket har betytt att vi behövt en viss teoretisk 

och empirisk kunskap om det fenomen vi studerat. Det har samtidigt varit viktigt att vara öppen 

för nya synvinklar och information som den intervjuade kan bidra med. (Andersen, 1998)  

 

Att vi inte ville påverka våra informanters svar, utan endast få deras synvinkel, var även det en 

anledning till att valet föll på den kvalitativa metoden. Dock finns det även vid kvalitativa 
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intervjuer risk för att relationen mellan intervjuaren och informanten påverkar vilken information 

som erhålls. Genom att ha öppna frågor i intervjun ökade chansen att få oväntade och riktiga 

svar, eftersom informanterna fick svara fritt med sina egna termer. Vi anser att denna metod 

skapat bäst underlag för uppsatsen. (Johannesssen & Tufte, 2003) 

 
2.1.2 Kvalitativa intervjuer med fallföretagen 
 

Vi har genomfört två kvalitativa intervjuer med respondenter från företagen Oscar Jacobson och 

Hemtex. Vi genomförde en kvalitativ intervju som omfattade 50 minuter med Marie Börjesson, 

som arbetar på Oscar Jacobsons marknadsavdelning. Vi genomförde även en intervju med Sanna 

Lindström, klubbansvarig på Hemtex marknadsavdelning, som omfattade 45 minuter. Innan 

intervjuerna skickades en intervjuguide till respektive informant, för att ge respondenten 

möjligheten att förbereda sig och plocka fram användbar information. Intervjuerna genomfördes 

sedan i form av ett samtal med respektive respondent, med intervjuguiden som grund. Båda 

intervjuerna spelades in på ljudfil, med respondenternas tillåtelse, för att vi i efterhand skulle 

kunna göra en korrekt sammanställning av intervjuerna. Det här minskar även risken för 

eventuella antaganden eller felaktiga uppfattningar angående informanternas svar. 

 
2.2 Den kvalitativa analysprocessen 
 
Den kvalitativa analysens främsta kännetecken är att den fokuserar på att undersöka 

sammanhanget och helheten snarare än delarna. Ett annat kännetecken är att den kvalitativa 

analysen inte är sekventiell utan processuell. Det betyder således att insamling och analys av data 

sker samtidigt. Inledningsvis tar insamlingsarbetet störst fokus, men samtidigt som 

undersökningen fortskrider tar analysarbetet över. Det är omöjligt att separera insamlingen av 

data från analysen i en kvalitativ analysprocess. Analysen börjar redan när första intervjun 

påbörjas, då det är ofrånkomligt att fundera över respondentens svar och jämföra den med den 

teoretiska referensramen och egna tankar. (Christensen, L. Andersson, N. Carlsson, C. Haglund, 

L. 2001) 

 

För att det ska vara möjligt att arbeta igenom datamaterialet och identifiera ett sammanhang, 

utgår den kvalitativa analysen från tre överlappande processer: reduktions-, struktur och 

visualiseringsprocess. 
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Figur 2. Den kvalitativa analysprocessen. Christensen et al. 2001 s. 300. 

 

De tre processerna äger rum samtidigt, men reduktions- och struktureringsprocessen överväger i 

analysens inledningsskede och strukturerings- och visualiseringsprocessen i analysens slutskede. 

Analysprocessen börjar med att bryta ned data genom reduktion, varefter det reducerade 

materialet struktureras och skapar ett mönster som förtydligas med visualiseringar som till 

exempel matriser. (Christensen et al. 2001)  

 

Ser vi till den teoretiska referensramen reducerades materialet i ett tidigt skede, där vi beslutade 

vilka ämnen och begrepp som skulle undersökas närmare. På samma sätt valde vi tidigt ut vilken 

litteratur vi skulle behandla i den teoretiska referensramen, dock med några tillägg under 

processens gång för att fylla ut det som saknats. Under reduktionsprocessen transkriberade vi 

även de inspelade intervjuerna och gjorde så att talspråk och upprepningar minimerades. Vi var 

samtidigt noga med att inte förändra respondentens svar utifrån egna tolkningar. Det reducerade 

materialet, både i den teoretiska referensramen och i empirin, strukturerades sedan in i rubriker 

för att skapa ett tydligt mönster. I analysprocessen har vi även gjort datamaterialet mer 

tillgängligt genom visualisering, framförallt med matriser och sammanfattande tabeller, vilket 

allt stöds i modellen ovan av Christensen et al. (2001). 

 
2.3 Undersökningens kvalitet  
 
Kvalitativa data genereras oftast i någon form av fallstudie där en mängd variabler från några få 

enheter studeras. Det är även undersökaren som är mätinstrumentet när kvalitativ data 

analyseras, vilket betyder att begreppen validitet och reliabilitet behandlas annorlunda än för 

kvantitativ analys. (Christensen et al. 2001) 

 

2.3.1 Validitet 
 
Validitet handlar om trovärdighet, det vill säga hur väl undersökningen och dess resultat 

överensstämmer med verkligheten. Detta brukar definieras som intern validitet. Extern validitet 

är istället till vilken grad studien kan generaliseras. I en kvalitativ analys har studien en hög inre 

validitet då den speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Trovärdigheten bedöms efter hur 
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systematisk insamlings- och analysprocessen varit och hur öppen redovisat 

undersökningsprocessen varit.  (Christensen et al. 2001) 

 

Vi har försökt att vara så konsekventa som möjligt i arbetet med våra intervjuer och försökt att 

behandla båda intervjuer på samma sätt. I utformandet av vår intervjuguide, inför de delvis 

strukturerade intervjuerna, använde vi oss av den teoretiska referensramen som i sig är skriven 

utifrån erkända teorier. Vi såg även till att våra intervjufrågor var möjliga att analysera och 

kopplade till varandra med en tydlig helhetsbild. Intervjuguiden såg ut på samma sätt för båda 

intervjuer och vi spelade in intervjuerna för att få med all information utan en subjektiv tolkning. 

Vi har även försökt att redovisa undersökningens genomförande tydligt i metodkapitlet så att 

resultaten är trovärdiga för läsaren. Vi ser därför att vi har en hög intern validitet i uppsatsen. 

Vidare, eftersom vi endast studerat två företag är den externa validiteten – generaliserbarheten - 

inte så hög. Att vi inte har dragit några förhastade slutsatser, men samtidigt lyckats identifiera 

några av de underliggande variablerna i en ompositionering stärker den externa validiteten. (Ibid) 

 
2.3.1 Reliabilitet 

 
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett resultat kan upprepas om undersökningen läggs upp på 

ett likartat sätt igen. Problemet i en kvalitativ analys är först och främst att kvalitativ data 

genereras genom interaktion med andra människor vid ett specifikt tillfälle. På samma sätt är det 

problematiskt att göra en identisk studie då författaren själv är mätinstrumentet och påverkar 

resultatet. (Christensen et al. 2001) 

 

Vi har valt att ha en hermeneutisk vetenskapssyn och är därför medvetna om att reliabiliteten är 

bristfällig. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt i analysarbetet och diskuterat resultatet 

för att vara medvetna om alla möjliga tolkningar. Vår avsikt är att med så hög trovärdighet som 

möjligt presentera den information som är relevant för uppsatsens resultat. 

 

2.4 Källkritik 
 
Efter att ha undersökt vetenskapliga artiklar och forskningsartiklar inom ämnet och funderat 

vilken kurslitteratur som kunde vara viktig i sammanhanget, kom vi fram till vilken litteratur vi 

ville arbeta med. Litteraturen till arbetet har hämtats från Högskolan i Borås bibliotek, alternativt 

har författarna haft tillgång till böckerna sedan tidigare kurser. Vi har granskat de källor vi 

använt och kommit fram till att de är trovärdiga. Att andra studenter och forskare använt sig av 

litteraturen, samt att vissa av böckerna har använts tidigare som kurslitteratur, höjer 

trovärdigheten ytterligare. De vetenskapliga artiklar som har använts kommer från trovärdiga 

vetenskapliga journaler och är aktuella inom ämnet. 

 

Respondenterna från respektive företag valdes genom snöbollsmetoden. I det första stadiet 

beskrev vi vårt ämne för den person som vi först kom i kontakt med på företagen och 

vederbörande rekommenderade sedan den på företaget som bäst kunde hjälpa oss. Vi har bedömt 

att respondenterna har varit kunniga inom området och att de hade kunskapen att svara på våra 

frågor, vilket innebär att de har en hög trovärdighet. Då vi endast intervjuat en anställd från varje 

företag, kan vi inte försäkra oss om hur väl svaren stämmer överens med verkligheten. Eftersom 

företagen valde ut respondenterna och de valda respondenterna har positioner inom företagen 
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som behandlar det aktuella ämnet, anser vi att svaren är representativa. Bakgrundsinformationen 

till företagsbeskrivningarna anser vi vara trovärdiga då vi använt oss av företagens hemsidor och 

information från respondenterna. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenterar vi de teorier vi har valt att använda oss av i uppsatsen. Vi kommer 

att behandla varumärkets identitet, image och position. De är tre begrepp som enligt Aaker 

(2010) förhåller sig till varandra. Avslutningsvis kommer vi gå djupare in på ämnet och 

presentera ompositionering. 

 
3.1 Varumärkesidentitet 
 
3.1.1 Begreppets definition  
 

Identitet är ett begrepp som i vardagsspråket är förknippat med en individ, men Melin (1999) 

förklarar att begreppet även kan användas inom företagsekonomin. För att skapa och utveckla ett 

varumärke krävs en tydlig varumärkesstrategi, där den viktigaste delen är varumärkesidentiteten 

som är riktlinje för företagets arbete med varumärket. Alla företag har en identitet, oavsett om 

den är önskad eller oönskad, vilken återspeglar vad företaget är och vad som gör det unikt 

(Kapferer, 2008). Aaker (2010) definierar varumärkesidentitet, på följande sätt: 

 

Varumärkesidentitet är samlingen av unika varumärkesassociationer som 

varumärkesstrategiker strävar efter att skapa eller bibehålla. De här associationerna 

representerar vad varumärket står för och inbegriper ett löfte till konsumenten. 

 

Det finns dock en fara att se för snävt på begreppet. Omfattningen av det, för att skapa ett starkt 

varumärke, borde vara stort snarare än litet, strategiskt snarare än taktiskt och innehålla både ett 

internt och externt fokus. (Aaker, 2010)  

 

För att definiera företagets identitet tydligt talar Aaker (2008) om att man kan fördela företagets 

varumärkesidentitet i tre delar: 

 

1. Vad varumärket står för 

Första steget vid varumärkesutveckling är att bestämma sex till tolv tydliga egenskaper eller 

associationer som varumärket ska stå för. Från början kan listan göras lång och alla de 

egenskaper som är önskvärda i relation till kund, konkurrenter och företagsstrategin kan ingå. 

Utifrån de olika egenskaperna företaget vill uppnå med sin varumärkesprofil, kan ett antal 

kategorier sammanfattas och skapa en grund för vad varumärket ska stå för. Målet med detta är 

att skapa en profil mot konsument som matchar företagets strategi. (Ibid) 

 

2. Företagets identitet 

Nästa steg är att prioritera vilka delar som är viktigast för företagets varumärkesbyggande. De 

delarna som är viktigast och mest slagkraftiga benämns som identitetens kärnpunkt. Det är de här 

delarna som i huvudsak kommer att ligga till grund för arbetet med varumärket. Övriga 

grundvärderingar benämns som den utvidgade identiteten och hjälper företaget i övrigt arbete att 

definiera varumärkets värderingar och handla utifrån detta. (Ibid) 
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3. Känsla förmedlat av varumärket 

Kärnan av företagets identitet ska visa varumärkets vision. Det kan dock även vara en fördel att 

skapa en känsla som är kopplat till varumärket – en tanke som förmedlar hjärtat av varumärket. 

(Ibid) 

Kapferer (1997) diskuterar även vikten av varumärkesidentitet, men han beskriver istället 

definitionen utifrån sex frågor som ska besvaras, nämligen: 

- Vad är varumärkets vision och mål? 

- Vad gör varumärket unikt? 

- Vilket behov uppfyller varumärket? 

- Vad är varumärkets bestående karaktär? 

- Vilka är varumärkets värderingar? 

- Vilka är symbolerna som gör varumärket igenkännbart?  

 
3.1.2 Varumärket ur fyra perspektiv 
 

Inom den traditionella marknadsföringen anses det att varumärket ska ses som en förlängning av 

produkten, men Aaker (se Uggla, 2006) hävdar att produkten är en av fyra perspektiv som kan 

ses som varumärkets identitet. De andra tre perspektiven är varumärket som; person, 

organisation eller symbol.  

 

Produktperspektivet behandlar associationer till produktens attribut och kvalitet, men kan även 

kopplas till användare, användning och varumärkets geografiska ursprung. 

Personlighetsperspektivet omfattar det som ger varumärket dess karaktär. Exempel på 

karaktärsdrag ett varumärke kan ha är kompetens, ärlighet, sofistikerat eller spännande. Genom 

organisationsperspektivet förmedlar varumärket vilka värderingar företaget står för och vilka 

företeelser i omgivningen som prioriteras av företaget. Det sista och fjärde perspektivet, som är 

varumärket som symbol, handlar om hur varumärkesidentiteten stärks och visualiseras genom 

logotyp, anställdas kläder eller butikslayout. Genom att se varumärket genom något eller flera av 

de här fyra perspektiven kan varumärkesidentiteten bredda positionen. Det ger även möjligheten 

att bygga upp en nyanserad och stark position. (Ibid) 
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Vidare brukar man tala om att varumärkesidentitet består av en kärnidentitet och en förlängd 

identitet, som visas i figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3. The identity structure. Aaker 2010 s. 86. 

 
3.1.2.1 Kärnidentiteten 
 

Den identitet som är kärnpunkten är den tidlösa beståndsdelen av varumärket. Den inre 

identiteten är viktig både för existerandet av ett varumärke och framgångarna för det. Det 

betyder att de associationer som är en del av kärnidentiteten måste vara hållbara och inte troliga 

att skifta när företaget ger sig in på nya marknader eller skapar nya produkter. Varumärkets 

position och således kommunikationsstrategier kan förändras, precis som den förlängda 

identiteten, men kärnidentiteten ska kunna vara konstant genom dessa förändringar. (Aaker, 

2010) 

 

3.1.2.2 Den förlängda identiteten 
 

Den förlängda identiteten ska bestå av delar som skapar en struktur och en helhet. Dessa delar 

ska således komplettera den inre identiteten för att förmedla vad varumärket står för. Kärnan av 

varumärkets identitet är inte tillräcklig för att skapa en detaljerad och fullständig 

varumärkesidentitet, vilket är viktigt för att kunna bestämma kommunikationssätt och så vidare. 

En varumärkespersonlighet är ett bra exempel på en del i den förlängda identiteten som är 

väsentlig. Aaker (2010) förklarar att det är resonligt att säga att en omfattande förlängd identitet 

skapar ett starkare varumärke – det är mer minnesvärt, intressant och kopplat till konsumentens 

verklighet.  

 

3.1.3 Identitetens sex ansikten 
 
Att ha ett starkt och välutformat identitetskoncept är viktigt då ett varumärke måste hålla på lång 

sikt, sända ut sammanhängande signaler och vara realistiskt. Kapferer (2008) har tagit fram en 

modell för att beskriva och fastställa ett starkt identitetskoncept. Modellen är baserad på ett 

psykodynamiskt synsätt där identitet är något som balanserar mellan det statiska, förutsägbara, 
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stabila och något som är föränderligt. Kapferer (2008) talar om att varumärkesidentiteten är 

kopplad till ärlighet mot sitt eget jag och att man måste utgå ifrån sex olika dimensioner: 

 

- Fysik, är hur kunden upplever varumärkets position så som till exempel vad gör 

varumärket, hur ser det ut, vilken färg och funktion har produkten? 

- Relation, är det som binder samman företaget, varumärket och kunden 

- Reflektion, är den målgrupp som företaget anses ha utifrån konsumentens ögon. Om ett 

företag utgår ifrån dessa reflektioner vid positionering ökar risken för att fastna inom ett 

för smalt segment. 

- Personlighet, varumärkets själ som definieras av företaget. Personlighet kan även skapas 

genom en känd person som starkt associeras med varumärket.  

- Kultur, är de värderingar som skapar varumärkets inspiration. Produkten är en 

representation av de värderingarna företaget har. 

- Självbilden, är den kunden vill bli eller framstå som genom att köpa varumärket. Det 

företag som känner till självbilden kan lättare välja rätt position på marknaden.  

 

De sex olika dimensionerna kan ses ur både företagets och konsumentens perspektiv. De tre 

första dimensionerna kallas för de interna dimensionerna, som ger ett större djup och viss 

själviakttagelse, medan de tre följande dimensionerna kallas för de yttre dimensionerna med 

syftet att externalisera varumärket. (Uggla, 2006) 
 

3.1.4 Skapa värde och kommunicera varumärkesidentitet  
 

Melin (1999) diskuterar tre olika faktorer som är viktiga för utvecklandet av ett varumärkes 

identitet; namn, ursprung och personlighet. Att ge sitt varumärke ett bra namn har stor strategisk 

betydelse då företaget måste kunna leva länge med sitt namn. Att namnet sedan har någon form 

av betydelse underlättar för styrningen av identiteten. Att ge varumärket en personlighet gör det 

mer mänskligt och konsumenterna kan lättare associera sig med företaget. Ett varumärkes 

ursprung kan, till exempel, vara dess geografiska, historiska, kulturella, sociala eller ideologiska 

ursprung och har stor betydelse för företagets anseende.  

 
För att skapa ett värde i sitt varumärke är det viktigt för ett företag att förstå vilken betydelse 

varumärket har när konsumenterna genomför sitt beslut i köpprocessen. Målet är att med en stark 

identitet kunna erbjuda kunden en produkt med ett unikt mervärde. Företaget måste väcka 

kundens engagemang. Genom att väcka engagemang kan företaget öka kundens 

varumärkeslojalitet, lågt engagemang är nämligen ofta förknippat med låg lojalitet. Ett högt 

engagemang ska i sin tur minska priskänsligheten hos kunden och på så sätt öka 

varumärkeskänsligheten. (Holger & Holmgberg, 2002) 

Då ett varumärke är det som kunden först tänker på inom en viss produktkategori, har företaget 

en hög grad av varumärkeskännedom. Denna kännedom skapas genom att företaget skiljer sig 

från konkurrenter, samt erbjuder det där extra som gör att priset inte spelar någon avgörande roll 

i konsumentens beslutsprocess. Som nämnt innan spelar emotionella värden en stor roll, men 

även varumärkesassociationer i form av kvalitet, användningsområde, livsstil och ursprung är  

viktiga faktorer för en stark identitet. (Ibid) 
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Holger och Holmberg (2002) talar om hur varumärkets identitet som kommuniceras emot kund 

kan bestå av flera olika delar;  

- Tematisk identitet, som till exempel en slogan  

- Visuell identitet, såsom en logotyp eller förpackning 

- Verbal identitet, där till exempel en känd persons röst används för att kommunicera 

varumärkets identitet 

- Audiell identitet, när en jingel har den avgörande identitetsbetydelsen 

 

Målet är att kombinera alla de olika elementen till en enhetlig bild, men det är vanligt att ett av 

elementen är starkare och på så sätt tydligare identifierar varumärket. Exempel på detta är 

glassbilen vars speciella melodi, audiella identitet, är viktigast, medan för Gevalia är det den 

tematiska identitet som är viktigast med deras slogan ”ett oväntat besök”. (Ibid)  

 

Boatwright, P. Cagan, J. Kapur, D. och Saltiel, A. (2009) diskuterar även vikten av ett företags 

varumärkesidentitet och belyser hur varumärkeschefer, marknadschefer och varumärkesexperter 

alla medger att ett varumärke endast är av värde när det ger mervärde för konsumenten. Att 

uppfylla värde för konsumenten är ett grundläggande mål för ett framgångsrikt företag, ett mål 

som sammanhängande måste driva alla aktiviteter i företaget. Varumärkesidentiteten måste 

således vara sammankopplad till konsumentens behov och vara överensstämmande med 

företagets kapacitet och produkter. Svårigheten för både små och stora företag är att skapa en 

långsiktig varumärkesidentitet som tillfredsställer både nuvarande och framtida kunder, men som 

även överensstämmer med produkternas attribut och kännetecken. (Boatwright et al. 2009) 

 

Boatwright et al. (2009) introducerar en metod för att skapa eller förändra en varumärkesidentitet 

så att den uppfyller konsumentens behov, men samtidigt stämmer överens med företagets 

produkter och tjänster. Metoden består av fyra steg: analys, sammanställning, tolkning och 

genomförande. (Ibid) 

 

1. Analys 

Analysen skapar grunden till processen. Verktyget som används är en metod för att mäta 

möjligheten att skapa värde (Value Opportunity Analysis). Det är ett verktyg för att se vad 

företaget kan erbjuda kunden utifrån vad kunden efterfrågar och utifrån de produkter som 

företaget har eller potentiellt kommer att producera. Resultatet av analysen kommer att visa ett 

antal egenskaper av den nya varumärkesidentiteten. (Ibid) 

 

2. Sammanställning 

Nästa steg är att organisera de egenskaper varumärkesidentiteten ska uppfylla till faktiska 

handlingsmål. Det är viktigt att företagets anställda förstår vad som ska göras och varför, men 

även att de här egenskaperna kan kommuniceras externt genom marknadsföring och så vidare. 

Det slutgiltiga målet är att skapa ett sammanhang som tydligt kommunicerar 

varumärkesidentiteten, skapar mening och djup till identiteten, samt upprättar gränser för vad 

identiteten innebär och vad som måste upprätthållas vid skapandet av 

varumärkeskommunikationen. Resultatet av sammanställningen kan leda till ett budskap som 

sammanfattar varumärket, vilket är den verbala identiteten. (Ibid) 
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Företaget Media Konsumenten 

3. Överföring 

När den verbala identiteten är fastställd är nästa steg att överföra den till förmedlande 

kommunikation för att nå konsumenten. Det syftar till att förmedla den verbala identiteten som 

är fastställd till produkt, marknadsföring och andra viktiga aktiviteter. Boatwright et. al. (2009) 

betonar att den fysiska produkten har blivit en kärnpunkt att förmedla varumärket. Produkter är 

ett kraftfullt sätt att skapa mening, få erfarenhet och skapa en relation till konsumenten. Styrkan i 

att ha en märkesprodukt ligger till grund för sättet att arbeta med att bygga ett varumärke och 

företaget måste inse förmågan att ha produkter som förmedlare av varumärket. Produkten 

kommunicerar inte bara information om varumärket eller associationer med 

varumärkesidentiteten. Interaktionen mellan kunden och produkten låter även konsumenten 

känna tillhörighet och skapa känslor för produkten. Relationen utvecklas med tiden genom fler 

erfarenheter och den fortsatta interaktionen mellan konsument och produkt har på långsikt den 

starkaste och mest värdefulla påverkan på den upplevda varumärkesimagen. (Ibid) 

 

Ett sätt att skapa en produkt som överför varumärket, är att göra en integrerad 

varumärkesidentitets karta. Kartläggningen kan visa överföringen av varumärkesidentiteten till 

produkten genom produktens utseende, form och färg. Vidare, kan det här användas för att 

bedöma hur väl existerande produkter möter varumärkets image och för att utveckla nya 

produkter som uttrycker den rad egenskaper som definierar varumärket. (Ibid) 

 

4. Genomförande 

Det sista steget är genomförandet av identiteten, skapa produkter och tjänster, bestämma 

innehållet i marknadsföring, utbilda personal och så vidare, allt sammanhängande med den 

verbala kommunikationen. (Ibid) 

 
3.2 Varumärkesimage  
 

Varumärkets image syftar på hur konsumenter uppfattar ett varumärke genom dess produkter, 

service och kommunikation. Imagen är resultatet av hur bra identiteten når fram. Därför är det 

viktigt att känna till vad det är företaget vill förmedla till marknaden och hur företaget ska 

förmedla det. Identiteten kodas av företaget genom olika kommunikationsmedel för att sedan 

avkodas av konsumenten och skapa imagen. Dock finns det en del yttre faktorer som kan skapa 

störningar på vägen, nämligen konkurrenter och annat mediebrus. (Kapferer, 1997)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Omarbetad version av Identitet och image varuration. Kapferer 1997 s. 95. 
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Ett varumärkets image kan definieras som varumärkets personlighet med ett antal mänskliga 

egenskaper som associeras med det givna varumärket. Det kan handla om egenskaper så som 

kön, ålder och socioekonomisk situation, men även personliga drag så som trovärdig, kompetent 

och aggressiv. Varumärkets personlighet är både distinkt och hållbart och är därför en viktig 

strategisk konkurrensfördel. (Aaker, 2010) 

 

Precis som en mänsklig uppfattad personlighet påverkas av allt runt den personen, så som 

omgivning, vänner, beteende och utseende, påverkas uppfattningen av varumärkets personlighet. 

Nedan visas faktorer både icke-relaterade och relaterade till produkten, som spelar in i den 

uppfattade bilden av varumärkets personlighet. (Ibid) 

 

        Product-related characteristics Non-product-related characteristics 

        

        Product category 

  

User imagery 

  Package 

   

Sponsorship 

  Price 

   

Symbol 

   Attributes 

  

Age 

   
    

Ad style 

   
    

Country of origin 

  
    

Company image 

  
    

CEO 

   
    

Celebrity endorsers 

  

         

Figur 5. Brand Personality Drivers. Aaker 2010 s. 146. 

 

Produktrelaterade egenskaper kan i huvudsak vara drivande för ett varumärkes personlighet. 

Faktorer som produktkategori, förpackning, pris och produktattribut kan alla påverka hur 

produkten uppfattas av konsumenten och vilka personliga egenskaper som kopplas ihop med 

både produkten och varumärket. Ett lyxmärke som exempelvis Gucci kan ses som välbärgat och 

moderiktigt. (Ibid) 

 

Icke produktrelaterade egenskaper kan även de påverka ett varumärkes förväntade personlighet. 

Associationer med användaren av varumärket kan antingen baseras på den typiska användaren 

eller den ideala kunden som porträtteras i varumärkeskommunikation och så vidare. Detta är ett 

kraftfullt verktyg då användandet av en verklig person minskar problemen med att skapa en 

föreställning av varumärket som kunden vill associera sig med. Sponsorskap av aktiviteter 

varumärket vill förknippas med kan också förtydliga varumärkets personlighet och vad det står 

för. Vidare, har varumärkets tid på marknaden betydelse för hur det uppfattas av konsumenten. 

Det finns en fara att äldre varumärken ses som föråldrade och för äldre personer, medan nya 

marknadstagare har yngre varumärkespersonligheter och attraherar en större målgrupp. 

Användning av en symbol är ett annat icke produktrelaterat sätt, som är både hållbart och 

effektivt, att förhöja varumärkets personlighet och göra varumärket mer tillgängligt för 

konsumenten. (Aaker, 2010) 
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Chernev, Hamilton och Gal (2011) diskuterar varumärket som ett sätt för konsumenten att 

uttrycka sig. De påstår att varumärkesassociationer, särskilt associationer relaterade till 

konsumentens egen identitet, är en alltmer viktig källa till varumärkes värde. Varumärken har 

visats förmedla osynliga aspekter av konsumentens självbild då konsumenter ofta väljer 

varumärken som de anser passa bilden av den image de själva har (Dolich 1969 se Chernev, 

Hamilton & Gal 2011). 

 

3.3 Positionering 
 

Ries och Trout (2001) definierar begreppet positionering på följande sätt: ”Positionering är inte 

vad du gör med en produkt. Positionering är vad du gör med sinnet hos den eventuella kunden”. 

Att idag skapa ett helt nytt varumärke som inte finns i konsumenternas sinnen är näst intill 

omöjligt, men det betyder inte att företaget kan platsa på marknaden. Det gäller istället att 

manipulera det som redan finns i sinnet hos konsumenten och bli det företag som tankarna går 

först till när ett specifikt problem ska lösas. (Ries och Trout, 2001) Nödvändigheten av begreppet 

positionering har Kapferer (se Uggla, 2006) beskrivit som följande: 

 

Positionering är ett nödvändigt begrepp, för det första är alla val jämförbara och det 

är klokt att börja med det område där vi är starkast. För det andra eftersom i 

marknadsföring är perception av verkligheten. 

 

3.3.1 Intern och extern positionering 
 

Ries och Trout (2001) anser att konsumenterna sorterar marknadens olika produkter och 

varumärken utifrån en stege för varje specifik produktkategori. Överst på stegen finns det 

varumärke som i konsumentens medvetande har den starkaste positionen. Det enklaste sättet att 

fastna i huvudet på konsumenterna är att vara först inom sin produktkategori och då automatiskt 

placeras högst upp på stegen. Denna positionering är enlig Melin (1997) varumärkets externa 

positionering, vilket betyder den position företaget försöker skapa för sitt varumärke på 

marknaden. Att skapa motsvarande position inom det egna företaget och hos medarbetarna kallas 

för intern positionering. Det är lika viktigt att medarbetarna är överens om vad varumärket står 

för som det är att konsumenterna ges en klar bild av varumärket. 

 

Ries och Trout (se Kotler, 2003) tar upp ett antal attribut som företaget kan använda för att hävda 

sig gentemot konkurrenterna och för att förstärka sin position av varumärket. Exempel på detta 

är att säga att man är snabbare, bättre, billigare eller har högre kvalitet. Dock anser de att det 

största fokus endast ska ligga på en av dessa attribut för att få störst genomslagskraft. Viktigt att 

påpeka här är att varumärket inte ska vara förskönat och egenskaperna överdrivna då det inte går 

att lura konsumenterna att varumärket är något det inte är.  Treacy och Wiersema (se Kotler, 

2003) delar upp positionering i tre delar; produktledarskap, operativ överlägsenhet och 

kundintimitet. Detta grundar sig på vad konsumenterna föredrar. Vissa kunder föredrar företaget 

med den bästa produkten, andra det företag som är effektivast och snabbast medan det finns de 

kunder som värderar det företag som bäst uppfyller deras efterfrågan och önskningar. Även 

Treacy och Wierseman (se Kotler, 2003) anser att ett företag endast får fokusera på en av de här 

positioneringarna, då det annars kan det bli en mycket kostsamt och komplicerad process.  
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3.3.2 Viktiga faktorer för en framgångsrik positionering 
 

För att kunna genomföra en framgångsrik positionering är det enligt Jobber (2010) viktigt att 

utgå ifrån fyra faktorer som bas; klarhet, konsekvens, trovärdighet och konkurrenskraft. Det 

måste framgå tydligt vilken målgruppen är och vilka differentierade fördelar varumärket har, då 

det annars är svårt att bli ihågkommen. För att kunna tränga igenom det hav av varumärken och 

reklam som konsumenterna utsätts för varje dag, krävs det att företaget är konsekvent med sitt 

budskap i kommunikationen.  Precis som Ries och Trout (se Kotler, 2003) anser Jobber (2010) 

att ett varumärkes position måste vara trovärdigt och överensstämmande med varumärkets 

identitet. Varumärkets position ska kunna erbjuda kunden något som företagets konkurrenter inte 

kan och genom detta skapa konkurrensfördelar.  

 

 

 

Figur 6. Framgångsrik positionering. Egen bearbetning efter Jobber 2010. 
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Enligt Uggla (2006) är det vid positionering av ett varumärke viktigt att ställa sig följande fyra 

frågor: 

 

 För vad ska varumärket positioneras, vilka behov och förväntningar ska tillfredsställas? 

 För vem ska varumärket positioneras, vilka är konsumenterna? 

 För vilket tillfälle ska varumärket positioneras, när används produkten till vardags eller 

fest? 

 I förhållande till vad ska varumärket positioneras, vilka konkurrenter finns på 

marknaden? 

 
3.4 Ompositionering  
 
Ett företags position fungerar inte för alltid. För eller senare måste företaget positioneras om och 

det som framkallar en sådan process kan vara när kunder, konkurrenter, teknik eller ekonomin 

förändras. Vill ett företag inte riskera att tappa marknadsandelar behöver en ompositionering 

genomföras (Kotler, 2003). Förändring har blivit ett sätt för företag att leva vidare (Ries och 

Trout, 2001). Uggla (2006) menar att det är nödvändigt för ett företag att genomföra förändringar 

för att följa med i utveckling. En ompositionering av varumärket kan leda till att varumärket 

förbättras och bli mer relevant gentemot konsumenternas perspektiv, men även det egna 

företagets och konkurrenternas perspektiv (Uggla, 2006). Att göra kortsiktiga förändringar 

orsakar ofta förvirring och diskussioner, vilket kan leda till negativa resultat på lång sikt. Det 

krävs således att företaget ser förändringen ur ett långsiktigt perspektiv. Ries och Trout (2001) 

jämför detta med att navigera ett hangarfartyg: 

 

Changing the direction of a large company is like trying to turn an aircraft carrier. It 

takes a mile before anything happens. And if it was a wrong turn, getting back on 

course takes even longer.  

 

3.4.1 Definition av ompositionering/repositionering 
 

Det finns flera olika definitioner av begreppet ompositionering. Uggla (2006) som använder 

begreppet repositionering istället för ompositionering anser att: ”med repositionering menas att 

någonting tas från en etablerad position i riktning mot något nytt och någonting annat”. Uggla 

presenterar även följande fyra uppfattningar om begreppet ompositionering: 

  

 ”Ompositionering är en förändring, det handlar i princip om att trigga vision, mission och 

värden i en ny riktning som är mer lämpad för varumärket i framtiden” 

 ”Ompositionering handlar i förstahand om att förändra konsumentens perception av 

varumärket” 

 ”Ompositionering bygger på att ändra unika och differentierade associationer med ett 

varumärke i någon riktning, det gäller att ha en balans mellan kategoripartiet och 

differentieringen vid alla ompositioneringsstrategier.” 

 ”Ompositionering är bara ytterligare en i raden av alla dessa marknadsföringsstereotyper 

som på helt onödigt sätt försöker övertyga oss om att konsumera mera” 
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Melin (1997) definierar ompositionering som processen som genomförs när varumärkets position 

inte är tillräckligt stark gentemot konkurrenterna i konsumenternas medvetande. Syftet med en 

ompositionering är således att påverka konsumenternas bild av varumärket. Melin (1997) 

behandlar även begreppet revitalisering som han syftar på att varumärket förändras genom att 

logotypen eller förpackningen ändras, däremot behöver detta inte betyda att varumärkets position 

ändras. Även Aaker (1991) använder begreppet revitalisering och beskriver att när ett 

varumärkes värde har blivit stillastående kan det revitaliseras för att återupplivas. Aaker (1991) 

menar att målet med revitalisering är ökad försäljning som i sin tur ska stärka värdet som kunden 

uppfattar i varumärket. Det betyder oftast en förbättrad produktkvalitet, utökat 

användningsområde, nya marknader, ny och utökad målgrupp, förändrade associationer och 

starkare igenkänningsgrad, samt ökad varumärkeslojalitet. Uggla (2006) nämner även; större 

målgrupp, strävan efter starkare varumärke och utökad marknad som syfte för att genomföra 

förändringar. För det företag som vill utveckla sitt varumärke är en ompositionering en stor 

affärsmöjlighet som kan leda till något nytt och lönsamt då man når nya segment. En 

ompositionering skapar differentiering, klarhet med nytt fokus av varumärket både internt och 

externt. 

 

3.4.2 Nackdelar med ompositionering 
 

Kotler (2003) diskuterar nackdelarna med en förändringsprocess och förklarar att företaget, vid 

en ompositionering, kan förlora de befintliga kunder som varit nöjda med det gamla konceptet.  

Uggla (2006) beskriver även det här som en nackdel och nämner också att om företaget inte kan 

hålla vad de lovar finns risken att företaget tappar trovärdighet och den nya positioneringen 

misslyckas. En ompositionering är även tidskrävande och det tar lång tid innan något resultat kan 

utvärderas. Vidare, kan trovärdigheten för varumärket sjunka då ompositioneringen görs 

tillsammans med en utomstående partner. Sker den här typen av ompositionering blir företaget 

enlig Uggla (2006) känsligare och mer sårbart eftersom varumärket blir beroende av den 

utomstående parten, vars beteende inte kan förutspås eller kontrolleras.  

 

Melin (1997) anser att uppbyggnaden av ett varumärke är en kontinuerlig process och att företag 

bör vara beredda på att omvärlden och konkurrenterna förändras, vilket i sin tur leder till en 

naturlig ompositionering. Aaker (2010) menar istället att en sådan förändring är mycket riskfylld, 

kostsam och kan skada varumärket på långsikt. 

 

3.4.3 Kärnposition och ompositioneringsmodell 
 

För att kunna genomföra en förändring måste det finnas en etablerad position att utgå ifrån. 

Utgångspunkten är där företaget redan står idag, vilken oftast benämns som kärnpositionen. 

Kärnpositionen är en stabil position som ett företag bygger upp och försöker behålla på 

marknaden. Kärnpositionen kan förändas för att företagets erbjudande ska vara relevant och 

intressant på marknaden. Vid en sådan förändring genomförs en ompositionering som en strategi 

för att bevara ett starkt varumärke. De övergripande riktlinjerna för en ompositionering är att den 

måste vara relevant ur kundens perspektiv, utifrån detta behöver det även finnas en koppling till 

användningssituation, attityd och värderingar. (Uggla, 2006) 
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Vid en ompositionering gäller det att inte förflytta sig utanför den referensram som 

konsumenterna har gentemot varumärket och företaget, alltså den syn konsumenten har av 

varumärket idag. Företaget bör inledningsvis ställa sig frågan om man kommer kunna leva upp 

till de nya löftena eller om den nya positionen är ouppnåelig i praktiken. (Uggla, 2006) En 

ompositionering kan göras på flera olika sätt och för att kunna skapa en passande 

ompositioneringsstrategi behöver en analys göras på vilken typ av förändring som ska 

genomföras. Detta har Jobber (2010) tolkat i modellen som följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Egen tolkning av Ompositioneringsmodellen. Jobber 2010 ss. 228-289. 

 

1. Ompositionering av image 

Den första strategin är aktuell när samma produkt och målgrupp behålls, men en förändring av 

varumärkets image ska ske. Vissa produkter används av målgruppen som ett sätt att uttrycka sin 

egen identitet och sociala tillhörighet. Trots upplevd produktkvalitet kan företag misslyckas här 

på grund av att varumärkets image inte är tillräckligt starkt. (Ibid) 

 

2. Ompositionering av produkt 

I nästa ruta vänder sig företaget fortfarande till samma målgrupp som tidigare men produkten 

förändras och detta för att göra varumärket mer attraktivt för den befintliga kunden. (Ibid) 

 

3. Ompositionering av målgrupp 

I tredje rutan behålls samma produkter men företagets målgrupp ändras. I vissa fall finns det 

utrymme för att utöka varumärkets och produktens målmarknad med ett nytt segment 

konsumenter. Ibland kan även hela målgruppen bytas helt mot en annan målgrupp. (Jobber, 

2010) 
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4. Påtaglig ompositionering 

När varumärket förändrar både produkt och målgrupp görs en påtaglig ompositionering. Detta 

sker exempelvis inom innovativt produktutvecklings företag, där den nya produkten ska attrahera 

en annan målgrupp än den gamla. (Ibid)   

 
3.4.4 Ompositioneringsstrategier 
 

Uggla (2006) presenterar tre olika ompositioneringsstrategier; segmentorienterad, 

konkurrensorienterad samt imageförändrande. 

 
3.4.4.1 Segmentorienterad ompositionering 
 

Segmentorienterad ompositionering är enligt Uggla (2006) användbar då företaget vill 

marknadsföra sin produkt mot en ny målgrupp. Målet kan antingen vara att nå ett högre eller ett 

lägre segment både pris- och kvalitetsmässigt. Det finns två välanvända strategier för detta; 

antingen arbetar man med ett nytt individuellt varumärke, alternativt skapar man ett 

dottervarumärke.  Den förstnämnda strategin är oftast använd vid ompositionering mot ett 

exklusivare och högre segment. Strategin med ett dottervarumärke kan användas oavsett vilket 

segment man vill positionera sig emot. Det vill säga om man positionerar sig mot ett högre 

segment där målgruppen vill ha högre kvalitet och är villiga att betala ett högre pris, eller om 

ompositioneringen sker mot ett lägre segment där ett lågt pris prioriteras före kvalitet. Vid 

användandet av den här strategin behåller företaget de redan etablerade 

varumärkesassociationerna för att introducera det nya erbjudandet för konsumenterna. (Uggla, 

2006) Doyle (se Uggla, 2006) har skapat en illustration för segmentorienterad ompositionering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Segmentorienterad ompositionering. Uggla, 2006, s.175. 

 

Marknaden delas in i fyra segment; ekonomi, massmarknad, premium och lyx. De fyra 

segmenten ställs i relation till kvalitet och kostnad. Då en produkt, i detta fall produkt X, hamnat 
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på fel position i relation till kvalitets- och kostnadskrav för marknadssegmentet bör en 

ompositionering göras. I figur 8 har produkt X en högre kostnad än massmarknadsprodukterna, 

men en lägre kvalitet än premium produkterna och har därför fel position. För att ge produkten 

rätt position finns det fyra alternativ: introducera ett nytt varumärke, förändra ett existerande 

varumärke, förändra perceptionerna kring varumärket eller förändra vikten av olika attribut och 

värden. Denna strategi för ompositionering kan även kopplas till hur företag kan positionera sitt 

varumärke genom en utomstående person. Ett exempel är H&M som arbetar med att förändra 

perceptionen av varumärket genom att samarbeta med välkända designers som till exempel Karl 

Lagerfeld. (Uggla, 2006) Till denna ompositioneringsstrategi finns det koppling till hur företag 

positionerar sitt varumärke med hjälp av en person. Aaker och Shansby (1982) nämner den här 

typen av positionering och beskriver hur det i kosmetikbranschen är vanligt att företag använder 

sig av en modell eller personlighet vid marknadsföring som de vill att kunden ska associera 

varumärket och produkten med.  

 

3.4.4.2 Konkurrensorientera ompositionering 
 

Konkurrensorienterad ompositionering går ut på möjligheten att vända konkurrenternas styrkor 

till svagheter. Det här är en av de mest klassiska strategierna för ompositionering. 

Konkurrenterna försvagas och misskrediteras så att de försvinner från konsumenternas 

medvetande. Den här strategin är en taktisk nivå av marknadsföring och handlar ofta om att 

svärta ner motståndare med reklam som blottar svagheter och sprickor i deras strategi. Strategin 

ses av många som oetiskt, men Uggla (2006) påstår att bland annat Riese & Trout och Kotler är 

tänkare som har ompositionering av konkurrensen som ledmotiv och ser det som ett nödvändigt 

ont i ett överkommunicerat samhälle. (Ibid) 

 
3.4.4.3 Imageförändrande ompositionering 
 

En imageförändrande ompositionering är effektiv när företaget vill förändra varumärkets image 

och nå ett högre, mer attraktivt, marknadssegment. Grundanledningen till att en image behöver 

förändras beror i flesta fall på att konkurrensen är extrem. Det finns två vägar att gå, antingen 

förändrar man sin image på egen hand. Det andra alternativet är att arbeta tillsammans med ett 

annat varumärke som redan har den önskvärda positionen. På egen hand kan det vara svårt och 

nästan omöjligt att förändra sin image, men det beror stor del på vilken produktkategori man är 

verksam inom. Imageförändring handlar till stor del om att revitalisera kärnvarumärket för att 

göra det mer städat och anpassat i konsumenternas ögon. Även i detta sammanhang kan man tala 

om H&M, då de på egen hand hade kunnat få trovärdighet i en H&M premium linje, men istället 

väljer att använda sig av välkända designers som har trovärdighet och globalt erkännande i 

premium segmentet. (Ibid) 
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4. Resultat av den empiriska undersökningen  
 
I det här kapitlet redogörs resultaten från de empiriska undersökningarna. Vi har valt att 

presentera företagen genom att inleda med en kort företagsinformation, för att sedan beskriva de 

intervjuer vi har genomfört med respektive företag. 

 
4.1 Oscar Jacobson 
 

Här kommer läsaren att få ta del av en företagsbeskrivning av Oscar Jacobson där vi bland 

annat presenterar företagets historia och sortiment. Vi presenterar även den empiriska 

undersökningen i form av en intervju med Marie Börjesson, marknadsansvarig på Oscar 

Jacobson. Den empiriska undersökningen begränsar sig till konfektionsdelen och behandlar 

således inte hela Oscar Jacobson Retail. 

 
4.1.1 Företagsbeskrivning 
 

Oscar Jacobson är ett svenskt designföretag som grundades i Borås år 1903, då som ett 

familjeföretag. År 2008 såldes företaget och blev en del av Oscar Jacobson Holding AB där 

Oscar Jacobson Corporate, som främst arbetar med arbetskläder och Oscar Jacobson Retail, som 

driver de egenägda butikerna, ingår.
3
 Under 2008 anställdes fyra nya personer i ledningen för att 

skapa ett nytt Oscar Jacobson. De som anställts kommer alla från företaget Tiger och har intagit 

positionerna som VD, produktionschef, designchef och ekonomichef. Företaget har idag mellan 

30-40 anställda.
4
 

Företagets kollektioner säljs främst i europeiska länder, men även i övriga delar av världen. De 

har både en konfektionsdel och en golfkollektion, där konfektionsdelen främst säljs i Sverige, 

Norge och Finland, men även Singapore och Malaysia.
5
 

 

4.1.2 Marknadsansvarig Oscar Jacobson 
 
Oscar Jacobson har varit ett företag i förändring sedan de nya ägarna, riskkapitalisterna Valedo, 

tog över företaget 2008. Tidigare var Oscar Jacobson ett familjeföretag med locket på och Oscar 

Jacobsons marknadsansvarig, Marie Börjesson (120411), beskriver en stiltje i byggandet av 

varumärket. Hon förklarar att man var rädd att förlora det som var. I och med ny ägare och ny 

organisation, fick företaget nya mål i sikte. Riskkapitalbolaget bestämde sig för att investerar för 

att ta varumärket till en högre nivå och att göra bolaget mer lönsamt. De såg att en dubblad 

omsättning var en möjlighet och började därför arbeta mot det målet. 

Marie Börjesson förklarar att företaget började sin ompositionering med att skapa en helt ny 

kommunikationsstrategi. Den befintliga varumärkesstrategin fungerade bra och företaget ansåg 

att den inte behövde kasseras utan snarare byggas vidare på. Oscar Jacobson gjorde en 

genomgång av varumärket och dess positionering och satte därefter mål vart de ville befinna sig 

                                                           
3
 Information hämtad från Oscar Jacobsons officiella hemsida, www.oscarjacobson.com, Hämtad: 2011-04-18 

4
 Intervju med Marie Börjesson, Genomförd: 2011-04-12 

5
 Ibid 

http://www.oscarjacobson.com/
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efter ompositioneringen. I sin strategi bestämde sig företaget för att arbeta med tre värdeord; stil, 

personlighet och arvet. De här orden är grundstenar i allt Oscar Jacobson gör - kollektioner, 

kommunikation, bildmaterial, hur fotograferingarna går till och så vidare. Arvet var det de gamla 

ägarna var rädda skulle stjälpa varumärket, då det kan associeras med gammalt och gubbigt. 

Börjesson förklarar dock att Oscar Jacobson idag ser att arvet de har ligger helt rätt i tiden och 

har istället beslutat att använda sig av det ett steg längre i sin kommunikation. 

 

4.1.2.1 Förändrad kommunikationsstrategi 
 

Internt kommer Oscar Jacobson arbeta med något de kallar OJ Academy. Det handlar om att 

utbilda all personal om vad som är viktigt för företaget, men också att alla vet vad alla gör och 

varför. Vidare kommer företaget att externt arbeta med OJ Academy, för att ge återförsäljare och 

personal i de egna butikerna en bra kunskap om företaget och dess sortiment. All personer som 

arbetar med Oscar Jacobson ska således veta varför företaget är bäst på vad de gör och kunna 

förmedla det till konsumenten. 

 

Ser vi till de kommunikationskanaler Oscar Jacobson använder sig av, har även det förändrats 

och utvecklats. Tidigare arbetade företaget mest med modepress som King och Cafe. Idag 

arbetar Oscar Jacobson mycket mer med tidningarnas webbredaktioner. De har även utvecklat 

sina samarbeten och arbetar exempelvis med en sida som heter Manolo, som Börjesson beskriver 

som nördigt herrmode. Börjesson förklarar att det är viktigt för Oscar Jacobson att finnas på plats 

och kommunicera varumärket mer effektivt. Vidare, har Oscar Jacobson börjat arbeta mer med 

stadspress så som Dagens Industri och kommer att jobba mer med dem under hösten. Marie 

Börjesson menar att företaget försöker att komma närmare kunden genom att synas oftare och på 

fler ställen. Fortsättningsvis, kommer företaget att utveckla sin hemsida och arbeta med fler 

social medier så som, facebook och twitter. 

En annan del av Oscar Jacobsons förändrade kommunikationsstrategi är sponsring. Företaget har 

sedan länge sponsrat Ryder Cup, en lagtävling i golf som spelas vartannat år mellan USA och ett 

lag med spelare från de Europeiska länderna. Börjesson förklarar att golf är en värld av sponsring 

och att företaget ser det som en väsentlig del för att marknadsföra sin golfkollektion. För OJ 

Man, konfektionsdelen, har företaget även här börjat med sponsring. De har bland annat sponsrat 

programmen ”Boston Tea Party” med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, ”Solsidan” och 

”Master Chef”. Vidare sponsrar företaget artisterna Mando Diao och The Moneybrother med 

kläder och även profilen Niklas Engsäll som är vän med kronprinsessan Viktoria. Än så länge är 

det här arbetet inget som har blivit uppmärksammat, eller som Oscar Jacobson berättar om. 

Marknadsansvarig förklarar istället att företaget ser på det så att om de i Mando Diao talar gott 

om sina Oscar Jacobson-kavajer, kommer det att generera något positivt för företaget.  

I sitt fortsatta arbete att nå ut med varumärket ska Oscar Jacobson öppna sin första 

flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i Stockholm inom en snar framtid. Företaget anser att de 

genom en helt egen butik, som inte är kopplad till eller anpassat för en galleria, kan skapa en 

direkt kommunikationskanal till konsumenten. Börjesson berättar att det är den direkta dialogen 

med slutkonsumenten som företaget saknar och att Oscar Jacobson har som målsättning att 

öppna 7-10 butiker inom de närmsta 4-5 åren. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Golf
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
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4.1.2.2 Förändrat sortiment 
 

Förändring av sortiment och utvecklandet av nya kollektioner har varit en viktig del i Oscar 

Jacobsons ompositionering. Företaget har velat göra en successiv förändring för att inte förlora 

sina tidigare lönsamma kunder, samtidigt som de har eftersträvat en betydligt högre modegrad. 

För att lyckas med det har företaget skapat olika kollektioner som både breddar sortimentet och 

skapar ny uppmärksamhet kring företaget.  

 

Den ena kollektionen företaget producerat är baserat på ett samarbete med Loro Piana, en av 

världens mest välrenommerade ullproducenter. Genom att skapa en premiumkollektion har 

företaget kunnat visa sin kunnighet och vidare förädla företags arv. I den nämnda kollektionen 

har Oscar Jacobson gjort sitt bästa från alla synpunkter. Det handlar om en kollektion i finaste 

material, handsytt och full kanvas. Av de här anledningarna har den här kollektionen även varit 

lätt för media att använda sig av och företaget har fått mycket uppmärksamhet i press. Marie 

Börjesson förklarar att samarbetskollektionen har varit ett bra sätt för kunderna av få upp ögonen 

även för företagets övriga kollektioner, då även de associeras med samma kunnighet och kvalitet. 

 

I sin nya sortimentstrategi introducerade Oscar Jacobson även ett nytt koncept som kallas för 

Sartorial Leisure hösten 2010. Kollektionen med workwear-influenser, tvättade tyger och helt 

omkonstruerade kavajer, syftar till att ha ett bredare användningsområde och således 

tillfredsställa fler av konsumentens behov. Även i det här fallet talar marknadsansvarig Marie 

Börjesson om nya marknadskanaler och kommunikationsmöjligheter tack vare den nya 

kollektionen. Framförallt har Oscar Jacobson lyckats att sälja sin kollektion till nya handlare med 

ett modernt sortiment, så som Nitty Gritty och Hugo. Det är dock inte bara Sartorial Leisure som 

säljs, utan även baskollektionen har en ökad försäljning. Börjesson förklarar att köparna som har 

sett modevisning för Sartorial Leisure-kollektionen snarare väljer att köpa mycket ur 

baskollektionen. Det här hade dock aldrig varit möjligt utan det nya konceptet som dragplåster.  

 

Marknadsansvarig Marie Börjesson beskriver hur företaget har haft många diskussioner om att 

utöka sitt sortiment vidare med produktgrupper som väskor, skor, damkläder och så vidare. Hon 

förklarar även att företaget inte har valt att starta några liknande projekt då de vill att allt inom 

företaget ska hänga ihop, samtidigt som de vill ha den kunskap som krävs för att göra produkten 

bra. En produktgrupp företaget dock valt att producera är en glasögonkollektion, något som har 

tydligt samband med företagets resterande sortiment. 

 

4.1.2.3 Oscar Jacobsons positionering idag 
 

Trots nya kollektioner, inklusive en premiumkollektion, har Oscar Jacobson över lag sänkt 

priserna tack vare en effektiviserad produktion. Plaggen har även blivit billigare då företaget har 

blivit bättre på att anpassa sig efter kundens kvalitetskrav. Hornknappar till en bomullskavaj är 

exempelvis inte nödvändigt. Företaget har i sin ompositionering även valt att höja modegraden 

rejält. På så sätt har Oscar Jacobson fått fördel mot varumärken som Tiger och Boss. Varumärket 

är enligt Marie Börjesson mer ”top-of-mind” och ompositioneringen kan illustreras i 

nedanstående figur, se nästa sida. 
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Figur 9. Oscar Jacobsons ompositionering.  

 

Matrisen är baserad på två axlar, på den ena axeln modegrad och på den andra axeln kvalitet. 

Oscar Jacobson (OJ1) ansåg att de tidigare låg under medel på modegrad och var den som hade 

bäst kvalitet. Konkurrenter som Boss, Tiger och Ralph Lauren låg högre på modegraden men 

lägre kvalitet. I den här ompositioneringen ville Oscar Jacobson (OJ2) flytta sig mot en betydligt 

högre modegrad, men fortfarande behålla en bra kvalitet.  

Oscar Jacobson vill idag vara det första valet för den moderna mannen som är tillräckligt mogen 

för att våga ha en personlig stil, men ändå ung nog att vara intresserad av mode och det som 

händer i omvärlden. Marie Börjesson beskriver att Oscar Jacobsons idealkund har en mental 

ålder på 35-40, men kan ha vilken faktisk ålder som helst.  

 

I undersökningar som Oscar Jacobson har gjort, kan företaget se att den äldre 

målgruppen/kunden tidigare associerat Oscar Jacobson med kvalitet och ett svenskt varumärke 

med tradition. Efter ompositionering tror marknadsansvarig att den uppfattade identiteten kan ha 

utvecklats även till att kunden ser ett mervärde för sina plagg i och med den ökade publiciteten. 

Den yngre kunden har tidigare uppfattat Oscar Jacobson som gubbigt, vintage-trenden till trots. 

Efter ompositioneringen ser dock företaget en yngre kund som har öppnat ögonen för 

varumärket. Den positiva uppmärksamheten har inte riktigt landat än tror Börjesson, men det 

finns en stor potential i den yngre kunden som företaget kommer att jobba vidare på att utöka i 

sin strategi. 

 

Fortsättningsvis behöver Oscar Jacobson bli bättre på att visa vad de är duktiga på och vad de 

kan göra. Marie Börjesson ger exempel på när företaget Morris ökade sin försäljning när tweed-

kavajen blev en stor trend. Hon förklarar att i dagsläget hade Oscar Jacobson haft möjligheterna 

att ta 50 % av försäljningen av alla tweedkavajer, men innan ompositioneringen var företaget 

inte tillräckligt uppdaterade i passform, trender och kommunikation. 

 
 
 

Modegrad 

Kvalitet 
OJ1 

OJ2 

HB 

TI 

RL 
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4.2 Hemtex 
 

Här kommer läsaren att få ta del av en företagsbeskrivning av Hemtex där vi presenterar 

företagets historia och nuvarande organisation. Vi presenterar även den empiriska 

undersökningen i form av en intervju med Sanna Lindström, klubbansvarig på Hemtex. 

 
4.2.1 Företagsbeskrivning 
 
Hemtex grundades 1973 och betraktar sig idag som Nordens ledande detaljhandelskedja för 

hemtextilier. I dagsläget har Hemtex 179 butiker i Norden, varav 142 i Sverige. Under 2010 

stängdes 35 butiker, men försäljning från den egna webbshopen påbörjades.  

Hemtex är moderbolaget i en koncern som även består av dotterbolag i Finland, Danmark, Norge 

och Shanghai samt bolaget Hemtex Finans AB. Företagets huvudkontor ligger i Borås, där 

bolagets ledning sitter men även avdelningar inom inköp, marknad, försäljning, etablering, 

butiksdrift, ekonomi, personal, IT och logistik. 

Hemtex vision ”Inspiration och förnyelse till alla hem” är ledstjärnan för företagets utveckling 

och syftar till att butikerna ska inspirera och väcka kundernas lust att förnya sitt hem. Vilket i sin 

tur kräver att Hemtex ständigt förnyar sitt sortiment, butikskoncept och säljande exponering. 

Hemtex affärsidé lyder på följande sätt: 

Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalitet och service till ett 

överraskande bra pris.
6
 

 

4.2.2 Kundklubbsansvarig Hemtex 

 

Hemtex har under 2010 genomfört en ompositionering som bland annat inneburit en förändrad 

logotyp, förändrat sortiment och ett nytt sätt att arbeta med kommunikation mot konsumenten. 

Hemtex såg flera anledningar till ompositionering. Framförallt var det en negativ 

resultatutveckling och en otydlig och icke önskad varumärkesposition som var de största 

anledningarna.  

 
4.2.2.1 Förändringar i arbetet inom organisationen 
 

Kundklubbsansvarig Sanna Lindström (150411) beskriver hur företaget tidigt började 

kommunicera ompositioneringen internt och många var delaktiga i att ta fram vad det var för 

problem företaget hade. Ompositioneringen har således varit ett gemensamt arbete och Hemtex 

har valt att involvera så många inom personalen som möjligt för att skapa ett nytt engagemang 

för företaget. Förutom det interna arbetet har Hemtex jobbat ihop med ett antal externa 

specialister. När företaget jobbat fram i vilken riktning de vill gå och vilka mål de vill nå, 

presenterades ompositioneringen även för butiksledet. Butikskommunikationen är en väsentlig 

                                                           
6
 Information hämtad från Hemtex officiella hemsida, www.hemtex.se, Hämtad: 2011-05-04 
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del i förändringen och inför lanseringen av det ”Nya Hemtex” 26 augusti 2010, samlades 

personalen och alla butikschefer för att ta del av planerna.  

 

Ompositionering har krävt flera förändringar inom organisationen. Lindström berättar att alla 

funktioner har påverkats då allt hänger ihop. Det är således ingen enskild del av företaget som 

har förändrats. Det handlar om allt från hur Hemtex vill att alla anställda ska jobba, till logistik 

och marknad. I butik exempelvis, fokuserar Hemtex idag mer på aktiv försäljning än tidigare, 

vilket i sin tur krävt nyrekrytering av butikspersonal utifrån en annan profil, där HR-avdelningen 

har haft ett viktigt ansvar. Förändringar i hur företaget arbetar med sina logistiksystem betyder 

även en utveckling som IT-avdelningen påverkats av. Här arbetar företaget med att minska långa 

ledtider och effektivisera värdekedjan. I textil- och modebranschen handlar det mycket om att 

lyckas få ut rätt varor till rätt butik i rätt tid. I den här processen arbetar även Hemtex med 

kommunikation med butikerna, där personalen möter många kunder varje dag och är det 

viktigaste mediet, enligt Sanna Lindström.  

För att kunna öka lönsamheten vill Hemtex, förutom en ny position på marknaden bli bättre på 

att ta vara på sina kunder. Hemtex har satt upp ett antal mål som de vill arbeta efter och uppnå i 

framtiden. Först och främst vill företaget bli den moderna fackhandeln inom hemtextil. Det här 

ska uppnås genom att fokusera på sortimentsledarskap, erbjuda moderna kvalitetsprodukter och 

tillhandahålla marknadens bästa service. Vidare, vill företaget ha en stark konkurrensfördel 

genom att erbjuda tydliga och unika erbjudanden som ger kunden den bästa köpupplevelsen. Alla 

förändringar måste gå hand i hand, poängterar Lindström. 

 
4.2.2.3 Förändrad identitet  
 

När Hemtex gjort varumärkesmätningar har ”REA” varit det första många konsumenter 

associerat med varumärket. Det är oundvikligt att ett företag inom detaljhandeln måste ha någon 

form av rea, det handlar dock om att skapa ett tydligare budskap av varumärket så att företaget 

inte associeras med en aktivitet så som rea, förklarar Lindström. I början av ompositioneringen 

valde Hemtex att göra en undersökning hur företaget upplevs av sina tidigare kunder. Det har 

funnits ett behov hos Hemtex att få in kunddata och lära av kunderna i hela processen förklarar 

Lindström. Det som kunden associerade med varumärket Hemtex, kan delas upp i positiva, 

neutrala och negativa associationer. 

Positiva: Mjukt, mysigt, färg, ombyte, fint och hemtrevligt. 

Neutrala: Kudde, tyg, handduk, lakan och gardin  

Negativa: Syslöjd, omodernt, tråkigt, gammalt, farmors gardiner och konstigt  

När Hemtex har undersökt sin målgrupp har de använt sig av en klassisk uppställning, där man 

delar in kunderna i ett hjul. Utifrån hjulet upptäckte företaget att de var väldigt starka i den 

gruppen som tycker att trygghet och tradition är viktiga faktorer. En generell kund på Hemtex är 

således 50+, som tycker att tradition och trygghet är viktiga värderingar och som söker ett 

varumärke som har tradition, erfarenhet och historia. Hemtex önskade att flytta sig uppåt i hjulet 

och istället sikta på en kund som är mer inriktad på självuttryck och image. Den här målgruppen 

anser Hemtex har en mentalålder på 30-45 år och den har personliga egenskaper som nyfikenhet, 

förändringsbenägen, viljestark och har starka värderingar. Den här målgruppen söker även 
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varumärken som är aktiva, närvarande och som speglar deras personlighet. Det här målet ställer 

helt andra krav än tidigare på vad Hemtex levererar. 

Hemtex har närmare undersökt vad kunderna har för drivkrafter. De tittade framförallt på den 

nya kundgruppen och vad som driver volymer hos dem. De ville således ta reda på vad som får 

konsumenten att köpa många heminredningsartiklar och vad som gör kunden priskänslig. 

Lindström sammanfattar de faktorer som främst är volymdrivande respektive prisdrivande enligt 

nedan: 

 

Volymdrivande 

- Det ska vara roligt att handla 

- Det ska finnas ett bra sortiment 

- Det ska vara attraktiva priserbjudanden och kampanjer 

- Man ska få inspiration  

 

Prisdrivande 

- Kvalitetsprodukter 

- Tydliga fördelar  

- Ofta positivt överraskad 

- Prisvärda produkter 

 

4.2.2.2 Förändrad kommunikation 
 
För att skapa ”Nya Hemtex” har företaget samarbetat med flera företag i arbetet med företagets 

identitet, grafiska profil och marknadsföring. En del i det här arbetet har varit att skapa en ny 

logotyp. Lindström förklarar att logotypen, liksom förändringarna i hela den grafiska profilen, 

har varit en viktig del för att skynda på ompositioneringen och skapa en attitydförändring. På 

samma sätt som förändringen får konsumenten att se att något händer, är det även en viktig 

aspekt internt. Den nya loggan markerar att något gammalt överges och att något nytt väntar.  

 

På samma sätt som den grafiska profilen har varit viktig för att markera Hemtex 

ompositionering, den nya butikskommunikationen har spelat stor roll för att förmedla 

varumärkets nya position. Kunden måste få samma upplevelse i butik, som den nya 

marknadsföringen förmedlar, vilket ställer höga krav på en sammanhängande 

kommunikationsstrategi. Det nya konceptet lanserades och till en början utformades tre butiker i 

Sverige till pilotbutiker för det nya butikskoncptet, medan övriga butiker endast genomgått en 

mindre omfattande förändring. Företaget arbetar i butikerna även med månadsteman för att på 

olika sätt kommunicera med kunden. Varje tema ska huvudsakligen hämta kraft ur ett 

designtema och en produktgrupp. 

 

Fortsättningsvis har Hemtex arbetat med relationsmarknadsföring tillsammans med företaget 

Smicker, som är specialister på relationsmarknadsföring, för att stärka sin varumärkesidentitet. 

En viktig del i arbetet med den nya kommunikationen har varit arbetet med kundklubben, en 

kommunikationskanal där Hemtex sett en stor potential. Företaget har försökt att arbeta utifrån 

vart kunden befinner sig på en individuell nivå. Om en kund flyttar, till exempel, kan Hemtex gå 

ut med ett flytterbjudande och så vidare. Sanna Lindström berättar att de redan kommit längre än 
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vad de räknat med. Framförallt har Hemtex bättre lyckats förstår hur deras kunder agerar, vad de 

köper och vad de tycker om och inte tycker om.  

Vidare, jobbar marknadsavdelningen mycket mer med varumärkesbyggande och företaget har 

tagit fram en strategi för sociala medier för att kunna upprätta en tydlig och enhetlig 

kommunikation mot konsumenten. Den reklam som skickas ut har fått en ny skepnad och 

webben har fått en utökad roll. I samband med lanseringen har företaget även använt sig av breda 

medier som TV och i perioder jobbar Hemtex med dagspress, populärpress och så vidare. I 

arbetet med att utveckla webben som kommunikationskanal och har Hemtex samarbetat med 

företaget 24HR. Sanna Lindström poängterar vikten av att ta hjälp i arbetet med 

ompositioneringen på de punkter företaget behövde, så att de inte skulle fortsätta arbeta utifrån 

vad de trott varit rätt tidigare. Inom områden som Hemtex saknat kompetensen, arbetar företaget 

nu med att lära av de som har denna kompetens.  

 
4.2.2.4 Förändrat sortiment 
 
En stor del av företagets arbete med ompositioneringen är den förändrade sortimentstrategin. 

Tillsammans med Hemtex har Stockholms Design Lab var inblandade i framtagningen av det 

nya sortimentet, vilket är uppdelat på tre teman för att tillgodose olika stilar. De här temana 

ligger även till grund för Hemtex uttryck. De tre stilarna är: 

 

- Scandinavian, en stil som står för skandinavisk enkelhet och är klassisk i sitt uttryck. 

- Heritage, en ombonad stil där inspiration hämtas från det egna arvet blandat med 

inspiration från romantiska trädgårdar och New England-stil. 

- Contemporary, en stil som speglar en stark trend som ligger i tiden. Det kan vara ett 

samarbete med en extern designer eller varumärke.  

 

Sortimentet är indelat i fyra produktområden: 

 

- Bada, allt för badrummet i form av exempelvis handdukar, badrumsmattor och 

duschdraperier. 

- Äta, allt för köket och matsalen i form exempelvis av dukar, tabletter, löpare och 

kökshanddukar. 

- Sova, allt för sovrummet i form av exempelvis kuddar, täcken och sängkläder.  

- Umgås, allt för vardagsrummet i form av prydnadskuddar och gardiner. 

 

Hemtex vill framförallt skapa ett bättre sortiment. Det finns ett stort behov av att testa saker och 

att ta in produkter som möjligen inte har en stor försäljning, men som däremot signalerar något 

identitetsmässigt. Lindström beskriver även att inköpsavdelningen arbetar mer med att hitta rätt 

typ av artiklar för den nya målgruppen och lägger mycket tid på att hitta och välja trender att 

följa och utveckla mer kommersiellt. 

 

4.2.2.3 Hemtex positionering idag 
 
Kunden har varit en viktig del i Hemtex ompositionering, då ett av målen har varit en ökad 

lönsamhet. Hemtex nya kund är en medveten och självständig kvinna som är intresserad av sitt 

hem och månar om detaljer. Hon tycker att heminredning är viktigt och hon ser heminredning 
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som en reflektion av sig själv. Hon är beredd att betala lite mer för bra kvalitet, så länge det 

upplevs som prisvärt. Kunden gillar mode och följer trender och hon är engagerad och 

intresserad, öppen för andra kulturer och har en humanistisk grundsyn. Sanna Lindström 

förklarar att de flesta som jobbar på Hemtex huvudkontor kan se att de tillhör den här gruppen 

idag. Hemtex designar inte längre produkter för en för företaget okänd tant.  

 

Hemtex är medvetna vilken position de hade på marknaden innan ompositioneringen och vilken 

position de vill ha. Det här kan illustreras med en matris. Matrisen är baserad på två axlar, på den 

ena axeln modegrad och på den andra axeln pris. Hemtex ansåg att de tidigare låg under medel 

på modegrad och under medelgrad på pris, medan konkurrenter, så som Åhléns, låg högre på 

modegraden och högre på pris. En annan konkurrent, IKEA, ligger högre på modegrad men lägre 

på pris, liksom JYSK som har en lägre modegrad och ett lägre pris. I den här ompositioneringen 

ville Hemtex flytta sig mot en betydligt högre modegrad, men fortfarande inte höja sin prisnivå 

lika mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 10. Hemtex ompositionering. 

 

Hemtex har den största marknadsdelen av hemtextilmarknaden, men har varit passiva i jämfört 

med konkurrenterna innan ompositioneringen. Istället för att se vad konkurrenterna gör vill 

företaget, med sin ompositioneringen, ta en marknadsledande roll för hemtextil i Sverige. 

Företaget säljer mest textilprodukter som enskild aktör och borde enligt Lindström ha drivit 

marknaden. Lindström berättar att Hemtex vill dominera marknaden och att det är i den 

riktningen de försöker gå idag.  

Hemtex ser dock att det inte är enkelt att bli marknadsledande över en natt och att det kräver en 

konsekvent och långsiktig strategi för att kunna lyckas med ompositioneringen; Hemtex måste 

leva, andas och representera sin varumärkesidentitet. Företaget tror att det kommer att ta ungefär 

sex säsonger innan ompositioneringen kan visa fullt resultat, dels på grund av att man tar fram ett 

nytt butikskoncept, där implementeringsperioden är lång. På samma sätt är det nya sortimentet 

en tidskrävande förändring, då Hemtex jobbar mot långa ledtider i produktionen.  

 

Modegrad 

Pris 
HT1 

JY 

HT2 
IKEA ÅH 
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4.3 Sammanfattande illustration 
 
Nedan har vi samlat en sammanfattande tabell av empirin för att tydligt illustrera skillnader och 

liknelser mellan Oscar Jacobsons och Hemtex ompositionering.  

 
 Oscar Jacobson Hemtex 

Anledning till 

ompositionering 

Ny ägare vill öka 

lönsamhet. 

Dålig lönsamhet. 

Viktigaste målet med 

ompositioneringen 

Ökad lönsamhet och 

bredare sortiment. 

Ökad lönsamhet och en 

förändrad 

varumärkesimage. 

 Ny position Högre modegrad och mer 

anpassad kvalitet. 

Högre modegrad och något 

högre prissegment. 

Hur har ompositioneringen 

sett ut? 

  

- Ändrat logo Nej Ja 

- Förändrat 

butikskommunikation 

Nej, men öppnar egen 

flaggskepsbutik våren 2011. 

Ja, helt nydesignat 

butikskoncept. 

- Förändrad målgrupp Ja, en bredare målgrupp 

som är mer modemedveten. 

Ja, en yngre och mer 

stilmedveten målgrupp. 

- Förändrad image Ja, högre modegrad. Ja, högre modegrad. 

   

 

Figur 11. Sammanfattande illustration av Oscar Jacobsons och Hemtex ompositioneringar. 
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5. Analys & tolkning av empiri  
 
I följande del kommer vi att ställa det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. 

Genom att jämföra företagets handlingar i ompositioneringen mot teorin kan vi se vilken 

ompositioneringsstrategi företaget arbetat med och slutligen hur det kommer att påverka 

varumärket med avseende på varumärkesidentieten och varumärkesimagen.  

 

5.1 Ompositionering 
 
I och med ägarbyte 2008, har Oscar Jacobson genomgått en rad förändringar. De nya ägarna 

bestämde sig för att investerar i att få varumärket till en högre nivå och att få bolaget att generera 

mer pengar. I företagets ompositionering är två förändringar särskilt tydliga; förändringar i 

kommunikationsstrategin och förändringar i sortimentetstrategin.  

Hemtex har under 2010 genomfört en ompositionering som resultat av negativa resultat och en 

dålig lönsamhet. Ompositioneringen har, som för Oscar Jacobson, inneburit en förändrad 

sortimentstrategi och en förändrad kommunikationsstrategi, men med ett större fokus på 

förändrad varumärkesidentitet.  

 

5.1.1 Förändrad kommunikationsstrategi 
 
Oscar Jacobson började sin ompositionering med att skapa en ny kommunikationsstrategi. 

Företaget arbetar i den här förändringen främst med att utveckla sina kommunikationskanaler 

med fokus på press, sponsring och butikskommunikation. Hemtex har även de skapat en ny 

kommunikationsstrategi, dock med ett annat fokus än Oscar Jacobson. Hemtex har i sin 

ompositionering förändrat, snarare än utvecklat, sitt arbete med marknadsföring, 

butikskommunikation och varumärkesidentitet. 

Kapferer (1997) beskriver vikten av hur företaget kommunicerar sitt varumärke, då det har stor 

påverkan på hur konsumenten uppfattar varumärket. Det viktigt för företaget att känna till vad de 

vill förmedla till marknaden och på vilket sätt de vill förmedla det, då det har påverkan på 

varumärkets image. Kapferer (1997) förklarar att varumärkesidentiteten kodas av företaget 

genom olika kommunikationsmedel, för att sedan avkodas av konsumenten som uppfattar 

varumärkets image. 

Aaker (2010) beskriver att ett varumärkes image kan definieras som varumärkets personlighet 

med ett antal mänskliga egenskaper som associeras med det givna varumärket. Det kan handla 

om egenskaper så som kön, ålder och socioekonomisk situation, men även personliga drag så 

som trovärdig, kompetent eller aggressiv. För att förändra varumärsimagen bestämde sig Oscar 

Jacobson för att arbeta med tre värdeord i sin kommunikationsstrategi; stil, personlighet och 

arvet. De här orden är grundstenar i allt Oscar Jacobson gör.  

 

Aaker (2010) talar om att det finns en fara att äldre varumärken ses som föråldrade och för äldre 

personer, medan nya marknadstagare har yngre varumärkespersonligheter och attraherar en 

större målgrupp. Oscar Jacobsons arv var även något företaget var rädda skulle associera 

varumärket med något gammalt och gubbigt. Istället för att kassera arvet i sin strategi beslutade 

sig dock Oscar Jacobson för att använda sig av det ett steg längre i sin kommunikation. De valde 
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således att förändra associationerna till varumärket och ”arvet”, för att attrahera en yngre 

målgrupp.  

 

I den här förändringen har företaget valt att utveckla sitt arbete med press. Oscar Jacobson har 

tidigare arbetat mest med modepress som King och Cafe, medan de i ompositioneringen 

bestämde sig för att arbeta mer med tidningarnas webbredaktioner. De har även utvecklat sina 

samarbeten och arbetar mer med mindre kommersiella modesidor. Fortsättningsvis kommer 

företaget att utveckla sin hemsida och arbeta med fler social medier så som facebook och twitter. 

Syftet med det här har varit att: 

 

- Finnas på plats och kommunicera varumärket mer effektivt.  

- Försöka komma närmare den önskade kunden genom att synas oftare på rätt och fler 

ställen. 

 

Aaker (2010) diskuterar hur icke produktrelaterade egenskaper kan påverka ett varumärkes 

uppfattade personlighet. Genom att Oscar Jacobson använder sig av rätt press kan varumärket 

associeras med den ideala kunden som porträtteras i varumärkeskommunikationen. Det här är ett 

kraftfullt verktyg då användandet av en verklig person minskar problemen med att skapa en 

föreställning av varumärket som kunden vill associera sig med (Ibid). Aaker (2010) förklarar 

vidare att varumärkets personlighet är både distinkt och hållbart, därför är det en viktig strategisk 

konkurrensfördel. Även Holger och Holmberg (2002) beskriver hur emotionella värden spelar en 

stor roll i arbetet med varumärket och att varumärkesassociationer i form av livsstil och ursprung 

är viktiga faktorer för en stark identitet. Oscar Jacobsons arbete med kommersiella modesidor 

kan således skapa nya värden förknippade med varumärket. På samma sätt kan företaget skapa 

associationer med hjälp av sitt arbete med press, vilket kan stärka varumärkespersonligheten och 

skapa konkurrensfördelar. 

 
En annan del av Oscar Jacobsons utvecklade kommunikationsstrategi är sponsring av kända 

profiler inom media. För OJ Man, konfektionsdelen, har företaget bland annat sponsrat 

programmen ”Boston Tea Party” med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, ”Solsidan” och 

”Master Chef”. Vidare sponsrar företaget artisterna Mando Diao och The Moneybrother med 

kläder. Enligt Aaker (2010) kan sponsorskap av personer som varumärket vill förknippa sig med 

förtydliga varumärkets personlighet och vad det står för. Varumärket associeras med användaren 

som kommunikationen porträtterar, vilket skapar den föreställning av varumärkets image som 

företaget vill att kunden ska associera sig med. Genom att använda sig av sponsring i sin 

kommunikationsstrategi, kan Oscar Jacobson associera varumärket till de mediaprofiler som 

sponsras, och på så sätt skapa en föreställning av varumärkets image som Oscar Jacobsons kund 

vill associera sig med.  

 

I sitt fortsatta arbete att nå ut med varumärket ska Oscar Jacobson öppna sin första 

flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i Stockholm våren 2011. Företaget kan genom en helt egen 

butik, som inte är kopplat till eller anpassat för en galleria, skapa en direkt kommunikationskanal 

till konsumenten. Oscar Jacobson har som målsättning att öppna 7-10 butiker inom de närmsta 4-

5 åren.  
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Syftet med att öppna fristående butiker är att:  

 

- Skapa en direkt dialog med slutkonsumenten.  

- Själva avgöra hur varumärket presenteras genom butikskommunikationen. 

 

Aaker (se Uggla, 2006) beskriver att ett av fyra perspektiv som skapar ett varumärkes identitet är 

varumärket som en symbol, vilket handlar om hur varumärkesidentiteten stärks och visualiseras 

genom bland annat butikskommunikationen. Ser företaget varumärket genom det här 

perspektivet kan varumärkesidentiteten breddas, vilket ger företaget möjligheten att bygga upp 

en nyanserad och stark position. Genom att öppna en flaggskepsbutik, kan Oscar Jacobson stärka 

varumärket då företaget själva bestämmer vilka plagg som ska presenteras i butik, hur butiken 

ska kommunicera varumärket och hur slutkonsumenten ska bli bemött. Alla de här faktorerna 

påverkar hur varumärkesidentiteten visualiseras i butik, och påverkar konsumentens bild av 

varumärket. 

 

Boatwright et al. (2009) talar om att det vid en förändring av varumärkesidentiteten är viktigt att 

företagets anställda förstår vad som ska göras och varför. Hemtex började tidigt kommunicera 

ompositioneringen internt och många var delaktiga i att ta fram vad det var för problem och 

svårigheter företaget hade. Ompositioneringen av varumärkesprofilen har varit ett gemensamt 

arbete och Hemtex har valt att involvera så många inom personalen som möjligt för att skapa ett 

nytt engagemang för företaget. Melin (1997) diskuterar vikten av den interna positioneringen. 

Det är lika viktigt att medarbetarna är överens om vad varumärket står för, som det är att 

konsumenterna ges en klar bild av varumärket. Syftet med den interna ompositionering har varit 

att: 

 

– Skapa en sammanhängande ompositionering där alla inom organisationen arbetar mot 

samma mål. 

– Få företaget att leva, andas och representera sin varumärkesidentitet. 

 

Vidare, presenterar Hemtex en ny grafisk profil i sin kommunikationsstrategi. Arbetet med den 

grafiska profilen sträcker sig från reklam till direktkommunikationen med kunden i butik. 

Företaget arbetar exempelvis med månadsteman i butik för att på ett nyanserat sätt nå ut till 

kunden, men fortfarande behålla en sammanhängande kommunikation. Det slutgiltiga målet när 

ett företag bestämmer de handlingsmål som ska förmedla varumärkesidentiteten, enligt 

Boatwright et al (2009), är att skapa ett sammanhang som tydligt kommunicerar 

varumärkesidentiteten, skapa mening och djup till identiteten och upprätta gränser för vad 

identiteten innebär, vilket måste upprätthållas vid skapandet av varumärkeskommunikationen. 

Genom att arbeta med teman som är sammanhängande, både i butik och med reklam, kan 

Hemtex förmedla sin nya varumärkesidentitet tydligare. Arbetar företaget konsekvent med den 

grafiska profilen kan det skapa en igenkänning hos konsumenten, och ytterligare stärka 

varumärket. 

Hemtex har i sitt arbete med den nya kommunikationsstrategin lagt stort fokus på en förändrad 

varumärkesidentitet. Kapferer (2008) förklarar att ett varumärkes identitet är viktigt för att kunna 

skapa ett starkt varumärke. För att stärka varumärket genom en förändrad varumärkesidentitet, 

har Hemtex, tillsammans med Stockholm Design Lab, arbetat med företagets förändring av hela 

den grafiska profilen. Företaget har, till skillnad från Oscar Jacobson, skapat en ny logotyp i 
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ompositioneringen. Uggla (2006) diskuterar hur varumärkesidentiteten stärks och visualiseras 

genom en logotyp. Även Melin (1999) talar om tre olika faktorer som är viktiga för utvecklandet 

av ett varumärkes identitet; namn, ursprung och personlighet. Att ge sitt varumärke ett bra namn 

kan har stor strategisk betydelse då företaget måste kunna leva länge med sitt namn och likaså 

logotypen. Genom att förändra sin logotyp kan Hemtex visualisera sin nya varumärkesidentitet 

tydligare. Förändringen av logotypen visar på att företaget förändrat sig och blir en symbol för 

det ”Nya Hemtex”. På så sätt förmedlar även logotypen varumärkets nya identitet.  

 

Ett problem Hemtex hade innan ompositioneringen, var att de hade en otydlig och icke önskvärd 

position. För att kunna genomföra en framgångsrik positionering är det enligt Jobber (2010) 

viktigt att utgå ifrån fyra faktorer som bas; klarhet, konsekvens, trovärdighet och 

konkurrenskraft. För att kunna tränga igenom det hav av varumärken och reklam som 

konsumenterna utsätts för varje dag krävs det att företaget är konsekventa med sitt budskap i 

kommunikationen. Precis som Ries och Trout (se Kotler, 2003) anser Jobber (2010) att ett 

varumärkes position måste vara trovärdigt och överensstämmande med varumärkets identitet. 

Ser vi till Hemtex ompositionering och den förändrade kommunikationsstrategin, är det viktigt 

att företaget är konsekventa i sitt handlande och arbetar aktivt för att skapa en långsiktig position 

på marknaden. Gör Hemtex det här kan de etablera en framgångsrik och trovärdig positionering 

på marknaden. 
 

Hemtex har vidare arbetat med relationsmarknadsföring för att stärka sin varumärkesidentitet. 

Kundklubben är ett exempel på relationsskapande marknadsföring som Hemtex utvecklat. Där 

har företaget försökt att arbeta utifrån vart kunden befinner sig på en individuell nivå. Om en 

kund exempelvis flyttar, kan Hemtex gå ut med ett flytterbjudande och så vidare. Holger och 

Holmberg (2002) talar om hur emotionella värden spelar en stor roll för att skapa en stark 

identitet. De talar även om vikten av att väcka kundens engagemang och skapa en 

varumärkeskännedom. Då ett varumärke är det första kunden tänker på inom en viss 

produktkategori har företaget en hög grad av varumärkeskännedom. Denna kännedom skapas 

genom att företaget skiljer sig från konkurrenter, samt erbjuder det där extra som gör att priset 

inte spelar någon avgörande roll i konsumentens beslutsprocess. (Holger & Holmberg, 2002) Om 

Hemtex är det första varumärke som erbjuder lösningar när konsumenten bäst behöver det, kan 

den kännedomen skapas och således avgöra konsumentens val.  

 

5.1.2 Förändrad sortimentstrategi 
 

Förändring av sortiment och utvecklandet av nya kollektioner har varit en viktig del i Oscar 

Jacobsons ompositionering. Inom den traditionella marknadsföringen anses det att varumärket 

ska ses som en förlängning av produkten, men Aaker (se Uggla, 2006) hävdar att produkten är en 

av fyra perspektiv som kan ses som varumärkets identitet. Oscar Jacobson har arbetat med 

sortimentet för att stärka varumärkets identitet. Företaget har velat göra en successiv förändring i 

sin sortimentsstrategi för att inte förlora den tidigare lönsamma kunden, samtidigt som de har 

velat nå en betydligt högre modegrad i sin nya positionering. För att lyckas med det här har 

företaget skapat olika kollektioner som både utvecklar sortimentet, breddar målgruppen och 

skapar ny uppmärksamhet kring företaget.  
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Hemtex har i sin ompositionering lagt stort fokus på att skapa ett bättre sortiment. Företaget har 

valt att både ta bort och lägga till produktkategorier i sin nya sortimentstrategi. Målet är främst 

att nå en ny målgrupp, men även att ta in produkter som möjligen inte har en stor försäljning, 

men som däremot signalerar något identitetsmässigt. Holger och Holmberg (2002) poängterar att 

för att skapa ett värde i sitt varumärke är det viktigt för ett företag att förstå vilken betydelse 

varumärket har när konsumenterna genomför sitt beslut i köpprocessen. Målet är att med en stark 

identitet kunna erbjuda kunden en produkt med ett unikt mervärde. Genom att förändra sitt 

sortiment vill Hemtex skapa en mer moderiktig produkt som förmedlar varumärkets nya 

identitet, men samtidigt producera det som kunden efterfrågar. 

Produktperspektivet behandlar associationer till produktens attribut och kvalitet. Uggla (2006) 

ger fyra alternativ på förändringar i sortimentstrategin om företaget vill positionera om sin 

produkt; introducera ett nytt varumärke, förändra ett existerande varumärke, förändra 

perceptionerna kring varumärket eller förändra vikten av olika attribut och värden. Denna 

strategi för ompositionering kan även kopplas till hur företag kan positionera sitt varumärke 

genom en utomstående person.  

 

Oscar Jacobson har valt att göra flera av de här förändringarna i sin ompositionering. Först och 

främst har företaget förändrat sitt existerande varumärke OJ Man, där kollektionen har fått en 

högre modegrad. Oscar Jacobson har även introducerat en ny kollektion i samarbetet med Loro 

Piana, en av världens mest renommerade ullproducenter. Enligt Aaker (2010) är 

produktrelaterade egenskaper i huvudsak drivande för ett varumärkets personlighet. Faktorer 

som produktkategori, förpackning, pris och produktattribut kan alla påverka hur produkten 

uppfattas av konsumenten och vilka personliga egenskaper som kopplas ihop med både 

produkten och varumärket. Uggla (2006) beskriver även hur ett samarbete med ett annat 

varumärke som har en önskvärd position, kan vara ett effektivt sätt att göra en imageförändrande 

ompositionering. Den samarbetskollektion som Oscar Jacobson producerat har haft flera fördelar 

för företaget i avseende på både produkt, varumärkesidentitet och varumärkesimage. I första 

hand har kollektionen fått mycket uppmärksamhet i medier tack vare produkternas attribut. 

Företaget har, genom det ökade intresset, även kunnat skapa en association till den ordinarie 

kollektionen, utifrån premiumkollektionen med Loro Piana, med produktegenskaper som 

kunnighet, kvalitet och lyx.  

 

Fortsättningsvis, introducerade Oscar Jacobson ett nytt koncept som kallas för Sartorial Leisure i 

sin nya sortimentstrategi. Kollektionen med workwear-influenser, tvättade tyger och helt 

okonstruerade kavajer, syftar till att ha ett bredare användningsområde och således tillfredsställa 

fler av konsumentens behov. Boatwright et al. (2009) diskuterar att det är ett grundläggande mål 

för ett framgångsrikt företag att uppfylla värde för konsumenten, ett mål som sammanhängande 

måste driva alla aktiviteter i företaget. Varumärkesidentiteten måste således vara 

sammankopplad till konsumentens behov och vara överensstämmande med företagets kapacitet 

och produkter. Satorial Leisure-kollektionen har möjlighet att uppfylla ett värde för konsumenten 

som Oscar Jacobson inte tidigare kunnat, och den nya kollektionen överensstämmer med 

företagets mål att bredda sin målgrupp. Kollektionen har även gett företaget möjligheter till nya 

marknadskanaler och positiv publicitet. Framförallt har Oscar Jacobson lyckats att sälja sin 

kollektion till nya handlare med ett modernare sortiment, som associeras med varumärkets 

önskade image.  
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Hemtex har satt upp ett antal mål med sin nya sortimentstrategi som de vill arbeta efter. Först 

och främst vill företaget bli den moderna fackhandeln inom hemtextil. Det här ska uppnås genom 

att fokusera på sortimentsledarskap och erbjuda moderna kvalitetsprodukter. Tillsammans med 

Hemtex har Stockholms Design Lab varit inblandade i framtagningen av det nya sortimentet, 

vilket är uppdelat på tre teman för att tillgodose olika stilar. Boatwright et. al. (2009) beskriver 

hur den fysiska produkten har blivit en kärnpunkt att förmedla varumärket. Företaget måste inse 

förmågan att ha produkter som förmedlare av varumärket. Produkten kommunicerar inte bara 

information om varumärket eller associationer med varumärkesidentiteten. Relationen utvecklas 

med tiden genom fler erfarenheter och den fortsatta interaktionen mellan konsument och produkt 

har på lång sikt den starkaste och mest värdefulla påverkan på den upplevda varumärkesimagen. 

(Boatwright et al. 2009) Genom att samarbeta med en utomstående part och ta fram en helt ny 

sortimentstrategi, kan Hemtex ompositionera sig på marknaden. Produkterna som företaget sedan 

producerar kan förmedla vad varumärket står för mer effektivt och med tiden skapa en önskad 

varumärkesimage.  
 

5.1.3 Förändrad målgrupp 

 
I sin ompositionering har både Oscar Jacobson och Hemtex positionerat sig mot en ny målgrupp. 

Oscar Jacobson har i sitt arbete velat behålla sin tidigare kund som varit lönsam för företaget, 

men även nå ut till en yngre och bredare målgrupp. Framförallt vill företaget skapa nya 

associationer till varumärket, för att utveckla den uppfattade varumärkesimagen. Hemtex har i 

sitt arbete velat skifta målgrupp och istället sikta på en yngre kund, som är mer inriktad på 

självuttryck och image. Även för Hemtex är associationerna förknippade med varumärket en 

viktig del av förändringen. Aaker (2008) förklarar att associationerna förknippade med företaget 

och dess varumärke kan vara avgörande då de reflekterar företagets position och identitet på 

marknaden. Genom att företagen förändrar de associationer som är förknippade med 

varumärkena kan varumärkesidentiteten förändras, och företaget kan ompositionera sig på 

marknaden. 

 

Chernev, Hamilton och Gal (2011) diskuterar varumärket som ett sätt för konsumenten att 

uttrycka sig. De påstår att varumärkesassociationer, särskilt associationer relaterade till 

konsumentens egen identitet, är en alltmer viktig källa till varumärkens värde. Varumärken har 

visats förmedla osynliga aspekter av konsumentens självbild då konsumenter ofta väljer 

varumärken som de själva anser passa bilden av den image de själva har. Det har varit en 

utmaning för Oscar Jacobson att förändra associationerna till varumärket. I undersökningar som 

Oscar Jacobson har gjort, kan företaget se att den äldre målgruppen/kunden tidigare associerat 

företaget och varumärket med kvalitet, och som ett svenskt varumärke med tradition. Efter 

ompositionering önskar företaget att den uppfattade identiteten kan ha utvecklats till att kunden 

ser ett mervärde för sina plagg i och med en ökad modegrad och en ökade publiciteten för 

varumärket. Företaget vill vara det första valet för den moderna mannen som är tillräckligt 

mogen för att våga ha en personlig stil, men ändå ung nog att vara intresserad av mode och det 

som händer i omvärlden.  

 

Aaker (2008) beskriver det första steget vid varumärkesutveckling för att skapa en tydlig 

varumärkesidentitet, är att bestämma sex till tolv tydliga egenskaper eller associationer som 

varumärket ska stå för. Utifrån de olika egenskaperna företaget vill uppnå med sin 
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varumärkesprofil, kan ett antal kategorier sammanfattas och skapa en grund för vad varumärket 

ska stå för. Målet med detta är att skapa en profil mot konsument som matchar företagets 

strategi. Hemtex har i sin ompositionering arbetat med ett antal associationer som de vill att 

varumärket ska stå för, samt skapat en profil av konsumenten de vill positionera sig mot som 

matchar företagets strategi. Kunden har en mentalålder på 30-45 år och söker varumärken som är 

aktiva, närvarande och som speglar deras personlighet. Som person är kunden en medveten 

kvinna, som är intresserad av sitt hem och månar om detaljer. Hon tycker att heminredning är 

viktigt och hon ser heminredning som en reflektion av sig själv. Hon är beredd att betala lite mer 

för bra kvalitet, så länge det upplevs som prisvärt.  

 

5.2 Risker med ompositioneringen 
 
En ompositionering ger ett företag flera möjligheter att utveckla sitt varumärke och Uggla (2006) 

beskriver en ompositionering som en stor affärsmöjlighet som kan leda till något nytt och 

lönsamt då man når nya segment. Det finns dock även risker med att göra en ompositionering. 

Uggla (2006) förklarar att det gäller att inte förflytta sig utanför den referensram som 

konsumenterna har gentemot varumärket och företaget.  

 

I Oscar Jacobsons ompositionering finns det ett antal risker som är synliga. Företaget har funnits 

i många år och två av de associationer som kopplas till varumärket är tradition och arv. Oscar 

Jacobson har i sin ompositionering velat förändra arvet från att associeras med gubbigt och 

gammalt, till nördigt och moderiktigt. Kotler (2003) beskriver att en av nackdelarna med en 

förändringsprocess kan vara att företaget förlora de befintliga kunder som är nöjda med det 

gamla konceptet innan ompositioneringen Det här kan vara en risk för Oscar Jacobson. Företaget 

har haft mycket lönsamma kunder i den högre målgruppen, som har varit lojala mot företaget 

under en lång tidsperiod. Risken med en förändrad sortimentstrategi men även den förändrade 

kommunikationsstrategin, kan vara anledning till att företaget förlorar sin lojala och lönsamma 

kundbas. 

 

Vidare, finns det ytterligare risk med strategiförändringarna som kan skapa problem för 

företaget. Den yngre och mer modemedvetna kunden som Oscar Jacobson breddar sin målgrupp 

mot, kan ha svårt att ta till sig företagets nya varumärkesimage. Boatwright et al. (2009) 

diskuterar svårigheten för både små och stora företag är att skapa en långsiktig 

varumärkesidentitet som tillfredsställer både nuvarande och framtida kunder, men som även 

överensstämmer med produkternas attribut och kännetecken. En omfattande ompositionering kan 

i värsta scenario leda till att Oscar Jacobson förlorar den lönsamma kunden de haft tidigare, 

medan den nya målgruppen inte uppfattar företagets nya identitet och väljer bort varumärket för 

ett annat.  

 

En aktivitet som kan vara bidragande riskfaktor för Oscar Jacobson, kan vara företagets arbete 

med sponsring. Aaker (2010) betonar att det är ett kraftfullt verktyg då användandet av en 

verklig person minskar problemen med att skapa en föreställning av varumärket som kunden vill 

associera sig med. Uggla (2006) förklarar dock att trovärdigheten för varumärket kan sjunka då 

ompositioneringen görs tillsammans med en utomstående partner. Sker denna typ av 

ompositionering blir företaget enlig Uggla (2006) känsligare och mer sårbart eftersom 

varumärkets identitet blir beroende av den utomstående parten, vars beteende inte kan förutspås 



 41   

eller kontrolleras. Oscar Jacobsons arbete med sponsring kan vara riskfyllt då varumärket 

påverkas av en utomstående part, de som företaget sponsrar, vars handlingar eller beteende inte 

kan styras av företaget i alla lägen. Gör de här personerna något som företaget inte vill ska 

förknippas med varumärket, är det svårt att undvika den negativa publiciteten. 

 

 

Hemtex har som främsta mål att bli den moderna fackhandeln inom hemtextil, vilket ska uppnås 

genom att fokusera på sortimentsledarskap, erbjuda moderna kvalitetsprodukter och 

tillhandahålla marknadens bästa service. Uggla (2006) diskuterar dock risken med en 

ompositionering och förklarar att företaget bör ställa sig frågan om man kommer kunna leva upp 

till de nya löftena eller om den nya positionen är ouppnåelig i praktiken. Lyckas inte Hemtex 

leva upp till den nya imagen de vill associera sig med, eller inte kan utföra den ompositionering 

som utlovas, kan varumärket tappa sin trovärdighet och position på marknaden.  

En risk som finns för Hemtex är företagets inte konsekventa arbete med den nya 

butikskommunikationen. Hemtex poängterar att kunden måste få samma upplevelse i butik, som 

den nya marknadsföringen förmedlar. Trots det lanseras det nya konceptet endast i ett fåtal 

butiker och resterande är som tidigare eller endast genomgått mindre förändringar i nuläget. 

Uggla (2006) talar om riskerna med att ompositioneringen är omfattande och nämner också att 

om företaget inte kan hålla vad de lovar finns risken att företaget tappar trovärdighet och den nya 

positioneringen misslyckas. En ompositionering är även väldigt tidkrävande och det tar långtid 

innan det ger ett resultat. För att lyckas med sin ompositionering måste Hemtex således skapa en 

långsiktig plan och arbeta konsekvent med sina strategier, annars finns risken att företaget 

hamnar i på en sämre position än före ompositioneringen. 

5.3 Ompositioneringsprocessen 
 

Det finns flera anledningar till att ett företag ompositionera sig. Aaker (1991) talar om 

revitalisering beskriver att målet ofta är ett stärkt varumärke, vilket kan betyda en förbättrad 

produktkvalitet, utökat användningsområde, nya marknader, ny och utökad målgrupp, förändrade 

associationer och starkare igenkänningsgrad samt ökad en varumärkeslojalitet. Den här 

definitionen stämmer bra in på målet med Oscar Jacobsons ompositionering. Företaget ville, 

genom en förändrad kommunikationsstrategi och en förändrad sortimentsstrategi, skapa en ny 

varumärkesimage med ökad lönsamhet som resultat. 

 

Melin (1997) definierar ompositionering som processen som genomförs när varumärkets position 

inte är tillräckligt stark gentemot konkurrenterna i konsumenternas medvetande. Syftet med en 

ompositionering är således att påverka konsumenternas bild av varumärket. Hemtex genomför 

sin ompositionering på grund av en negativ resultatutveckling och en otydlig och icke önskad 

varumärkesposition. Genom en förändrad varumärkesidentitet och kommunikationsstrategi, vill 

företaget förändra sin varumärkesimage.  

 

5.3.1 Ompositioneringsmodell 
 

En ompositionering kan göras på flera olika sätt och för att kunna se vilken 

ompositioneringsstrategi företagen har arbetat med har vi analyserat vad som har varit viktiga 
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faktorer i företagens arbete med att förändra varumärkets position. Vi har tolkat det här utifrån 

Jobbers (2010) ompositioneringsmodell. 

 
5.3.1.1 Ompositioneringsmodell för Oscar Jacobson 
 
Oscar Jacobson har i sitt arbete med ompositioneringen förändrat sin produkt. Företaget har 

utvecklat den ordinarie kollektionen, men även producerat nya kollektionerna Satorial Leisure 

och samarbetet med Loro Piana. Vidare, har företaget valt att positionera sig mot en bredare 

målgrupp och satsar framförallt på att nå en yngre kund. Jobbers (2010) beskriver att när 

företaget förändrar både produkt och målgrupp, som i Oscar Jacobsons fall, görs en påtaglig 

ompositionering. Det här sker för att den nya produkten ska attrahera en annan målgrupp än den 

gamla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Egen tolkning av Ompositioneringsmodellen. Jobber 2010 ss. 228-289. 

 
5.3.1.2 Ompositioneringsmodell för Hemtex 
 

Hemtex har i sitt arbete med ompositioneringen förändrat sin produkt. Företaget har helt 

förändrat sitt sortiment och valt att bygga upp en ny sortimentstrategi. Vidare, har företaget valt 

att positionera sig mot ny målgrupp och satsar framförallt på att nå en yngre kund, mer 

modemedveten kund. Precis som för Oscar Jacobsons ompositionering, gör Hemtex en påtaglig 

ompositionering, se figur 13 på nästa sida.  
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Figur 13. Egen tolkning av Ompositioneringsmodellen. Jobber 2010 ss. 228-289. 

 

5.3.1 Ompositioneringsstrategier 
 
Efter analysen av förändring företagen har genomgått, kan val av ompositioneringsstrategi 

analyseras. Uggla (2006) presenterar tre olika ompositioneringsstrategier; segmentorienterad, 

konkurrensorienterad samt imageförändrande. 

 
Ser vi till Oscar Jacobsons ompositionering handlar det både om en förändring av produkt och av 

målgrupp, som visades i ompositioneringsmodellen. Det här räcker dock inte för att sammanfatta 

företagets ompositionering. Oscar Jacobson har även förändrat sin kommunikationsstrategi och 

har på så vis velat utveckla varumärkets image ytterligare.  
 

Segmentorienterad ompositionering är enligt Uggla (2006) användbar då företaget vill 

marknadsföra sin produkt mot en ny målgrupp. Oscar Jacobson vill nå ett yngre kundsegment 

framförallt med kollektionen Satorial Leisure, men även en mer medveten kund med 

samarbetskollektion med Loro Piana. Uggla (2006) förklarar att målet med den 

segmentorienterade ompositioneringen antingen kan vara att nå ett högre eller ett lägre segment 

både pris- och kvalitetsmässigt.  

 

Det finns två väl använda strategier för detta; antingen arbetar man med ett nytt individuellt 

varumärke, alternativt skapar man ett dottervarumärke.  Den förstnämnda strategin är oftast 

använd vid ompositionering mot ett exklusivare och högre segment. Strategin med ett 

dottervarumärke kan användas oavsett vilket segment man vill positionera sig emot. Oscar 

Jacobson har i sin premium kollektion använt sig av ett externt varumärke, Loro Piana, för att 

positionera sig mot ett exklusivare segment. Målet har dock inte endast varit att skapa en lyxig 

kollektion, utan också att visa sitt kunnande och sin kunskap. Det betyder att företaget har velat 

associera värdeorden som förknippas med kollektionen, även med sina andra kollektioner och 

framförallt med hela varumärket.  
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Det ompositioneringsmodellen inte visade var Oscar Jacobsons ompositionering av 

varumärkesimagen. Enligt Uggla (2006) är en imageförändrande ompositionering effektiv när 

företaget vill förändra varumärkets image och nå ett högre, mer attraktivt marknadssegment. Det 

betyder således att Oscar Jacobson har gjort en påtaglig förändring av varumärket med målet att 

nå ett nytt segment, både genom att förändra produkten, sin målgrupp och varumärkesimage. 

 

Hemtex har i sin ompositionering fokuserat på att skapa en tydligare positionering och förändra 

varumärkesimagen med hjälp av en utvecklad kommunikationsstrategi och en förändrad 

varumärkesidentitet där en ny sortimentstrategi har varit i fokus.  

 

I ompositioneringsmodellen var det tydligt att Hemtex vill rikta sig till en ny målgrupp. Återigen 

ser vi till den segmentorienterad ompositionering som Uggla (2006) förklarar är användbar då 

företaget vill marknadsföra sin produkt mot en ny målgrupp. I Hemtex fall handlar det dock inte 

om att skapa separerade kollektioner, som för Oscar Jacobson. Hemtex har istället valt att skapa 

ett helt nytt sortiment, vilket är uppdelat på tre teman för att tillgodose olika stilar. Målet med 

den nya sortimentstrategin är fortfarande att nå en ny målgrupp, men även att signalerar det ”Nya 

Hemtex” identitetsmässigt. 

 

För Hemtex är det således tydligt att det är en förändrad varumärkesimage som har varit 

företaget högsta mål med ompositioneringsstrategi. En imageförändrande ompositionering 

beskriver Uggla (2006) som effektiv när företaget vill förändra varumärkets image och nå ett 

högre, mer attraktivt, marknadssegment. Till skillnad från Oscar Jacobson, som vill behålla sin 

kärnidentitet, vill Hemtex göra en större ompositionering och förändra konsumentens bild av 

varumärket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 45   

6. Slutsatser  
 
I detta avslutande kapitel ska vi besvara uppsatsens forskningsfrågor. Slutsatserna baseras på 

analyskapitlet som grundar sig i empirin, som består av intervjuerna med Oscar Jacobson och 

Hemtex, samt den teoretiska referensramen. Slutsatserna kommer först att presenteras i flytande 

text, där vi kommer att utgå ifrån den analys vi gjort. Utifrån de här slutsatserna kommer vi 

avslutningsvis redovisa mer generella slutsatser i punktform, då vi vill skapa en överförbarhet av 

resultatet. 

 

6.1 Vilka åtgärder är vitala i ompositioneringen av ett varumärke? 
 
Den första viktiga delen för att kunna peka ut de mest vitala åtgärderna i ompositioneringen är att 

definiera vilken ompositionering det handlar om. Uggla (2006) som använder begreppet 

repositionering istället för ompositionering anser att: ”med repositionering menas att någonting 

tas från en etablerad position i riktning mot något nytt och någonting annat”. Den punkt företaget 

utgår ifrån är där företaget redan står idag, den punkt kallas oftast kärnpositionen. (Uggla 2006) 

Oavsett vilken typ av ompositionering företaget väljer att genomföra, krävs det att en grundlig 

analys genomförs av vart varumärket är idag och att tydliga mål sätts upp vart varumärket ska 

nå.  

 

I analysen fastställdes det att Oscar Jacobsons genomgått en påtaglig förändring av varumärket 

med målet att nå ett nytt segment, både genom att förändra produkten, sin målgrupp och 

kommunikationsstrategin, för att slutligen kunna förändra varumärkesimagen och skapa en ökad 

lönsamhet på den nya positionen. Företaget ville dock inte förflytta sig för långt utanför den 

referensram som konsumenterna har gentemot varumärket, alltså den syn och vad kunderna 

förknippar med företaget idag. Oscar Jacobson vill således utveckla, snarare än att förändra, de 

associationer kunden har till varumärket.  

 

Det som har varit avgörande i Oscar Jacobsons ompositionering, har varit de åtgärder som har 

syftat till att utveckla varumärkesidentiteten och kommunikationen, för att i sin tur kunna 

påverka varumärkets image. Varumärkets image syftar till hur konsumenter uppfattar ett 

varumärke genom dess produkter, service och kommunikation. Imagen är resultatet av hur bra 

identiteten når fram. Identiteten kodas av företaget genom olika kommunikationsmedel för att 

sedan avkodas av konsumenten och skapa imagen. (Kapferer 1997) 

 

Det aktiviteter företaget arbetat med som har varit vitala för att utveckla varumärkets identitet, 

har framförallt varit den förändrade sortimentstrategin. Genom att utveckla sitt sortiment kan 

företaget bredda sin målgrupp, skapa nya associationer till varumärket, samt öppna dörrarna för 

nya kommunikationskanaler.  

 

De åtgärder som varit vitala för att utveckla kommunikationen mot kund har varit satsningen att 

finnas på plats och kommunicera varumärket mer effektivt, samt arbetet att komma närmare den 

önskade kunden genom att synas oftare på rätt och fler ställen. Även här spelar den utvecklade 

sortimentstrategin en avgörande roll, då företaget haft de nya kollektionerna som dragplåster vid 

arbetet med den nya kommunikationsstrategin, samt att de nya kollektionerna har bidragit till de 

förändrade varumärkesassociationerna externt.  
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Det här belyser vidare en av de viktigaste punkterna vid ompositionering av ett varumärke, vilket 

är att skapa ett sammanhang i alla delar av arbetet med ompositioneringen, som tydligt 

kommunicerar varumärket och den önskade positionen och inte avviker från de mål företaget 

från början hade med sin ompositionering. 

 

Ser vi istället till Hemtex ompositionering, är de vitala åtgärder i ompositioneringen av 

varumärket de som har syftat till att förändra varumärkesidentiteten och kommunikationen, för 

att i sin tur kunna påverka varumärkets image. Hemtex ompositionering är således lik den Oscar 

Jacobson har genomgått, med ett stort undantag. Hemtex har i sin ompositionering valt att 

förändra varumärkets image, snarare än att utveckla den. I Hemtex ompositionering av 

varumärkesprofilen har således en mer omfattande förändring ägt rum. 

 

De aktiviteter företaget arbetat med som har varit vitala för att förändra varumärkets identitet, 

har varit den förändrade sortimentstrategin. Hemtex har valt att skapa ett helt nytt sortiment som 

riktar sig mot en ny målgrupp och på så sätt velat förändra alla de associationer kunden haft till 

varumärket. Den förändrande sortimentstrategin har även varit en handling för att tydliggöra sin 

position på marknaden. För att kunna tränga igenom marknaden och etablera den nya positionen, 

krävs det att Hemtex är konsekvent i sitt handlande och är konsekvent med sitt budskap. 

 

De åtgärder som varit vitala för den utvecklade kommunikationen mot kund har varit arbetet med 

att skapa en relation till kunden. Hemtex har börjat arbeta med relationsmarknadsföring för att nå 

ut till sin önskade målgrupp och förmedla de associationer varumärket önskar. Det aktiva arbetet 

är även väsentligt för att få den önskade målgruppen till butik, för att vidare kunna förmedla 

varumärkets image via direktkommunikationen i butik. Två av de viktigaste punkterna i en 

omfattande ompositionering av varumärkesprofilen, är att vara konsekventa i sin strategi och 

tänka långsiktigt. 

 

6.2 Vad är syftet med ompositioneringen av varumärkesprofilen?  
   
Oscar Jacobson ompositionerar sitt varumärke på grund av att de nya ägarna såg en potential att 

företaget kunde nå en fördubblad omsättning. Syftet med ompositioneringen av 

varumärkesprofilen är således att genom en förändrad kommunikationsstrategi och en förändrad 

sortimentsstrategi, skapa en ny varumärkesimage som leder till ett ökat intresse för företaget, ett 

ökat kundsegment och en ökad försäljning med ökad lönsamhet som resultat. 

 

Hemtex genomför sin ompositionering på grund av en negativ resultatutveckling och en otydlig 

och icke önskad varumärkesposition. Syftet med ompositioneringen av varumärkesprofilen är att 

genom en förändrad varumärkesidentitet och kommunikationsstrategi, förändra sin 

varumärkesimage och skapa en tydlig position på marknaden, för att på så sätt öka försäljningen 

av produkter och vända mot en positiv resultatutveckling. 
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6.3 Vad finns det för risker med ompositioneringen av 
varumärkesprofilen? 
 

En ompositionering ger ett företag flera möjligheter att utveckla sitt varumärke och Uggla (2006) 

förklarar att en ompositionering är en stor affärsmöjlighet som kan leda till något nytt och 

lönsamt då man når nya segment. Det finns dock stora risker med att göra en ompositionering av 

varumärkesprofilen.  

 

I Oscar Jacobsons ompositionering finns det ett antal risker som är synliga. Oscar Jacobson har 

haft mycket lönsamma kunder i den äldre målgruppen, som har varit lojala mot företaget under 

en lång tidsperiod. Risken med en utvecklad varumärkesimage, kan vara att företaget förlorar sin 

lojala och lönsamma kundbas. En ytterligare risk med strategiförändringarna är att den yngre och 

mer modemedvetna kunden som Oscar Jacobson breddar sin målgrupp mot, kan ha svårt att ta 

till sig företagets nya varumärkesimage. Om företaget inte lyckas nå den kund de breddar sig mot 

i ompositioneringen av varumärkesprofilen, finns det en risk att den nya strategin inte får önskad 

effekt fullt ut. I värsta scenario kan Oscar Jacobson förlora den lönsamma kunden de haft 

tidigare, medan den nya målgruppen inte uppfattar företagets nya identitet och väljer bort 

varumärket för ett annat.  

 

En aktivitet som kan vara bidragande riskfaktor för Oscar Jacobson är arbetet med sponsring. 

Utvecklandet av aktiviteten kan vara en värdeskapande då varumärket associeras med den ideala 

kunden som porträtteras i varumärkeskommunikationen. Oscar Jacobsons arbete med sponsring 

kan dock vara riskfyllt då varumärket påverkas av en utomstående part, de som företaget 

sponsrar, vars handlingar eller beteende inte kan styras av företaget i alla lägen. Gör de här 

personerna något som företaget inte vill ska förknippas med varumärket, är det svårt att undvika 

den negativa publiciteten. 

 

För Hemtex, som har genomfört en mer omfattande ompositionering av varumärkesprofilen, 

finns det en stor risk att företaget inte kommer att kunna leva upp till de nya löftena angående 

sortiment. Likaså finns det en risk att den nya positionen inte är uppnåelig i praktiken. De här 

riskerna baseras på företagets arbete med ompositioneringen av varumärkesprofilen, som i vissa 

fall saknar kontinuitet. Ett exempel är företagets arbete med den nya butikskommunikationen. 

Hemtex poängterar att kunden måste få samma upplevelse i butik, som den nya 

marknadsföringen förmedlar. Trots det lanseras det nya konceptet endast i ett fåtal butiker och 

resterande butiker behålls som tidigare, eller genomgår mindre förändringar. Risken med att 

företaget inte kan hålla vad de lovar är att företaget tappar trovärdighet och den nya 

positioneringen misslyckas.  

 

6.4 Hur påverkar en ompositionering av varumärkesprofilen 
företagets varumärke med avseende på varumärkets identitet och 
image? 
 

Tidigt i uppsatsen konstaterades det att byggande, skyddande och bevarande av ett varumärke är 

en strategisk fråga som blir allt viktigare för framgångsrika företag. Oscar Jacobson 

ompositionerar sin varumärkesprofil med syftet att skapa ett ökat intresse för företaget, få ett 
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ökat kundsegment och uppnå en ökad försäljning med ökad lönsamhet som mål. I sin 

ompositionering har Oscar Jacobsons arbetat med både en utveckling av produkt och 

kommunikationsstrategi, samt att nå en ny målgrupp och få ett ökat kundsegment. I det här 

arbetet har företagets varumärke utvecklats på ett antal sätt utifrån varumärkets identitet och 

image.  

 

Oscar Jacobsons varumärkesidentitet har påverkats av ompositioneringen av varumärkesprofilen 

på ett antal sätt. Först och främst har associationerna till produktens attribut och kvalitet 

förändrats i och med den förändrade sortimentstrategin. Den nya kollektion i samarbetet med 

Loro Piana har skapat associationer som kunnighet, kvalitet och lyx till hela varumärket. Det här 

är fallet även för det nya konceptet Sartorial Leisure som med en högre modegrad och ett nytt 

användningsområde skapar nya associationer med varumärket och således förändrar 

varumärkesidentiteten på samma sätt. 

 

Oscar Jacobson har valt att behålla sin logotyp, för att således bevara associationen med arv och 

erfarenhet i sin varumärkesidentitet. Företaget har däremot, i sin strategi, valt att öppna egna 

butiker, vilket leder till att företaget kan påverka direktkommunikationen till kund på ett mer 

effektivt sätt och på så sätt förmedla varumärkesidentiteten mer effektivt. Det här kan stärka 

kundens syn på varumärket, det skapar en tydlig och konsekvent bild av varumärket, samt skapar 

möjligheter för en starkare relation till kunden. 

 

Vidare, har Oscar Jacobsons utvecklade arbete med kommunikationskanaler påverkat 

varumärkets identitet. Genom att finnas på plats och kommunicera varumärket mer effektivt, 

samt synas oftare på rätt och fler ställen, kan företaget effektivt nå den önskade målgruppen. På 

samma sätt kan företagets sponsring av kända profiler inom media förtydliga varumärkets 

personlighet.  

 

Oscar Jacobsons varumärkesimage har påverkats av ompositioneringen av varumärkesprofilen 

genom den utvecklade varumärkesidentiteten och den förändrade kommunikationen. Efter 

ompositionering har Oscar Jacobson målet att vara det första valet för den moderna mannen som 

är tillräckligt mogen för att våga ha en personlig stil, men ändå ung nog att vara intresserad av 

mode och det som händer i omvärlden. Det här är även en bra beskrivning på hur Oscar 

Jacobsons varumärkesimage har påverkats av ompositioneringen av varumärkesprofilen – 

moderna produkter, stor personlighet, följer trender men fortfarande mogen och stilfull. 

 

Hemtex genomför sin ompositionering av varumärkesprofilen med syftet att skapa en tydlig 

position på marknaden och öka försäljningen av produkter för att vända en negativ 

resultatutveckling mot en positiv resultatutveckling. I sin ompositionering har Hemtex arbetat 

med att skapa ett helt nytt sortiment, rikta sig till en ny målgrupp, samt skapa en mer 

kundfokuserad kommunikationsstrategi. I det här arbetet har företagets varumärke utvecklats på 

ett antal sätt utifrån varumärkets identitet och image.  

 

Hemtex varumärkesidentitet har påverkats av ompositioneringen av varumärkesprofilen på flera 

sätt. Först och främst har associationerna till produktens attribut och kvalitet förändrats i och 

med den förändrade sortimentstrategin. Målet med den nya sortimentstrategin är att nå en ny 

målgrupp, men även att signalerar det ”Nya Hemtex” identitetsmässigt. Tillsammans med 
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Hemtex har Stockholms Design Lab var inblandade i framtagningen av det nya sortimentet, 

vilket är uppdelat på tre teman, som även står för det uttryck Hemtex vill förmedla.  

 

Hemtex har i sitt arbete med den nya kommunikationsstrategin lagt stort fokus på en förändrad 

varumärkesidentitet. Företaget har, till skillnad från Oscar Jacobson, skapat en ny logotyp i 

ompositioneringen av varumärkesprofilen. Fortsättningsvis, har Hemtex arbetat med 

relationsmarknadsföring för att stärka sin varumärkesidentitet. Kundklubben är ett exempel på 

relationsskapande marknadsföring som Hemtex utvecklat. Företaget har försökt att arbeta utifrån 

vart kunden befinner sig på en individuell nivå, för att på så sätt skapa en relation till kunden. 

Företaget kan genom relationsmarknadsföring stärka kundens syn på varumärket, skapa en tydlig 

och konsekvent bild av varumärket efter ompositioneringen, samt skapa möjligheter för en 

starkare relation till kunden. 

 

För Hemtex har en förändrad varumärkesimage varit företaget högsta mål med 

ompositioneringen av varumärkesprofilen och företagets varumärkesimage har påverkats av 

ompositioneringen av varumärkesprofilen genom den förändrade varumärkesidentiteten och den 

nya kommunikationsstrategin. Efter ompositioneringen ser Hemtex sin nya kund som en 

medveten och självständig kvinna som är intresserad av sitt hem och månar om detaljer. Hon 

tycker att heminredning är viktigt och hon ser heminredning som en reflektion av sig själv. Hon 

är beredd att betala lite mer för bra kvalitet, så länge det upplevs som prisvärt. Kunden gillar 

mode och följer trender och hon är engagerad och intresserad. Det här porträtterar Hemtex 

förändrade varumärkesimage väl - moderna kvalitetsprodukter, kundfokuserad, säljer en livsstil 

men inte i premiumsegmentet. 

 
6.5 Övergripande slutsatser 
 

 Oavsett vilken typ av ompositionering företaget väljer att genomföra krävs det att en 

grundlig analys genomförs av vart varumärket är idag och att tydliga mål sätts upp vart 

varumärket ska nå.  

 

 En förändrad sortimentstrategin kan innebära att företaget kan förändra eller bredda sin 

målgrupp, skapa nya associationer till varumärket, samt öppna dörrarna för nya 

kommunikationskanaler.  

 

 En förändring i kommunikationsstrategin betyder att företaget kan kommunicera 

varumärket mer effektivt, samt arbeta att komma närmare den önskade kunden genom att 

vara tillgänglig på rätt och fler ställen.  

 

 En av de viktigaste punkterna i ompositioneringen av ett varumärke är att skapa ett 

sammanhang i alla delar av arbetet som tydligt kommunicerar varumärket och den 

önskade positionen. Det är även viktigt, vid en omfattande ompositionering, att företaget 

är konsekventa i sin strategi, tänker långsiktigt och inte avviker från de mål företaget från 

början hade med sin ompositionering. 

 

 Syftet med en ompositioneringen av varumärkesprofilen kan vara att skapa ett ökat 

intresse för varumärket, bredda eller förändra målgruppen, öka försäljningen av produkter 
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eller tjänster, förtydliga eller förändra position på marknaden och skapa en ökad 

lönsamhet. 

 

 Risken med en utvecklad varumärkesimage, kan vara att företaget förlorar sin lojala och 

lönsamma kundbas. En ytterligare risk med strategiförändringarna är att den nya 

målgruppen kan ha svårt att ta till sig företagets nya varumärkesimage. I värsta scenario 

kan företaget förlora den lönsamma kunden de haft tidigare, medan den nya målgruppen 

inte uppfattar företagets nya identitet och väljer bort varumärket för ett annat.  

 

 En ompositionering av varumärkesprofilen som görs med någon form av samarbete 

riskerar att blir känsligare och mer sårbart eftersom varumärkets identitet blir beroende av 

den utomstående parten, vars beteende inte kan förutspås eller kontrolleras. 
 

 Vid en omfattande ompositionering av varumärkesprofilen finns det en risk att företaget 

inte kan leva upp till de nya löften som ges. Likaså finns det en risk att den nya 

positionen är ouppnåelig i praktiken.  

 

    Varumärkesidentitet kan påverkas av ompositioneringen av varumärkesprofilen av att 

produktens attribut och kvalitet förändrats i och med den förändrade sortimentstrategin. 

Faktorer som produktkategori, förpackning, pris och produktattribut kan alla påverka hur 

produkten uppfattas av konsumenten och vilka personliga egenskaper som kopplas ihop 

med både produkten och varumärket.  

 

 Genom att öppna egna butiker kan företaget påverka direktkommunikationen till kund 

och på så sätt förmedla varumärkesidentiteten mer effektivt. Det här kan stärka kundens 

syn på varumärket, skapa en tydligare och konsekvent bild av varumärket, samt skapa 

möjligheter för en starkare relation till kunden. 

 

 Genom relationsmarknadsföring kan ett företag stärka kundens syn på varumärket, skapa 

en tydlig och konsekvent bild av varumärket efter ompositioneringen, hjälpa till att 

förändra kundens bild av varumärket, samt skapa möjligheter till en starkare relation till 

kunden. Även en ny logotyp som en del av en ompositionering av varumärkesprofilen, 

kan visualisera och stärka den nya varumärkesidentiteten 

 

 Varumärkets image syftar på hur konsumenter uppfattar ett varumärke genom dess 

produkter, tjänster och kommunikation, vilket betyder att varumärkesimagen påverkas av 

de aktiviteter och mål företaget arbetar med. Identiteten kodas av företaget genom olika 

kommunikationsmedel för att sedan avkodas av konsumenten som uppfattar imagen. 
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7. Avslutande diskussion  
 

I den här avslutande delen, har vi valt att diskutera en del tankar kring studien. Förslag till 

fortsatt forskning kommer också att ges.  

 

Först och främst ser vi till de ompositioneringsprocesser som i skrivandets stund fortfarande inte 

är avslutade. En ompositionering är en långsiktig process och båda företagen förklarade att de 

inte förväntade sig att vara klara förrän om några år. Det här betyder således att det resultat som 

vi kommer fram till inte behöver vara de samma vid en slutförd ompositionering. Likaså, hade 

det varit möjligt att hitta nya resultat om studien genomförts då företaget planerat att 

ompositioneringen av varumärkesprofilen fått full genomslagskraft. Vi ser även att vi kunnat 

uppnå mer realistiska resultat om undersökningen hade pågått en längre period, för att följa de 

förändringar som sker under tidens gång och se vilka delar av ompositioneringen som har mest 

effekt på varumärkets identitet och image. Hade vår studie genomförts i ett senare skede av 

ompositioneringsprocesserna, hade en djupare empiridel varit av högsta relevans. Om 

tidsbegränsningen inte hade varit ett faktum hade det även varit relevant att genomföra intervjuer 

med fler personer inom respektive företag, samt att se ompositioneringen ur konsumentens 

synvinkel för att kunna få mera konkreta resultat av upplevd varumärkesidentitet och 

varumärkesimage. Även information så som försäljning och lönsamhet hade varit intressant att 

mäta, för att få en möjlighet att dra mer konkreta slutsatser av förändringen. 

 

Vår uppsats studerar endast två företag från textil- och modebranschen, vi ser att en vidare studie 

innefattande fler företag inom samma bransch, eller från differentierade branscher, skulle kunna 

inbringa mycket brukbar information om detta aktuella ämne.  

 

Något som hade varit intressant att undersöka vidare är konsekvensen av 

ompositioneringsstrategin. Det hade varit möjligt att kunna koppla framgångarna eller 

misslyckandena att uppnå de mål företagen hade med ompositioneringen av varumärkesprofilen, 

till hur företaget faktiskt utförde de förändringar de planerade och med vilken kontinuitet och 

konsekvens detta utfördes. För att det här ska kunna vara möjligt att utföra, hade studien behövt 

äga rum efter det att företagen anser att processen är slutförd. 

 

Vidare, hade det varit av stort intresse att göra en studie från konsumentens synvinkel, då flera av 

de mål företagen har med en ompositionering av varumärkesprofilen, syftar till att förändra en 

upplevelse, associationer och eller en bild av varumärket. Resultatet av ompositioneringens 

genomslagskraft kan således endast vara konkret då studien tar hänsyn till hur konsumenten 

uppfattar de här delarna.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

1. Hur arbetar ni med marknadsföring och varumärkesbyggande? 

 

2. På vilket sätt skulle du säga att ni har arbetat annorlunda med varumärket i och med 

ompositioneringen av varumärkesprofilen? 

 

3. Har ni ändrat er kommunikation utåt något? 

 

4. Vilka anledningar såg ni till att förändra arbetet med varumärket? 

 

5. Hur vill ni att varumärket ska uppfattas ur konsumentens ögon? 

 

6. Vad tror du kännetecknade varumärket mest innan ompositioneringen? 

7.  Hur ser företagets målgrupp ut? Har målgruppen förändras i och med er 

ompositionering?  

 

8. Vilka ser företaget som sina huvudsakliga konkurrenter? 

 

9. Vad vill ni uppnå med varumärket i framtiden? 
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