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Förord	  
	  

Vi	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Johan	  Möller	  och	  Patrik	  Nilsson	  på	  Oscar	  Jacobson	  som	  har	  gjort	  vår	  
uppsats	  möjlig.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  vår	  handledare	  Åsa	  Haggren	  för	  hjälp	  och	  vägledning	  genom	  
arbetets	  gång.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Amanda	  Stark,	  Sofia	  Lindholm	  och	  Rebecka	  Landh	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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	   3	  

Sammanfattning	  	  
	  
Modekonsumtion	  handlar	  idag	  mycket	  om	  självförverkligande	  och	  identitet	  och	  
konsumenter	  köper	  ofta	  produkter	  baserat	  på	  varumärke.	  Därför	  lägger	  många	  företag	  
stora	  resurser	  på	  att	  bygga	  upp	  starka	  varumärken	  och	  för	  att	  bli	  framgångsrika	  är	  det	  
viktigt	  att	  de	  hittar	  en	  attraktiv	  position	  för	  det	  på	  marknaden.	  Om	  varumärket	  inte	  
lyckas	  differentiera	  sig	  tillräckligt	  från	  sina	  konkurrenter	  eller	  av	  andra	  anledningar	  inte	  
är	  starka	  eller	  tydliga	  nog	  kan	  de	  ompositionera	  sig.	  Detta	  innebär	  att	  de	  byter	  riktning	  
mot	  en	  ny	  position	  som	  förhoppningsvis	  är	  mer	  lönsamt,	  men	  detta	  är	  inte	  helt	  riskfritt.	  
Varumärken	  som	  är	  konsekventa	  i	  vad	  de	  förmedlar	  anses	  vara	  mer	  trovärdiga	  än	  de	  
som	  hela	  tiden	  förändras.	  Dock	  är	  samhället	  under	  ständig	  förändring	  och	  ofta	  krävs	  att	  
varumärket	  utvecklas	  tillsammans	  med	  det	  för	  att	  inte	  bli	  omodernt.	  	  
	  
Denna	  uppsats	  har	  undersökt	  vilka	  nyckelfaktorer	  som	  kan	  ge	  receptet	  för	  en	  lyckad	  
ompositionering.	  Ett	  praktiskt	  fall	  av	  ompositionering	  har	  ställts	  mot	  teorier	  inom	  
området	  för	  att	  se	  vilka	  likheter	  och	  skillnader	  som	  finns.	  Vi	  valde	  varumärket	  Oscar	  
Jacobson	  då	  det	  är	  väl	  etablerat	  på	  marknaden.	  Kvalitativa,	  semi-‐‑strukturerade	  
intervjuer	  utfördes	  med	  marknadschefen	  och	  en	  av	  butikscheferna	  på	  företaget.	  
Resultatet	  av	  intervjuerna	  jämfördes	  sedan	  med	  teorier	  från	  en	  litteraturstudie	  och	  flera	  
intressanta	  slutsatser	  kunde	  dras.	  Det	  finns	  mycket	  litteratur	  inom	  ämnet	  men	  denna	  
uppsats	  har	  i	  huvudsak	  fokuserat	  på	  publikationer	  från	  David	  A.	  Aaker,	  Henrik	  Uggla	  och	  
Jean-‐‑Noel	  Kapferer.	  
	  
En	  slutsats	  är	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ompositioneringen	  sker	  i	  ett	  långsamt	  tempo	  för	  att	  
kunderna	  inte	  ska	  blir	  förvirrade	  om	  vad	  varumärket	  står	  för.	  Sker	  det	  för	  abrupt	  
riskerar	  de	  att	  förlora	  trogna	  kunder.	  Innan	  och	  under	  ompositioneringen	  bör	  företaget	  
även	  utföra	  marknadsundersökningar	  för	  att	  kunna	  granska	  och	  följa	  upp	  
förändringsarbetes	  utveckling	  och	  inverkan.	  I	  Oscar	  Jacobson	  fall	  var	  det	  även	  
avgörande	  att	  företagets	  ledning	  byttes	  ut	  samt	  att	  sortiment	  anpassades	  efter	  deras	  nya	  
breddade	  målgrupp.	  	  
	  
Ibland	  skiljer	  sig	  Oscar	  Jacobsons	  tillvägagångssätt	  från	  teorierna.	  Exempelvis	  är	  det	  
enligt	  teorin	  viktigt	  att	  tydligt	  förmedla	  det	  nya	  varumärket	  både	  internt	  och	  externt.	  
Enligt	  vår	  undersökning	  har	  den	  interna	  kommunikationen	  på	  Oscar	  Jacobson	  varit	  
något	  bristfällig	  på	  detta	  plan.	  Trots	  detta	  kan	  tilläggas	  att	  Oscar	  Jacobson	  
ompositionering	  kan	  ses	  som	  ett	  framgångsrikt	  exempel	  och	  många	  intressanta	  
slutsatser	  har	  kunnat	  dras.	  

	  

Nyckelord:	  Ompositionering,	  Positionering,	  Varumärke,	  Varumärkesidentitet,	  Trogna	  
kunder,	  Oscar	  Jacobson	  
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Abstract	  
In	  today’s	  marketplace,	  fashion	  consumption	  is	  often	  based	  on	  self-‐‑fulfillment	  and	  
identity,	  which	  results	  in	  many	  consumers	  choosing	  products	  based	  on	  their	  brands.	  
Most	  companies	  invest	  a	  lot	  of	  money	  and	  energy	  into	  developing	  strong	  brands,	  thus	  
finding	  an	  attractive	  position	  in	  the	  market	  is	  a	  key	  factor	  towards	  success.	  If	  a	  company	  
fails	  to	  differ	  themselves	  enough	  from	  their	  competitors	  or	  their	  message	  is	  not	  
powerful	  and	  clear,	  an	  option	  to	  reposition	  the	  brand	  presents	  itself.	  	  Repositioning	  
involves	  a	  company	  changing	  its	  direction	  towards	  a	  new	  position	  that	  hopefully	  will	  
equate	  to	  higher	  profitability.	  Such	  a	  change,	  however,	  does	  not	  come	  without	  risks.	  	  
Consumers	  consider	  a	  brand	  that	  remains	  consistent	  towards	  delivering	  a	  product	  that	  
follows	  the	  company	  message	  is	  often	  considered	  more	  reliable	  than	  a	  brand	  that	  is	  
constantly	  changing.	  On	  the	  other	  hand,	  today’s	  society	  is	  ever-‐‑changing	  and	  brands	  
should	  adapt	  to	  these	  changes	  it	  order	  to	  prevent	  the	  brand	  from	  becoming	  outdated. 
 
This	  report	  examines	  key	  factors	  that	  can	  provide	  a	  recipe	  for	  successful	  repositioning.	  
A	  practical	  case	  of	  repositioning	  has	  been	  compared	  to	  theories	  regarding	  this	  subject	  in	  
order	  to	  see	  if	  there	  are	  any	  differences.	  We	  chose	  the	  brand,	  Oscar	  Jacobson	  due	  to	  their	  
established	  position	  in	  the	  market.	  We	  conducted	  qualitative,	  semi-‐‑structured	  
interviews	  with	  the	  company’s	  marketing	  director	  and	  one	  of	  their	  store	  managers.	  
After	  the	  outcome	  of	  the	  interviews	  was	  subsequently	  compared	  to	  theories	  from	  a	  
literature	  review,	  many	  interesting	  conclusions	  could	  be	  drawn.	  	  Extensive	  amounts	  of	  
previous	  studies	  are	  available	  on	  the	  subject	  of	  repositioning,	  but	  this	  report	  focuses	  on	  
the	  publications	  of	  the	  scholars;	  David	  A.	  Aker,	  Henrik	  Uggla	  and	  Jean-‐‑Noel	  Kapferer. 
 
One	  conclusion	  reached	  is	  that	  a	  vital	  component	  of	  repositioning	  is	  that	  the	  change	  be	  
conducted	  over	  a	  longer	  time	  period	  to	  prevent	  and/or	  minimize	  customer	  confusion.	  
Large,	  sudden	  identity	  changes	  of	  a	  brand	  may	  risk	  the	  continued	  support	  of	  their	  most	  
loyal	  customers.	  It	  is	  important	  that	  the	  company	  implement	  several	  market	  analyses	  
before	  and	  during	  the	  repositioning	  in	  order	  to	  monitor	  and	  analyze	  the	  outcome	  of	  the	  
changes	  they	  have	  implemented.	  In	  this	  study,	  it	  was	  crucial	  for	  Oscar	  Jacobson	  to	  
replace	  their	  top	  management	  to	  allow	  adaptation	  of	  their	  products	  to	  their	  new	  
extended	  target	  group. 
 
The	  way	  Oscar	  Jacobson	  approached	  their	  repositioning	  sometimes	  differed	  from	  the	  
published	  theories.	  According	  to	  these	  theories,	  it	  is	  essential	  to	  clearly	  communicate	  
the	  new	  and	  improved	  brand	  both	  internally	  and	  externally.	  According	  to	  our	  analysis,	  
the	  internal	  communication	  within	  the	  company	  was	  inadequate.	  In	  addition	  it	  should	  
be	  mentioned	  that	  Oscar	  Jacobson	  could	  be	  seen	  as	  a	  successful	  example	  and	  many	  
interesting	  conclusions	  have	  been	  drawn.	  	  
 
Keywords:	  Repositioning,	  Positioning,	  Brand,	  Brand	  identity,	  Loyal	  customers,	  Oscar	  
Jacobson 
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1.	  Inledning	  
	  
I	  dagens	  konsumtionssamhälle	  lägger	  företag	  stora	  resurser	  på	  att	  bygga	  upp	  starka	  
varumärken.	  En	  anledning	  till	  detta	  är	  att	  konsumenter	  numera	  bryr	  sig	  mer	  om	  
självförverkligande	  och	  identitet	  än	  själva	  funktionen	  på	  de	  produkter	  de	  köper	  
(Holmberg	  &	  Wiman,	  2002).	  Med	  andra	  ord	  köper	  de	  alltså	  inte	  endast	  produkter	  utan	  
de	  köper	  varumärken. 
	  
För	  att	  kunna	  bli	  framgångsrika	  gäller	  det	  för	  företaget	  att	  hitta	  och	  etablera	  en	  lämplig	  
position	  för	  sitt	  varumärke	  på	  marknaden	  och	  hos	  sina	  kunder,	  detta	  kallas	  för	  
positionering.	  Det	  är	  viktigt	  att	  denna	  position	  är	  tydlig,	  attraktiv	  och	  exempelvis	  har	  en	  
målgrupp	  som	  är	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  företaget	  ska	  bli	  lönsam.	  Om	  detta	  på	  något	  sätt	  
inte	  lyckas	  kan	  de	  förändra	  denna	  position	  i	  en	  ny	  och	  förhoppningsvis	  bättre	  riktning	  
och	  genomgå	  en	  så	  kallad	  ompositionering.	  (Uggla,	  2006)	  Det	  innebär	  strategiska	  
förändringar	  inom	  exempelvis	  sortiment,	  målgrupp	  eller	  marknadsföring	  och	  
försäljning. 
 
Ett	  exempel	  på	  ett	  varumärke	  som	  har	  genomgått	  stora	  förändringar	  under	  de	  senaste	  
åren	  är	  herrekiperingsföretaget	  Oscar	  Jacobson.	  På	  deras	  hemsida	  skriver	  varumärkets	  
kreativa	  chef	  Mats	  Petterson	  om	  deras	  ompositionering	  som	  pågått	  de	  senaste	  åren	  och	  
detta	  väckte	  vårt	  intresse.	  Vi	  ville	  undersöka	  teorier	  inom	  ompositionering	  för	  att	  sedan	  
kunna	  jämföra	  dessa	  med	  hur	  Oscar	  Jacobson	  har	  gått	  till	  väga.	  Just	  Oscar	  Jacobson	  
bedömde	  vi	  dessutom	  som	  ett	  bra	  exempel	  då	  de	  är	  väl	  etablerade	  på	  marknaden	  och	  
varit	  verksamma	  ända	  sedan	  början	  på	  1900-‐‑talet.	  Det	  kändes	  intressant	  att	  ta	  reda	  på	  
bakgrunden	  till	  varför	  ett	  varumärke	  med	  en	  sedan	  länge	  trogen	  kundkrets	  valde	  att	  
göra	  en	  ompositionering.	  	  
 

1.1	  Problemdiskussion	  
	  
Ompositionering	  kan	  alltså	  vara	  lösningen	  för	  ett	  varumärke	  som	  exempelvis	  inte	  
lyckats	  hitta	  en	  bra	  position	  på	  marknaden	  eller	  som	  blivit	  omodernt.	  Detta	  är	  dock	  inte	  
ett	  alternativ	  som	  kommer	  helt	  utan	  risker	  eftersom	  varumärken	  med	  en	  konsekvent	  
profil	  anses	  mer	  trovärdiga	  än	  de	  som	  förändras	  konstant	  (Nilson,	  1999).	  Detta	  kan	  
jämföras	  med	  vänskapsrelationer,	  de	  flesta	  vill	  inte	  att	  deras	  vänner	  ska	  ändra	  sin	  
personlighet	  hela	  tiden	  utan	  gillar	  dem	  för	  vem	  de	  är.	  Alltså	  kan	  det	  bli	  förvirrande	  för	  
en	  kund	  om	  varumärket	  de	  tycker	  om	  förändras	  och	  tillslut	  kanske	  de	  inte	  vet	  vad	  det	  
står	  för	  längre	  eller	  kan	  inte	  längre	  identifiera	  sig	  med	  det.	  Dock	  är	  samhället	  under	  
ständig	  förändring	  och	  kundernas	  förväntningar	  och	  krav	  på	  varumärket	  kan	  därmed	  
förändras.	  Varumärken	  bör	  alltså	  ha	  en	  konsekvent	  profil	  men	  samtidigt	  bör	  de	  
utvecklas	  och	  vara	  rätt	  i	  tiden.	   
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Alla	  varumärken	  har	  en	  så	  kallad	  varumärkesidentitet.	  Den	  innehåller	  de	  visioner,	  
värderingar	  och	  den	  personlighet	  som	  företaget	  bygger	  upp	  om	  hur	  de	  önskar	  att	  
omgivningen	  ska	  se	  dem.	  Men	  imagen,	  det	  vill	  säga	  hur	  kunden	  i	  själva	  verket	  ser	  på	  
varumärket,	  kan	  i	  verkligheten	  vara	  helt	  annorlunda.	  Detta	  är	  problematiskt	  då	  en	  klyfta	  
mellan	  identiteten	  och	  imagen	  skapar	  förvirring	  och	  ett	  osammanhängande	  varumärke	  
(Davies	  &	  Chun,	  2002).	  I	  en	  sådan	  situation	  kan	  ompositionering	  fungera	  som	  ett	  
verktyg	  för	  att	  lösa	  problemet.	  Frågan	  är	  då	  hur	  en	  lyckad	  ompositionering	  går	  till	  och	  
finns	  det	  några	  viktiga	  nyckelfaktorer	  för	  att	  lyckas	  med	  detta?	  
	  

1.2	  Syfte	  
	  
Syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  teorier	  om	  ompositionering,	  med	  inriktning	  på	  
varumärkesidentitet,	  fungerar	  då	  de	  prövas	  mot	  ett	  praktiskt	  fall.	  	  

	  

1.3	  Forskningsfrågor	  
	  

1.   Vilka	  är	  viktiga	  nyckelfaktorer	  vid	  en	  ompositionering?	  
2.   Finns	  det	  några	  uppenbara	  skillnader	  mellan	  de	  etablerade	  teorierna	  och	  hur	  

företaget	  har	  gått	  tillväga?	  
3.   Hur	  har	  företaget	  ställt	  sig	  till	  sin	  målgrupp	  och	  sina	  lojala	  kunder	  jämfört	  med	  

vad	  teorierna	  säger	  om	  detta?	  
	  

1.4	  Avgränsningar	  
	  
Studien	  fokuserar	  på	  ompositionering	  som	  rör	  varumärkesidentitet	  och	  kommer	  därför	  
inte	  inkludera	  mätbara	  ekonomiska	  resultat	  eller	  förändringar	  som	  gjorts	  gällande	  
produktion	  och	  logistik.	  Planeringsprocessen	  inför	  en	  ompositionering	  kommer	  inte	  
heller	  beröras.	  	  
	  

1.5	  Tidigare	  forskning	  och	  allmän	  litteratur 

 
Det	  finns	  många	  publikationer	  att	  utgå	  ifrån	  inom	  ämnet	  ompositionering.	  Denna	  
uppsats	  har	  i	  huvudsak	  utgått	  från	  David.	  A.	  Aakers	  Building	  strong	  brands,	  Henrik	  
Ugglas	  Positionering:	  teori,	  trend	  och	  strategi	  och	  The	  new	  strategic	  brand	  management	  	  
av	  Jean-‐‑Noel	  Kapferer.	  Alla	  tre	  författare	  är	  forskare	  inom	  ämnet	  och	  gett	  ut	  många	  
avhandlingar,	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  böcker	  gällande	  det.	  
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1.6	  Terminologi	  
	  
Ett	  problem	  som	  uppkom	  under	  framställningen	  av	  denna	  uppsats	  var	  särskiljningen	  av	  
orden	  ”företag”	  och	  ”varumärke”.	  Ett	  företag	  kan	  ha	  flera	  olika	  varumärken	  i	  sin	  portfölj,	  
exempelvis	  står	  H&M	  bakom	  de	  olika	  varumärkena	  COS,	  &	  Other	  stories,	  Monki	  och	  
Weekday.	  (McAndrew,	  Hedén,	  2010)	  I	  denna	  uppsats	  benämns	  Oscar	  Jacobson	  vid	  namn	  
men	  refereras	  även	  till	  som	  “företaget”	  även	  om	  detta	  är	  något	  problematiskt	  då	  Oscar	  
Jacobson	  egentligen	  ägs	  av	  riskkapitalbolaget	  Valedo.	  Detta	  ansågs	  ändå	  vara	  korrekt	  då	  
det	  i	  denna	  specifika	  uppsats	  inte	  råder	  några	  tvivel	  om	  vilket	  företag	  det	  refereras	  till.	  	  
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2.	  Metod	  
	  
En	  litteraturstudie	  har	  genomförts	  för	  att	  kunna	  jämföra	  Oscar	  Jacobsons	  
ompositioneringsarbete	  med	  de	  teorier	  som	  finns	  inom	  ämnet.	  Efter	  att	  ha	  granskat	  
vetenskapliga	  artiklar	  och	  böcker	  påträffades	  samma	  författare	  åtskilliga	  gånger,	  vilka	  
också	  utgör	  grunden	  för	  litteraturstudien.	  	  
	  
En	  kvalitativ	  metod	  har	  använts	  som	  bygger	  på	  intervjuer	  där	  informanterna	  själva	  fått	  
redogöra	  för	  sina	  åsikter	  och	  tankar.	  Det	  finns	  både	  för-‐‑	  och	  nackdelar	  med	  kvalitativa	  
intervjuer.	  Undersökningens	  resultat	  blir	  beroende	  av	  informanten	  och	  dennes	  svar.	  
Dessa	  svar	  är	  dessutom	  svåra	  att	  göra	  övergripande	  och	  generella	  sanningar	  ifrån.	  
Intervjuerna	  speglar	  endast	  informanternas	  åsikter,	  tankar	  och	  funderingar	  med	  Oscar	  
Jacobson	  i	  fokus.	  Därmed	  blir	  resultatet	  inte	  representativt	  för	  exempelvis	  hela	  
klädbranschen.	  (Dalen,	  2008)	  
	  
Intervjuerna	  har	  varit	  semi-‐‑strukturerade	  vilket	  innebär	  att	  informanterna	  svarat	  fritt	  
utifrån	  ställda	  förberedda	  frågor	  men	  under	  intervjuns	  gång	  har	  följdfrågor	  ställts.	  
Fördelen	  med	  följdfrågor	  är	  att	  informanten	  kan	  utveckla	  sitt	  resonemang	  eller	  
redogöra	  sina	  svar	  mer	  detaljerat	  vilket	  kan	  tillföra	  en	  djupare	  förståelse	  för	  ämnet.	  
Denna	  intervjuform	  lämnar	  dessutom	  utrymme	  till	  att	  följa	  upp	  oväntade	  svar	  om	  så	  
behövs.	  (Dalen,	  2008)	  Därför	  ansågs	  i	  detta	  fall	  en	  semi-‐‑struktur	  relevant	  då	  den	  är	  
flexibel	  och	  anpassningsbar	  efter	  uppsatsens	  syfte.	  Efter	  sammanställningen	  av	  de	  
transkriberade	  intervjuerna	  ställdes	  teorin	  mot	  resultatet	  från	  empirin	  och	  dessa	  två	  
jämfördes	  för	  att	  finna	  likheter	  och	  skillnader.	  	  
	  

2.1	  Insamling	  av	  empiri	  
	  
För	  att	  få	  olika	  infallsvinklar	  i	  Oscar	  Jacobson	  ompositioneringsarbete	  valdes	  två	  
informanter	  med	  olika	  viktiga	  positioner	  inom	  företaget.	  Första	  intervjun	  ägde	  rum	  på	  
Oscar	  Jacobson	  huvudkontor	  i	  Borås	  med	  marknadschefen	  Johan	  Möller.	  Innan	  intervjun	  
formulerades	  en	  intervjuguide	  med	  frågor	  som	  skulle	  ställas.	  För	  att	  skapa	  en	  öppen	  
dialog	  anpassades	  samtalet	  sedan	  efter	  informantens	  svar	  och	  vad	  denne	  ansåg	  var	  
viktigt	  att	  berätta	  angående	  deras	  arbete.	  Målet	  var	  att	  försöka	  få	  ett	  naturligt	  samtal	  där	  
informanten	  fick	  utrymme	  att	  utveckla	  svaren	  på	  frågorna.	   
 
Andra	  intervjun	  med	  butikschefen	  Patrik	  Nilsson	  hölls	  på	  Oscar	  Jacobsons	  butik	  i	  
centrala	  Göteborg.	  För	  att	  vara	  så	  konsekventa	  som	  möjligt	  i	  arbetet	  med	  intervjuerna	  
behandlades	  förarbetet	  och	  upplägget	  för	  båda	  intervjuerna	  likadant	  med	  undantaget	  
att	  informant	  nummer	  två	  fick	  ta	  del	  av	  frågorna	  redan	  innan	  intervjun.	  Detta	  för	  att	  han	  
skulle	  kunna	  starta	  sin	  tankeprocess	  kring	  ämnet	  och	  på	  så	  sätt	  kunna	  ge	  mer	  
genomtänkta	  svar.	   
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Efter	  att	  båda	  intervjuerna	  var	  genomförda	  och	  transkriberade	  skickades	  de	  till	  
informanterna,	  som	  sedan	  kunde	  komplettera	  och	  korrigera	  sina	  svar	  om	  de	  så	  önskade.	  
Detta	  för	  att	  justera	  eventuella	  missförstånd	  och	  ytterligare	  ge	  möjlighet	  att	  utveckla	  
svar	  och	  tankegångar	  och	  därmed	  öka	  tillförlitligheten,	  det	  vill	  säga	  validiteten,	  i	  
uppsatsens	  resultat.	  Efter	  att	  ha	  fått	  godkännande	  från	  informanterna	  utfördes	  sedan	  en	  
sammanställning	  av	  det	  mest	  relevanta	  från	  intervjuerna. 
	  

2.2	  Sammanställning	  av	  empiri	  
	  
Det	  första	  steget	  i	  att	  analysera	  all	  data	  från	  intervjuerna	  var	  att	  gå	  igenom	  de	  
transkriberade	  intervjuerna	  och	  dela	  in	  svaren	  i	  olika	  kategorier	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  
en	  överblick	  över	  allt	  insamlat	  material.	  Nästa	  steg	  vara	  att	  skriva	  sammanfattande	  
textstycken	  om	  varje	  utvald	  kategori,	  exempelvis	  risker.	  	   	  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

3.1	  Definitioner	  av	  begrepp	  

3.1.1	  Varumärke	  
	  
Definitionen	  av	  begreppet	  varumärke	  beskrivs	  i	  varumärkeslagen	  (VmL	  2010:1877)	  
som	  följande:	  “Ett	  varumärke	  kan	  bestå	  av	  alla	  tecken	  som	  kan	  återges	  grafiskt,	  särskilt	  
ord,	  inbegripet	  personnamn,	  samt	  figurer,	  bokstäver,	  siffror	  och	  formen	  eller	  utstyrseln	  
på	  en	  vara	  eller	  dess	  förpackning,	  förutsatt	  att	  tecknen	  har	  särskiljningsförmåga”	  
(Rixlex,	  2015). 
 
Med	  detta	  menas	  alltså	  att	  ett	  varumärke	  har	  ett	  namn	  och/eller	  en	  symbol	  som	  gör	  att	  
omgivningen	  känner	  igen	  dem.	  Detta	  är	  för	  att	  det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  kunna	  identifiera	  
deras	  produkter	  eller	  tjänster	  och	  inte	  blanda	  ihop	  dem	  med	  konkurrenternas	  (Aaker,	  
2002).	  En	  kund	  kan	  även	  ha	  mentala	  anknytningar	  till	  ett	  varumärke	  som	  består	  av	  
kundens	  upplevda	  värden	  eller	  åsikter	  om	  deras	  produkter	  eller	  tjänster	  (Keller,	  2002).	  
	  

3.1.2	  Varumärkesidentitet	  
	  
Alla	  varumärken	  har	  en	  så	  kallad	  varumärkesidentitet.	  Enkelt	  förklarat	  så	  beskriver	  
identiteten	  hur	  företaget	  önskar	  att	  varumärket	  ska	  uppfattas,	  vilka	  kärnvärden	  och	  
visioner	  det	  har	  samt	  vad	  som	  gör	  det	  unikt.	  (Uggla,	  2006)	  Identiteten	  byggs	  i	  huvudsak	  
upp	  för	  att	  ge	  ett	  syfte,	  mening	  och	  riktlinjer	  för	  varumärket	  (Aaker,	  2002).	  Uggla	  (2006)	  
menar	  också	  att	  varumärkesidentiteten	  ska	  hjälpa	  till	  att	  etablera	  en	  relation	  till	  kunden	  
genom	  att	  skapa	  ett	  värdeerbjudande	  som	  ger	  emotionella	  och	  funktionella	  fördelar.	  
	  

3.1.3	  Image	  
	  
I	  motsats	  till	  identiteten	  beskriver	  imagen	  istället	  hur	  kunderna	  och	  omgivningen	  i	  
själva	  verket	  ser	  på	  varumärket	  genom	  deras	  egna	  upplevelser	  och	  intryck.	  Image	  är	  
alltså	  den	  bild	  av	  varumärket	  som	  uppstått	  i	  kundernas	  medvetande	  och	  den	  stämmer	  
inte	  alltid	  överens	  med	  hur	  företaget	  önskar	  och	  tror	  att	  de	  ser	  på	  dem.	  (Uggla,	  2006) 
 
Företaget	  bör	  sträva	  efter	  att	  imagen	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  ska	  vara	  en	  
spegelbild	  av	  varumärkesidentiteten.	  Även	  om	  de	  inte	  kan	  styra	  över	  imagen	  så	  är	  det	  
viktigt	  att	  ha	  en	  bra	  uppfattning	  om	  hur	  kunderna	  ser	  på	  varumärket	  för	  att	  sedan	  
kunna	  försöka	  påverka	  imagen	  i	  rätt	  riktning.	  (Melin,	  1999) 
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3.1.4	  Positionering	  
	  
För	  att	  få	  en	  förståelse	  för	  vad	  ompositionering	  innebär	  bör	  begreppet	  positionering	  
först	  förklaras.	  I	  den	  svenska	  akademins	  ordlista	  beskrivs	  en	  position	  som	  ett	  läge,	  en	  
ståndpunkt	  eller	  en	  ställning.	  	  
	  
Begreppet	  positionering	  beskrivs	  inom	  företagsekonomin	  vanligtvis	  som	  processen	  att	  
finna,	  etablera	  och	  underhålla	  en	  position	  på	  marknaden	  och	  i	  konsumenternas	  
medvetande	  (Sjöström,	  1996).	  En	  framgångsrik	  positionering	  bör	  bygga	  på	  en	  tydlig	  
differentiering	  från	  konkurrenterna	  och	  en	  väl	  utvald	  målgrupp	  (Uggla,	  2006).	  Den	  ska	  
aktivt	  kommuniceras	  till	  den	  tilltänkta	  målgruppen	  (Aaker,	  2002).	  
	  

3.1.5	  Ompositionering	  
	  
Ompositionering	  är	  en	  strategi	  som	  är	  till	  för	  att	  förändra	  en	  befintlig	  position	  i	  riktning	  
mot	  en	  mer	  attraktiv.	  Syftet	  varför	  ett	  företag	  väljer	  att	  genomföra	  en	  ompositionering	  
av	  sitt	  varumärke	  kan	  variera.	  Anledningen	  kan	  vara	  alltifrån	  att	  de	  vill	  nå	  ut	  till	  en	  
bredare	  målgrupp	  till	  att	  de	  vill	  inta	  större	  marknadsandelar	  eller	  helt	  enkelt	  vill	  förnya	  
och	  fräscha	  upp	  sitt	  varumärke.	  (Uggla,	  2006)	  Dock	  menar	  Melin	  (1997)	  att	  
ompositionering	  är	  ett	  måste	  när	  ett	  varumärkes	  position	  inte	  är	  tillräckligt	  stark	  
gentemot	  deras	  konkurrenters. 
	  

3.2	  Varumärke	  

3.2.1	  Varumärkeslojalitet	  
	  
Varumärkeslojalitet	  innebär	  en	  positiv	  attityd	  från	  kunden	  mot	  ett	  varumärke	  som	  
resulterar	  i	  att	  hen	  konsumerar	  det	  ofta	  och	  konsekvent.	  Lojaliteten	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  
konsumenten	  anser	  att	  endast	  ett	  specifikt	  varumärke	  kan	  tillfredsställa	  dennes	  behov.	  
(Assael,	  2003) 
 
Ett	  av	  de	  första	  stegen	  i	  att	  skapa	  lojalitet	  hos	  sina	  kunder	  är	  att	  bygga	  upp	  en	  positiv	  
image.	  När	  en	  konsument	  får	  positiva	  känslor	  genom	  att	  köpa	  eller	  använda	  ett	  specifikt	  
varumärke	  upplever	  kunden	  att	  varumärket	  ger	  dem	  emotionella	  fördelar.	  Efter	  att	  ha	  
lyckats	  etablerat	  en	  positiv	  image	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  sedan	  upprätthålls	  även	  om	  detta	  
inte	  alltid	  är	  helt	  enkelt.	  (Rooney,	  1995)	   
 
En	  stor	  lojal	  kundkrets	  kan	  förväntas	  ge	  en	  förutsägbar	  försäljning	  och	  omsättning,	  
medan	  ett	  varumärke	  utan	  lojala	  kunder	  vanligtvis	  är	  sårbart.	  Det	  är	  alltså	  mycket	  mer	  
kostnadseffektivt	  att	  behålla	  sina	  redan	  trogna	  kunder	  än	  att	  försöka	  locka	  helt	  nya.	  Ett	  
misstag	  som	  står	  många	  företag	  dyrt	  är	  att	  de	  försöker	  växa	  genom	  att	  attrahera	  nya	  
kunder	  men	  glömmer	  av	  att	  värna	  om	  dem	  som	  de	  redan	  har.	  (Aaker,	  2002)	  	  
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3.2.2	  Försäljningsstrategi	  för	  varumärket 
	  
Direktkontakt	  med	  kund	  är	  den	  mest	  effektiva	  formen	  av	  kommunikation	  enligt	  Uggla	  
(2003).	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  företaget	  genom	  en	  öppen	  dialog	  med	  kunden	  kan	  
anpassa	  sitt	  budskap	  och	  avläsa	  kundens	  reaktioner.	  Rätt	  personlig	  försäljning	  kan	  vara	  
mycket	  effektivt	  men	  är	  samtidigt	  en	  kostnadsfråga	  för	  företaget	  då	  det	  är	  dyrt	  att	  ha	  
personliga	  försäljare.	  Det	  krävs	  en	  stark	  säljledning	  där	  personalen	  måste	  ha	  
varumärkeskunskap	  och	  förstå	  vad	  varumärket	  står	  för.	  De	  ska	  kunna	  presentera	  och	  
förklara	  varumärket	  och	  kunna	  kommunicera	  dess	  värdeerbjudande.	  När	  ett	  företag	  har	  
både	  egna	  säljare	  och	  externa	  återförsäljare	  är	  det	  oftast	  enklare	  att	  utbilda	  sin	  egen	  
personal.	  De	  externa	  återförsäljarna	  kräver	  därmed	  mycket	  mer	  tid	  från	  företaget	  för	  att	  
kunna	  förmedla	  varumärket	  på	  bästa	  sätt.	  (Uggla,	  2003)	  
	  
En	  annan	  försäljningsstrategi	  är	  e-‐‑handel	  och	  den	  har	  flera	  fördelar.	  En	  hemsida	  kan	  
fungera	  som	  ett	  verktyg	  för	  varumärket	  då	  den	  skapar	  förutsättningar	  för	  
kostnadseffektiv	  direktkommunikation	  till	  deras	  kunder.	  Exempelvis	  kan	  en	  konsument	  
läsa	  om	  företagets	  historia,	  inhandla	  produkter	  eller	  planera	  framtida	  inköp.	  	  
(H.	  Kimiloglu	  &	  H.	  Zarali,	  2008)	  
 

3.3	  Varumärkesidentitet	  

3.3.1	  Kapferers	  identitetsprisma	  
	  
Det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  ha	  ett	  starkt	  och	  väl	  fungerande	  identitetskoncept	  som	  bör	  vara	  
realistiskt	  och	  långsiktigt	  hållbart.	  För	  att	  ett	  varumärke	  ska	  bli	  och	  fortsätta	  vara	  starkt	  
måste	  de	  vara	  trogna	  sin	  identitet.	  Kapferer	  (2004)	  menar	  att	  det	  är	  avgörande	  att	  
konsumenterna	  får	  en	  djup	  förståelse	  för	  varumärket,	  vad	  det	  är	  och	  vilka	  visioner	  och	  
värderingar	  som	  ligger	  bakom	  det.	  För	  att	  hjälpa	  företag	  som	  vill	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  
sitt	  varumärke	  har	  Kapferer	  utvecklat	  det	  så	  kallade	  identitetsprismat.	  Prismat	  består	  av	  
sex	  olika	  dimensioner	  som	  ska	  göra	  det	  lättare	  att	  identifiera	  visioner	  och	  värderingar	  
samt	  förstå	  hur	  dessa	  interagerar	  med	  varandra.	  Perspektiven	  är	  följande:	  
	  
Fysik:	  Fysik	  beskriver	  ett	  varumärkes	  fysiska	  egenskaper	  såsom	  vad	  varumärket	  gör,	  
hur	  det	  ser	  ut,	  vilken	  funktion,	  material	  eller	  färg	  det	  har.	  Många	  förknippar	  exempelvis	  
H&M	  med	  vitt	  och	  rött. 
 

Relation:	  Det	  är	  relationen	  som	  en	  konsument	  har	  till	  varumärket	  och	  som	  binder	  
samman	  företaget,	  varumärket	  och	  kunden.	  	  

Reflektion:	  Det	  är	  den	  önskvärda	  bilden	  av	  hur	  konsumenten	  vill	  att	  varumärket	  ska	  
vara.	  Det	  är	  vanligt	  att	  konsumenter	  använder	  varumärken	  för	  att	  själva	  skapa	  sin	  
identitet.	  Reflektionen	  kan	  därmed	  uppstå	  i	  både	  negativa	  och	  positiva	  bemärkelser	  och	  
därför	  är	  det	  viktigt	  att	  företag	  granskar	  och	  följer	  varumärkets	  utveckling.	  	  
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Personlighet:	  Det	  är	  varumärkets	  själ	  och	  personlighet.	  Företag	  kan	  exempelvis	  använda	  
sig	  av	  en	  känd	  person,	  ett	  speciellt	  typsnitt,	  en	  speciell	  färg	  eller	  design	  som	  sedan	  starkt	  
associeras	  med	  företaget.	  
	  
Kultur:	  Med	  kultur	  menas	  de	  värderingar	  och	  normer	  som	  skapar	  varumärkets	  
inspiration.	  Varumärkets	  kultur	  leder	  ofta	  varumärkets	  produkter	  och	  kommunikation.	  	  
 
Självbilden:	  Om	  reflektion	  är	  företaget	  granskning	  utåt	  så	  är	  självbilden	  den	  inåtriktade	  
motsvarigheten.	  Denna	  beskriver	  hur	  personen	  ser	  sig	  själv	  eller	  känner	  sig	  själv	  genom	  
att	  köpa	  ett	  speciellt	  varumärke.	  	  
 
Dessa	  sex	  dimensioner	  kan	  sedan	  delas	  upp	  utifrån	  kundens	  och	  varumärkets	  
perspektiv.	  	  De	  tre	  första	  som	  är	  fysik,	  relation	  och	  reflektion	  är	  företagets	  interna	  
dimensioner	  som	  ger	  möjlighet	  för	  inre	  iakttagelse.	  Personlighet,	  kultur	  och	  självbild	  är	  
de	  externa,	  vars	  syfte	  är	  att	  reflektera	  varumärket	  utåt.	  (Kapferer,	  2004)	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  1.	  Identitetsprismat	  Källa:	  Egen	  bearbetning	  av	  Kapferer	  (2004)	  
	  

3.3.2	  Varumärkets	  fyra	  perspektiv	  enligt	  Aaker	  
	  
Varumärkesidentiteten	  kan	  enligt	  Aaker	  (2000)	  ses	  ur	  fyra	  olika	  perspektiv	  som	  alla	  på	  
olika	  sätt	  kan	  bygga	  upp	  associationer	  kring	  varumärket.	  De	  fyra	  perspektiven	  är	  
produkt,	  person,	  organisation	  och	  symbol	  och	  de	  utgör	  tillsammans	  företagets	  
kärnidentitet. 
 
Produkt:	  Det	  är	  de	  associationer	  som	  knyts	  till	  kvalitet	  och	  kännetecknande	  egenskaper	  
hos	  ett	  varumärkes	  produkter.	   
	  
Person:	  Det	  speglar	  varumärkets	  personlighet	  och	  själ.	  Exempelvis	  att	  företaget	  ger	  
varumärket	  en	  personlighet	  såsom	  ärlighet,	  spännande	  eller	  sofistikerad. 
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Organisation:	  Organisationen	  är	  företagets	  värderingar	  och	  fokus.	  Vilka	  är	  deras	  
viktigaste	  värderingar,	  är	  företaget	  globalt	  eller	  lokalt	  eller	  bryr	  sig	  företaget	  om	  
någonting	  viktigt	  i	  samhället.	   
 
Symbol:	  Det	  är	  företags	  symbol/logotyp	  och	  andra	  visuella	  associationer.	  Exempelvis	  så	  
förknippas	  vissa	  varumärken	  med	  specifika	  färger	  eller	  typsnitt	  och	  kan	  stärka	  
varumärket	  genom	  logotyp,	  arbetskläder	  och	  butikskoncept.	  	  
	  
Varumärkesidentitet	  är	  alltså	  enligt	  Aaker	  de	  associationer	  som	  varumärket	  bygger	  upp	  
för	  att	  sedan	  bibehålla	  på	  marknaden.	  (Ibid)	  
	  

3.3.3	  Aakers	  identitetsfällor	  
	  
Det	  finns	  fyra	  huvudsakliga	  identitetsfällor	  som	  kan	  leda	  till	  ineffektiva	  och	  
dysfunktionella	  varumärkesstrategier	  och	  den	  första	  fällan	  rör	  image.	  När	  ett	  varumärke	  
utvecklar	  en	  identitet	  kan	  information	  om	  hur	  omgivningen	  och	  deras	  kunder	  ser	  på	  
dem,	  det	  vill	  säga	  imagen,	  vara	  till	  stor	  nytta.	  Dock	  gäller	  det	  att	  inte	  haka	  upp	  sig	  på	  
denna	  information.	  I	  vissa	  fall	  då	  tålamod,	  resurser	  eller	  expertis	  saknas	  blir	  imagen	  helt	  
enkelt	  identiteten.	  Varumärket	  låter	  därmed	  sina	  kunder	  bestämma	  vem	  de	  är.	  Detta	  är	  
farligt	  då	  varumärkesidentiteten	  bör	  vara	  så	  mycket	  mer	  än	  detta.	  Den	  bör	  reflektera	  
varumärkets	  själ	  och	  den	  vision	  som	  de	  själva	  satt	  upp.	  (Aaker,	  2002) 
	  
Nästa	  fälla	  gäller	  varumärkespositionering	  och	  kan	  uppstå	  när	  personer	  inom	  
varumärket	  med	  viktiga	  arbetspositioner	  fokuserar	  enbart	  på	  varumärkets	  position	  på	  
bekostnad	  av	  varumärkesidentiteten	  och	  dess	  mål.	  De	  sållar	  därmed	  bort	  viktiga	  
komponenter	  gällande	  varumärkets	  personlighet,	  identitet	  och	  symbol	  till	  förmån	  för	  
klatschiga	  reklamer	  och	  häftiga	  butikskoncept.	  (Ibid) 
 
För	  de	  flesta	  varumärkesstrateger	  är	  enligt	  Aaker	  (2002)	  en	  varumärkesidentitet	  något	  
som	  får	  kunder	  att	  köpa	  produkter	  eller	  tjänster	  av	  ett	  varumärke	  på	  grund	  av	  hur	  de	  
ser	  på	  det.	  Denna	  syn	  grundar	  sig	  alltså	  helt	  på	  ett	  externt	  perspektiv	  istället	  för	  att	  
också	  se	  de	  interna	  fördelar	  en	  identitet	  kan	  tillföra.	  En	  effektiv	  identitet	  går	  ut	  på	  att	  så	  
tydligt	  som	  möjligt	  specificera	  vilka	  styrkor,	  värderingar	  och	  visioner	  varumärket	  har.	  
Den	  kan	  också	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  att	  kommunicera	  detta	  inom	  organisationen.	  
Detta	  är	  viktigt	  då	  det	  annars	  är	  svårt	  för	  anställda	  att	  sträva	  efter	  att	  uppnå	  
varumärkets	  vision	  då	  de	  inte	  förstår	  eller	  instämmer	  med	  den.	  (Ibid) 
 
Till	  sist	  kan	  det	  uppstå	  problem	  då	  företaget	  inte	  skiljer	  på	  produkter	  och	  varumärke.	  
Här	  baserar	  varumärket	  sin	  strategi	  och	  identitet	  endast	  på	  sina	  produktattribut	  så	  som	  
hög	  kvalitet	  eller	  låga	  priser.	  Problemet	  med	  detta	  är	  att	  produktattribut	  är	  relativt	  
enkla	  för	  konkurrenter	  att	  kopiera	  och	  ett	  varumärke	  som	  endast	  fokuserar	  på	  detta	  blir	  
förr	  eller	  senare	  slagna	  av	  sina	  konkurrenter	  på	  detta	  plan	  även	  om	  de	  konstant	  jobbar	  
med	  att	  förbättra	  sina	  produkter.	  (Ibid) 
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3.4	  Ompositionering	  

3.4.1	  Positioneringsprocessen	  
	  
En	  positionering	  består	  av	  ett	  sammanhängande	  flöde	  av	  beslut	  och	  aktiviteter	  som	  
tillsammans	  etablerar	  varumärkets	  position	  på	  marknaden.	  Oftast	  är	  positioneringen	  en	  
mycket	  genomtänkt	  och	  medveten	  handling	  vars	  syfte	  är	  att	  uppnå	  en	  på	  förhand	  
bestämd	  position.	  Denna	  önskade	  position	  bör	  vara	  väl	  kartlagd	  och	  analyserad	  innan	  
företaget	  startar	  sin	  verksamhet.	  Beroende	  på	  företagets	  tillgångar	  i	  förhållande	  till	  
konkurrenternas	  kan	  den	  önskade	  positionen	  vara	  mer	  eller	  mindre	  svåruppnåelig.	  Det	  
finns	  fyra	  huvudsakliga	  faktorer	  som	  varumärken	  måste	  utgå	  ifrån	  för	  att	  verkställa	  en	  
framgångsrik	  positionering	  och	  dessa	  är;	  klarhet,	  konsekvens,	  trovärdighet	  och	  
konkurrenskraft.	  (Jobber,	  2010)	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  2.	  Framgångsrik	  positionering.	  Källa:	  Egen	  bearbetning	  efter	  Jobber	  (2010)	  
	  

Företaget	  bör	  kunna	  svara	  på	  för	  vem	  varumärket	  är	  till	  för,	  det	  vill	  säga	  vilken	  
målgrupp	  de	  har.	  Det	  bör	  även	  framgå	  vilka	  specifika	  fördelar	  varumärket	  har	  jämfört	  
med	  sina	  konkurrenter,	  då	  varumärket	  måste	  kämpa	  för	  att	  bli	  ihågkomna.	  Dessutom	  
bör	  de	  kunna	  kommunicera	  ett	  konsekvent	  budskap	  till	  sina	  konsumenter.	  (Jobber,	  
2010)	  	  
	  

3.4.2	  Risker	  vid	  positionering	  
	  
Ofta	  tycker	  företag	  att	  det	  är	  betydligt	  lättare	  att	  komma	  på	  en	  bra	  
positioneringsstrategi	  än	  att	  sedan	  implementera	  den.	  Oftast	  tar	  det	  lång	  tid	  att	  etablera	  
eller	  att	  ändra	  en	  position	  men	  det	  kan	  gå	  snabbt	  att	  förlora	  något	  som	  tagit	  år	  att	  bygga	  
upp.	  Vid	  positionering	  finns	  det	  tre	  huvudrisker	  som	  kan	  medföra	  att	  ett	  varumärke	  når	  
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ut	  med	  fel	  budskap	  till	  sina	  kunder	  eller	  begränsar	  sitt	  erbjudande	  till	  kunden	  alltför	  
mycket.	  	  
	  
Den	  första	  risken	  är	  överpositionering	  och	  där	  är	  problemet	  är	  att	  varumärket	  ger	  
kunden	  en	  alltför	  begränsad	  bild	  av	  vad	  de	  erbjuder.	  Detta	  kan	  bero	  på	  en	  smal	  
positioneringsstrategi	  som	  med	  tiden	  har	  blivit	  omodern.	  Som	  en	  konsekvens	  av	  detta	  
associerar	  en	  del	  kunder	  varumärket	  med	  mycket	  färre	  produkter	  än	  vad	  de	  egentligen	  
erbjuder.	  (Uggla,	  2006)	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  juveleraren	  Tiffany	  &	  Co.	  som	  de	  flesta	  
förknippar	  med	  smycken	  med	  höga	  priser.	  Dock	  erbjuder	  de	  även	  produkter	  i	  en	  längre	  
prisklass.	  Detta	  är	  det	  inte	  så	  många	  som	  är	  medvetna	  om,	  vilket	  innebär	  att	  de	  kan	  gå	  
miste	  om	  kunder. 
 
När	  människor	  inte	  har	  någon	  uppfattning	  alls	  om	  vad	  ett	  varumärke	  vill	  sälja	  eller	  
vilket	  budskap	  de	  vill	  nå	  ut	  med	  är	  detta	  ett	  tecken	  på	  underpositionering.	  Då	  har	  
varumärket	  misslyckats	  med	  att	  positionera	  sig	  överhuvudtaget	  och	  måste	  därför	  bli	  
kraftfullare	  och	  tydligare	  i	  förmedlingen	  av	  sitt	  budskap.	  (Ibid)	   
	  
I	  en	  situation	  då	  kunder	  har	  en	  splittrad	  eller	  motsägelsefull	  bild	  av	  varumärket	  innebär	  
det	  att	  de	  har	  en	  förvillad	  positionering.	  Detta	  kan	  enligt	  Uggla	  uppstå	  på	  många	  olika	  
sätt	  och	  beror	  på	  att	  en	  emotionell	  konflikt	  har	  skapats	  i	  kundens	  medvetande,	  vilket	  
sedan	  är	  svårt	  att	  förändra.	  Ett	  exempel	  är	  om	  en	  barnklädesaffär	  skulle	  sälja	  
stödstrumpor	  och	  rullatorer.	  (Ibid) 
	  

3.4.3	  Ompositioneringsstrategier	  
	  
En	  del	  ompositioneringsbeslut	  grundar	  sig	  på	  kortsiktiga	  mål	  och	  är	  inte	  så	  
genomtänkta	  och	  långsiktigt	  strategiska.	  Exempelvis	  kan	  det	  vara	  kortsiktiga	  vinstmål,	  
krav	  på	  avkastning	  och	  delårsrapporter.	  (Uggla,	  2003)	  Ibland	  kan	  ompositionering	  ske	  
på	  grund	  av	  att	  enskilda	  personer	  på	  företaget	  vill	  göra	  förändringar.	  Det	  kan	  
exempelvis	  vara	  en	  ny	  marknadschef	  eller	  VD	  som	  har	  hög	  ambitionsnivå	  eller	  som	  vill	  
sätta	  sin	  prägel	  på	  varumärket	  och	  öka	  försäljningen.	  Att	  de	  sedan	  vill	  genomföra	  en	  
ompositionering	  är	  oftast	  lättare	  eftersom	  de	  inte	  har	  något	  känslomässigt	  band	  till	  den	  
gamla	  varumärkesidentiteten	  och	  kan	  därmed	  lättare	  genomföra	  förändringen.	  (Aaker,	  
2002)	  
	  
För	  att	  ett	  varumärke	  ska	  kunna	  genomföra	  en	  ompositionering	  är	  det	  viktig	  att	  
undersöka	  och	  analysera	  nuläget	  (Melin,	  1997).	  Genom	  att	  göra	  förstudier	  och	  
nutidsanalyser	  får	  företaget	  en	  överblick	  över	  rådande	  läge	  och	  position.	  Om	  företaget	  
inte	  är	  väl	  medvetna	  om	  sitt	  varumärkes	  aktuella	  position	  är	  det	  svårt	  att	  veta	  vilka	  
resurser	  som	  kommer	  behövas	  för	  ompositioneringen	  och	  hur	  de	  ska	  planera	  för	  den.	  
(Jobber,	  2010)	  Dessa	  olika	  analyser	  utförs	  oftast	  genom	  att	  undersöka	  och	  jämföra	  sin	  
image	  med	  sin	  varumärkesidentitet.	  Företag	  kan	  även	  genomföra	  konkurrentanalyser	  
och	  kundanalyser	  för	  att	  på	  så	  sätt	  analysera	  hur	  och	  varför	  varumärket	  hamnade	  i	  sin	  
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nuvarande	  position.	  En	  nulägesanalys	  hjälper	  även	  till	  med	  att	  ta	  fram	  rimliga	  mål	  för	  
varumärket,	  vilket	  är	  viktigt	  för	  att	  behålla	  fokus	  och	  lyckas	  med	  ompositioneringen.	  
(Melin,	  1997)	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnt	  är	  det	  viktigt	  att	  företagets	  egna	  medarbetare	  förstår	  varumärket	  
och	  dess	  varumärkesidentitet.	  Det	  är	  även	  vitalt	  att	  det	  finns	  en	  konsensus	  beträffande	  
vad	  varumärket	  står	  för,	  framtida	  mål	  och	  visioner	  samt	  vad	  som	  differentierar	  
varumärket	  från	  dess	  konkurrenter.	  (Melin,	  1999)	  Enligt	  Ind	  (2001)	  måste	  
varumärkesarbetet	  vara	  en	  del	  av	  hela	  företaget	  och	  inte	  endast	  marknadsavdelningen	  
utan	  att	  varumärket	  marknadsförs	  även	  internt.	  Varumärken	  som	  har	  väl	  fungerande	  
intern	  kommunikation	  blir	  starka	  och	  varaktiga.	  Alltså	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  för	  att	  en	  
ny	  varumärkesstrategi	  ska	  mottas	  på	  önskvärt	  sätt	  vid	  en	  ompositionering	  att	  den	  först	  
kommuniceras	  internt.	  (Ind,	  2001)	  	  
	  

3.4.3.1	  Jobbers	  strategier	  
	  
Enligt	  Jobber	  (2010)	  finns	  det	  fyra	  olika	  ompositioneringsstrategier.	  Den	  första	  strategin	  
är	  imageförändring	  och	  här	  förändras	  varken	  målgruppen	  eller	  produkten.	  Den	  kan	  
användas	  på	  marknader	  där	  de	  produkter	  som	  erbjuds	  används	  av	  kunderna	  som	  ett	  
sätt	  att	  uttrycka	  sig.	  I	  detta	  fall	  kan	  funktionerna	  på	  produkterna	  vara	  bra	  men	  de	  lyckas	  
inte	  leva	  upp	  till	  den	  imagestatus	  som	  önskas	  av	  kunden.	  
	  
Den	  andra	  strategin,	  målgruppsförändring,	  går	  ut	  på	  att	  helt	  enkelt	  förändra	  
målgruppen.	  Det	  kan	  finnas	  möjlighet	  att	  utöka	  varumärkets	  marknad	  med	  ett	  nytt	  
kundsegment	  och	  i	  vissa	  fall	  kan	  hela	  målgruppen	  förändras.	  (Ibid)	  	  
	  
Företag	  kan	  även	  använda	  sig	  av	  en	  produktförändrande	  ompositioneringsstrategi.	  
Denna	  strategi	  kan	  användas	  när	  produktsortimentet	  förändras	  som	  ett	  sätt	  för	  
varumärket	  att	  blir	  mer	  attraktiv	  för	  den	  redan	  befintliga	  målgruppen.	  Varumärket	  
ändrar	  därmed	  från	  sin	  gamla	  position	  mot	  en	  ny	  som	  passar	  den	  nya	  produkten	  bättre.	  
(Jobber,	  2010)	  
	  
Den	  sista	  av	  strategierna	  går	  ut	  på	  att	  varumärket	  förändrar	  både	  sina	  produkter	  och	  sin	  
målgrupp	  och	  kallas	  påtaglig	  förändring.	  Detta	  kan	  ske	  exempelvis	  på	  ett	  innovativt	  
produktutvecklingsföretag,	  där	  en	  ny	  produkt	  ska	  attrahera	  en	  helt	  annan	  typ	  målgrupp	  
än	  den	  gamla.	  (Ibid)	  	  
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Figur	  3.	  Ompositioneringsstrategier	  Källa:	  Egen	  bearbetning	  av	  Jobber	  (2010)	  
	  

3.4.3.2	  Ugglas	  strategier	  
 
Enligt	  Uggla	  (2006)	  finns	  det	  tre	  huvudstrategier	  när	  det	  kommer	  till	  ompositionering:	  
imageförändrande-‐‑,	  segmentorienterad-‐‑,	  och	  konkurrensorienterad	  ompositionering.	  
Imageförändrande	  ompositionering	  är	  att	  föredra	  när	  ett	  företag	  vill	  ändra	  sin	  image	  
och	  nå	  ett	  starkare,	  mer	  attraktivt	  marknadssegment.	  Anledningen	  till	  detta	  beror	  i	  de	  
flesta	  fall	  på	  hård	  konkurrens	  i	  dess	  rådande	  position.	  Företaget	  måste	  helt	  enkelt	  
förnya	  sitt	  varumärke	  och	  anpassa	  det	  ytterligare	  efter	  sina	  kunders	  önskemål.	  (Uggla,	  
2006)	  	  
	  
Segmentorienterad	  ompositionering	  är	  användbar	  när	  ett	  företag	  vill	  marknadsföra	  sina	  
produkter	  mot	  en	  ny	  målgrupp.	  Målet	  med	  detta	  kan	  vara	  att	  försöka	  nå	  ett	  högre	  eller	  
ett	  lägre	  marknadssegment,	  både	  pris	  och	  kvalitetsmässigt.	  (Ibid)	  
	  
Konkurrensorienterad	  ompositionering	  bygger	  på	  möjligheten	  att	  vända	  
konkurrenternas	  styrkor	  till	  svagheter.	  Genom	  att	  underminera	  konkurrenterna	  och	  
misskreditera	  dem	  kan	  företaget	  vinna	  marknadsandelar	  och	  försvaga	  konkurrenterna	  
då	  de	  långsamt	  försvinner	  från	  kundernas	  medvetande.	  Denna	  typ	  av	  ompositionering	  
kräver	  väldigt	  mycket	  taktik	  inom	  marknadsföring	  för	  att	  svärta	  sina	  konkurrenter.	  
Denna	  taktik	  är	  enligt	  vissa	  oetisk	  medan	  andra	  anser	  att	  det	  är	  nödvändigt	  i	  en	  allt	  mer	  
överkommunicerad	  värld.	  (Ibid)	  	  
	  
En	  ompositionering	  kan	  medföra	  stora	  affärsmöjligheter	  för	  företag	  som	  är	  i	  behov	  av	  
att	  vitalisera	  sin	  verksamhet	  och	  kan	  bli	  utgångspunkten	  för	  något	  nytt,	  spännande	  och	  
lönsamt.	  En	  ompostionering	  kan	  leda	  till	  nya	  produkter	  samt	  till	  nya	  varianter	  av	  
tidigare	  beprövade	  erbjudanden	  och	  kan	  därmed	  generera	  pengar	  och	  ökat	  kassaflöde.	  
Förutom	  detta	  kan	  en	  ompositionering	  ge	  ny	  kraft,	  klarhet,	  ytterligare	  differentiering	  
och	  ett	  nytt	  fokus	  för	  varumärket.	  Den	  kan	  dessutom	  skapa	  kännedom	  och	  kunskap	  
kring	  ett	  företags	  produkter,	  varumärke	  eller	  hela	  företag	  i	  sig.	  (Uggla,	  2006)	  
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3.4.4	  Risker	  med	  ompositionering	  
	  
Trots	  fördelarna	  kan	  ompositionering	  vara	  mycket	  riskfyllt	  och	  kan	  till	  och	  med	  skada	  
varumärket.	  När	  ett	  företag	  kommer	  till	  insikt	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  göra	  
förändringar	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  behålla	  lugnet	  och	  vara	  analytisk.	  Att	  göra	  alltför	  
hastiga	  och	  abrupta	  förändringar	  av	  ett	  varumärke	  och	  dess	  identitet	  kan	  vara	  
motsatsen	  till	  vad	  som	  behövs	  (Aaker,	  2002).	  
	  
	  Att	  budskapet	  inte	  kommuniceras	  på	  rätt	  sätt	  är	  också	  en	  risk	  när	  det	  gäller	  
ompositionering.	  Just	  kommunikationen	  är	  viktigt	  och	  avgörande	  för	  att	  kunna	  behålla	  
varumärkets	  lojalitet	  och	  styrka	  samt	  alla	  positiva	  associationer.	  (Kapferer,	  2001) 
En	  annan	  risk	  kan	  vara	  att	  förlora	  de	  befintliga	  trogna	  kunderna	  som	  är	  nöjda	  med	  
varumärket	  innan	  förändringarna	  (Kotler,	  Armstrong,	  Harris	  &	  Piercy,	  2013).	  Detta	  kan	  
leda	  till	  att	  varumärkets	  ompositioneringsstrategi	  går	  förlorad	  och	  det	  måste	  därmed	  
bygga	  upp	  förtroendet	  till	  kunderna	  på	  nytt.	  Alltför	  stora	  förändringar	  i	  
varumärkesidentiteten	  och	  positionen	  kan	  medföra	  att	  varumärkets	  lojala	  och	  trogna	  
kunder	  inte	  längre	  känner	  igen	  sig	  (Nilson,	  1999).	  	  
	  
För	  att	  ett	  varumärke	  ska	  kunna	  bli	  starkt	  måste	  det	  vara	  konsekvent	  och	  hålla	  fast	  vid	  
sin	  identitet.	  Men	  precis	  som	  sin	  omgivning	  som	  ständigt	  förändras,	  behöver	  även	  ett	  
varumärke	  kunna	  förändras	  för	  att	  utvecklas.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ett	  varumärke	  är	  aktuellt	  
men	  om	  företaget	  gör	  en	  felaktig	  anpassning	  kan	  de	  tappa	  sin	  identitet	  (Kapferer,	  2008).	  
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4.	  Empiri	  

4.1	  Oscar	  Jacobson	  
	  
Oscar	  Jacobson	  grundades	  1903	  i	  Borås.	  Enligt	  dem	  själva	  har	  deras	  filosofi	  alltid	  varit	  
det	  gedigna	  hantverket,	  tidlös	  stil	  och	  smarta	  detaljer.	  Idag	  bygger	  deras	  design	  på	  tre	  
huvudelement:	  skandinavisk	  enkelhet	  kombinerat	  med	  italiensk	  skräddarkonst	  och	  
anglosaxiskt	  kulturarv.	  (Oscar	  Jacobson,	  2016)	  Deras	  kärnvärden	  är	  stil,	  personlighet	  
och	  arv.	  Oscar	  Jacobson	  säljer	  herrekipering	  men	  erbjuder	  även	  en	  golfkollektion.	  
Försäljningen	  sker	  främst	  via	  externa	  återförsäljare	  såsom	  Nordiska	  Kompaniet	  och	  
Holmens	  herr,	  men	  de	  har	  även	  egna	  butiker	  runt	  om	  i	  Skandinavien.	  De	  har	  även	  en	  
webbshop	  i	  Sverige	  som	  också	  erbjuder	  e-‐‑handel	  i	  England.	  	  
 

4.1.1	  Marknadschef	  –	  Johan	  Möller	  
	  
Johan	  Möller	  har	  arbetat	  på	  Oscar	  Jacobson	  sedan	  2010.	  Han	  började	  som	  
försäljningschef	  på	  företaget	  men	  tog	  2015	  över	  rollen	  som	  marknadschef.	  Han	  har	  
tidigare	  arbetat	  för	  bland	  annat	  Hugo	  Boss	  och	  Tiger	  of	  Sweden.	  
	  

4.1.2	  Butikschef	  –	  Patrik	  Nilsson	  
	  
Patrik	  Nilsson	  blev	  rekryterad	  som	  butikssäljare	  för	  Oscar	  Jacobsons	  så	  kallade	  
flagshipstore	  i	  början	  på	  år	  2014	  och	  tog	  under	  hösten	  2015	  över	  som	  butikschef	  på	  
deras	  butik	  på	  Avenyn	  i	  centrala	  Göteborg.	  
	  

4.2	  Resultat	  intervjuer	  

4.2.1	  Inledning	  
	  
I	  detta	  kapitel	  har	  resultatet	  från	  båda	  informanternas	  intervjuer	  integrerats	  under	  
nyckelrubriker.	  I	  texten	  benämns	  Johan	  Möller	  som	  marknadschefen	  och	  Patrik	  Nilsson	  
som	  butikschefen.	  Vid	  citat	  skrivs	  hela	  deras	  namn	  ut.	  	  
	  
Företaget	  Oscar	  Jacobson	  köptes	  upp	  år	  2008	  av	  riskkapitalbolaget	  Valedo	  och	  har	  
sedan	  dess	  genomgått	  en	  ompositionering.	  Marknadschefen	  beskriver	  att	  varumärket	  
hade	  blivit	  lite	  ”trött”	  och	  körde	  i	  samma	  hjulspår	  som	  de	  alltid	  gjort	  och	  behövde	  
fräschas	  upp.	  Valedo	  såg	  Oscar	  Jacobson	  som	  en	  oslipad	  diamant	  och	  bestämde	  sig	  för	  
att	  investera	  i	  varumärket	  för	  att	  ta	  det	  till	  nästa	  nivå.	  De	  nya	  ägarna	  satte	  upp	  nya	  mål	  
för	  varumärket	  och	  i	  samma	  veva	  byttes	  även	  ledningen	  ut.	  
	  
Valedo	  anlitade	  Roger	  Tjernberg	  som	  ny	  VD	  på	  Oscar	  Jacobson,	  Mats	  Persson	  som	  
kreativ	  chef,	  Johan	  Möller	  som	  försäljningschef	  samt	  Bosse	  Ljungström	  som	  
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produktionschef.	  De	  har	  alla	  fyra	  tidigare	  arbetat	  hos	  varumärket	  Tiger	  of	  Sweden	  som	  
även	  de	  säljer	  herrekipering	  men	  fokuserar	  på	  en	  yngre	  målgrupp.	  Både	  
marknadschefen	  och	  butikschefen	  påpekade	  att	  utvecklingsarbetet	  påbörjades	  hos	  
Oscar	  Jacobson	  i	  och	  med	  dessa	  viktiga	  rekryteringar.	  
	  
Marknadschefen	  menar	  att	  kärnvärdena	  som	  är	  stil,	  personlighet	  och	  arv,	  har	  behållits	  
genom	  ompositioneringen	  och	  att	  det	  finns	  en	  äkthet	  i	  varumärket.	  Han	  anser	  också	  att	  
det	  var	  positivt	  att	  de	  redan	  vid	  start	  hade	  den	  goda	  kvaliteten	  och	  historiken.	  I	  nuläget	  
är	  hans	  bedömning	  att	  de	  når	  ut	  bättre	  till	  sina	  kunder	  med	  budskapet	  de	  vill	  förmedla	  
än	  innan.	  Butikschefen	  påpekar	  att	  det	  råder	  tuff	  konkurrens	  på	  marknaden	  idag	  och	  
många	  varumärken	  konkurrerar	  om	  kunderna.	  Han	  hävdar	  att	  deras	  största	  
konkurrenter	  idag	  är	  varumärket	  Tiger	  of	  Sweden	  och	  J.	  Lindeberg.	  
	  

4.2.2	  Kunder	  och	  målgrupp	  
	  
Problemet	  innan	  ompositioneringen	  var	  att	  Oscar	  Jacobson	  hade	  vuxit	  med	  kunden	  en	  
längre	  tid	  istället	  för	  att	  försöka	  attrahera	  en	  ny	  kund.	  De	  trodde	  själva	  att	  deras	  kund	  
var	  mellan	  30	  –	  40	  år	  men	  i	  själva	  verket	  var	  denne	  60	  år	  och	  uppåt.	  Den	  dåvarande	  
målgruppen	  brydde	  sig	  inte	  så	  mycket	  om	  trender	  men	  visste	  vad	  de	  ville	  ha	  och	  gick	  till	  
ett	  varumärke	  som	  de	  kände	  till	  och	  visste	  att	  de	  levererade	  bra	  kvalitet. 
	  
En	  styrka	  Oscar	  Jacobson	  hade	  var	  att	  de	  hade	  många	  lojala	  kunder	  och	  återförsäljare.	  
Då	  de	  anser	  att	  kunderna	  är	  det	  viktigaste	  de	  har	  var	  de	  angelägna	  om	  att	  behålla	  de	  
befintliga	  under	  ompositioneringen.	  Syftet	  och	  målet	  med	  ompositioneringen	  var	  
kundmässigt	  att	  attrahera	  en	  ny	  kundgrupp,	  den	  moderne	  mannen.	  För	  att	  följa	  upp	  sina	  
resultat	  och	  se	  hur	  detta	  gått	  har	  Oscar	  Jacobson	  genomfört	  marknadsundersökningar	  
som	  visar	  att	  de	  nu	  även	  fångat	  den	  yngre	  målgruppen	  men	  samtidigt	  har	  kvar	  den	  
äldre.	  Enligt	  dem	  själva	  är	  detta	  tack	  vare	  att	  de	  inte	  har	  bestämt	  en	  specifik	  ålder	  på	  sin	  
målgrupp.	  De	  beskriver	  istället	  sin	  målgrupp	  som	  en	  person	  som	  har	  kommit	  
någonstans	  i	  karriären	  och	  börjat	  tjäna	  pengar.	  Dessa	  personer	  är	  exempelvis	  
stamkunder	  i	  Stockholm	  som	  kommer	  in	  och	  köper	  en	  eller	  två	  kostymer	  per	  säsong.	  	  
	  
Men	  även	  om	  de	  arbetar	  med	  den	  ålderslösa	  mannen	  ser	  de	  enligt	  marknadschefen	  
numera	  inofficiellt	  sin	  huvudkund	  som	  någonstans	  mellan	  30-‐‑45	  år	  och	  han	  är	  rätt	  
utåtriktad	  och	  sportig	  och	  lever	  ett	  bra	  liv. Detta	  kan	  även	  butikschefen	  intyga	  och	  
menar	  att	  de	  har	  många	  stamkunder	  i	  30	  –	  35	  års	  ålder	  i	  butiken	  på	  Avenyn.	  
Marknadschefen	  Johan	  Möller	  säger	  själv:	  ”Nu	  har	  vi	  ju	  gjort	  den	  här	  förändringen	  och	  
idag	  attraherar	  vi	  både	  20-‐‑åringen	  och	  60-‐‑åringen	  och	  allting	  där	  emellan	  egentligen	  
men	  utan	  att	  sätta	  fokus	  på	  en	  viss	  ålder.	  Vi	  har	  gjort	  det	  mer	  ålderslöst	  och	  tycker	  att	  vi	  
gör	  kläder	  till	  den	  moderne	  mannen	  och	  den	  moderne	  mannen	  kan	  vara	  18-‐‑20	  eller	  65	  
år.”	  
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De	  klär	  alltså	  idag	  tre	  generationer,	  detta	  menar	  butikschefen	  att	  de	  är	  ensamma	  om	  på	  
marknaden.	  Precis	  som	  marknadschefen	  ser	  han	  Tiger	  of	  Sweden	  och	  J.	  Lindeberg	  som	  
deras	  främsta	  konkurrenter.	  Butikschefens	  mål	  med	  sitt	  jobb	  i	  butiken	  anser	  han	  är	  att	  
nå	  en	  yngre,	  lite	  trendigare,	  kille	  men	  samtidigt	  behålla	  den	  äldre	  kunden.	  Det	  är	  väldigt	  
viktigt	  enligt	  honom,	  då	  det	  fortfarande	  är	  40-‐‑50	  åringen	  som	  sista	  dagen	  före	  löning	  
fortfarande	  har	  pengar	  på	  kontot.	  
	  

4.2.3	  Försäljningsstrategi	  
	  
Oscar	  Jacobson	  har	  ändrat	  mycket	  i	  sin	  försäljningsstrategi,	  närmare	  bestämt	  var	  och	  
hur	  det	  säljer	  sina	  varor.	  Tidigare	  hade	  inte	  Oscar	  Jacobson	  några	  egna	  butiker	  utan	  
sålde	  endast	  sina	  produkter	  via	  återförsäljare.	  Nu	  har	  företaget	  egna	  butiker	  i	  
Stockholm,	  Göteborg,	  Oslo	  och	  Helsingfors	  och	  några	  till	  är	  på	  väg.	  Dessa	  butiker	  har	  
planerats	  och	  utformats	  väldigt	  noggrant	  då	  företaget	  anser	  att	  det	  nya	  butikskonceptet	  
visar	  upp	  ett	  nyare	  och	  starkare	  Oscar	  Jacobson.	  Därmed	  hjälper	  butikerna	  varumärket	  
att	  visa	  upp	  sin	  nya	  sida	  och	  nya	  position	  på	  marknaden.	  	  
	  
Företaget	  anser	  att	  de	  genom	  sina	  egna	  butiker	  också	  skapar	  en	  direkt	  
kommunikationskanal	  till	  sina	  kunder.	  För	  cirka	  tre	  år	  sedan	  startade	  de	  sin	  webbshop	  
och	  butikschefen	  tror	  att	  detta	  har	  tillfört	  väldigt	  mycket	  trots	  att	  de	  var	  rätt	  sena	  med	  
att	  börja	  med	  e-‐‑handel.	  Han	  menar	  också	  att	  många	  kunder	  redan	  innan	  de	  kommer	  in	  i	  
butiken	  har	  tittat	  på	  Oscar	  Jacobsons	  webbshop	  och	  i	  förväg	  sett	  ut	  vad	  de	  vill	  testa. 
	  
Butikspersonalen	  i	  deras	  egna	  butiker	  är	  väldigt	  klädintresserade	  och	  är	  enligt	  båda	  
informanterna	  duktiga	  på	  försäljning.	  Marknadschefen	  påpekar	  att	  deras	  säljpersonal	  
har	  ett	  förtroende	  hos	  sina	  kunder.	  Detta	  menar	  han	  är	  avgörande	  för	  Oscar	  Jacobson	  
och	  är	  en	  viktig	  del	  av	  deras	  varumärkesuppbyggnad.	  Ompositioneringen	  skulle	  inte	  
endast	  vara	  en	  kollektion	  som	  ska	  förändras	  utan	  genomföras	  hela	  vägen,	  inifrån	  och	  ut.	  
Dock	  nämner	  butikschefen	  att	  det	  i	  nuläget	  är	  upp	  till	  varje	  enskild	  butikschef	  att	  
informera	  övriga	  anställda	  i	  butiken	  om	  vad	  Oscar	  Jacobson	  är	  och	  vad	  de	  vill	  förmedla.	  
Han	  påpekar	  även	  att	  butikscheferna	  inte	  får	  speciellt	  mycket	  information	  och	  riktlinjer	  
från	  huvudkontoret	  om	  detta.	  Däremot	  berättar	  han	  vidare	  att	  det	  är	  något	  som	  Oscar	  
Jacobson	  jobbar	  på,	  att	  skapa	  någon	  form	  av	  pärm	  som	  blir	  enkel	  för	  en	  nyanställd	  att	  gå	  
igenom	  och	  läsa. 
 
Oscar	  Jacobson	  genomförde	  en	  stor	  undersökning	  av	  sina	  återförsäljare	  och	  granskade	  
då	  vilka	  de	  ville	  ha	  kvar.	  Detta	  för	  att	  endast	  behålla	  de	  återförsäljare	  som	  bidrar	  med	  att	  
hjälpa	  varumärket	  framåt	  och	  som	  passar	  in	  på	  det	  nya	  Oscar	  Jacobson.	  Dessutom	  
adderades	  ett	  antal	  nya	  eftertraktade	  återförsäljare,	  så	  kallade	  referensbutiker,	  som	  
hjälpte	  Oscar	  Jacobson	  att	  nå	  ut	  till	  de	  nya	  kunderna.	  Marknadschefen	  menar	  att	  det	  var	  
deras	  nya	  kollektion	  med	  den	  nya	  passformen	  som	  gjorde	  det	  möjlig	  för	  företaget	  att	  få	  
dessa	  nya	  återförsäljare	  som	  kunder.	  
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Butikschefen	  menade	  att	  det	  viktigaste	  i	  butiken	  är	  helhetsupplevelsen	  som	  kunden	  ska	  
få.	  De	  konkurrerar	  med	  näthandeln	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  kunden	  ska	  känna	  det	  
lilla	  extra	  och	  att	  de	  får	  bra	  service	  i	  butiken	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  stamkunder.	  	  
 

4.2.4	  Sortiment	  
	  
Ett	  återkommande	  ämne	  under	  intervjuerna	  var	  hur	  Oscar	  Jacobson	  har	  förändrat	  sitt	  
sortiment.	  Marknadschefen	  menade	  att	  innan	  ompositioneringen	  så	  låg	  företaget	  väldigt	  
mycket	  efter	  i	  tiden	  med	  sin	  design.	  Därmed	  blev	  en	  viktig	  faktor	  i	  
ompositioneringsarbetet	  att	  förändra	  utseendet	  på	  kollektionerna	  samt	  addera	  och	  
utveckla	  nya	  modeller.	  Tidigare	  hade	  Oscar	  Jacobson	  två	  passformer	  som	  delades	  in	  i	  J	  
och	  F.	  Inom	  dessa	  passformer	  började	  alla	  modeller	  på	  bokstaven	  J	  och	  F,	  exempelvis	  
John	  och	  Joel.	  En	  av	  de	  viktigaste	  förändringarna	  företaget	  anser	  att	  de	  gjorde	  var	  att	  
utveckla	  en	  ny	  passform	  vid	  namn	  E	  som	  är	  smal	  och	  trendig.	  Marknadschefen	  menar	  
att	  den	  unga	  kunden	  idag	  köper	  Oscar	  Jacobson	  för	  han	  tycker	  det	  är	  ett	  spännande	  
varumärke	  med	  lite	  attityd	  och	  den	  äkta	  historian	  som	  finns	  i	  varumärket.	  Butikschefen	  
sammanfattar	  det	  med	  att	  Oscar	  Jacobson	  fortfarande	  har	  hög	  kvalitet	  men	  lite	  mer	  
fashion-‐‑tänk	  och	  följer	  med	  trenderna	  lite	  mer	  än	  innan. 
	  
Detta	  ledde	  till	  stora	  förändringar	  i	  Oscar	  Jacobsons	  försäljning.	  De	  tidigare	  storsäljarna	  
med	  klassisk	  passform,	  J,	  stod	  innan	  för	  ca	  80	  %	  av	  försäljningen.	  Efter	  introduktionen	  
av	  den	  nya	  passformen	  står	  J	  idag	  för	  endast	  cirka	  15	  %	  av	  försäljningen.	  Butikschefen	  
menar	  att	  det	  numera	  endast	  finns	  två	  modeller	  per	  säsong	  som	  passar	  deras	  gamla	  
stamkund,	  vilket	  i	  vissa	  fall	  leder	  till	  besvikelse	  från	  deras	  sida.  
	  
4.2.5	  Risker	  
	  
Det	  finns	  alltid	  en	  risk	  med	  ompositionering	  och	  när	  frågan	  om	  vilken	  som	  var	  den	  
största	  risken	  som	  Oscar	  Jacobson	  förutsåg	  så	  var	  det	  oron	  över	  att	  förlora	  sina	  trogna	  
kunder.	  Att	  de	  inte	  längre	  skulle	  känna	  att	  de	  passade	  in	  på	  Oscar	  Jacobson	  eller	  inte	  
tyckte	  om	  vad	  varumärket	  stod	  för	  efter	  förändringarna.	  Idag	  är	  det	  en	  tuff	  konkurrens	  
på	  marknaden	  där	  företag	  inte	  har	  råd	  att	  förlora	  kunder	  och	  tappa	  försäljning	  och	  
marknadschefen	  menar	  att	  kunderna	  är	  det	  viktigaste	  Oscar	  Jacobson	  har.	  Det	  fanns	  
även	  en	  oro	  över	  att	  den	  yngre	  kunden	  inte	  skulle	  uppskatta	  det	  nya	  Oscar	  Jacobson.	  	  
	  
För	  att	  Oscar	  Jacobson	  skulle	  undvika	  riskerna	  med	  att	  förlora	  sina	  lojala	  kunder	  var	  
deras	  fokus	  på	  att	  genomföra	  förändringen	  så	  försiktigt	  och	  långsamt	  som	  möjligt.	  De	  
ville	  inte	  chansa	  på	  att	  helt	  ta	  bort	  några	  passformer	  ur	  sin	  kollektion	  utan	  valde	  istället	  
att	  addera	  en	  ny	  passform.	  Allt	  eftersom	  att	  de	  hade	  genomfört	  små	  förändringar	  så	  
utvärderade	  de	  dem	  för	  att	  se	  hur	  det	  gick	  och	  om	  det	  inte	  gick	  bra	  så	  provade	  de	  ett	  
nytt	  sätt	  istället.	  Förutom	  detta	  genomförde	  de	  kontinuerliga	  marknadsundersökningar	  
för	  att	  granska	  hur	  deras	  målgrupp	  uppfattade	  alla	  förändringar.	  Marknadschefen	  
menar	  att	  företaget	  kan	  konstatera	  att	  det	  är	  en	  väldigt	  liten	  procent	  av	  deras	  kunder	  
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som	  inte	  kan	  tänka	  sig	  att	  handla	  varumärket	  igen.	  
 

4.2.6	  Övriga	  motiv	  till	  ompositioneringen	  
	  
Marknadschefen	  menar	  att	  Oscar	  Jacobson	  hade	  halkat	  efter	  konkurrenterna	  och	  stod	  
still	  på	  marknaden.	  Många,	  både	  kunder	  och	  personalen,	  gick	  och	  väntade	  på	  att	  någon	  
förändring	  skulle	  ske	  inom	  företaget.	  Oscar	  Jacobson	  var	  tidigare	  relativt	  osynligt	  och	  
berättade	  inte	  om	  sina	  styrkor	  eller	  goda	  kvalitet,	  utan	  jobbade	  istället	  med	  sina	  kunder	  
utan	  att	  egentligen	  kommunicera	  varför	  Oscar	  Jacobson	  var	  bättre	  än	  konkurrenterna.	  
Det	  primära	  målet	  med	  ompositioneringen	  var	  att	  bli	  det	  ledande	  
herrekiperingsvarumärket	  i	  Norden,	  vilket	  de	  är	  på	  god	  väg	  att	  bli.	  
	  

4.2.7	  Oscar	  Jacobson	  idag	  
	  
Idag	  har	  Oscar	  Jacobson	  kommit	  lång	  i	  sitt	  arbete	  med	  ompositioneringen	  men	  
marknadschefen	  säger	  att	  företaget	  fortfarande	  har	  mycket	  kvar	  att	  göra,	  även	  om	  de	  
kommit	  en	  bra	  bit	  på	  väg.	  Oscar	  Jacobson	  har	  visat	  goda	  resultat	  efter	  sin	  förändring	  och	  
har	  börjat	  ta	  marknadsandelar	  från	  sina	  konkurrenter. Under	  ompositioneringen	  har	  de	  
även	  satsat	  mer	  på	  sin	  marknadsföring	  genom	  att	  börja	  arbeta	  med	  duktiga	  fotografer	  
och	  stylister.	  Genom	  att	  arbeta	  nära	  press	  och	  stylister	  har	  de	  nått	  ut	  med	  varumärket	  
via	  medier	  på	  ett	  helt	  nytt	  sätt.	  Oscar	  Jacobson	  har	  även	  anlitat	  en	  konsult	  som	  ska	  
arbeta	  med	  deras	  sociala	  medier	  för	  att	  på	  så	  sätt	  bli	  ännu	  tydligare	  och	  starkare	  på	  det	  
planet.	  
	  
Dock	  säger	  butikschefen	  att	  kunder	  fortfarande	  kommer	  in	  i	  butiken	  på	  Avenyn	  och	  blir	  
chockade	  över	  hur	  Oscar	  Jacobson	  har	  förändrats.	  Detta	  ser	  han	  som	  negativt	  och	  anser	  
att	  de	  måste	  jobba	  ännu	  mer	  med	  att	  nå	  ut	  med	  Oscar	  Jacobsons	  identitet.	  	  
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5.	  Analys	  

5.1	  Inledning	  
 
Enligt	  definitionen	  för	  ompositionering	  så	  är	  det	  en	  strategi	  för	  att	  förändra	  en	  befintlig	  
position	  i	  riktning	  mot	  en	  mer	  attraktiv	  (Melin,	  1999).	  När	  Oscar	  Jacobson	  fick	  nya	  ägare	  
2008	  började	  företaget	  genomgå	  en	  rad	  olika	  förändringar.	  Oscar	  Jacobson	  menar	  att	  de	  
i	  deras	  fall	  ville	  fräscha	  upp	  varumärket	  genom	  att	  fokusera	  på	  att	  förändra	  och	  förnya	  
varumärkesidentiteten,	  sortimentet	  och	  bredda	  målgruppen. 
 
Både	  marknadschefen	  och	  butikschefen	  uttryckte	  sig	  tydligt	  att	  ompositioneringen	  
påbörjades	  då	  Vd:n,	  den	  kreativa	  chefen	  och	  produktionschefen	  byttes	  ut	  på	  företaget.	  
De	  nya	  personerna	  hade	  tidigare	  suttit	  i	  ledningen	  hos	  en	  av	  Oscar	  Jacobsons	  
konkurrenter	  och	  hade	  kunskap	  om	  branschen	  och	  framförallt	  om	  den	  nya	  målgrupp	  
som	  Oscar	  Jacobson	  önskade	  nå.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  vad	  Aaker	  (2002)	  hävdar	  att	  en	  
ny	  ledning	  med	  ingen	  tidigare	  koppling	  till	  företaget	  oftast	  har	  lättare	  att	  genomföra	  
stora	  förändringar.	   
 
Enligt	  Ind	  (2001)	  måste	  varumärkesarbetet	  vara	  en	  del	  av	  hela	  företaget	  och	  inte	  endast	  
marknadsavdelningen.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  konsensus	  beträffande	  vad	  
varumärket	  står	  för,	  framtida	  mål	  och	  visioner	  samt	  vad	  som	  differentierar	  varumärket	  
(Melin,	  1999).	  Ind	  (2001)	  menar	  också	  att	  varumärken	  som	  har	  en	  väl	  fungerande	  
intern	  kommunikation	  blir	  starka	  och	  varaktiga.	  Butikschefen	  menar	  dock	  att	  han	  inte	  
får	  så	  mycket	  information	  och	  riktlinjer	  från	  huvudkontoret	  i	  hur	  han	  ska	  utbilda	  sin	  
personal.	  Det	  är	  upp	  till	  varje	  butikschef	  att	  informera	  dem	  om	  vad	  Oscar	  Jacobson	  är	  
och	  vad	  de	  vill	  förmedla. 
 

5.2	  Kunder	  och	  målgrupp 

 
För	  att	  kunna	  genomföra	  en	  ompositionering	  är	  det	  enligt	  Melin	  (1997)	  viktigt	  för	  
företaget	  att	  analysera	  nuläget	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  vilken	  situation	  de	  är	  i.	  Annars	  
är	  det	  svårt	  att	  veta	  vilka	  resurser	  som	  kommer	  behövas	  och	  hur	  du	  de	  ska	  gå	  tillväga.	  
Innan	  ompositioneringen	  genomförde	  Oscar	  Jacobson	  till	  exempel	  undersökningar	  som	  
visade	  att	  de	  hade	  en	  felaktig	  bild	  av	  sin	  målgrupp.	  De	  trodde	  att	  deras	  var	  kunder	  
mellan	  30-‐‑40	  år	  men	  i	  själva	  verket	  var	  de	  istället	  60	  år	  och	  uppåt.	  Butikschefen	  menar	  
att	  ompositioneringen	  har	  handlat	  om	  att	  hitta	  den	  yngre	  målgruppen	  men	  också	  
behålla	  den	  gamla	  kunden.	  Nyare	  undersökningar	  visar	  att	  de	  nu	  lyckats	  bredda	  sin	  
målgrupp	  och	  nå	  både	  den	  yngre	  kunden	  och	  hålla	  kvar	  vid	  de	  äldre	  stamkunderna.	   
Enligt	  Uggla	  (2006)	  är	  en	  av	  faktorerna	  i	  en	  framgångsrik	  positionering	  en	  väl	  utvald	  
målgrupp.	   
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5.3	  Försäljningsstrategi	  
	  
Oscar	  Jacobson	  har	  under	  ompositioneringen	  öppnat	  egna	  butiker	  och	  tagit	  fram	  ett	  
butikskoncept	  som	  båda	  informanterna	  menar	  hjälper	  varumärket	  att	  visa	  upp	  sin	  nya	  
sida.	  Uggla	  (2003)	  menar	  att	  den	  mest	  effektiva	  kommunikationen	  till	  slutkund	  sker	  via	  
direktkontakt.	  Rätt	  personlig	  försäljning	  är	  mycket	  effektivt	  även	  om	  det	  är	  en	  
kostnadsfråga	  för	  företaget	  att	  ha	  egna	  säljare.	   
 
Oscar	  Jacobson	  har	  även	  relativt	  nyligen	  öppnat	  en	  webbshop	  som	  butikschefen	  menar	  
är	  en	  bra	  plattform	  för	  kunderna.	  Kimiloglu	  &	  Zarali	  (2008)	  hävdar	  att	  en	  webbshop	  är	  
ett	  bra	  verktyg	  och	  komplement	  för	  ett	  företag.	  De	  menar	  att	  kunden	  i	  en	  webbshop	  
bland	  annat	  kan	  planera	  sina	  inköp	  och	  läsa	  om	  och	  få	  en	  förståelse	  för	  varumärket.	  
Detta	  stämmer	  in	  på	  en	  del	  av	  Oscar	  Jacobsons	  kunder,	  då	  butikschefen	  menar	  att	  en	  del	  
kunder	  går	  in	  på	  deras	  webbshop	  innan	  de	  kommer	  till	  butiken	  och	  vill	  prova	  
produkterna.	  Deras	  egna	  butiker	  och	  webbshopen	  fungerar	  som	  direkta	  
kommunikationskanaler	  till	  kunderna,	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  för	  varumärket	  att	  visa	  upp	  
sin	  nya	  position	  på	  marknaden.	   
 
Uggla	  (2003)	  hävdar	  att	  externa	  återförsäljare	  har	  svårare	  att	  förmedla	  varumärket	  på	  
ett	  bra	  sätt.	  Egna	  säljare	  inom	  företaget	  besitter	  oftast	  en	  helt	  annan	  
varumärkeskunskap	  och	  de	  vet	  vad	  varumärket	  står	  för.	  Under	  ompositioneringen	  
genomförde	  Oscar	  Jacobson	  en	  undersökning	  av	  sina	  återförsäljare	  för	  att	  sedan	  granska	  
vilka	  de	  faktiskt	  ville	  ha	  kvar.	  De	  ville	  endast	  ha	  kvar	  de	  återförsäljare	  som	  hjälpte	  
företaget	  framåt	  och	  som	  passade	  in	  med	  det	  nya	  Oscar	  Jacobson.	  De	  adderade	  även	  nya	  
återförsäljare,	  så	  kallade	  referensbutiker,	  för	  att	  nå	  den	  nya	  önskade	  målgruppen.	  	  
	  

5.4	  Varumärkesidentitet	  
	  
Alla	  varumärken	  har	  en	  varumärkesidentitet.	  Den	  innehåller	  ett	  företags	  vision,	  
kärnvärden,	  personlighet	  och	  värderingar	  och	  beskriver	  hur	  företaget	  önskar	  att	  
omgivningen	  ska	  se	  på	  varumärket.	  (Uggla,	  2006)	  Oscar	  Jacobsons	  tre	  kärnvärden	  är	  
stil,	  personlighet	  och	  arv	  och	  har	  enligt	  marknadschefen	  bevarats	  under	  hela	  
ompositioneringen.	  Han	  anser	  att	  det	  var	  positivt	  för	  dem	  att	  de	  redan	  hade	  historiken	  
och	  den	  goda	  kvaliteten	  innan	  ompositioneringen.	  Han	  menar	  också	  att	  de	  nu	  når	  ut	  
bättre	  med	  sin	  identitet	  till	  kunden	  än	  vad	  de	  gjorde	  innan.	  Tidigare	  kommunicerade	  de	  
inte	  sin	  identitet	  och	  sina	  styrkor	  utan	  körde	  i	  samma	  hjulspår	  som	  de	  alltid	  gjort.	  
Kapferer	  (2004)	  hävdar	  att	  ett	  företag	  måste	  vara	  trogen	  till	  sin	  identitet	  och	  menar	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  ge	  konsumenten	  en	  förståelse	  för	  vad	  varumärket	  är	  och	  vad	  som	  ligger	  
bakom	  det.	  	  
	  
Enligt	  Aaker	  (2000)	  kan	  varumärket	  ses	  ur	  fyra	  olika	  perspektiv.	  Ett	  av	  perspektiven	  är	  
att	  det	  kan	  ses	  som	  en	  person	  med	  en	  själ	  och	  personlighet.	  Marknadschefen	  menar	  att	  
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idag	  handlar	  kunderna	  Oscar	  Jacobson	  för	  att	  varumärket	  har	  attityd	  men	  samtidigt	  på	  
grund	  av	  den	  äkta	  historien.	  Innan	  Oscar	  Jacobsons	  förändringar	  beskriver	  butikschefen	  
att	  kunden	  inte	  brydde	  sig	  så	  mycket	  om	  trender	  utan	  valde	  varumärket	  för	  att	  de	  kände	  
till	  företagets	  bakgrund	  och	  dess	  goda	  kvalitet.	  Idag	  är	  det	  annorlunda	  och	  nu	  ses	  Oscar	  
Jacobson	  som	  trendigt	  bland	  annat	  på	  grund	  av	  deras	  nya	  passform.	  Kapferer	  (2004)	  
beskriver	  i	  sitt	  identitetprisma	  reflektion	  som	  den	  bild	  kunden	  och	  användare	  önskas	  ha	  
av	  varumärket.	  Reflektionen	  av	  företaget	  har	  alltså	  förändrats	  i	  och	  med	  
ompositioneringen,	  som	  nu	  har	  en	  yngre	  målgrupp	  och	  är	  mer	  trendigt	  än	  innan.	   
 

5.5	  Motiv	  till	  ompositioneringen 

 
Jobber	  (2010)	  beskriver	  att	  vid	  en	  framgångsrik	  positionering	  måste	  det	  framgå	  vilka	  
fördelar	  varumärket	  har	  gentemot	  sina	  konkurrenter	  då	  varumärket	  måste	  kämpa	  för	  
att	  bli	  ihågkomna	  av	  kunden.	  Melin	  (1997)	  menar	  att	  ompositionering	  är	  ett	  måste	  när	  
ett	  varumärkes	  position	  inte	  är	  tillräckligt	  stark	  gentemot	  sina	  konkurrenters.	  Han	  
hävdar	  även	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  vara	  tydlig	  med	  vad	  som	  differentierar	  
varumärket	  från	  deras	  konkurrenter.	  (Melin,	  1999)	  Butikschefen	  menar	  att	  deras	  
största	  konkurrenter	  idag	  är	  Tiger	  of	  Sweden	  och	  J.	  Lindeberg.	  För	  att	  differentiera	  sig	  
från	  sina	  konkurrenter	  har	  företaget	  bland	  annat	  skapat	  en	  ny	  passform	  som	  attraherar	  
den	  yngre	  kunden.	  Tidigare	  var	  Oscar	  Jacobson	  ett	  varumärke	  för	  den	  äldre	  kunden	  men	  
att	  de	  under	  ompositioneringen	  ville	  fånga	  den	  yngre	  målgruppen.	  Marknadschefen	  
beskriver	  att	  de	  nu	  efter	  ompositioneringsarbetet	  attraherar	  både	  20-‐‑åringen	  och	  60-‐‑
åringen	  och	  allt	  där	  emellan.	  Han	  menar	  också	  att	  de	  har	  börjat	  ta	  marknadsandelar	  från	  
sina	  konkurrenter.	  Både	  marknadschefen	  och	  butikschefen	  berättar	  att	  Oscar	  Jacobson	  
idag	  klär	  tre	  generationer	  vilka	  de	  är	  ensamma	  om	  på	  marknaden.	   
 

5.6	  Ompositioneringsstrategier	  	  
	  
Enligt	  Jobber	  (2010)	  finns	  det	  fyra	  olika	  ompositioneringsstrategier.	  En	  av	  de	  
strategierna,	  påtaglig	  förändring,	  stämmer	  bra	  överens	  med	  vad	  Oscar	  Jacobson	  har	  
gjort.	  Den	  innebär	  att	  de	  förändrat	  både	  sina	  produkter	  och	  sin	  målgrupp.	  Jobber	  (2010)	  
menar	  att	  den	  position	  ett	  företag	  önskar	  ha	  på	  marknaden	  bör	  vara	  väl	  kartlagd	  och	  
analyserad	  innan	  de	  startar	  sin	  verksamhet.	  Här	  måste	  de	  utgå	  ifrån	  klarhet,	  
konsekvens,	  trovärdighet	  och	  konkurrenskraft.	  Enligt	  marknadschefen	  har	  de	  
genomfört	  små	  förändringar	  och	  sedan	  utvärderat	  utfallet	  av	  dem. 
	  
Enligt	  Ugglas	  (2006)	  teori	  finns	  tre	  olika	  ompositioneringsstrategier	  och	  en	  av	  dem	  
stämmer	  in	  på	  hur	  Oscar	  Jacobson	  har	  gått	  tillväga.	  Imageförändrande	  ompositionering	  
går	  ut	  på	  att	  ändra	  sin	  image	  för	  att	  nå	  ett	  starkare,	  mer	  attraktivt,	  marknadssegment.	  
Denna	  strategi	  väljs	  oftast	  då	  det	  hård	  konkurrens	  i	  företaget	  nuvarande	  position.	  Då	  
förnyar	  företaget	  varumärket	  och	  anpassar	  det	  ytterligare	  efter	  sina	  kunders	  önskemål.	  
Det	  finns	  sedan	  två	  olika	  alternativ	  för	  hur	  ett	  företag	  kan	  genomföra	  en	  
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imageförändrande	  ompositionering.	  Det	  första	  är	  att	  företaget	  gör	  allt	  på	  egen	  hand,	  
vilket	  Uggla	  menar	  är	  väldigt	  svårt,	  och	  detta	  stämmer	  in	  på	  Oscar	  Jacobsons	  
ompositioneringsarbete.	  Det	  andra	  är	  att	  samarbeta	  med	  ett	  annat	  varumärke	  som	  
redan	  har	  den	  önskvärda	  positionen.	  (Uggla,	  2006)	   
 

5.7	  Risker	  med	  ompositionering	  
 
En	  ompositionering	  ger	  ett	  företag	  flera	  möjligheter	  att	  utveckla	  sitt	  varumärke	  och	  
Uggla	  (2006)	  beskriver	  en	  ompositionering	  som	  en	  stor	  affärsmöjlighet.	  Det	  finns	  dock	  
även	  risker	  med	  detta	  och	  i	  Oscar	  Jacobsons	  fall	  var	  deras	  största	  risk	  att	  förlora	  sina	  
trogna	  kunder.	  Marknadschefen	  var	  tydlig	  med	  att	  de	  inte	  ville	  förlora	  sina	  trogna	  
kunder	  då	  det	  är	  det	  viktigaste	  som	  företaget	  har.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  lojala	  kunder	  
kan	  förväntas	  ge	  företaget	  en	  stabil	  försäljning	  och	  omsättning.	  Han	  menar	  också	  att	  
många	  företag	  vill	  attrahera	  nya	  kunder	  men	  glömmer	  att	  värna	  om	  de	  lojala	  kunder	  
som	  de	  redan	  har,	  ett	  misstag	  som	  kan	  stå	  dem	  dyrt.	  Enligt	  marknadschefen	  undvek	  
Oscar	  Jacobson	  denna	  risk	  genom	  att	  genomföra	  sina	  förändringar	  försiktig	  och	  så	  
långsamt	  som	  möjligt.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  vad	  Aaker	  (2002)	  hävdar,	  att	  en	  
alltför	  hastig	  och	  abrupt	  förändring	  kan	  vara	  motsatsen	  till	  vad	  som	  behövs.	  	   
 
Oscar	  Jacobson	  har	  genomfört	  förändringar	  i	  sitt	  produktsortiment	  och	  har	  bland	  annat	  
minskat	  antalet	  modeller	  i	  de	  mer	  klassiska	  och	  traditionella	  passformerna.	  Detta	  har	  
enligt	  butikschefen	  lett	  till	  att	  en	  del	  av	  de	  gamla	  kunderna	  ibland	  blivit	  besvikna	  på	  
utbudet.	  Nilson	  (1999)	  och	  Uggla	  (2006)	  hävdar	  att	  företag	  kan	  tappa	  kunders	  
förtroende	  då	  de	  inte	  längre	  känner	  igen	  varumärket.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  varumärkets	  
ompositioneringsstrategi	  går	  förlorad	  och	  måste	  därmed	  bygga	  upp	  förtroendet	  till	  
kunderna	  på	  nytt.	  Marknadschefen	  menar	  dock	  att	  det	  är	  en	  väldigt	  liten	  procent	  som	  
inte	  längre	  kan	  tänka	  sig	  att	  köpa	  varumärket,	  vilket	  de	  kan	  redogöra	  för	  via	  
marknadsundersökningar.	   
 
En	  annan	  risk	  var	  att	  den	  yngre	  målgruppen	  som	  Oscar	  Jacobson	  försökte	  nå	  inte	  skulle	  
ta	  till	  sig	  varumärket.	  Ompositioneringen	  kunde	  i	  värsta	  fall	  ha	  lett	  till	  att	  varumärket	  
förlorade	  både	  sina	  trogna	  kunder	  och	  att	  nya	  kunder	  inte	  förstod	  varumärkets	  identitet	  
och	  därmed	  valde	  bort	  det.	  Företaget	  hade	  i	  ett	  sådant	  fall	  inte	  varit	  tillräckligt	  tydliga	  i	  
sin	  kommunikation	  och	  kunde	  eventuellt	  förlorat	  sin	  position	  på	  marknaden	  (Jobber,	  
2010).	  Jobber	  menar	  också	  att	  företag	  måste	  vara	  tydliga	  för	  att	  lyckas	  med	  sin	  
positionering.	  Kapferer	  (2001)	  hävdar	  att	  god	  kommunikation	  är	  avgörande	  för	  att	  
kunna	  behålla	  varumärkets	  lojalitet	  och	  styrka	  samt	  alla	  positiva	  associationer.	  Oscar	  
Jacobson	  har	  under	  förändringsarbetet	  arbetat	  tätt	  ihop	  med	  stylister	  och	  press	  för	  att	  få	  
ut	  de	  förnyade	  varumärket	  via	  medier.	  De	  har	  även	  anlitat	  en	  konsult	  som	  ska	  arbeta	  
med	  de	  sociala	  medierna	  för	  att	  bli	  ännu	  starkare	  på	  det	  planet. 
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6.	  Slutsats	  
	  
1.	  Vilka	  är	  viktiga	  nyckelfaktorer	  vid	  en	  ompositionering?	  
	  
En	  av	  företagets	  nyckelfaktorer	  vid	  ompositioneringen	  var	  bland	  annat	  att	  låta	  
förändringen	  ske	  över	  tid	  och	  att	  gå	  långsamt	  fram	  precis	  som	  Aaker	  och	  Nilson	  hävdar	  
är	  viktigt.	  Alltför	  abrupta	  förändringar	  kan	  skapa	  problem,	  exempelvis	  att	  kunderna	  inte	  
längre	  känner	  igen	  varumärket.	  Att	  sedan	  rekrytera	  den	  nya	  ledningen	  var	  även	  enligt	  
dem	  själva	  en	  viktig	  del.	  Även	  Aaker	  menar	  att	  nyrekrytering	  kan	  vara	  till	  en	  fördel	  vid	  
en	  ompositionering	  då	  en	  ny	  ledning	  oftast	  inte	  har	  någon	  personlig	  anknytning	  till	  
företaget	  och	  kan	  därmed	  lättare	  genomföra	  förändringarna	  som	  behövs.	  	  
	  
Företaget	  genomförde	  kontinuerligt	  undersökningar	  och	  utvärderade	  dem	  efter	  hand.	  
Melin	  hävdar	  att	  just	  analysera	  nuläget	  innan	  samt	  under	  förändringsarbetet	  är	  viktigt	  
för	  att	  nå	  bästa	  resultat.	  I	  företagets	  fall	  var	  det	  också	  en	  avgörande	  faktor	  att	  de	  
förändrade	  sitt	  sortiment	  och	  skapade	  en	  ny	  passform	  som	  var	  riktad	  till	  den	  yngre	  
målgruppen	  som	  de	  önskade	  nå.	  Detta	  är	  enligt	  Jobbers	  strategi	  en	  påtaglig	  förändring	  
och	  innebär	  att	  ett	  företag	  ändrar	  både	  produkten	  och	  målgruppen.	   
 
2.	  Finns	  det	  några	  framstående	  skillnader	  mellan	  de	  etablerade	  teorierna	  och	  hur	  
företaget	  har	  gått	  tillväga?	  
	  
Då	  teorierna	  jämfördes	  med	  företagets	  ompositioneringsarbete	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  
de	  inte	  alltid	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  Exempelvis	  skiljer	  sig	  teorierna	  om	  
hur	  intern	  kommunikation	  bör	  användas	  som	  ett	  verktyg	  i	  en	  ompositionering	  mot	  
företagets	  tillvägagångssätt.	  På	  Oscar	  Jacobson	  är	  den	  gemensamma	  internutbildningen	  
för	  de	  anställda	  bristfällig.	  Aakers	  identitetsfällor	  stämmer	  inte	  heller	  överens	  med	  vilka	  
problem	  varumärket	  haft.	  	  
	  
3.	  Hur	  har	  företaget	  ställt	  sig	  till	  sin	  målgrupp	  och	  sina	  lojala	  kunder	  jämfört	  med	  vad	  
teorierna	  säger	  om	  detta? 
	  
Enligt	  Aaker	  kan	  en	  stor	  lojal	  kundkrets	  förväntas	  ge	  en	  förutsägbar	  försäljning	  och	  
omsättning	  och	  att	  ett	  varumärke	  utan	  lojala	  kunder	  oftast	  är	  sårbart.	  Det	  är	  mycket	  mer	  
kostnadseffektivt	  att	  behålla	  sina	  redan	  trogna	  kunder	  än	  att	  endast	  försöka	  locka	  helt	  
nya.	  Ett	  misstag	  som	  många	  företag	  gör	  är	  att	  de	  försöker	  växa	  genom	  att	  attrahera	  nya	  
kunder	  men	  glömmer	  av	  att	  värna	  om	  dem	  som	  de	  redan	  har.	  Då	  företaget	  anser	  att	  
kunderna	  är	  det	  viktigaste	  det	  har	  var	  de	  fast	  beslutna	  om	  att	  försöka	  behålla	  sina	  
trogna	  kunder.	  Dock	  ville	  de	  också	  bredda	  sin	  marknad	  genom	  att	  attrahera	  även	  en	  ny	  
kundgrupp.	  Innan	  ompositioneringen	  var	  de	  flesta	  av	  deras	  kunder	  60	  år	  och	  uppåt.	  Nu	  
arbetar	  de	  efter	  den	  ålderlösa	  moderna	  mannen	  och	  klär	  enligt	  sig	  själva	  3	  generationer.	  	    
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7.	  Diskussion	  

7.1	  Resultat	  diskussion	  
	  
Efter	  att	  utfört	  denna	  studie	  kan	  det	  konstateras	  att	  resultatet	  förmodligen	  hade	  sett	  
annorlunda	  ut	  om	  uppsatsen	  hade	  påbörjats	  vid	  en	  annan	  tidpunkt.	  Utfallet	  hade	  skiljt	  
sig	  markant	  exempelvis	  om	  ompositioneringen	  granskats	  i	  ett	  tidigare	  alternativt	  senare	  
stadie.	  Det	  hade	  även	  varit	  väldigt	  intressant	  att	  undersöka	  en	  hel	  ompositionering	  från	  
planeringsstadiet	  till	  avslutad	  process,	  dock	  hade	  detta	  inte	  varit	  möjligt	  på	  grund	  av	  
den	  begränsade	  tidsramen. 
 
Oscar	  Jacobsons	  ompositionering	  började	  när	  deras	  ledning	  byttes	  ut.	  Hade	  Oscar	  
Jacobson	  rekryterat	  fel	  personer	  till	  den	  nya	  ledningen	  eller	  fokuserat	  på	  fel	  mål	  hade	  
troligtvis	  deras	  ompositionering	  fått	  ett	  annat	  resultat.	  De	  hade	  kunnat	  riskera	  att	  
hamna	  i	  vad	  Aaker	  kallar	  för	  varumärkespositioneringsfällan. 
 
Vi	  anser	  att	  det	  är	  negativt	  att	  Oscar	  Jacobson	  inte	  har	  någon	  intern	  utbildning	   
där	  de	  lär	  ut	  och	  berättar	  om	  företagets	  visioner,	  mål	  och	  kärnvärden	  för	  de	  anställda.	  
Det	  finns	  alltså	  enligt	  oss	  brister	  och	  utrymme	  för	  förbättring	  i	  deras	  interna	  
kommunikation.	  Oscar	  Jacobson	  bör	  ge	  gemensamma	  tydliga	  riktlinjer	  till	  sina	  
återförsäljare	  och	  anställda	  då	  det	  är	  de	  som	  direkt	  förmedlar	  varumärket	  till	  kunden.	  
När	  det	  kommer	  till	  Oscar	  Jacobsons	  försäljningsstrategi	  är	  det	  märkligt	  att	  de	  var	  så	  
sena	  att	  börja	  med	  e-‐‑handel	  och	  att	  de	  borde	  lanserat	  en	  webbshop	  mycket	  tidigare	  för	  
att	  vara	  med	  i	  branschens	  utveckling.	  	  
 
Enligt	  oss	  finns	  en	  motsägande	  bild	  om	  hur	  den	  äldre	  målgruppen	  har	  reagerat	  på	  
varumärkets	  nya	  utbud	  och	  sortiment.	  Båda	  informanterna	  hävdar	  att	  varumärket	  har	  
kvar	  sina	  äldre	  trogna	  kunder.	  Däremot	  säger	  butikschefen	  motsägelsefullt	  att	  en	  del	  av	  
de	  gamla	  kunderna	  kommer	  in	  i	  butiken	  idag	  och	  blir	  besvikna	  på	  att	  utbudet	  av	  de	  
modeller	  som	  de	  föredrar	  har	  minskat.	  Enligt	  oss	  borde	  de	  inte	  plocka	  bort	  något	  ur	  sitt	  
gamla	  sortiment	  utan	  erbjuda	  samma	  antal	  modeller	  som	  de	  gjorde	  innan	  till	  den	  äldre	  
kunden.	  Oscar	  Jacobson	  bör	  tänka	  på	  att	  deras	  kunder	  som	  idag	  är	  i	  30-‐‑45års	  åldern	  
även	  de	  blir	  äldre	  och	  kommer	  troligtvis	  förr	  eller	  senare	  efterfråga	  den	  mer	  klassiska	  
passformen. 
 
Efter	  att	  ha	  granskat	  Oscar	  Jacobsons	  ompositioneringsarbete	  framkommer	  det	  att	  det	  
fortfarande	  råder	  ett	  glapp	  mellan	  varumärkets	  image	  och	  identitet.	  Butikschefen	  menar	  
att	  kunder	  än	  idag,	  flera	  år	  efter	  ompositioneringens	  start,	  kommer	  in	  i	  butiken	  och	  blir	  
förvånade	  över	  det	  nya	  Oscar	  Jacobson.	  Detta	  visar	  på	  att	  det	  fortfarande	  finns	  brister	  i	  
deras	  kommunikation	  till	  omgivningen	  och	  de	  borde	  fokusera	  ännu	  mer	  på	  att	  nå	  ut	  till	  
kunden.	  En	  bra	  idé	  skulle	  kunna	  vara	  att	  anställa	  en	  känd	  person	  som	  ambassadör	  för	  
att	  agera	  som	  varumärkets	  ansikte	  utåt,	  precis	  som	  Kapferer	  hävdar	  i	  identitetsprismat. 
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Uppsatsen	  har	  belyst	  intressanta	  synvinklar	  på	  Oscar	  Jacobsons	  ompositioneringsarbete	  
men	  eftersom	  endast	  ett	  enskilt	  varumärkes	  ompositioneringsarbete	  har	  granskats	  är	  
det	  svårt	  att	  dra	  generella	  sanningar.	  Slutligen	  kan	  det	  tilläggas	  att	  Oscar	  Jacobson	  
ompositionering	  kan	  ses	  som	  ett	  bra	  exempel	  på	  en	  framgångsrik	  ompositionering	  och	  
de	  har	  följt	  många	  av	  de	  faktorerna	  som	  i	  teorin	  anses	  viktiga	  för	  att	  lyckas.	  
	  

7.2	  Metod	  diskussion	  
	  
Efter	  genomförandet	  av	  denna	  uppsats	  kan	  konstateras	  att	  semi-‐‑strukturerade	  
intervjuer	  var	  passande	  för	  denna	  undersökning.	  Det	  finns	  dock	  mindre	  korrigeringar	  
och	  förbättringar	  som	  i	  efterhand	  anses	  hade	  varit	  fördelaktiga.	  Ett	  exempel	  är	  att	  
intervjuguiden	  med	  frågor	  borde	  ha	  skickats	  även	  till	  marknadschefen	  i	  förhand.	  Detta	  
hade	  gett	  informanten	  mer	  tid	  att	  förbereda	  sig	  och	  därmed	  eventuellt	  kunnat	  ge	  ännu	  
mer	  genomtänkta	  svar.	  
	  
Det	  hade	  varit	  intressant	  att	  komplettera	  undersökningen	  med	  intervjuer	  eller	  en	  
enkätundersökning	  med	  Oscar	  Jacobsons	  kunder.	  Detta	  hade	  tillfört	  en	  närmre	  
granskning	  av	  imagen,	  det	  vill	  säga	  kundernas	  syn	  på	  ompositioneringen.	  Dock	  skulle	  
det	  vara	  mycket	  tidskrävande	  och	  komplicerat	  att	  hitta	  tillräckligt	  många	  kunder	  för	  att	  
få	  ett	  tillförlitligt	  resultat.	  Ett	  alternativ	  hade	  varit	  att	  stå	  utanför	  eller	  i	  Oscar	  Jacobsons	  
butik	  i	  Göteborg	  och	  intervjuat	  kunderna	  där.	  Detta	  hade	  dock	  varit	  en	  något	  osäker	  
strategi	  av	  flera	  anledningar.	  Oscar	  Jacobsons	  butiker	  har	  ett	  väldigt	  varierande	  antal	  
kunder	  som	  besöker	  dem	  varje	  dag	  och	  dessa	  kunder	  genomför	  då	  ofta	  dyra	  inköp.	  
Troligtvis	  hade	  de	  kanske	  inte	  velat	  bli	  störda	  och	  ställa	  upp	  på	  en	  intervju.	  Ett	  annat	  
alternativ	  hade	  varit	  att	  genomföra	  en	  enkätundersökning	  online	  men	  även	  denna	  
metod	  har	  sina	  nackdelar.	  Det	  är	  tveksamt	  om	  Oscar	  Jacobsons	  kunder	  hade	  kunnat	  nås	  
via	  internet	  då	  vi	  antagligen	  först	  och	  främst	  hade	  använt	  oss	  av	  våra	  egna	  sociala	  
medier	  för	  att	  sprida	  enkäten.	  Dock	  gav	  intervjun	  med	  butikschefen	  en	  inblick	  i	  
kundernas	  syn.	  Om	  ytterligare	  en	  butikschef	  hade	  intervjuats	  hade	  detta	  kunna	  tillföra	  
ännu	  mer	  information	  samt	  två	  olika	  perspektiv	  från	  personer	  som	  har	  samma	  position	  
inom	  företaget.	  	  
	  
Det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  om	  resultatet	  är	  helt	  tillförlitligt	  då	  informanterna	  kanske	  inte	  
alltid	  delar	  med	  sig	  av	  företagets	  strategier	  eller	  annan	  känslig	  eller	  negativ	  information.	  
Genom	  att	  utföra	  egna	  marknadsundersökningar	  eller	  genom	  att	  granska	  företagets	  
ekonomiska	  situation	  hade	  helhetssynen	  på	  deras	  förändringsarbete	  möjligtvis	  sett	  
annorlunda	  ut.	  
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7.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
	  
Denna	  uppsats	  har	  fokuserat	  på	  Oscar	  Jacobsons	  erfarenheter	  kring	  ompositionering.	  På	  
grund	  av	  tidsaspekten	  begränsades	  intervjuerna	  till	  Oscar	  Jacobsons	  marknadschef	  och	  
butikschefen	  i	  Göteborg.	  Det	  vore	  dock	  även	  intressant	  att	  utföra	  en	  undersökning	  av	  
vad	  kunderna	  anser	  om	  ompositioneringen.	  Vidare	  hade	  det	  varit	  av	  intresse	  att	  jämföra	  
Oscar	  Jacobson	  med	  ett	  konkurrerande	  varumärke	  som	  även	  de	  gjort	  en	  
ompositionering	  för	  att	  se	  om	  de	  hanterat	  förändringen	  på	  samma	  sätt	  och	  hur	  de	  
annars	  skiljde	  sig	  åt.	  Ytterligare	  forskningsområde	  hade	  varit	  att	  jämföra	  ett	  
modeföretags	  ompositioneringsarbete	  med	  en	  helt	  annan	  typ	  av	  textilt	  företag,	  
exempelvis	  hemtextilier.	  	  
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9.	  Figurförteckning	  	  
	  
Figur	  1.	  	  Identitetsprismat:	  Egen	  bearbetning	  av	  Kapferer	  (2004)	  s.	  105.	   

Figur	  2.	  Framgångsrik	  positionering:	  Egen	  bearbetning	  efter	  Jobber	  (2010)	  s.	  260. 

Figur	  3.	  Ompositioneringsstrategier:	  Egen	  bearbetning	  av	  Jobber	  (2010)	  s.	  289. 
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10.	  Bilagor	  

10.1	  Intervjuguide	  Johan	  Möller	  
	  
Inledning	  

-‐‑   Får	  vi	  spela	  in	  intervjun? 
-‐‑   Får	  vi	  citera	  dig	  och	  använda	  ditt	  namn	  i	  uppsatsen? 
-‐‑   Får	  vi	  namnge	  Oscar	  Jacobson	  i	  uppsatsen? 
-‐‑   Vi	  skulle	  vilja	  starta	  intervjun	  med	  att	  du	  berättar	  lite	  om	  dig	  själv,	  vem	  är	  du?	  

och	  vilken	  position	  har	  du	  på	  Oscar	  Jacobson? 
-‐‑   Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  på	  Oscar	  Jacobson? 

Begrepp 

-‐‑   Vad	  innebär	  ompositionering	  för	  Oscar	  Jacobson? 
-‐‑   Vad	  är	  varumärkesidentitet	  för	  Oscar	  Jacobson? 

Innan	  ompositioneringen 

-‐‑   Vad	  kännetecknade	  Oscar	  Jacobson	  innan	  ompositioneringen? 
-‐‑   Vilka	  var	  anledningarna	  till	  att	  ni	  valde	  att	  göra	  en	  ompositionering? 
-‐‑   Hur	  upplevde	  ni	  att	  Oscar	  Jacobson	  nådde	  ut	  med	  sin	  varumärkesidentitet	  till	  

kunderna	  före	  ompositioneringen? 
-‐‑   Hur	  såg	  er	  målgrupp	  ut	  innan	  ompositioneringen? 

Under	  ompositioneringen 

-‐‑   Vad	  var	  målet	  med	  ompositioneringen? 
-‐‑   Hur	  arbetade	  ni	  med	  ompositioneringen	  internt? 
-‐‑   Hur	  arbetade	  ni	  med	  ompositioneringen	  externt? 
-‐‑   Vilka/en	  var	  Oscar	  Jacobsons	  viktigaste	  förändringar	  under	  ompositionering? 
-‐‑   Under	  hur	  lång	  tid	  pågick	  ompositioneringen? 
-‐‑   Förutsåg	  ni	  några	  risker	  med	  Oscar	  Jacobsons	  ompositionering? 
-‐‑   Hur	  gick	  man	  tillväga	  för	  att	  undvika	  de	  ev.	  risker? 
-‐‑   Hur	  gick	  tankarna	  kring	  att	  behålla	  trogna	  kunder	  under	  ompositioneringen? 

Efter	  ompositioneringen 

-‐‑   Vad	  kännetecknar	  Oscar	  Jacobson	  efter	  ompositioneringen?	  
-‐‑   I	  dagsläget	  upplever	  ni	  att	  Oscar	  Jacobson	  når	  ut	  med	  sin	  varumärkesidentitet	  till	  

kunderna?	  
-‐‑   Hur	  ser	  er	  målgrupp	  ut	  idag?	  
-‐‑   Har	  ompositioneringen	  fått	  några	  negativa	  följder?	  
-‐‑   Lyckades	  ni	  behålla	  era	  trogna	  kunder	  efter	  Oscar	  Jacobsons	  ompositionering?	  
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10.2	  Intervjuguide	  Patrik	  Nilsson	  
	  
Begrepp	  
	  

-‐‑   Vad	  innebär	  ompositionering	  för	  dig? 
-‐‑   Vad	  är	  varumärkesidentitet	  för	  dig?	   
-‐‑   Vad	  är	  image	  enligt	  dig?	   

 
Innan	  ompositioneringen	  
	  

-‐‑   Vem	  var	  er	  kund	  innan	  ompositioneringen? 
-‐‑   Hur	  upplevde	  ni	  att	  Oscar	  Jacobson	  nådde	  ut	  med	  sin	  varumärkesidentitet	  till	  

kunderna	  före	  ompositioneringen? 
-‐‑   Hur	  kommunicerade	  Oscar	  Jacobson	  till	  er	  butik/butikspersonal,	  vilka	  direktiv	  

och	  riktlinjer	  som	  skulle	  förändras?	   
 
Efter/under/nu	  ompositioneringen	  
	  

-‐‑   Vad	  var	  målet	  med	  ompositioneringen? 
-‐‑   Förutsåg	  ni	  några	  risker	  med	  Oscar	  Jacobsons	  ompositionering? 
-‐‑   Hur	  gick	  man	  tillväga	  för	  att	  undvika	  de	  eventuellt	  riskerna?	   
-‐‑   Har	  arbetet	  i	  butik	  förändrats	  i	  och	  med	  ompositioneringen? 
-‐‑   Vilka	  är	  de	  största	  förändringar	  i	  butiken?	   
-‐‑   Har	  ert	  sortiment	  förändrats?	   

 
Image	  
 

-‐‑   Beskriv	  hur	  kundens	  image	  av	  Oscar	  Jacobson	  är?	   
-‐‑   Vilka	  är	  era	  kunder	  idag? 
-‐‑   Har	  kunderna	  märkt	  av	  förändringen? 
-‐‑   Vilken	  typ	  av	  respons	  har	  ni	  fått	  i	  butiken	  på	  de	  förändringar	  som	  gjorts? 
-‐‑   Lyckades	  ni	  behålla	  era	  trogna	  kunder	  efter	  Oscar	  Jacobsons	  ompositionering? 
-‐‑   Har	  ni	  fått	  nya	  lojala	  kunder? 
-‐‑   I	  dagsläget	  upplever	  ni	  att	  Oscar	  Jacobson	  når	  ut	  med	  sin	  varumärkesidentitet	  till	  

kunderna? 
	  
Eventuella	  följdfrågor	  
 

-‐‑   Vilka	  ser	  Oscar	  Jacobson	  som	  sina	  huvudsakliga	  konkurrenter?	  	  
-‐‑   Vad	  vill	  ni	  uppnå	  med	  Oscar	  Jacobson	  i	  framtiden?	  	  
-‐‑   Hur	  känner	  man	  sig	  när	  man	  bär	  eller	  har	  köpt	  en	  kostym	  från	  Oscar	  Jacobson?	  	  
-‐‑   Hur	  vill	  ni	  att	  kunden	  ska	  känna	  sig	  när	  han	  har	  köpt	  en	  kostym?	  
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