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SAMMANFATTNING 

Strategin när man förändrar den visuella varumärkesidentiteten i ett företag benämns ofta som 

Corporate rebranding och ses som ett bra sätt att visa att ett företag har genomgått en 

förändring. Trots höga risker och stora kostnader har det blivit allt vanligare med Corporate 

rebranding och det finns idag företag som väljer att byta ut en redan välkänd grafisk profil. 

Detta är vad som ligger till grund för uppsatsens problemformulering: Varför väljer ett 

företag med en redan välkänd grafisk profil att förändra den och hur går denna 

förändringsprocess till? Hur har företagets kunder uppmärksammat denna förändring och 

hur har företagets image förändrats i samband med detta? Syftet med denna uppsats är att 

utforska den process som sker då ett företag inom sport- och modebranschen förändrar sin 

grafiska profil samt att undersöka hur företagets kunder har uppfattat denna förändring.  

 

För att besvara syftet genomfördes en fallstudie av ett företags Corporate rebranding-process. 

Företaget som valdes är den svenska sportbutikskedjan Stadium Sweden AB som tog beslutet 

att byta ut sin grafiska profil trots att deras logotyp var en av de två mest igenkända inom sin 

bransch. Med hjälp av befintliga teorier om varumärken och Corporate rebranding 

genomfördes för denna studie två kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning.  

 

Vi har efter fallstudien kommit fram till ett antal slutsatser; Skälet till Stadiums varumärkes-

förändring var främst behovet av en modernisering av den grafiska profilen i samband med en 

större omorganisering i företaget. Processen kan beskrivas i fyra olika huvudfaser: 

Initieringsfasen, Planeringsfasen, Utvecklingsfasen och Lanserings- och implementerings-

fasen. Studien visar också att de flesta av kunderna hade lagt märke till förändringen och att 

Stadiums image har förändrats till det bättre då de har lyckats behålla kärnvärdena i 

varumärket men ändå gjort det mer tidsenligt och unikt.  

 

Vi har även kommit fram till tre testbara påståenden som kan användas till vidare forskning: 

1. Ett motiv till en varumärkesförändring kan vara att den gamla grafiska profilen måste 

moderniseras för att praktiskt passa nya medier, 2. Valet av Fasa in/Fasa ut-strategin vid 

varumärkesförändringar styrs av tillgången på olika resurser och 3. Att distansera sig från 

varumärkets arv och härkomst behöver inte vara en fallgrop vid en varumärkesförändring.   

 

Nyckelord: Corporate rebranding, Varumärkesförändring, Visuell identitet, Grafisk profil. 



 

ABSTRACT 

The strategy when you change the visual part of the brand identity is often referred to as 

Corporate rebranding and is seen as a good way to show that a company has undergone a 

change. Despite high risks and high costs, this strategy has become more common and there 

are companies today who make the choice to change an already well-known graphic profile. 

This phenomenon is what underlies this essay’s problem statement: Why does a company with 

an already well-known graphic profile choose to change it and how does the process behind 

the change occur? In what way have the company’s customers recognized the change and 

how has the company’s image changed in this context? The purpose of this essay is therefore 

to explore the process that occurs when a company in the sport and fashion industry changes 

its visual identity and to explore how the company’s customers have perceived the change.  

 

To fulfil the purpose of the essay a case study was carried out on a company’s Corporate 

rebranding process. The company that was chosen was the Swedish sports retail chain 

Stadium Sweden AB who decided to change its graphic profile even though their logo was 

one of the two most recognized in their field. With the help of existing theories on brands and 

Corporate rebranding two interviews and a survey was conducted for this study.  

 

After this case study we have come to the following conclusions; The reason for the brand 

change was primarily the need to modernize the graphic profile in context of a larger 

reorganization of the company. The process can be described in four main phases: Initiation 

phase, Planning phase, Development phase and Launch and implementation phase. The study 

also showed that most of the customers had noticed the change and that the company’s image 

had changed for the better as they managed to maintain the core values of the brand while 

making it more contemporary and unique.  

 

We have also come up with three propositions that can be used in future research on this 

subject: 1. A reason for a brand change might be that the old graphic profile needs to be 

modernized to practically suit new media, 2. The choice of the Phase in/Phase out strategy is 

controlled by the availability of various resources and 3. To distance the brand from its 

heritage doesn’t need to be a pitfall for a brand change. 

 

Keywords: Corporate rebranding, Brand change, Visual identity, Graphic profile. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel introduceras ämnet. Det inleds med en historisk tillbakablick med varumärken i 

fokus och övergår sedan till att behandla varumärkeshantering i modern tid. Avslutningsvis 

tas den diskussion upp som ligger till grund för uppsatsens problemformulering och syfte.       

 

1.1. Bakgrund 

Företeelsen att märka olika produkter, med hjälp av till exempel symboler eller grafiska 

tecken, är inte en modern uppfinning. Varumärken har existerat i över 5000 år och 

utvecklades ur behovet av identifikation – att markera vem som äger vad eller vem som har 

tillverkat ett föremål.1 Historiska exempel på detta är märkning av boskap och signering av 

målningar. Människor har även använt olika märkningar för att markera sin sociala status 

inför andra. Ett exempel på detta är användningen av vapensköldar för att identifiera vilken 

ätt man tillhörde.2       

 

Efter industrialismens genombrott växte ett starkt behov av varumärkning fram. 

Massproduktionen skulle inte ha varit lönsam för de olika företagen om det inte fanns en 

möjlighet att identifiera sig bland de tiotusentals olika produkter som fanns på marknaden vid 

den här tiden. Grundsyftet med märkningen var att särskilja sina produkter från 

konkurrenternas, men med tiden utvecklades detta syfte. Att aktivt arbeta med företagets 

identitet och image blev med tiden ett allt viktigare inslag i företagens varumärkesstrategi.3   

  

I och med framväxten av varumärken och betydelsen av en företagsidentitet medförde detta 

ett skifte inom den grafiska formgivningen. Detta skifte skedde i USA på 1950-talet då 

storföretag som till exempel IBM vände sig till kända formgivare som utvecklade enhetliga 

visuella identiteter åt dem i så kallade designprogram. Detta gjorde företagen för att skapa en 

stark och övertygande image hos olika grupper av mottagare och konsumenter. Dessa 

designprogram kunde göra att företaget fick ett samstämmigt språk av färger, former, 

material, symboler och typografi i en enhetlig grafisk profil. Under 1960- och 1970-talen 

övertygades fler och fler företag inom handeln och industrin om det ekonomiska värdet i att 

                                                
1 Mollerup, Per, 1997.  
2 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill, 2002, sid. 14.  
3 Ibid. sid. 14-15.  
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ha en grafisk profil som kommunicerade till konsumenterna vad företaget ville säga om sig 

själva och sina produkter och tjänster.4    

 

Idag är det en självklarhet för de flesta företag och organisationer att anlita experter för att ta 

hand om den visuella sidan av företags- och varumärkesidentiteten. Dessa experter är idag 

betydligt mer insatta i strategifrågor, kommunikation, identitet och affärsutveckling än vad de 

var på 1950-talet. De visuella förändringar som sker inom företagen sker oftast efter månader 

av diskussioner mellan experten och företaget, och granskningar av företagens alla aktiviteter, 

tjänster och produkter.5  

 

1.2. Problemdiskussion  

Att förändra varumärket är ett av de mest spektakulära och riskabla momenten inom 

varumärkeshantering.6 Strategin när man förändrar den visuella varumärkesidentiteten i ett 

företag benämns ofta som Corporate rebranding och kan innefatta till exempel ett namnbyte 

eller en förändring av den grafiska profilen.7  

 

Corporate rebranding har utvecklats i takt med att det har blivit allt vanligare med till exempel 

företagsförvärv, strategiska allianser och att företag reducerar antalet varumärken som de har 

inom företaget till färre gemensamma varumärken8 och ses som ett bra sätt att visa att ett 

företag har genomgått en förändring.9  

 

”Rebranding is expected to provide a golden opportunity for a complete transformation.”10 

 

Denna strategi motsäger dock vad som länge setts som en princip inom traditionell 

marknadsföring, det vill säga att man ska bygga upp samt stärka ett varumärke över en lång 

tid och därigenom få ökade försäljningsintäkter, större marknadsandelar och högre 

kundlojalitet. Genom att överge eller förändra ett gammalt varumärke kan marknaden förlora 

ett av sina riktmärken och ett av sina valalternativ. Företagen kan till och med förlora lojala 

                                                
4 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill, sid. 15-16.  
5 Ibid. sid. 17.  
6 Kapferer, Jean-Noël, 1997, sid. 292.  
7 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, 2004, sid. 472. 
8 Kapferer, Jean-Noël, sid. 292.  
9 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid. 472. 
10 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M, 2003, sid. 18. 
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kunder då de inte längre kan identifiera sig med varumärket. Risken för att misslyckas vid en 

varumärkesförändring är stor och därför är det strategiska beslutet att förändra varumärket 

inget som man bör ta lätt på.11 Dessutom är ofta kostnaderna, även för små förändringar av 

den visuella identiteten, väldigt höga.12  

 

Eftersom Corporate rebranding blivit allt vanligare finns det idag en del ny forskning om 

ämnet. Många forskare belyser just problematiken med riskerna som följer en 

varumärkesförändring13, motiven bakom besluten14 och de drar också upp riktlinjer för hur en 

lyckad varumärkesförändring bör gå till15. En aspekt som bör nämnas är att tidigare studier 

om Corporate rebranding nästan uteslutande handlar om när organisationer genomgått 

namnbyten. Tidigare forskning belyser också problematiken med att mäta effekterna av 

Corporate rebranding, det vill säga om varumärkesförändringen fått ett positivt eller negativt 

resultat. En av svårigheterna är att identifiera vilka variabler som är viktiga att mäta. Ska man 

mäta kvantitativa variabler som till exempel förändringar i det finansiella resultatet eller 

antalet kunder?16 Eller ska man mäta mer kvalitativa variabler som till exempel förändringar i 

attityden till varumärket eller kundnöjdhet?17 Det är också svårt att veta om resultatet från 

mätningen verkligen är en konsekvens av förändringen av varumärket eller om det beror på 

någon annan faktor.18 

 

Det finns flera företag i Sverige som valt att förändra sina visuella identiteter genom 

Corporate rebranding. Några av de större och mer omtalade förändringarna var de som SAS 

och Posten genomförde år 1998 respektive 2000. Dessa förändringar innebar bland annat 

framtagandet av en ny logotyp, ny grafisk design för de olika fordonen och nya 

arbetsuniformer.19 I fallet med SAS var det hela 2 700 st. individuella objekt som designades 

om.20  

 

                                                
11 Kapferer, Jean-Noël, sid. 292.  
12 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid. 473. 
13 Gotsi, Manto & Andriopoulos, Constantine, 2007, sid. 341-352. 
14 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid. 473-474. 
15 Emerald Insight, 2008, sid. 6-8. 
16 Petburikul, Korakoj, 2009, sid. 155-170.  
17 M´Sallem, Wafa et al., 2009, sid. 58-63. 
18 Petburikul, Korakoj, sid 168-169. 
19 Holger, Lena & Holmberg, sid. 18-19, 202-210.   
20 Shift, 2010. 
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Butikskedjan Stadium Sweden AB är ett annat företag i Sverige som valt att förändra sin 

visuella identitet. Trots att de redan hade en välkänd grafisk profil med en logotyp som var en 

av de två mest igenkända inom sin bransch valde de att byta ut den mot en helt ny.21 Som 

tidigare nämnts är förändringar av varumärket en riskabel process och varför ett företag med 

ett redan etablerat varumärke ändå väljer att genomföra detta kan ses som märkligt. Denna 

problemställning är det som ligger till grund för denna uppsats och eftersom det finns relativt 

få studier om företag i Sverige som förändrat sin visuella identitet genom Corporate 

rebranding är detta något som denna uppsats kommer att handla om.  

 

1.3. Problemformulering 

Varför väljer ett företag med en redan välkänd grafisk profil att förändra den och hur går 

denna förändringsprocess till? Hur har företagets kunder uppmärksammat denna förändring 

och hur har företagets image förändrats i samband med detta?     

 

1.4. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att utforska den process som sker då ett företag inom sport- 

och modebranschen förändrar sin grafiska profil samt att undersöka hur företagets kunder har 

uppfattat denna förändring.  

 

Uppfyllandet av detta syfte förväntas generera teoretiska bidrag i form av ett antal testbara 

påståenden som kan användas till vidare forskning inom området Corporate rebranding.    

 

1.5. Avgränsningar  

Undersökningen har avgränsats till den svenska sportbutikskedjan Stadium Sweden AB och 

de enkätundersökningar som genomförts har avgränsats till utvalda Stadiumbutiker i 

Stockholmsregionen.

                                                
21 Cap&Design, 2010a. 
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2. METOD 

I detta kapitel presenteras den strategi och de metoder som använts i arbetet för att samla in 

det väsentliga material som krävs för undersökningen. Det ges även en motivering till varför 

dessa metoder har valts. Kapitlet avslutas med en diskussion om källkritik samt metodernas 

validitet och reliabilitet. 

 

2.1. Forskningsstrategi 

För att kunna besvara uppsatsens syfte att utforska processen då ett företag byter grafisk profil 

valde vi att göra en fallstudie på ett svenskt företag inom sport- och modebranschen som 

arbetat med Corporate rebranding. Det valda företaget, Stadium Sweden AB, valdes efter 

intresse och för att deras varumärkesförändring fortfarande är aktuell, men främst för att det 

är ett företag som valt att byta ut en redan väl inarbetad och igenkänd grafisk profil mot en 

helt ny.  

 

Forskningsstrategin fallstudie, vilken innebär att man inriktar sig mot bara en 

undersökningsenhet, har valts för att få en djupare förståelse för hela Corporate rebranding-

processen - från beslut till implementering - i det valda företaget. Denna forskningsstrategi 

fungerar bra i sammanhang där man vill se på ett fenomen i detalj och kunna reda ut 

komplexiteten där olika beståndsdelar påverkar varandra. Fallstudier kan användas på olika 

sätt. I denna undersökning har den varit teoristyrd och använts för att belysa hur teorier kan 

tillämpas i verkliga sammanhang.22  

 

Att undersöka Corporate rebranding-processen hos ett enskilt företag istället för flera, gör att 

resultaten som redovisas och de slutsatser som dras gäller särskilt för Stadium Sweden AB. 

Även om varje enskilt fall och företag är unikt, liksom den Rebranding-process företaget 

genomgår, kan resultaten och slutsatserna i denna studie användas i liknande fall. 

Förhoppningen med denna undersökning är bland annat att bidra till en ökad förståelse och 

insikt i hur en Corporate rebranding-process kan se ut samt att skapa nya testbara påståenden 

om fenomenet som kan användas till vidare forskning.  

 

                                                
22 Denscombe, Martyn, 2009, sid. 60-61. 
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2.2. Forskningsansats 

Denna fallstudie bestod i huvudsak av fyra olika steg: Identifiering av problem, sökning efter 

relevanta teorier, insamling av empiri samt analys av empiri.  

 

Först identifierades ett empiriskt fenomen, det vill säga ett verkligt fenomen, som utmynnade 

i en problemformulering. Med problemformuleringen som utgångspunkt fann och studerades 

sedan olika teorier som behandlar ämnet. Dessa teorier användes för att försöka förklara och 

förstå fenomenet och som stöd vid utformningen av undersökningsmetoder. Därefter 

insamlades den empiri som behandlade den valda processen. Slutligen analyserades denna 

empiri med de utvalda teorierna i åtanke, vilket utmynnade i testbara påståenden om 

verkligheten.     

 

2.3. Datainsamlingsmetoder 

I en fallstudie tillåts och uppmuntras forskaren att använda en rad olika källor och olika 

forskningsmetoder.23 För att få in väsentlig empiri till denna studie har vi därför använt oss av 

olika sorters skriftliga källor, personliga intervjuer och en enkät.   

 

De skriftliga källorna användes främst för att samla in information om de koncept, teorier och 

modeller som behandlar det valda ämnet Corporate rebranding och som lade grund för hela 

undersökningen. Dessa sekundärkällor bestod i huvudsak av vetenskapliga artiklar, litteratur 

och hemsidor. För att finna dem användes främst Internet och sökmotorer som Google 

Scholar, Bibliotek.se, Miks, Libris, Uppsatser.se, JSTOR, Business source premier samt 

Emerald. Nyckelord som användes i sökningarna var bland annat Corporate rebranding, 

Brand makeover, Brand identity och Corporate identity.  

 

Till företagspresentationerna av Stadium Sweden AB och designbyrån Stockholm Design Lab 

användes information från varje företags hemsida. Endast dessa sekundärkällor har använts 

till företagspresentationerna för att få en så riktig information som möjligt.     

 

För att få svar på uppsatsens problemformulering genomfördes även två kvalitativa intervjuer 

och en kvantitativ enkätundersökning. Målet med dessa var att få en bredd, ett djup och en 

                                                
23 Denscombe, Martyn, sid. 61. 
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ökad förståelse för fenomenet i det valda företagets Corporate rebranding-process. En typ av 

metodtriangulering har använts då vi med de kvalitativa intervjuerna som utgångspunkt har 

format den kvantitativa enkätundersökningen. Dessa primärkällor beskrivs mer ingående 

nedan.  

 

2.3.1. Kvalitativa intervjuer 

Större delen av den data som behövdes för denna studie samlades in genom kvalitativa 

intervjuer med de centralt inblandade parterna i Stadiums Corporate rebranding-process. 

Eftersom syftet var att utforska en hel process gjordes urvalet efter den kännedom om 

processen informanterna antogs ha. Under arbetets gång fanns hela tiden en medvetenhet om 

att fler informanter skulle kunna komma att behövas eftersom syftet var att få svar på så 

mycket som möjligt om processen. Dock ansågs två informanter räcka i detta fall då de kunde 

bidra med den empiri som krävdes för studien.      

 

De som intervjuades var; Ulf Eklöf, grundare av Stadium Sweden AB och Björn Kusoffsky, 

Creative director och grundare av Stockholm Design Lab. Dessa personer är båda väl insatta i 

Stadiums Corporate rebranding-process, en som drivande i det verkliga företaget och en som 

konsult på den designbyrå som anlitades för att arbeta fram en ny visuell identitet. Båda 

kontaktades via e-mail och intervjuades på respektive arbetsplats i cirka en timme. Båda två 

fick även en möjlighet att förbereda sig då de fick intervjufrågorna via e-mail några dagar före 

intervjun.  

 

Dessa personliga intervjuer var semistrukturerade, vilket innebär att intervjun förbereddes 

med en färdig ämnesmall och listade frågor som skulle besvaras, men som inte behövde följas 

i en viss ordning. Eventuella följdfrågor kunde komma till under intervjuns gång och 

intervjuobjektet skulle få utrymme att utveckla svaren och sina idéer. Båda intervjuerna 

spelades in med en inspelningsbar mp3 och transkriberades kort därefter genom att orden 

skrevs ner i ett dokument tillsammans med kommentarer för vidare analys. Vid intervjuerna 

fördes även anteckningar som stöd och som komplement till det som sades.   

 

Efter godkännande från Ulf Eklöf och Björn Kusoffsky har vi valt att inte anonymisera dem i 

denna uppsats. Detta val gjordes dels för att öka trovärdigheten i empirin, men även för att 

kunna synliggöra de identifierade detaljerna i processen.   
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2.3.2. Kvantitativ enkätundersökning 

För att ta reda på om kunderna har uppmärksammat förändringen samt deras eventuella 

åsikter om den genomfördes en enkätundersökning i utvalda butiker. Enkäten utformades 

efter svaren från de kvalitativa intervjuerna och bestod främst av slutna svarsalternativ, men 

även öppna svarsalternativ där respondenterna gavs tillfälle att uttrycka sina egna åsikter.  

 

Valet av enkätens utformning skedde med den gamla och nya företagslogotypen i fokus 

eftersom logotypen är en viktig del i den visuella identiteten och företagets ansikte utåt. Detta 

kan kritiseras eftersom den visuella identiteten som representerar företaget innefattar mycket 

mer än en logotyp. Dock var detta ett medvetet val eftersom vi ansåg att det för en kund 

skulle vara svårt att ta ställning till en hel visuell identitet och eftersom logotypen och 

varumärket bör vara något de uppmärksammat och skapat egna associationer till.  

 

Urvalet till enkätundersökningen bestod av 60 stycken av Stadiums kunder. Dessa 

respondenter valdes ut jämnt fördelat mellan två olika butiker i Stockholmsområdet. De 

butiker som undersökningen utfördes i var Stadium Barkarby 2 och Stadium Haninge. Dessa 

butiker valdes ut på grund av att den ena butiken var nyöppnad och implementerad med den 

nya visuella identiteten medan den andra butiken vid undersökningstillfället fortfarande hade 

den äldre visuella identiteten kvar. Eventuella skillnader i respondenternas svar mellan dessa 

butiker ansåg vi vara intressanta att utreda. Enkätundersökningen gjordes i båda butikerna 

under en vardag.  

 

2.4. Kritik mot primär- och sekundärdata 

Eftersom den primärdata som samlades in via kvalitativa intervjuer sammanställdes till ord i 

efterhand kan denna data riskera att kritiseras för att vara en alltför subjektiv tolkning av 

materialet. Dock har vi försökt att formulera om meningarna så lite som möjligt i 

intervjuutskriften för att få en så hög reliabilitet som möjligt.  

 

Den primärdata som samlades in via den kvantitativa enkätundersökningen riskerar att 

kritiseras främst för att frågorna inte är heltäckande, att svaren kan ha blivit dåligt ifyllda av 

respondenterna eller för att det är svårt att kontrollera sanningshalten i denna typ av 

datainsamlingsmetod. Likaså kan urvalet och antalet respondenter kritiseras för att inte ge ett 

generaliserbart resultat.  
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När det gäller den sekundärdata som samlats in finns det alltid en risk med feltolkningar 

eftersom många av de källor vi funnit till framförallt teorier varit skrivna på engelska. Ett 

annat problem med sekundärdata är dess aktualitet då vi haft ambitionen att generera testbara 

påståenden som ska driva den aktuella forskningen framåt. På grund av detta har vi försökt att 

använda oss av så aktuella källor som möjligt och mycket som använts till denna uppsats är 

skrivet under 2000-talet.     

 

2.5. Validitet och reliabilitet 

I fråga om uppsatsens giltighet diskuteras här undersökningens validitet och reliabilitet. Att 

använda intervjuer som insamlingsmetod av data ökar den interna validiteten, det vill säga hur 

bra eller relevant data representerar det fenomen som ska undersökas, eftersom källorna är 

primära och kommer direkt ifrån de inblandade företagen. Båda intervjupersonerna var väl 

insatta i projektet, vilket var den viktigaste frågan för oss eftersom vi sökte ett djup och ett bra 

underlag för denna undersökning.  

 

Reliabilitet står för tillförlitligheten när det gäller insamling, bearbetning och analys av 

empirin. Den data som samlats in via kvalitativa intervjuer kan kontrolleras genom 

bekräftelse från andra källor som till exempel skriftliga, men i många fall har båda 

intervjupersonerna sagt samma sak, vilket ökar tillförlitligheten samt den interna validiteten. 

 

Det finns en nackdel med valet av intervjuobjekt och den är att det finns en risk att en 

grundare för ett företag beskriver processen alltför positivt och subjektivt, framförallt då 

denne valt att inte vara anonym. För övrigt har just metoden intervju låg tillförlitlighet 

eftersom det är svårt att med den uppnå konsistens och objektivitet. Detta är givetvis något vi 

varit medvetna om i vår tolkning och analys. För att kontrollera empirins riktighet innan 

färdigställandet av uppsatsen fick de två intervjuobjekten granska texten, vilket ökar 

reliabiliteten nämnvärt.  

 

När det gäller den kvantitativa enkätundersökningens externa validitet kan den kritiseras för 

sin generaliserbarhet. Denna undersökning hade ett bruttourval på totalt 60 respondenter. Men 

med ett bortfall på sex stycken respondenter som inte fyllde i enkäten rätt, blev nettourvalet 
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totalt 54 respondenter. Bortfallet är 10 % och anses som ett litet bortfall som inte ska påverka 

resultatets generaliserbarhet.24  

 

Vidare skulle enkätundersökningen kunna kritiseras för sin utformning då respondenterna inte 

fick ta ställning till företagets hela grafiska profil utan enbart fick bedöma företagets logotyp. 

Detta har vi naturligtvis tagit hänsyn till vid analysen. En sådan här enkätundersökning är 

dessutom svår att utföra och kan kritiseras för detta. Att se på en logotyp och bedöma den 

grafiskt samt avgöra vilka associationer man får till den är inte alltid så enkelt, vilket gör att 

flera av respondenterna med hög sannolikhet svarat slentrianmässigt och ogenomtänkt. Dock 

kan dessa svar trots det vara väsentliga att använda då det är just associationer vi vill komma 

åt.  

 

Slutligen kan en diskussion föras kring de testbara påståenden som formulerats. Dessa har 

baserats på tidigare forskning inom området Corporate rebranding, vilket bör stärka dess 

externa validitet. Dock bör man ta i beaktande att dessa påståenden är baserade på endast den 

forskning som vi funnit inom detta område. Detta innebär att det kan finnas annan forskning 

som motsäger eller stärker dessa påståenden.    

     

 

 

                                                
24 Johannesen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, 2007, sid. 136.  
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3. TEORI 

I det här kapitlet presenteras de olika teorier, modeller och koncept som är relevanta för 

denna studie. Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar. Den första delen tar upp teorier om 

varumärken, den andra delen beskriver ett företags visuella identitet och den tredje delen 

berör fenomenet Corporate rebranding och den process som sker då ett företag väljer att 

förändra sin grafiska profil.  

 

3.1. Varumärken 

American Marketing Association beskriver ett varumärke som ”A name, term, design, 

symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those 

of other sellers.”25 Men det kan även beskrivas som allt det – både materiella och 

immateriella – som gör ett erbjudande unikt.26 Ett varumärke förmedlar en viss information 

om företaget, produkten eller tjänsten och differentierar dessa från konkurrenterna. Ett starkt 

varumärke gör människor medvetna om vilka produkter och tjänster företaget erbjuder och 

vad det representerar.27  

 

För kunder underlättar ett varumärke köpbeslutet. Med tiden upptäcker kunder vilka 

varumärken som tillfredsställer deras behov och kan genom att välja ett varumärke de redan 

känner till spara mycket söktid och minimera risken som ett köp innebär. Så länge ett 

varumärke genererar fördelar och tillfredsställer kundens behov vid konsumtion kommer 

kunden sannolikt att fortsätta att köpa just det varumärket.28  

 

För ett företag innebär ett varumärke grunden till en konkurrensfördel. Det kan skyddas legalt 

och ger finansiell avkastning. Varumärket tilldelar en produkt olika unika associationer och 

fungerar som identifikation. Det representerar företagets värderingar och personlighet och är 

en konstruktion av funktionella, emotionella och rationella associationer som placerats i det 

medvetna hos konsumenterna på den valda marknaden. Dessa associationer bärs upp av de 

bilder och symboler som kopplas till varumärket.29    

 
                                                
25 American Marketing Association, 2010a.  
26 Borja de mozota, Brigitte, 2003, sid. 97. 
27 American Marketing Association, 2010b.  
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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3.1.1. Varumärkesimage 

Varumärkesimage (Brand Image) är den nuvarande bild som marknaden och omvärlden har 

av varumärket. Det är en uppsättning av övertygelser som finns om ett varumärke. 

Varumärkesimage kan inte skapas utan bildas automatiskt och är därför föränderlig. En 

positiv varumärkesimage förstärker en organisations goda rykte och varumärkeskapital. 

Huvudelementen i en positiv varumärkesimage är: 

 

• En unik logotyp som representerar organisationens image. 

• En kort och koncis slogan som beskriver organisationens affärsidé.  

• Identifikatorer för varumärket som stödjer organisationens kärnvärden.    

 

Kort och gott står varumärkesimagen för de associationer som konsumenterna utvecklar till 

varumärket. Exempel på dessa associationer är Volvo som associeras med säkerhet och 

Toyota som associeras med tillförlitlighet.30   

 

3.1.2. Varumärkesidentitet  

Det som gör ett varumärke unikt är dess identitet. Varumärkesidentitet (Brand Identity) är den 

bild av sig själv som en organisation försöker att förmedla till marknaden och omvärlden och 

sammanfattar det som organisationen vill att varumärket ska vara och stå för.31 

Organisationen kommunicerar ut sin identitet till omvärlden genom dess varumärkes- och 

marknadsföringsstrategier och är det erbjudande och löfte som en organisation ger till sina 

konsumenter. Varumärkesidentiteten inkluderar följande element: varumärkesvision, 

varumärkeskultur, varumärkespositionering, varumärkets personlighet, relationerna inom 

varumärket och varumärkets framförande. En organisation med en unik varumärkesidentitet 

kommer att få en ökad varumärkeskännedom, motiverade och stolta anställda, aktiva köpare 

och en företagsstil vilket leder till en högre lojalitet till varumärket, högre benägenhet att köpa 

varumärket, högre trovärdighet, bra priser och god lönsamhet.32     

                                                
30 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010a. 
31 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010b. 
32 Ibid. 
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3.1.2.1. Kapferers identitetsprisma 

Forskaren Jean-Noël Kapferer33 utvecklade en modell där han visualiserade sin vision av de 

delar som han ansåg att varumärkesidentiteten innehöll. Denna modell kallas för 

identitetsprisma och består av sex olika delar:  

1. Fysiska attribut – Är den fysiska och mest synliga delen av varumärkesidentiteten. 

Den innehåller attribut som till exempel färger och former på logotyper, förpackningar 

och produkter.    

2. Relationer – Är den del av varumärket som utgörs av transaktioner och utbyten mellan 

människor. Detta är speciellt viktigt inom tjänstesektorn, som till exempel 

bankväsendet där relationen med kunden står i centrum.     

3. Reflektion – Handlar om hur varumärket förknippas med en speciell bransch eller 

kundgrupp av konsumenterna. 

4. Personlighet – Är varumärkets personlighet som gradvis byggs upp genom dess 

kommunikation till konsumenterna. Genom att kommunicera på rätt sätt kan 

konsumenterna få en bild av hur varumärket skulle vara om det var mänskligt.  

5. Kultur – Står för de värderingar som varumärket står för.  

6. Självbild – I det här fallet fungerar varumärket som en spegel. Det innebär att 

konsumenter kan köpa en produkt eller tjänst från ett visst varumärke för att dem vill 

identifiera sig själva med varumärket.      

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 1. Kapferers identitetsprisma.34 

                                                
33 Kapferer, Jean-Noël, sid. 99. 
34 Ibid. sid. 100. 
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Kapferers identitetsprisma visualiserar de delar som varumärkesidentiteten består av. Den 

övre delen av prismat, fysiska attribut och personlighet, representerar bilden av avsändaren, 

det vill säga organisationen bakom varumärket. Den nedre delen av modellen, reflektion och 

självbild, ger en bild av mottagarna, det vill säga kunderna till varumärket. De delar som 

utgör mitten av modellen, relationer och kultur, överbygger gapet mellan avsändare och 

mottagare. Den vänstra sidan av prismat står för den visuella delen av varumärkesidentiteten, 

det vill säga den del som kan ses av och kommuniceras ut till konsumenterna. Den högra 

sidan av prismat står för den inre delen av varumärkesidentiteten som till exempel 

varumärkets värderingar.35  

 

3.2. Den visuella identiteten 

Som nämnt ovan så inkluderar den ena delen av varumärkesidentiteten de visuella elementen i 

varumärket. Dessa element är det som identifierar och differentierar ett varumärke på 

marknaden och kan till exempel bestå av företagsnamn (t.ex. Arla), logotyper (t.ex. 

McDonalds gyllene bågar), enskilda färger eller färgkombinationer (t.ex. blått och gult för 

Posten), signaturmelodier (t.ex. Hemglass välkända signaturmelodi) eller slogans (t.ex. Nikes 

slogan ”Just do it”). Dessa element gör att kunderna kan associera till varumärket och är 

därför viktiga redskap för att öka värdet på varumärket.36 Den visuella identiteten hjälper 

konsumenten att förstå varumärkets personlighet och kultur och ska överensstämma med 

organisationens karaktärsdrag och värderingar. Den viktigaste aspekten med den visuella 

identiteten är inte att den hjälper till att identifiera varumärket, utan att varumärket kan 

identifiera sig med den. När en organisation byter ut eller förändrar sin visuella identitet 

betyder det oftast att antingen varumärket eller organisationen bakom det kommer att 

förändras på grund av att organisationen inte längre kan identifiera sig med den.37  

 

”Precis som en mänsklig personlighet kan avspeglas i en signatur, kan varumärkets innersta 

natur och självbild avspeglas i symboler”38 

 

                                                
35 Kapferer, Jean-Noël, sid. 99-106.  
36 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010b. 
37 Kapferer, Jean-Noël, sid. 115. 
38 Ibid. 
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3.2.1. Den grafiska profilen 

Den grafiska profilen står för den största delen av den visuella identiteten. En grafisk profil 

består av fyra huvudsakliga beståndsdelar: logotypen, färgval och färgsättning, typografi och 

övriga grafiska element. Dessa beståndsdelar bildar tillsammans ett företags visuella 

kännetecken.39 Det är viktigt att det finns en röd tråd mellan alla dessa delar för att 

helhetsintrycket inte ska bli splittrat eller förvirrande för kunden.40  

 

3.2.1.1. Logotypen  

En logotyp är en unik grafisk bild eller symbol som representerar en organisation, produkt, 

tjänst eller en annan enhet.41 Ordet logotyp kommer från de grekiska orden ”logos”, som 

betyder ”ord”, och ”tupos”, som betyder ”avtryck” eller ”märke”.42 Trots att den visuella 

kommunikationen kan förmedlas på olika sätt till konsumenten är logotypen det enskilt 

viktigaste formelementet i marknadsföringsmixen.43 Logotyper med sitt kompakta format är 

bra på att tränga igenom det mediebrus som idag omger konsumenterna44 och erbjuder 

möjligheten att säga någonting till en stor grupp människor i en ytterst komprimerad form. 

Eftersom det många gånger gäller att förmedla sitt budskap till konsumenterna på bråkdelen 

av en sekund, bör en bra logotyp sammanfatta själva grunden i företagets eller varumärkets 

personlighet och kommunicera den snabbt och effektivt till möjliga konsumenter.45 Enligt 

forskaren Himanshu Juneja46 finns följande kännetecken för en bra logotyp: 

 

• Den ska vara enkel. 

• Den ska vara särskiljande/unik.  

• Den ska vara funktionell så att den kan användas i ett brett spektrum.  

• Den ska vara effektiv, det vill säga att den ska ha en genomslagskraft på den tilltänkta 

målgruppen. 

• Den ska vara minnesvärd. 

• Den ska vara lätt att identifiera med avseende på färgsättning. 

                                                
39 Kreafon, 2010a. 
40 Curt Designbyrå, 2010. 
41 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010c. 
42 Newark, Quentin, 2007, sid. 120.   
43 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill, sid. 17-18.  
44 Ibid. sid. 61.  
45 Ibid. sid. 17-18 
46 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010c. 
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• Den ska vara en perfekt återspegling och representation av organisationen. 

• Den ska vara enkel att relatera till för konsumenterna och utveckla ett förtroende 

mellan konsumenterna och organisationen. 

• Den ska inte förlora sin integritet då den överförs till olika material, som till exempel 

tyg eller papper.  

• Den ska beskriva organisationens värderingar, vision och mål.47  

 

 

 

 
Figur 2. Nikes logotyp. 

 

3.2.1.2. Färgval och färgsättning 

Att göra rätt färgval i sin grafiska profil kan vara ett sätt för en organisation att väcka 

uppmärksamhet och skapa förtrolighet och associationer hos konsumenterna. Olika färger och 

färgkombinationer kan göra att konsumenterna lättare kan identifiera ett varumärke i en 

köpsituation. En färgkombination av gult och blått kan få en kund att tänka på till exempel 

svenska företag som Posten och Ikea och en färgkombination av rött och vitt kan få en kund 

att tänka på exempelvis Coca-Cola. Nedan följer ett citat som beskriver detta: 

 

”Är det t.ex. en slump att McDonalds och andra snabbmatskedjor använder sig av gult rött 

och orange i både logo och inredning? Dessa färger har visat sig spela på våra 

hungerskänslor och är således associerade med mat, så nej - det är nog ingen slump!”48 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figur 3. McDonald’s färgsättning.                                 Figur 4. Postens färgsättning 

                                                
47 Juneja, Himanshu, Management Study Guide, 2010c. 
48 Curt Designbyrå, 2010. 
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Ett färgval kan till och med avgöra hur en kund uppfattar ett företag. Vissa färger är mer 

förknippade med vissa branscher: ”Mörkblått är en färg som ganska ofta används av 

affärsföretag och är en färg som symboliserar trygghet och pålitlighet.” Valet av färg är 

alltså inte så lätt som det låter. Bakom varje färg måste det finnas en tanke och att välja en 

färg bara för att den är snygg kommer inte att förmedla något till kunderna om den inte 

stämmer överens med vad företaget står för.49   

 

3.2.1.3. Typografi 

Typografi var från början konsten att överföra dokument och bilder från andra medier till 

produktion i en tryckpress. På senare år har konsten utvecklats och idag innefattar den även 

formateringen av en text på en datorskärm.50 Typografi innefattar: 

 

• Val av typsnitt. 

• Utformning av rubriker och stycken.  

• Textens placering. 

• Textens storlek. 

• Övriga grafiska element som till exempel linjer.51 

 

En organisation bör fundera över hur de ska utforma sin typografi för att på effektivast sätt nå 

ut till sina intressenter. Man bör använda sig av två olika typsnitt, ett för rubriker och ett för 

brödtext. Samtidigt ska man även välja typsnitt som kan användas i alla medier, som till 

exempel på Internet.52 Ett exempel på detta är Ikea som har valt att använda typsnittet 

Verdana i all sin kommunikation. Informationschefen på Ikea säger så här i ett uttalande:  

”Anledningen var egentligen att Ikea vill kunna använda samma typsnitt i alla länder och då 

är Verdana bra för det är möjligt att använda i många andra modifikationer och alfabet, till 

exempel asiatiska länder. Dessutom slipper vi ha olika intryck på webben kontra trycksaker 

och katalogen. Vi kan använda Verdana i alla möjliga sammanhang.”53 

 

                                                
49 Curt Designbyrå, 2010. 
50 Typsnitt.se, 2010. 
51 Nationalencyklopedin, 2010. 
52 Kreafon, 2010a. 
53 Kreafon, 2010b.  
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Vissa organisationer väljer till och med att utveckla egna typsnitt i samarbeten med 

designbyråer. LO (Landsorganisationen i Sverige) valde i början av 2007 att satsa på ett eget 

typsnitt. I ett samarbete med designbyrån Pangea Design utvecklade man ett eget typsnitt som 

fick namnet ”Enighet”. Göran Söderström, designer på Pangea Design kommenterade detta 

arbete så här: ”Jag tror att Enighet skapar en sorts gemenskap internt hos LO… – »Vi [LO] 

har ett eget typsnitt! Det här får bara vi använda!« Det är en skön grej.” 54   

 

3.2.1.4. Övriga grafiska element  

Utöver logotyp, färger och typografi kan ett företag även använda andra grafiska element som 

förstärker den grafiska profilen.55 Dessa grafiska element kan inkludera till exempel 

symboler56, mönster, illustrationer och fotografier.57 Exempel på dessa element är 

Kexchoklads klassiska rutmönster och Adidas karakteristiska tre ränder. Dessa element kan 

synas i företagets utformning av förpackningar, skyltar och hemsida etc.58  

 

 

 

  

 

 

 

 Figur 5. Kexchoklads mönster.                              Figur 6. Adidas tre ränder.   

 

3.3. Corporate rebranding 

Termen ”Rebranding” har använts mycket inom företagspress, men i förhållande till det, 

väldigt lite i akademiska tidsskrifter. Detta gör att det är ett ord som använts mycket, men 

ännu inte har fått någon klar definition.59 

                                                
54 Cap&Design, 2010b.  
55 Kreafon, 2010a.  
56 Ibid.  
57 Newark, Quentin, sid. 78-90. 
58 Ibid. sid. 130-142. 
59 Muzellec, Laurent & Lambkin, Mary, 2006, sid. 804.  
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Ordet ”Rebrand” består av två väldefinierade termer: re och brand. Re betyder ”igen” eller 

”på nytt”, vilket innebär att någon handling sker för en andra gång. Brand (varumärke) 

definieras enligt American Marketing Association som ”ett namn, term, symbol, design eller 

en kombination av dessa med avsikten att identifiera produkter eller tjänster från en säljare 

eller en grupp säljare och att differentiera dessa från andra konkurrenter”.60 Denna 

definition lägger fokus på ett företags differentiering i fråga om namn och visuell identitet. 

Därför skulle man kunna säga att Rebranding karaktäriseras av skapandet av ett nytt namn, 

term, symbol, design eller en kombination av dessa inom ett redan etablerat varumärke med 

avsikten att genom differentiering skapa en ny position i det medvetna hos konkurrenter och 

intressenter. Med andra ord förändra varumärkets image.61  

 

Vissa menar att Rebranding endast sker när ett företag genomgår en större förändring som 

innebär en ”pånyttfödelse”, som till exempel när ett företag byter namn, medan andra vill 

använda konceptet även då en logotyp eller slogan förändras.62 I denna uppsats utgår vi ifrån 

den senare definitionen, det vill säga att Corporate rebranding innebär en förändring av den 

visuella identiteten i ett företags varumärke, vilken inkluderar till exempel företagsnamn och 

den grafiska profilen.  

 

Nedan kommer olika bakomliggande orsaker, processer, strategier, nyckelfaktorer och 

fallgropar som är förenade med Corporate rebranding att presenteras.  

 

3.3.1. Olika skäl till Corporate rebranding 

Inom tidigare forskning som gjorts av Helen Stuart & Laurent Muzellec63 inom området 

Corporate Rebranding har det identifierats flera olika skäl till varför organisationer väljer att 

förändra sitt varumärkes visuella identitet. Dessa är: 

 

• Uppköp och fusioner – Vid uppköp eller fusioner mellan företag kan den gamla 

grafiska profilen behöva bytas ut då den gamla ofta ses som olämplig för det ”nya” 

företaget.  

                                                
60 Egen översättning av AMA’s definition av varumärke.  
61 Muzellec, Laurent & Lambkin, Mary, sid. 805. 
62 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid. 473. 
63 Ibid. 
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• Förändringar i marknadsförhållandena för företaget – Om företaget till exempel 

internationaliseras kan det vara nödvändigt att visa upp en ny global image för 

marknaden.  

• Den gamla grafiska profilen ses som föråldrad – Ett exempel på detta är att de flesta 

företags logotyper har gått från att ha varit realistiska bilder till att vara mer abstrakta.  

• Man har ändrat fokus eller vision inom företaget – Detta kan till exempel bero på att 

företaget har fått en ny vd som vill göra sitt avtryck i företaget eller att företaget har 

ändrat affärsområde.  

• Företaget vill presentera en ny image – Företaget vill distansera sig från eventuella 

negativa sociala och moraliska föreställningar de ådragit sig och presentera en ny mer 

socialt ansvarsfull image.64  

 

3.3.2. Att fatta beslutet att förändra varumärket 

Att förändra ett företags visuella identitet är en mycket komplex process och kräver därför en 

noggrann planeringsprocess innan man kan fatta beslutet att genomföra förändringen. Det är 

viktigt att integrera ett operativt tänkande i beslutsprocessen och att tänka realistiskt när man 

planerar projektet.65  

 

Forskarna Helen Stuart & Laurent Muzellec66 har listat en del frågor som en organisation bör 

ställa sig innan man beslutar sig för att genomföra en förändring av den visuella identiteten. 

Den första frågan man bör ställa sig är ”Vad kommer att hända om man inte genomför 

förändringen?”. Om svaret är ”Inte mycket” kanske förändringen inte är berättigad. Den 

andra frågan är ”Vad vill man signalera?”. Om en organisation vill förändras kan Corporate 

rebranding vara svaret, men det behöver inte vara det. Det kanske inte är de yttre elementen i 

organisationen som behöver förändras utan själva kärnan i organisationen, som till exempel 

organisationens vision och värderingar. Den tredje frågan är ”Är intressenterna medvetna om 

och positiva till förändringen?”. Det är viktigt att intressenter som till exempel personal, 

aktieägare och kunder är medvetna om och stöttar varumärkesförändringen. Den fjärde och 

sista frågan organisationen bör ställa sig är ”Hur kommer organisationens konkurrenter att 

reagera på förändringen? Eller är förändringen bara en reaktion på konkurrenternas 

                                                
64 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid. 473-474  
65 Lomax, Wendy et al., 2002, sid. 7.   
66 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent.  
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förändrade varumärkesstrategier?”. Detta är en viktig aspekt som man bör överväga i 

beslutsprocessen.67 

 

Det finns också en del osäkerheter som kan uppstå i dessa beslutssituationer och som man 

måste hantera. Inom organisationsteorin finns det enligt Per-Olov Edlund & Olle Högberg68 i 

huvudsak tre olika typer av osäkerhet i en beslutssituation. 

 

Osäkerheten beträffande utfallet innebär att det är svårt att förutsäga ett framtida utfall med 

full visshet. Det är därför svårt att veta vad de framtida konsekvenserna av ett beslut blir. 

Detta blir speciellt svårt om utfallet kan komma att påverkas av faktorer som inte kan 

kontrolleras, som till exempel konjunkturer och valutakursförändringar. Utfallsosäkerheten 

kan minskas genom att till exempel ta fram prognoser eller genom att skapa och utvärdera 

möjliga scenarier.  

 

Osäkerheten beträffande värderingar berör organisationens oro för att de värderingar som 

finns inom organisationen kan komma att förändras genom beslutet och att det kan uppstå 

oenighet gällande organisationens mål. Denna osäkerhet kan hanteras genom att man 

prioriterar ett mål eller att man vid oenighet tillgriper förhandling. 

 

Osäkerhet beträffande samband innebär att ett beslut som tas i en av organisationens enheter 

indirekt kan påverka andra enheter inom organisationen. Om till exempel en organisations 

marknadsföringsavdelning bestämmer sig för att satsa på en massiv reklamkampanj kan detta 

indirekt påverka andra avdelningar som till exempel produktion och försäljning. Denna 

osäkerhet hanteras ofta genom organisatoriska lösningar, som till exempel att sätta samman 

projektgrupper.69    

 

3.3.3. Corporate rebranding-processen 

Processen när man förändrar ett varumärke är som sagt mycket komplex. För att få en 

överblick över denna process presenterade forskarna Hankinson och Cowking år 1993 en 

                                                
67 Stuart, Helen, 2003, sid. 176-177.   
68 Edlund, Per-Olov & Högberg, Olle, 1996. 
69 Ibid. sid. 13-14.   
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mycket rationell modell där de presenterade sin syn på Corporate rebranding-processen. 

Modellen bestod av fyra olika steg:  

 

1. Efterforskningar och rekommendationer - I det här steget utför man undersökningar 

där man granskar den nuvarande varumärkesidentiteten och utreder synen på 

varumärket.   

2. Skapande av en ny identitet – I det här steget anlitar man ofta externa konsulter som 

hjälper till att skapa en ny visuell identitet. Man utvecklar även en 

kommunikationsstrategi för introduceringen av den nya identiteten.    

3. Utvecklande av detaljer – I det här steget utvecklar man identiteten ytterligare och gör 

den trovärdig, distinkt och sammanhängande. Man finslipar även på 

kommunikationsstrategin.  

4. Lansering och implementering – I det här steget introducerar man förändringen och 

implementerar den. Man gör bland annat val angående omfattningen av lanseringen, 

utvecklar en tidsplan för den samt utbildar personalen.70  

 

 

 

 
Figur 7. Egen bild av Hankinson och Cowkings modell av Corporate rebranding-processen. 

 

Hankinsons och Cowkings modell har senare kritiserats för att vara för strukturerad och att 

den inte tar hänsyn till de varierande omständigheter som en organisation kan utsättas för. En 

modell som presenterades år 2002 av forskarna Lomax, Mador och Fitzhenry föreslog ett mer 

processbaserat förhållningssätt till Corporate rebranding-processen. I denna modell 

identifierade forskarna fyra olika problemområden som en organisation måste hantera under 

Corporate rebranding-processen:  

 

1. Motiven och drivkrafterna bakom förändringen – Innan en organisation väljer att sätta 

igång en Corporate rebranding-process måste man övervaka sina intressenters 

uppfattningar och behov, identifiera motiven till förändringen samt erkänna de 

begränsningar som skapas i beslutsprocessen.   

                                                
70 Lomax, Wendy et al., sid. 2.  

Planeringsfas Skapandefas Utvecklingsfas Lanserings- & 
implementeringsfas 
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2. Utvecklingen av det nya varumärket – Organisationen måste under utvecklingsfasen 

av det nya varumärket granska de uppfattningar som finns hos det existerande 

varumärket och utifrån det skapa visioner och värderingar för det nya varumärket. 

Man bör eventuellt välja ett nytt namn för varumärket och utveckla utseendet av det 

nya varumärket. Organisationen ska också utforma ett kommunikationssystem för det 

nya varumärket. I denna fas involverar organisationen ofta externa konsulter och andra 

intressenter, som till exempel personalen, i processen. 

3. Hanteringen av projektet – Organisationen måste erkänna projektets storlek och 

komplexitet och utvärdera sina egna resurser och kompetenser. Organisationen bör 

avsätta mycket tid till projektet och planera för oförutsedda händelser. Man ska också 

ta hänsyn till implementeringen redan i beslutsprocessen. 

4. Uppföljning – Efter att förändringen är implementerad bör organisationen utvärdera de 

mål man hade med förändringen för att se om man verkligen nådde upp till dem. Man 

ska också övervaka intressenternas reaktioner på förändringen.71    

 

Med hänsyn till dessa problemområden föreslog forskarna en egen modell av Corporate 

rebranding-processen. Denna modell antydde att även om Corporate rebranding är en ovanlig 

process för en organisation så kan det ses som en återkommande del av en organisations 

utveckling och förnyelse. Modellen tog också större hänsyn till varierande omständigheter än 

Hankinson och Cowkings modell.72 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Lomax, Wendy et al., sid. 9. 
72 Ibid. sid. 8. 
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Figur 8. Lomax et als modell av Corporate rebranding-processen.73 

 

3.3.4. Olika strategier inom Corporate rebranding 

Det finns sex olika strategiska alternativ för att lyckas med Corporate rebranding som har 

identifierats av forskarna J. Kaikati och A. Kaikati.74 

 

1. Fasa in/Fasa ut-strategin  

2. Paraplyvarumärkes-strategin  

3. Genomskinliga varningsstrategin  

4. Plötsliga utrotningsstrategin  

5. Övertagande strategin  

6. Retrovarumärkes-strategin  

 

Det första strategiska alternativet, Fasa in/Fasa ut-strategin, innebär att man fasar in det nya 

varumärket genom att knyta samman det med det gamla varumärket under en 

introduktionsperiod. Efter en övergångsperiod så fasar man sedan gradvis ut det gamla 

varumärket.   

 

Paraplyvarumärkes-strategin, som är det andra alternativet, går ut på att man förenar 

existerande varumärken inom organisationen till ett gemensamt varumärke, ett så kallat 

                                                
73 Lomax, Wendy et al., sid. 9. 
74 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M, 2003, sid. 20-22. 
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paraplyvarumärke. Ett exempel på detta var då de amerikanska bankernas gemensamma 

organisation National Bank Americard Inc under 70-talet valde att banta ner sina varumärken 

och utfärda alla sina bankkort under det gemensamma namnet VISA. Tidigare hade 

organisationen utfärdat bankkort under hela 22 olika varumärken. Man valde namnet VISA på 

grund av att det uttalas likadant på de flesta språk.     

 

Det tredje alternativet, Genomskinliga varningsstrategin, innebär att organisationen ska varna 

kunderna före och efter förändringen. Detta gör man oftast genom intensiva 

reklamkampanjer, skyltning i butiker och genom utformningen av produkternas 

förpackningar.     

 

Ett fjärde strategiska alternativ vid Corporate rebranding är Plötsliga utrotningsstrategin, som 

innebär att man ”utrotar” det gamla varumärket och ersätter det med det nya varumärket 

snabbt utan någon övergångsperiod. Denna strategi är lämplig då en organisation vill 

distansera sig från sin gamla image.  

 

Övertagande strategin är det femte alternativet och används efter att ett företag köpt upp ett 

annat företag. Strategin går ut på att företaget som köpte upp det andra företaget väljer att 

överge sitt eget varumärke och istället använda det uppköpta företagets varumärke eftersom 

det är populärare och mer respekterat än deras eget varumärke.   

 

Retrovarumärkes-strategin är det sista alternativet vid Corporate rebranding och innebär att 

ett företag väljer att återintroducera ett gammalt varumärke som de tidigare har övergett.75    

 

3.3.5. Viktiga faktorer för en lyckad varumärkesförändring 

Det finns enligt forskaren Jean-Noël Kapferer76 en rad viktiga faktorer för att en 

varumärkesförändring ska bli lyckad. Den första och viktigaste faktorn i en 

varumärkesförändringsprocess är en kombinerad ansträngning av företagets alla avdelningar. 

Produktions-, marknadsförings-, försäljnings- och logistikavdelningarna samt ledningen 

måste alla samarbeta eftersom förändringen berör dem alla. 

 

                                                
75 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M, sid. 20-22.     
76 Kapferer, Jean-Noël.  
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En annan viktig faktor är att förändringen ska ses som en möjlighet och inte ett tvång. 

Förändringen ska ses som ett tillfälle då företaget kan ompröva varumärket och se över 

varumärkets styrkor och svagheter. Det är också ett tillfälle att ta fler marknadsandelar då det 

nya varumärket kommer att få extra mycket uppmärksamhet.  

 

Planeringen är en annan viktig faktor. Förändringen måste vara välplanerad. En 

varumärkesförändring kräver att personal, återförsäljare och opinionsledare får reda på detta 

långt i förväg och kan inte improviseras i stunden.  

 

Tidsfaktorn är avgörande. Man måste vänta tills alla kunderna är medvetna om förändringen 

innan man genomför den, men om förändringen måste ske snabbt måste man ha de 

kommunikationsmedel som krävs för att informera kunderna. Förändringen ska heller inte ta 

för lång tid. Om man dröjer kvar för länge riskerar man att köra fast och förlora sin riktning.  

Man ska även underlätta förändringen för återförsäljarna genom att hålla dem 

välinformerade, genom att inte blanda gamla och nya produkter och genom att använda 

samma streckkoder som tidigare.77     

    

3.3.6. Fallgropar vid Corporate rebranding 

För att inte misslyckas med strategin Corporate rebranding finns det fyra olika fallgropar som 

man bör undvika. Dessa har identifierats av Jack G. Kaikati & Andrew M. Kaikati.78 

 

• Att distansera sig från varumärkets arv och härkomst. 

• Att följa strömmen. 

• Att kombinera företagsnamn vid fusioner. 

• Att föryngra varumärket genom att bygga upp det kring en offentlig person. 

 

Den första fallgropen är att distansera sig från varumärkets arv och härkomst. Innan en 

organisation bestämmer sig för att förändra varumärket bör de utvärdera vad kunderna anser 

om varumärket, speciellt varumärkets nationalitet. Genom att distansera sig från varumärkets 

härkomst kan företaget förlora sina lojala kunder. Detta hände British Airways år 1997 då de 

valde att slopa en bild av Union Jack-flaggan på vingarna på sina flygplan. En senare studie 

                                                
77 Kapferer, Jean-Noël, sid. 294.   
78 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M.  



 27 

visade att detta element sågs som ett av de viktigaste elementen inom varumärket av 

flygbolagets kunder. Martin George, marknadschef på British Airways, kommenterade detta 

så här: ”We wanted BA to be seen as a diverse, cosmopolitan brand and positioned as a world 

airline, but we missed the fact that our consumers chose us because we are British – the 

perspective of the British is that we are responsible, calm in a crisis, and in control, which 

are great traits for an airline to have”. Efter två år valde British Airways att återinföra en 

version av Union Jack-flaggan på sina flygplan.      

 

Den andra fallgropen är att följa strömmen. Ett företag bör inte förändra varumärket bara för 

att alla andra gör det. Varje företag måste själva identifiera och utvärdera sina motiv till en 

förändring av varumärket.  

 

Den tredje fallgropen är att kombinera företagsnamn vid fusioner. Efter fusioner mellan två 

företag kan det nybildade företaget vilja behålla de värden som finns i de båda 

företagsnamnen. Dock kan detta bli förvirrande för företagens kunder och brukar i slutändan 

leda till att företaget förkastar det svagare varumärket. Ett exempel på detta var 1997 då den 

amerikanska investmentbanken Morgan Stanley slogs ihop med mäklarfirman Dean Witter. 

Företaget fick då namnet Morgan Stanley, Dean Witter, Discover and Co. Företaget slopade 

efter ett tag ordet Discover i namnet och 2001 slopade man även Dean Witter och behöll det 

starkare varumärket Morgan Stanley.  

 

Den fjärde och sista fallgropen är att försöka att föryngra varumärket genom att bygga upp 

det kring en offentlig person. Detta tilltag är något som kan få ödesdigra konsekvenser och är 

därför något man bör undvika. Ett exempel på detta var våren 2001 då den amerikanska 

kvinnotidsskriften McCall´s, som hade funnits till sedan 1876, bytte namn till Rosie´s på 

grund av att man inledde ett samarbete med den amerikanska talkshowvärdinnan Rosie 

O´Donnell. Dock blossade snart en konflikt upp mellan förlaget och Rosie O´Donnell då hon 

ville lägga sig i varje aspekt av tidsskriften, som till exempel vem som skulle vara redaktör 

och vem som skulle vara på framsidan till tidsskriften. I december 2002 släpptes det sista 

numret av Rosie´s och de båda parterna stämde varandra på grund av kontraktsbrott.79                  

                                                
79 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M, sid. 18-20.     
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4. FÖRETAGSPRESENTATION 

I detta kapitel presenteras företaget som studerats, liksom den designbyrå som arbetade med 

att ta fram den nya visuella identiteten.  

 

4.1. Stadium Sweden AB  

Stadium Sweden AB är Sveriges största privatägda sportkedja. I koncernen finns det idag 

cirka 110 Stadiumbutiker placerade i Sverige, Finland och Danmark, med butikernas 

servicekontor i Norrköping. I sortimentet finner man de flesta produkter för ett aktivt liv, 

såväl kläder och skor som artiklar för både individuella sporter och lagsporter. Företaget 

omfattar förutom Stadiumbutikerna även specialkoncepten Stadium Ski, Stadium XXL och 

Stadium Outlet. Dessutom ingår dotterbolagen Stadium Solutions, Stadium Promotion och 

Stadium Sports Camp.80 

 

Stadiums historia går tillbaka ända till år 1974 då Stadiums grundare Ulf Eklöf tog över 

sportbutiken Spiralen Sport i Norrköping. Tillsammans med sin bror Bo Eklöf utvecklade han 

butiken, från att vara en sportaffär där man sålde artiklar över disk, till ett stort sportvaruhus 

där sport- och modeprodukter blev tillgängliga för alla. Det nya butikskonceptet tillsammans 

med massexponering av varor och aktiv annonsering revolutionerade hela sporthandeln. I 

början av 80-talet var Spiralen Sport Sveriges största butik med cirka 900 kvadratmeter 

butiksyta och en omsättning på över 40 miljoner kronor. Med tiden förfinades butikskonceptet 

och egna varumärken som till exempel Everest skapades som komplement till de stora 

varumärkena Adidas, Nike med flera.  

 

Det var år 1987 som den första Stadiumbutiken öppnades med inspiration från OS-arenan 

Colosseum i Los Angeles. Med löparbanor som ledde kunderna runt i butiken och en 

inbjudande portal i entrén blev den första Stadiumbutiken som öppnades på Sergelgatan i 

Stockholm en succé. Under åren har sedan företaget vuxit och expanderat utomlands till 

Danmark och Finland. År 2007 fyllde koncernen 20 år, vilket beskrivs som ”Året då Stadium 

började om”. Det året öppnades bland annat en ny Stadiumbutik med ett helt nytt 

                                                
80 Stadium, 2010a.  
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butikskoncept i Sisjön, utanför Göteborg, kallad Stadium XXL. Det året öppnades även en ny 

butik på nätet i Sverige, www.stadium.se.81  

 

”Vi vill inspirera till ett aktivt, roligt och hälsosamt liv!”.82 Så lyder idag Stadiums mission. 

De vänder sig till alla de som vill ha roligt, göra något spännande på sin fritid, må bra och 

sköta om sin kropp, till de som älskar att tävla eller njuter av långa promenader och till de 

som vill leva ett hälsosamt liv. Målgruppen är bred och affärsidén är att ”…erbjuda aktiva 

människor sport- och sportmodeprodukter med god funktion, design och kvalitet, till bästa 

pris”.83  

 

Stadium arbetar mycket med sponsring inom sport.84 De ser det som en självklar skyldighet 

att alla egna aktiviteter sker med så liten miljöpåverkan som möjligt85 och har tydliga 

riktlinjer för vilket deras ansvar är när det gäller Corporate Social Responsibility. Bland annat 

har de en utarbetad Code of conduct (utförandekod) som leverantörer måste följa och 

kontroller för att detta sker. Dessutom arbetar de med egna kvalitetstester, tar avstånd från 

oetisk djurhållning och har en tydlig produktpolicy som innebär att de aldrig tar någon form 

av diskriminerande ställning via butikerna eller produkterna.86  

 

Stadiums koncept vilar på, som de själva kallar, framgångsfaktorerna: Butiken, medarbetarna, 

sortimentet, marknadsföringen och logistiken. I samtliga finns kunden i fokus. 

Stadiumbutikerna följer ett tydligt koncept så att kunden känner igen sig oavsett var de 

handlar och det finns idag fyra olika butiksmodeller: Stadium, Stadium XXL, Stadium Ski 

och Stadium Outlet. Löparbanorna är tillsammans med Stadiums logotyp det starkaste 

kännetecknet för butiken.87 

 

                                                
81 Stadium, 2010b.  
82 Stadium, 2010a.  
83 Ibid.  
84 Stadium, 2010c.  
85 Stadium, 2010d.  
86 Stadium, 2010e.  
87 Stadium, 2010f.  
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4.2. Stockholm Design Lab AB 

Stockholm Design Lab (SDL), är en designbyrå i Stockholm som har arbetat med 

företagsidentiteter i över tio år. Under hösten 2005 fick de uppdraget att utveckla Stadiums 

företagsidentitet.88  

 

De beskriver sig som en byrå som ser företagsidentitet som en total upplevelse i ett större 

sammanhang snarare än en del i positioneringen av en logotyp. De särskiljer inte design, 

arkitektur, inredning, produktutveckling, reklam, film och andra sorters kommunikation och 

anser att varje liten beståndsdel påverkar uppfattningen av ett varumärke.89 Genom åren har 

de ansvarat för en rad större projekt som innefattat bland annat företagsidentiteter, inredning, 

förpackning, typografi och webb. Förutom Stadium har de arbetat för företagen SAS, Ikea, 

H&M, Svensk Form, Astoria och Sveriges Television för att bara nämna några. De har även 

vunnit en hel del prestigefulla priser som till exempel Utmärkt Svensk Form, Swedish 

Advertising Association Awards (Guldägget och Silverägget) och Swedish Design Award.90 

De blev även utsedda till Årets byrå 2008.91  

 

Stockholm Design Lab delar kontor med arkitektbyrån TEA, som de även arbetar tillsammans 

med i många projekt. Grundaren och arkitekten Thomas Eriksson startade bolaget TEA 1988 

och sedan även designbyrån Stockholm Design Lab tillsammans med Art directorn Björn 

Kusoffsky och strategen Göran Lagerström år 1998.92 Idag har Stockholm Design Lab 15 

anställda93 och TEA cirka 35 anställda. Tillsammans tar SDL och TEA sig an alla möjliga 

uppdrag, både lokala och internationella, där designen blir strategisk.94  

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Stockholm Design Lab, 2010a.  
89 Stockholm Design Lab, 2010b.  
90 Stockholm Design Lab, 2010c. 
91 Stockholm Design Lab, 2010d. 
92 TEA, 2010.  
93 Stockholm Design Lab, 2010e.  
94 TEA.  
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5. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in för denna undersökning. Huvuddelen av 

empirin kommer från kvalitativa intervjuer med personer som varit insatta i processen samt 

från en kompletterande enkätundersökning där Stadiums kunder varit delaktiga.  

 

5.1. Sammanställning av intervjuer 

I följande avsnitt kommer företaget Stadiums varumärkesförändring att beskrivas med hjälp 

av de svar vi fått genom intervjuer med Stadiums grundare Ulf Eklöf samt Stockholm Design 

Labs grundare och Creative director Björn Kusoffsky. Avsnittet inleds med en återblick på 

varumärket Stadium och följa varumärkets utveckling fram till idag.  

   

5.1.1. Historien bakom varumärket Stadium 

Varumärket Stadium skapades på hösten 1986 av bröderna Ulf och Bo Eklöf och den första 

Stadiumbutiken öppnades i Stockholm på våren 1987. På den tiden hette varumärket The 

Stadium och hade en väldigt kraftfull framtoning. Den visuella delen av varumärket, som till 

exempel logotypen och butiksarkitekturen, var väldigt inspirerad av Amerika. Logotypen var 

vit med en svart skuggning och skriven med ett amerikanskt collegetypsnitt och 

butiksarkitekturen med portal och löparbanor var väldigt inspirerad av OS-arenan Colosseum 

i Los Angeles.95 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
       Figur 9. OS-arenan Colosseum 1984 i Los Angeles               Figur 10. Stadiums äldre butiksarkitektur.  
 

                                                
95 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 5-18.  
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I takt med att världen förändrades så förändrades även Stadiums varumärke i slutet av 90-

talet, då företaget valde att ta bort ordet ”The” och endast kalla sig Stadium i fortsättningen. 

Detta gjorde man enligt Ulf Eklöf på grund av att ingen sa ”The Stadium” när man pratade 

om företaget. Det var också svårare att säga än bara ”Stadium”.96  

 

5.1.2. Företaget förändras – Stadium Next Level 

År 2005 gjorde Stadium en stor omorganisering av företaget då Ulf och Bo Eklöf tog 

initiativet till ett projekt som kallades ”Stadium Next Level”.97 Det här projektet kan 

sammanfattas i fyra olika delar: Förändring av den visuella identiteten, förändring av 

marknadsföringen, omorganisering av logistiken samt att se över organisationen i stort.     

 

Förändringen av den visuella identiteten innebar främst att Stadium ville se över och 

modernisera sina butiker. Företaget förändrade i och med det främst många inredningsdetaljer 

i sina butiker. Till exempel blev löparbanorna grå istället för blå och de jobbade även med att 

dela upp butiken ännu tydligare i vad man internt kallar för ”Garderober”, det vill säga 

avdelningar. Syftet med detta var att det skulle bli lättare för konsumenterna att hitta varorna i 

butikerna. En del i detta var också att se över företagets logotyp.98 I en undersökning som 

Stadium hade gjort hade de märkt att logotypen var otroligt svår att jobba med i vissa media, 

som t.ex. på Internet. Ulf Eklöf själv beskriver det så här: ”Att jobba med en skugga på 

webben, och en vit logotyp med svart skugga, det var katastrof”. De ville alltså komma ifrån 

den gamla, skuggade logotypen som också var svårläst på vissa bakgrunder.   

 

Den andra delen var att logotypen sågs som omodern. Den var väldigt manlig, okvinnlig, 

kraftfull99, tung och även om den var rätt på 80-talet så kändes den inte modern år 2005. Ulf 

Eklöf själv säger att just detta, att modernisera, var ett väldigt viktigt skäl. Han beskriver det 

så här: ”Konsumenten där ute, det händer så mycket. Nya kundgrupper, nya yngre människor 

dem har ingen relation till 85.”100 Stadium ville dock att logotypen skulle fortsätta att 

förmedla varumärkets ledord som är Sport, Kraft, Sportmode, Fart och Tydlighet.101  

                                                
96 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 18-23. 
97 Ibid. rad 96.  
98 Ibid. rad 24-37. 
99 Ibid. rad 57-70.  
100 Ibid. rad 137-139.  
101 Ibid. rad 86-92.  
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På frågan om Stadium övervägde de risker som är förknippade med förändringar av den 

visuella identiteten innan de beslutade sig för att genomföra den svarar Ulf Eklöf så här:  

 

”Absolut, det fanns ju med. Det fanns ju dem som var totalt emot, tyckte det var vansinne. 

Och då som entreprenör som jag och min bror är så måste du våga att satsa och du känner 

när en sak måste förnyas (...)  Så att det är klart att det finns risker, men då väger man ju 

riskerna och så hittar man; vilka är de positiva bitarna och vilka är de negativa bitarna? Och 

i det här fallet så övervägde ju de positiva bitarna med råge.”102 

 

Förändring av marknadsföringen var den andra delen i ”Next Level”. Denna innefattade en 

förändring av all den kommunikation som företaget gör ut mot kund, det vill säga tryckt 

media, tv- och radioreklam103 och även en stor satsning på webben som skulle bli företagets 

viktigaste framtida media. Ledorden som webbplatsen skulle stå för var: Information, 

Inspiration och Köp.104 Denna satsning var som nämnt ovan en av drivkrafterna bakom 

förändringen av logotypen då den gamla logotypen var svår att arbeta med på webben.105   

 

Den tredje delen i ”Next Level” var att de ville göra en omorganisering av sin logistik. 

Företaget förändrade sina flöden och har nu en stor distributionscentral på 45 000 

kvadratmeter strax utanför Norrköping som alla varor går igenom innan de når butikerna.  

 

Den fjärde, och sista delen, i ”Next Level” var att de ville se över organisationen i stort, det 

vill säga hur man arbetar och hur företaget är organiserat.   

 

5.1.3. Val av konsultbyråer 

För att lyckas med alla de delar som Next Level-projektet innefattade valde Stadium att ta 

hjälp av olika konsultbyråer. Bland annat anordnade de en pitch med olika designbyråer. En 

pitch är en sorts upphandling där flera designbyråer presenterar sina idéer för uppdragsgivaren 

som sedan väljer ut en utav dem till projektet. I det här fallet fick designbyrån Stockholm 

Design Lab ansvaret för att utveckla Stadiums nya grafiska profil. Ulf Eklöf säger att de valde 

Stockholm Design Lab på grund av deras tidigare arbeten och deras goda rykte. De hade 

                                                
102 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 132-146.  
103 Ibid. rad 38-41.  
104 Ibid. rad 49-56.  
105 Ibid. rad 59-62.  
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också en bra idé för projektet och personkemin stämde, vilket enligt Ulf är väldigt viktigt.106 

Björn Kusoffsky på Stockholm Design Lab säger också att ett skäl kan ha varit att dem är en 

av få designbyråer i Europa som har grafisk design, förpackning, retail och arkitektur i samma 

hus och det här uppdraget var ett slags helhetsuppdrag som innefattade alla dessa bitar.107        

 

Stockholm Design Lab sålde in sin idé genom att visa på de förändringar som har skett i 

världen sedan 1984. De visade bland annat bilder på OS-arenan Colosseum i Los Angeles 

från år 1984 och en bild på Allianz Arena i München från år 2005 för att förtydliga vad de 

menade. De menade på att allting har blivit snabbare, sportigare, häftigare, mer tekniskt, mer 

strömlinjeformat och att det är klart att en identitet för ett företag som jobbar med sport måste 

vara minst lika bra som de varumärken som dem säljer.108    

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figur 11. OS-arenan Colosseum            Figur 12. Allianz Arena 

 

Stockholm Design Lab fick enligt Björn Kusoffsky inga tydliga direktiv när det gällde den 

grafiska profilen av Stadium109 och detta bekräftas också av Ulf Eklöf som medger att de 

visste att de ville byta logotyp, men inte exakt hur.110 Dock så säger båda två att Stadiums 

grund är sport och sportmode111 och att det nya varumärket skulle förmedla dessa 

värderingar.112 Med detta i åtanke arbetade Stockholm Design Lab fram ett förslag som hade 

sin grund i just sport. Björn Kusoffsky sammanfattade förslaget så här:      

   

                                                
106 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 185-190.  
107 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 17-19.  
108 Ibid. rad 36-48.  
109 Ibid. rad 59-60. 
110 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 103-107.  
111 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 53-59. 
112 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 88-92.  
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”Jo, vi tyckte så här då: Att Stadium är synonymt med SPORT som i sin tur är synonymt med 

AKTIVITET, vilket i sin tur kan definieras som PRESTATION och REKREATION, det vill 

säga uttryck för tid, avstånd, antal fjäll, antal set, antal mål, antal hål, vilka i sin tur 

vanligtvis preciseras i RESULTAT samt inte att förglömma, vilket PRIS man är villig att 

betala för att NÅ DIT MAN VILL. Så oavsett om det rör sig om Stadiums identitet, 

butiksinredning eller kommunikation bottnar allting som har att göra med Stadium i 

SIFFROR.”113  

 

Stockholm Design Lab använde sedan detta för att ta fram en logotyp som byggde på just 

siffror.114 Denna idé presenterade de sedan för Stadium vid det första mötet. Björn Kusoffsky 

säger så här om detta: ”Jag tror att de blev positivt överraskade vid vårat första möte och vi 

hade en idé med oss (…) som jag tror vem som helst kunde förstå och se möjligheterna 

med.”115 Man kan säga att det var efter detta möte som Stockholm Design Lab fick ansvaret 

för att utveckla en ny grafisk profil till Stadium. Stadium valde också att ge uppdraget att 

utforma butikerna till Stockholm Design Labs samarbetspartner TEA (Thomas Eriksson 

Arkitekter).116    

 

5.1.4. Varumärkesförändringsprocessen 

Projektet började enligt Björn Kusoffsky med några gemensamma studieresor för att få 

inspiration. De tittade bland annat på konkurrenter och de var också i USA för att studera de 

bästa amerikanska butikskedjorna och var även på en basketbollmatch. De tittade bland annat 

på formspråk och arkitektur och fick inspiration till hur bland annat butiksinredningen kunde 

se ut.117  

 

Efter detta började själva arbetet med att utveckla den visuella identiteten till Stadium. Detta 

gjorde Stockholm Design Lab i samarbete med en intern grupp på Stadium.118 Björn 

Kusoffsky nämner att några personer på Stadium var drivande i det här projektet. Dessa var 

Ulf Eklöf, Bo Eklöf och Henrik Cederqvist119, som var projektledare för hela ”Next Level”.120 

                                                
113 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 68-76. 
114 Ibid. rad 86-89. 
115 Ibid. rad 60-63.  
116 Ibid. rad 217-228. 
117 Ibid. rad 178-186.  
118 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 201-202.  
119 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 159-171.  
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Ulf Eklöf nämner också Thomas Långdahl som då var ansvarig för Stadiums hela grafiska 

profil.121  Huvudansvaret för att ta fram den grafiska profilen låg dock på Stockholm Design 

Lab och Stadium hade en mer stödjande roll under processens gång då dem godkände saker 

och kom med synpunkter. Just dialogen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren under 

en sådan här process är viktigt enligt Ulf Eklöf då man måste få med sig historien bakom 

varumärket in i det nya.122       

 

Under den här processen utvecklades en helt ny grafisk profil åt Stadium. Denna grafiska 

profil bestod i huvudsak av fyra olika element: Logotyp, typografi, färgval och färgsättning 

och övriga grafiska element.  

 

Logotypen är som nämnt ovan byggd på siffror. Dock valde Stockholm Design Lab att 

utveckla logotypen från egna, helt unika siffror som de också utvecklade. Dessa siffror skulle 

vara så unika att dem sammankopplas med Stadium. Hade vanliga siffror använts hade det 

inte blivit lika intressant enligt Björn Kusoffsky.123 Han själv beskriver denna idé så här: 

 

”Det är en logotyp som då andas sport och det dem håller på med. Det finns siffror som är 

kopplade direkt till logotypen så att när du bara ser 47, 23 eller 18 eller 1642, så är det 

Stadium. Och det kallas för ett Femte element. Det är nånting som är, så att säga, en 

förlängning av varumärket utan att behöva skriva ut det.”124      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Stadiums logotyp samt siffrorna som den bygger på. 

                                                                                                                                                   
120 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 223-224.  
121 Ibid. rad 216-221.  
122 Ibid. rad 205-213.  
123 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 245-266.  
124 Ibid. rad 91-96.  
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Typografin bestod i det här projektet av att det, som nämnt ovan, utvecklades helt nya siffror 

till Stadium samt att det också utvecklades ett helt nytt typsnitt som heter Stadium Sans. Detta 

typsnitt utvecklades i samarbete med ett brittiskt företag som heter Monotype. Stockholm 

Design Lab gjorde detta för att skapa ännu en möjlighet att kommunicera varumärket. Att ha 

ett eget unikt typsnitt innebär att ingen annan kan göra något liknande och man får ett eget 

sätt att kommunicera på enligt Björn Kusoffsky. Typsnittet utvecklades i fyra olika former: 

Light, Regular, Bold och Extra Bold. Just typsnittet var ingenting som Stadium hade 

efterfrågat utan det var en rekommendation från Stockholm Design Lab eftersom de ansåg att 

det var viktigt för den här förändringen.125    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Typsnittet Stadium Sans. 

 

Färgval och färgsättning. Enligt Björn Kusoffsky så är basen i hela identiteten svart och vit, 

precis som den gamla logotypen, och vilken färg som helst kan sedan användas som 

komplement. Dock så är en färg dominerande och det är en orange färg från det gamla 

Stadium som syns mycket i deras formspråk. Björn Kusoffsky själv medger att detta är en 

liten eftergift men att han tror att bröderna (Ulf och Bo Eklöf) var väldigt måna om den 

                                                
125 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 293-332.  
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färgen.126 I butikerna ändrades också färgerna på ett av Stadiums främsta kännetecken, 

löparbanorna. Istället för att vara blå med grå linjer blev dem nu grå med vita linjer.127   

 

 
Figur 15. Exempel på Stadiums färgsättning. 

 

Övriga grafiska element. Stockholm Design Lab utvecklade också övriga grafiska element till 

Stadium som till exempel ett nytt mönster för löparbanorna i butikerna, bildspråk samt ett 

piktogram som var inspirerat av sportvärlden.128  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Exempel på Stadiums övriga grafiska element. 

 

När alla dessa delar av den grafiska profilen var färdigutvecklade hade Stadium olika 

testpaneler som fick titta på alla dessa bitar och komma med synpunkter. Detta var ett sätt för 

att minska osäkerheten och riskerna inför implementeringen. Ulf Eklöf säger till exempel så 

här om logotypen: ”...en del tyckte ju att den såg för jävlig ut och en del… men så är det ju så 

                                                
126 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 267-292.  
127 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 28-30.  
128 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 104-111.  
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med en logotyp, jag hade ju sett på den i ett år innan vi bytte den fullt ut. Man måste få känna 

på den, smaka på den, leva med den, den måste sitta på väggen, du måste se den… oftast så 

måste du växa in med en logotyp.” 129  

 

Tiden från att Stadium hade beslutat sig för att genomföra denna förändring fram till 

implementering tog ungefär ett och ett halvt till två år.130 De informerade sin personal ungefär 

ett halvår innan implementering131 men valde dock inte att informera sina kunder om 

förändringen då de såg överraskningen som ett viktigt moment.132 Innan och i samband med 

implementeringen utvecklade också Stockholm Design Lab så kallade manualer för den 

grafiska profilen, det vill säga riktlinjer för hur man bör och inte bör använda den.133       

 

5.1.5. Implementeringen 

Implementeringen av Stadiums nya identitet började med att de öppnade den nya butiken 

Stadium XXL i Sisjön utanför Göteborg år 2007. Den butiken var den första som fick den nya 

visuella identiteten.134  

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figur 17. Stadium XXL, Sisjön, Göteborg.                Figur 18. Butiksinredning med ny visuell identitet. 

 

Dock har Stadium ännu inte implementerat den i alla sina andra butiker. De har idag gått 

igenom två tredjedelar av butikerna i Sverige och i år planerar de att 12 butiker till ska få den 

nya visuella identiteten. Det finns främst två skäl till att implementeringen har tagit tid. Det 

                                                
129 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 149-157. 
130 Ibid. rad 232-234.  
131 Ibid. rad 180-183.  
132 Ibid. rad 235-238.  
133 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 200-204. 
134 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 165-168.  
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första skälet är pengar.135 Ulf Eklöf själv säger att Stadium bara i år lägger upp till 15 miljoner 

kronor på de 12 butikerna som ska få den nya visuella identiteten.136 Det andra skälet är tid. 

Stadium har inte en särskild avdelning som håller på med detta, och därför tar det också tid. 

Ulf Eklöf räknar med att det kommer att ta något år till innan man är färdig med 

implementeringen och att det är just tiden och pengarna som får styra denna process.137 Ulf 

Eklöf säger också att detta är en sorts utfasningsprocess138, där man dels vill vänja kunderna 

vid det nya139 samt vara ekonomiska. Han ger ett exempel på detta: ”Men vi har ju försökt att 

vara lite smarta när vi fasar ut vissa saker. Som påsar, då slänger vi inte dem gamla påsarna 

utan vi kör slut på dem och så kommer nya påsar.”140  

 

Björn Kusoffsky på Stockholm Design Lab säger också att just detta, pengar och tiden, ofta 

spelar in när företag ska implementera sin nya identitet: ”(…) det här är inget ovanligt. Vi 

jobbade med Åhlens och det tog ju nästan 7-8 år (…) det finns ju fortfarande Åhlensvaruhus 

med en gammal logotyp i norra Sverige”.141 Efter att den nya visuella identiteten har lanserats 

har Stockholm Design Lab vunnit Silverägget för detta arbete142 och på frågan om Stadium är 

nöjda med slutresultatet svarar Ulf Eklöf så här: ”Ja det är vi verkligen, vi tycker att vi har 

fått ett modernare intryck. Vi är tydligare (…) det andas fortfarande sport men är ändå 

modernt och tydligt (…) Och det är unikt, det måste vi ta med också. Det finns ingen som har 

den här logotypen i världen”.143        

 

5.2. Sammanställning av enkätundersökning  

I följande avsnitt kommer resultaten som insamlats genom enkätundersökningen att redovisas. 

Syftet med enkätundersökningen var att undersöka hur Stadiums kunder har uppfattat 

förändringen samt hur Stadiums image har förändrats efter varumärkesförändringen. Enkäten 

utformades efter de svar vi fick i de kvalitativa intervjuerna och delades ut i två av Stadiums 

butiker, Stadium Barkarby 2 och Stadium Haninge. Dessa butiker valdes ut på grund av att de 

skiljer sig åt när det gäller den visuella identiteten och för att vi ville se om det fanns några 
                                                
135 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 257-268.  
136 Ibid. rad 303-307.  
137 Ibid. rad 259-268.  
138 Ibid. rad 269-273.  
139 Ibid. rad 288-290.  
140 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 295-303.  
141 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 138-143.  
142 Ibid. rad 355-373.  
143 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 239-245.   
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skillnader mellan deras kunders uppfattning om varumärket. I butiken i Barkarby är den nya 

visuella identiteten helt implementerad då butiken är nyöppnad och butiken i Haninge har 

fortfarande den gamla visuella identiteten kvar.  

 

Totalt 60 personer fick svara på enkäten, varav 54 av dessa representerar vårt nettourval. Vi 

fick alltså ett bortfall på sex stycken enkäter på grund av att dessa respondenter inte hade 

svarat fullständigt på alla frågor. Respondenternas ålder varierade mellan 13-82 år och 

könsfördelningen var 24 kvinnor och 30 män. Enkätundersökningen bestod av sex stycken 

frågor med slutna svarsalternativ och två stycken öppna frågor där respondenterna kunde 

tillägga egna associationer till varumärket Stadium.    

 

5.2.1. Sammanställning av frågorna med slutna svarsalternativ 

Resultat på fråga 1: Har du lagt märke till att Stadium har förändrat sin visuella identitet? 

 

Ett av huvudsyftena med undersökningen var att ta reda på om Stadiums 

varumärkesförändring har uppmärksammats av deras kunder. Resultaten från undersökningen 

visar att 30 av respondenterna kände till förändringen och 24 av dem kände inte till den. Över 

hälften av de tillfrågade kände alltså till förändringen. En sak som bör uppmärksammas är att 

medvetenheten om förändringen varierar beroende på vilken butik svaren kom ifrån. En 

majoritet av respondenterna i Barkarby kände till förändringen och en majoritet av 

respondenterna i Haninge kände inte till den.     

 

 

 

 

 

 

 

 Stadium Barkarby Stadium Haninge Totalt (Ja/Nej) 

Ja 18 12 30 

Nej 6 18 24 

Totalt (Respondenter/Butik) 24 30  
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Resultat på fråga 2: Hur lade du märke till förändringen? 

 

Fråga två i undersökningen besvarades endast av de respondenter som hade svarat att de 

kände till förändringen. Av de resultat vi fått kan man se att de flesta har uppmärksammat 

förändringen på främst två olika sätt; genom ett besök i en Stadiumbutik eller via media som 

till exempel tv, dagspress och Internet. Dock är det klart vanligast att kunderna lagt märke till 

förändringen då de har besökt en Stadiumbutik. Respondenten som svarade ”Annat” i 

Barkarby arbetade själv inom sportbranschen och hade därför hört talas om förändringen 

genom sitt yrke.  

 

Resterande frågor i enkäten syftade till att undersöka hur kunderna ser på Stadiums gamla 

respektive nya varumärke. Kunderna fick svara på identiska frågor om bägge logotyperna för 

att vi skulle kunna utforska eventuella skillnader i uppfattningen om dem. Kunderna fick en 

rad påståenden om varje varumärke som de fick ta ställning till. Dessa påståenden hade 

formulerats utifrån de nyckelord som Stadium vill att varumärkesidentiteten ska stå för; 

Sport/Aktivitet, Kraft, Fart och Kvalitet, samt hur det ska uppfattas; Modernt, Unikt och 

Tydligt. 

 

Respondenterna fyllde sedan i, på en skala från 1 till 5, i vilken grad de höll med om 

påståendena, där 1 stod för ”Instämmer inte alls” och 5 stod för ”Instämmer helt”. Resultaten 

summerades sedan ihop och ett medelvärde räknades ut för varje påstående. Nedan 

presenteras resultaten från de olika butikerna.    

 

 

 

 

 

 Stadium Barkarby Stadium Haninge Totalt (Alternativ) 

Vid besök i en butik 10 9 19 

Via media 6 2 8 

Via familj/vänner 1 1 2 

Annat 1 0 1 

Totalt (Respondenter/Butik) 18 12  
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Resultat på fråga 3 och 6 från Barkarby: När jag ser på varumärket ovan tänker jag på… 

 

Av resultaten på dessa frågor kan man se att kundernas uppfattningar om det gamla 

varumärket och det nya varumärket är väldigt lika. Noterbart är att Stadiums nya varumärke 

hade ett något högre medelvärde än det gamla på nästan samtliga områden. Båda 

varumärkena hade ett högt medelvärde gällande Sport/Aktivitet, dock hade det gamla 

varumärket ett något högre medelvärde än det nya i Barkarby. Denna skillnad är dock så liten 

så att de båda varumärkena kan ses som jämbördiga på detta område. I resterande tre områden 

var båda kundgrupperna överens om att det nya varumärket var lite mer associerat med 

kärnvärdena Kraft, Fart och Kvalitet.  

 

 

Resultat på fråga 4 och 7 i enkäten: Jag tycker att varumärket ovan är… 

 

Av resultaten ovan kan man se att båda kundgrupperna tyckte att Stadiums nya varumärke är 

både modernare och mer unikt än det gamla varumärket. Av dessa båda områden fick det nya 

varumärket ett högt medelvärde på området ”Modernt” av båda kundgrupperna. En skillnad är 

att kunderna i Barkarby tyckte att det nya varumärket är tydligare än det gamla medan 

kunderna i Haninge tyckte att det gamla varumärket är mer tydligt.    

 

 Stadium Barkarby  Stadium Haninge  

 Gamla 

varumärket 

Nya 

varumärket 

Gamla 

varumärket 

Nya 

varumärket 

Sport/Aktivitet 4,5 4,46 4,13 4,4 

Kraft 2,92 3,58 2,77 3,53 

Fart 3,29 3,75 3,27 3,4 

Kvalitet 3,79 4,17 3,8 3,9 

 Stadium Barkarby Stadium Haninge 

 Gamla 

varumärket 

Nya 

varumärket 

Gamla 

varumärket 

Nya 

varumärket 

Modernt 3,58 4,46 3,23 4,07 

Unikt 2,92 3,58 2,7 3,23 

Tydligt 3,71 4,17 4,03 3,87 
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5.2.2. Sammanställning av de öppna frågorna i enkäten 

Frågorna 5 och 8 i enkäten var öppna frågor där respondenterna kunde uttrycka sina åsikter 

om både Stadiums gamla och nya varumärke och tillägga eventuella associationer. Av de 54 

respondenterna valde endast nio stycken att besvara dessa frågor.     

  

Stadiums gamla varumärke framställdes av flera av respondenterna som just ”gammalt” med 

kommentarer som ”Känns förlegad”, ”Tråkigt”, ”Gammalt”, ”90-tal och träväggar” och 

”Känns väldigt 90-tal”. Andra tyckte att varumärket kändes ”Pålitligt”. En del kunder skrev 

också att de föredrog det gamla varumärket och att det var tydligare än det nya. Stadiums nya 

varumärke framställdes övervägande positivt av respondenterna med kommentarer som ”Lite 

bättre än förra”, ”Ser nya skylten bättre”, ”Mycket fräschare”, Up to date”, ”Snyggt! 

Elegant!”, ”Futuristisk, för Stadium in i framtiden”, ”Bättre än det gamla” och 

”Nyhetstänk”.   

 

 

 

 



 45 

6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras först den empiri som samlades in genom de två kvalitativa 

intervjuerna och sedan empirin från den kvantitativa enkätundersökningen.  

 

6.1. Analys av intervjuer  

Nedan analyseras den empiri som samlades in genom de kvalitativa intervjuerna och som 

presenterades i föregående kapitel. I relation till de teorier som presenterades i kapitel tre 

analyseras Stadiums Corporate rebranding-process från motiven bakom varumärkes-

förändringen och beslutsprocessen, till valda strategier vid implementering samt fallgropar.  

 

6.1.1. Stadiums motiv till varumärkesförändringen 

Genom att analysera empirin identifierades främst två skäl till varför Stadium valde att 

genomföra en varumärkesförändring. Det första skälet var att den tidigare grafiska profilen 

ansågs som omodern. Den hade tidigare ett formspråk som skapades på 80-talet och som var 

väldigt inspirerad av Amerika. Logotypen var till exempel skriven med ett amerikanskt 

collegetypsnitt och butiksinredningen var inspirerad av OS-arenan Colosseum i Los Angeles. 

Stadium ansåg att deras nya, yngre konsumenter inte kunde relatera till detta formspråk. Den 

tidigare logotypen var också svår att arbeta med i vissa media som till exempel Internet och 

som nämnts tidigare ville Stadium att just Internet skulle bli företagets viktigaste framtida 

media. De var helt enkelt tvungna att modernisera den visuella identiteten för att passa dagens 

konsumenter och kommunikationsmedel. 

 

Det andra skälet var att varumärkesförändringen genomfördes i samband med andra 

förändringar inom företaget. I samband med att Stadium förändrade den visuella identiteten 

så förändrade de även sin marknadsföring, logistik och organisation. Som tidigare nämnts så 

använder företag ofta Corporate rebranding för att visa att de har genomgått en förändring och 

i det här fallet använde Stadium sin nya grafiska profil för att visa att de hade genomgått just 

en förändring. Ett exempel på detta är att företagets nya distributionscentral har fått influenser 

av den nya grafiska profilen på fasaden och vid lastkajer.   
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Figur 19. Stadiums nya distributionscentral. 

 

Av de fem olika motiv till Corporate rebranding som myntades av Helen Stuart & Laurent 

Muzellec144 stämmer två av dessa överens med Stadiums motiv till att genomföra en 

varumärkesförändring. Dessa är 1. Den gamla grafiska profilen ses som föråldrad och 2. Man 

har ändrat fokus eller vision inom företaget. Det första motivet stämmer väl överens med 

Stadiums motiv medan det andra motivet kanske inte är lika självklart. Stadium har inte 

förändrat sin vision men vi anser ändå att detta motiv till viss del beskriver en av drivkrafterna 

bakom Stadiums varumärkesförändring eftersom de ändrat fokus inom vissa områden. Ett 

exempel på detta är Stadiums omorganisering i samband med deras Next Level-projekt då 

man till exempel förändrade fokus inom sin marknadsföring till att man ville göra Internet till 

sitt viktigaste framtida media.  

 

6.1.2. Stadiums beslutsprocess  

I teorikapitlet nämndes en del frågor, som enligt Helen Stuart & Laurent Muzellec145, en 

organisation bör ställa sig innan beslutet att genomföra en förändring av den visuella 

identiteten tas. Dessa var: 

 

• Vad kommer att hända om man inte genomför förändringen? 

• Vad vill man signalera? 

• Är intressenterna medvetna om och positiva till förändringen? 

• Hur kommer organisationens konkurrenter att reagera på förändringen? Eller är 

förändringen bara en reaktion på konkurrenternas förändrade varumärkesstrategier? 

                                                
144 Stuart, Helen & Muzellec, Laurent, sid.473. 
145 Ibid. 
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Av empirin framgår det att Stadium egentligen inte tog dessa frågor i beaktande över 

huvudtaget innan de valde att genomföra förändringen. Enligt vår tolkning så tittade de inte 

heller så noga på de risker och osäkerheter som är förknippade med detta fenomen innan 

beslutet att genomföra förändringen togs. Enligt Ulf Eklöf tittade man på de positiva bitarna 

och de negativa bitarna med förändringen och vägde sedan dessa mot varandra, men han säger 

också att man som entreprenör måste våga satsa när man känner att en sak måste förnyas.  

 

Av de osäkerheter som nämnts tidigare togs bara en i beaktande av Stadium i det här fallet, 

nämligen osäkerheten gällande utfallet. Denna osäkerhet hanterade Stadium genom att ha 

olika testpaneler som fick titta på den nya grafiska profilen och komma med synpunkter på 

den. En tolkning är också att ett sätt för Stadium att hantera denna osäkerhet var att välja 

Stockholm Design Lab som designbyrå. Stockholm Design Lab har som nämnts tidigare stor 

erfarenhet av sådana här arbeten och genom att välja en väletablerad och välrenommerad 

designbyrå istället för en ny och okänd designbyrå kan man som uppdragsgivare minska sin 

egen utfallsosäkerhet. Detta bekräftas av Ulf Eklöf som säger så här: ”… sen visste vi ju att 

Stockholm Design Lab har gjort jävligt mycket bra grejer va och dom var väldigt 

välrenommerade…”. 146 

 

6.1.3. Stadiums Corporate rebranding-process 

Av den empiri som har samlats in genom intervjuerna har en bild av Stadiums Corporate 

rebranding-process kunnat skapas. Denna process har likheter med både Hankinsons och 

Cowkings rationella modell och Lomax et als icke-rationella modell som presenterades i 

teorikapitlet.  

 

Hankinson & Cowkings modell bestod av fyra olika faser; Planeringsfas, Skapandefas, 

Utvecklingsfas och Lanserings- och implementeringsfas.147 I Stadiums förändringsprocess har 

vi kunnat urskilja fyra olika huvudfaser som påminner om dessa faser.  Dessa huvudfaser 

består av olika steg där några av dem liknar tre steg som nämns i den icke-rationella modell 

som utvecklades av Lomax et al. Dessa tre steg är; Identifiering av motiv, Konsultering och 

involvering av intressenter och Utveckling av det nya varumärket.148 Nedan presenteras de 

                                                
146 Utskrift av intervju med Ulf Eklöf, Stadium, 23/4-10, rad 185-187.  
147 Lomax, Wendy et al, sid. 2. 
148 Ibid. sid. 9. 
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huvudfaser och steg som beskriver Stadiums Corporate rebranding-process. De huvudfaser 

som identifierats är: 

 

1. Initieringsfas  

2. Planeringsfas 

3. Utvecklingsfas 

4. Lanserings- och implementeringsfas 

 

Initieringsfasen bestod i Stadiums fall av flera steg. I det första steget undersökte och 

identifierade Stadium motiven till att genomföra en förändring i företagets visuella identitet. I 

Stadiums fall var dessa motiv till exempel att de ville modernisera inredningen i sina butiker 

och göra en stor satsning på Internet. Detta steg kan jämställas med Lomax et als steg 

Identifiering av motiv. Det andra steget i denna fas var att de gjorde en utvärdering av den 

gamla grafiska profilen och kom fram till att den var omodern och svår att arbeta med i vissa 

media, som till exempel Internet. Detta ledde senare fram till det tredje steget, beslutet att 

företaget behövde en ny grafisk profil.  

 

Efter beslutet att förändra den grafiska profilen följde steget Val av designbyrå. Stadium 

anordnade i detta steg en så kallad pitch med flera designbyråer där dessa fick presentera en 

varsin idé om hur Stadiums grafiska profil skulle kunna se ut. De valde efter pitchen att ge 

uppdraget att utveckla den nya grafiska profilen till Stockholm Design Lab. Detta steg 

sammankopplar de två faserna Initieringsfasen och Planeringsfasen och kan liknas med 

Lomax et als steg Konsultering och involvering av intressenter. 

 

Den andra huvudfasen som identifierats är Planeringsfasen. I denna fas arbetade Stadium och 

Stockholm Design Lab tillsammans då de planerade det fortsatta samarbetet. De gjorde till 

exempel gemensamma studieresor till USA där de skapade sig en gemensam uppfattning om 

vad man ville och kunde göra med den nya grafiska profilen och de gjorde också upp en 

tidsplan för arbetet och bestämde sig för ett lanseringsdatum av den nya grafiska profilen.      

 

Den tredje huvudfasen som identifierats är Utvecklingsfasen. I denna fas utvecklade 

Stockholm Design Lab tillsammans med en intern grupp på Stadium den nya grafiska 

profilen. Huvudansvaret för framtagandet av den grafiska profilen låg dock på Stockholm 

Design Lab och den interna gruppen på Stadium hade en mer stödjande roll under arbetets 
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gång då dem godkände saker och kom med synpunkter. Denna fas nämns även i Lomax et als 

modell.  

 

När den grafiska profilen var färdigutvecklad hade Stadium en testpanel som fick titta på den 

och komma med synpunkter innan de beslutade sig för att implementera den. Detta steg 

sammankopplar huvudfaserna Utvecklingsfasen och Lanserings- och implementeringsfasen.   

  

I den sista huvudfasen, Lanserings- och implementeringsfasen, lanserade Stadium den nya 

grafiska profilen i samband med öppnandet av pilotbutiken Stadium XXL i Sisjön år 2007. 

Efter detta har den nya visuella identiteten implementerats i fler butiker och denna process 

pågår i dagsläget fortfarande.  

 

Gränserna mellan dessa huvudfaser är väldigt luddiga i verkligheten och fungerar inte lika 

rationellt som Hankinson och Cowkings modell påvisar. Det är svårt att dra tydliga gränser 

mellan de olika huvudfaserna och som nämnt ovan sammankopplas vissa av dessa faser med 

varandra.  

 

Vi har även sett att lanseringen och implementeringen i det här fallet togs i beaktande redan i 

Initieringsfasen och Planeringsfasen då den nya grafiska profilen var tvungen att anpassas till 

Stadiums nya kommunikationsmedel. Den sista huvudfasen påverkade alltså de två första 

huvudfaserna i det här fallet. Man kan dra starka paralleller mellan detta fenomen och Lomax 

et als påstående att även om Corporate rebranding är en ovanlig process för en organisation så 

kan det ses som en återkommande del av en organisations utveckling och förnyelse. I 

Stadiums fall valde man att förändra den grafiska profilen då den gamla inte kunde 

implementeras i bland annat moderna medier som Internet. Den nya grafiska profilen var 

alltså tvungen att moderniseras för att kunna implementeras i dagens kommunikationsmedel. 

Vi tror därför att även den nya grafiska profilen kommer att förändras med tiden och anpassas 

till de nya kommunikationsmedel och kanaler som kommer att växa fram. 

 

Med detta i åtanke har vi utvecklat en ny modell som illustrerar Stadiums Corporate 

rebranding-process med samtliga huvudfaser och steg. Denna modell presenteras på nästa 

sida.  
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Figur 20. Egen modell av Stadiums Corporate rebranding-process. 

 

6.1.4. Stadiums strategi 

Av de sex olika strategiska alternativ inom Corporate rebranding som nämndes i teorikapitlet 

kan man tydligt se utifrån empirin att Stadium har följt Fasa in/Fasa ut-strategin. Detta var 

ett medvetet val av Stadium då de saknade viktiga resurser som tid och tillräckligt med pengar 

för att kunna byta ut den visuella identiteten i hela organisationen vid samma tillfälle. 

Stadium gjorde också detta för att ge sina kunder en chans att vänja sig vid den nya visuella 

identiteten. Precis som strategin beskriver så blandar man den nya visuella identiteten med 

den gamla innan den gamla gradvis fasas ut och ersätts helt av den nya.  

 

Trots att Stadium har gjort det här valet medvetet anser vi dock att de inte valde det här 

strategiska alternativet medvetet framför andra alternativ, utan att det istället var företagets 
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resurser som styrde vilket strategiskt alternativ de bestämde sig för. Vi tror att om företaget 

hade haft tillräckligt med resurser så skulle de mycket väl ha kunnat använda sig av Plötsliga 

utrotningsstrategin, det vill säga att man utrotar den gamla visuella identiteten och ersätter 

den med den nya snabbt utan någon övergångsperiod. Denna tanke grundar sig på att Stadium 

valde att inte informera sina kunder om bytet då de såg överraskningsmomentet som viktigt. 

Om de istället hade förändrat sin visuella identitet ”över en natt” så hade antagligen 

överraskningen blivit ännu större.    

 

6.1.5. Viktiga faktorer för en lyckad förändringsprocess 

I teorikapitlet nämndes en del viktiga faktorer för en lyckad varumärkesförändringsprocess 

som presenterats av forskaren Jean-Noël Kapferer.149 Dessa var:  

 

• En kombinerad ansträngning av företagets alla avdelningar. 

• Att förändringen ska ses som en möjlighet och inte ett tvång. 

• Planeringen. 

• Tidsfaktorn. 

• Att underlätta förändringen för återförsäljarna. 

 

Av dessa faktorer präglades Stadiums förändringsprocess av tre av dessa faktorer i viss mån. 

De faktorer som inte präglade förändringsprocessen är de två sista, det vill säga Tidsfaktorn 

samt Att underlätta förändringen för återförsäljarna. Detta beror på att företaget inte väntade 

på att deras kunder var medvetna om förändringen innan de genomförde den och att företaget 

inte har några återförsäljare. Stadium är själv en återförsäljare då de säljer andra företags 

varor samt sina egna i egna butiker. 

 

Om man ser till den första faktorn, En kombinerad ansträngning av företagets alla 

avdelningar, visar empirin att Stadiums alla avdelningar var delaktiga i denna 

förändringsprocess på ett eller annat sätt. Detta beror på att förändringen innefattade stora 

omorganiseringar för hela företaget. Delaktiga avdelningar var bland annat ledningen, inköp 

och marknad.  

 

                                                
149 Kapferer, Jean-Noël.  
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Den andra faktorn, Att förändringen ska ses som en möjlighet och inte ett tvång, kan i viss 

mån ha präglat Stadiums förändringsprocess. Den här faktorn innebär att förändringen ska ses 

som ett tillfälle då man kan ompröva varumärket och se över varumärkets styrkor och 

svagheter. Enligt empirin gjorde Stadium en omprövning av sitt varumärke innan 

förändringen och valde då att behålla varumärkets styrkor, det vill säga att det förknippades 

med till exempel sport och mode, och eliminerade de svagheter som fanns hos varumärket, 

det vill säga att det ansågs som omodernt. Dock kan man argumentera för att förändringen var 

ett tvång i och med att Stadium ville göra en stor satsning på Internet och därför var tvungna 

att förändra sin logotyp som var svår att arbeta med på Internet.   

 

Den tredje faktorn som präglade stadiums förändringsprocess är Planeringen. Förändringen 

har pågått i flera år i flera faser och har enligt vår tolkning varit välplanerad. Stadium hade 

redan från början ett fastställt datum då de ville att arbetet skulle vara klart och gick ut med 

information om förändringen till sina anställda ungefär ett halvår innan lansering.   

 

6.1.6. Fallgropar 

I teorikapitlet nämndes en del fallgropar som ett företag bör undvika under en Corporate 

rebranding-process. Dessa har identifierats av Jack G. Kaikati & Andrew M. Kaikati150 och 

är: 

• Att distansera sig från varumärkets arv och härkomst. 

• Att följa strömmen. 

• Att kombinera företagsnamn vid fusioner. 

• Att föryngra varumärket genom att bygga upp det kring en offentlig person. 

 

Genom att studera Stadiums varumärkesförändringsprocess kan man se att företaget har 

undvikit samtliga av dessa fallgropar. Den enda av fallgroparna som kan diskuteras är den 

första, Att distansera sig från varumärkets arv och härkomst. Denna fallgrop har Stadium 

medvetet undvikit genom att behålla de gamla kärnvärdena Sport, Kraft, Sportmode, Fart och 

Tydlighet i det nya varumärket. Dock har de medvetet valt att distansera sig från det gamla 

varumärkets amerikanska collegetypsnitt då det ansågs som omodernt och förknippat med 

1980-talet.  

                                                
150 Kaikati, Jack G. & Kaikati, Andrew M.  
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6.2. Analys av enkätundersökning 

I detta avsnitt analyseras den empiri som samlades in via den enkätundersökning som gjordes 

i Stadiumbutikerna Barkarby 2 och Haninge. Eftersom syftet var att undersöka hur företagets 

kunder har uppfattat varumärkesförändringen kommer vi först att analysera kundernas 

medvetenhet om förändringen och sedan att analysera deras associationer till de olika 

varumärkena utifrån begreppen varumärkesimage och varumärkesidentitet. Avslutningsvis 

görs en jämförelse mellan Stadiums förändringsprocess och Kapferers Identitetsprisma.  

 

6.2.1. Kundernas medvetenhet om Stadiums varumärkesförändring 

Resultaten som presenterades i empiriavsnittet visar att kundernas medvetenhet om Stadiums 

varumärkesförändring är olika beroende på vilken butik svaren kom ifrån. I Barkarby, där 

butiken var helt implementerad med den nya identiteten, kände en majoritet till förändringen, 

men i Haninge där butiken fortfarande hade kvar den gamla butiksinredningen, kände en 

majoritet av respondenterna inte till förändringen. Det kan givetvis finnas olika orsaker till 

detta utfall, men vår tolkning efter denna undersökning är att just butiken spelar en avgörande 

roll för kundernas medvetenhet om varumärkesförändringen. Detta påstående grundar sig dels 

på resultaten från frågan om kunden kände till förändringen, men också på resultaten från 

frågan som handlade om hur kunden lagt märke till förändringen. Resultatet på denna fråga 

visade att de flesta som hade uppmärksammat förändringen hade gjort det när de besökte en 

Stadiumbutik.      

 

Varför kunderna främst har uppmärksammat förändringen på detta sätt anser vi bero på att 

Stadium inte valde att kommunicera ut förändringen till kunderna via till exempel media som 

tv och dagspress. Kunderna har istället uppmärksammat förändringen när de besökt butiker 

som delvis eller helt implementerats med den nya visuella identiteten. I dagsläget finns det 22 

Stadiumbutiker i Stockholm och det är därför rimligt att anta att till exempel de kunder i 

Haninge som kände till förändringen kan ha uppmärksammat den i samband med besök i en 

annan butik där det nya konceptet implementerats. Detta visar även resultatet på då 9 av 12 av 

kunderna i Haninge som kände till förändringen angett att de uppmärksammat den när de 

besökte en butik. 
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6.2.2. Kundernas åsikter om det gamla och nya varumärket 

Som nämnt i teorikapitlet står varumärkesidentiteten för den bild av sig själv som en 

organisation försöker att förmedla till marknaden och omvärlden. I Stadiums fall ville man 

behålla kärnvärdena Sport/Aktivitet, Kraft, Fart och Kvalitet, men modernisera varumärkets 

identitet. För att kunna svara på om Stadium lyckats med detta ställdes ett antal frågor om 

dessa värden för att ta reda på om Stadiums image, det vill säga de associationer kunderna har 

till varumärket, har förändrats.   

 

Av resultaten från frågan om vad kunden tänker på när de ser varumärket ovan (gamla 

logotypen respektive den nya logotypen) kan skillnader i kundernas associationer till de olika 

varumärkena identifieras. Sett till i vilken grad kunderna förknippade värdena Sport/Aktivitet, 

Kraft, Fart och Kvalitet fick Stadiums nya varumärke ett högre medelvärde än det gamla 

varumärket på samtliga områden förutom ett. 

 

Kunderna i Barkarby gav det gamla varumärket ett något högre medelvärde på området 

Sport/Aktivitet än det nya varumärket. Detta anser vi dock vara en för liten skillnad för att 

kunna dra slutsatsen att kunderna i Barkarby anser att Stadiums gamla varumärke är mer 

förknippat med sport och aktivitet. Kunderna i Haninge gav det nya varumärket ett något 

högre medelvärde än det gamla på området Sport/Aktivitet men vår sammanlagda bedömning 

blir ändå att de båda varumärkena är jämbördiga när det gäller kundernas associationer till 

Sport/Aktivitet, men att associationerna till värdena Kraft, Fart och Kvalitet har förbättrats 

med det nya varumärket.    

 

Om man ser till frågan vad kunden tycker att varumärket ovan är (gamla logotypen respektive 

nya logotypen) visar resultaten att båda kundgrupperna ansåg att Stadiums nya varumärke var 

betydligt mer modernt än det gamla varumärket. Detta bekräftas också av svaren på de öppna 

frågorna i enkäten där flera av respondenterna beskrev det gamla varumärket som förlegat och 

tråkigt medan det nya varumärket upplevdes som mer tidsenligt.  

 

Respondenterna ansåg också överlag att det nya varumärket var mer unikt än det gamla. Detta 

kan bero på att Stadiums gamla varumärke har funnits väldigt länge samt att det gamla 

varumärket var utformad i ett välkänt amerikanskt collegetypsnitt. Just detta typsnitt är inte 
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speciellt unikt då det har använts i olika varianter inom många olika områden medan 

Stadiums nya varumärke inte har några uppenbara likheter med något annat.  

 

  

     Figur 21. Stadiums gamla logotyp i collegetypsnitt.             Figur 22. Chicago Bulls logotyp i collegetypsnitt. 

  

Det fanns dock ett område där resultaten skilde sig åt mellan butikerna. Detta var inom 

området Tydlighet. Kunderna i Barkarby ansåg att det nya varumärket var tydligare än det 

gamla medan kunderna i Haninge ansåg att det gamla varumärket var tydligare. Detta kan 

bero på att kunderna i Haninge helt enkelt inte har vant sig vid det nya varumärket ännu. 

Vilket antagligen beror på att den nya visuella identiteten ännu inte är implementerad i den 

butiken. För många av kunderna i Haninge var första gången de kom i kontakt med det nya 

varumärket i samband med enkätundersökningen.   

 

6.2.3. Stadiums förändringsprocess och Kapferers identitetsprisma 

I Kapferers identitetsprisma som nämndes i teorikapitlet nämndes sex olika delar som en 

varumärkesidentitet kan bestå av. Dessa var: 

 

• Fysiska attribut 

• Relationer 

• Reflektion 

• Personlighet 

• Kultur 

• Självbild 

 

Av dessa kan man se att två delar förändrades i samband med varumärkesförändringen; 

Fysiska attribut och Personlighet. Dessa delar utgör tillsammans den övre delen av prismat 

som representerar bilden av avsändaren, det vill säga Stadium i det här fallet. Att just dessa 

delar förändrades är inte så konstigt då Corporate rebranding i grund och botten handlar om 
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att förändra den bild (image) som marknaden och omvärlden har av en organisation. Fysiska 

attribut inkluderar till exempel logotypen och färgsättning och att dessa förändrades i det här 

fallet är uppenbart, men vi anser även att varumärkets personlighet förändrades. Enligt 

Kapferer är varumärkets personlighet den bild som konsumenterna skulle ha av varumärket 

om det vore mänskligt. Som nämnt tidigare beskrev flera av respondenterna i 

enkätundersökningen de olika varumärkena med mänskliga drag. De beskrev till exempel det 

gamla varumärket som ”Tråkigt” och ”Förlegat” medan det nya varumärket upplevdes som 

”Up to date” och ”Mycket fräschare”.    
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7. AVSLUTNING 

I detta kapitel kommer uppsatsens problemformulering att besvaras och utmynna i ett antal 

slutsatser. Dessa slutsatser och egna reflektioner över fallstudien diskuteras sedan i ett större 

perspektiv. Vidare kommer ett antal testbara påståenden att presenteras som kan användas i 

vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1. Slutsatser 

Den frågeställning som låg till grund för denna uppsats var varför ett företag väljer att 

förändra sin visuella identitet genom Corporate rebranding trots att de redan har en välkänd 

grafisk profil. Denna fråga användes sedan för att skapa följande problemformulering: Varför 

väljer ett företag med en redan välkänd grafisk profil att förändra den och hur går denna 

förändringsprocess till? Hur har företagets kunder uppmärksammat denna förändring och 

har företagets image förändrats i samband med detta? För att tydliggöra våra slutsatser 

kommer denna problemformulering att delas upp och besvaras nedan.   

 

Varför väljer ett företag med en redan välkänd grafisk profil att förändra den? 

Enligt vår tolkning handlade det i Stadiums fall främst om att modernisera sin grafiska profil i 

samband med en större omorganisering av företaget. Skälen till moderniseringen var att man 

ville anpassa den till dagens konsumenter och kommunikationsmedel.  

 

Hur går denna förändringsprocess till? 

Vi har dragit slutsatsen att Stadiums varumärkesförändringsprocess bestått av fyra 

grundläggande huvudfaser; Initieringsfasen, Planeringsfasen, Utvecklingsfasen samt 

Lanserings- och implementeringsfasen. Dessa faser består av flera olika väsentliga steg i 

processen och följer inte varandra på samma rationella sätt som tidigare forskare beskrivit, 

utan visar på en mer komplex process där varje fas är starkt sammankopplad med nästa. Vid 

två tillfällen sammankopplas två huvudfaser genom specifika steg; Val av designbyrå och 

Testpanel. Vi har även sett att den sista huvudfasen, Lanserings- och implementeringsfasen, 

har påverkat de två första huvudfaserna, Initieringsfasen och Planeringsfasen, då den nya 

grafiska profilen var tvungen att anpassas till Stadium nya kommunikationsmedel Internet.   
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Med Stadiums Corporate rebranding-process i åtanke har vi skapat en ny modell för att 

beskriva denna process:     

 
Figur 23. Egen modell av Stadiums Corporate rebranding-process. 

 

 

Hur har företagets kunder uppmärksammat denna förändring?  

Resultaten varierade beroende på butik. Av de tillfrågade kunderna i butiken med den nya 

inredningen kände de flesta till förändringen medan de flesta av kunderna i butiken med den 

gamla inredningen inte kände till den. Detta i samband med att de flesta av respondenterna 

hade lagt märke till förändringen då de hade besökt en Stadiumbutik leder fram till slutsatsen 

att i det här fallet så var just butiken den viktigaste delen när det gällde att förmedla den nya 

visuella identiteten. Detta på grund av att Stadium valde att inte kommunicera denna 

förändring till sina kunder via till exempel media. 
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Hur har företagets image förändrats i samband med detta? 

Resultaten visade en skillnad i synen på det gamla respektive det nya varumärket. På nästan 

samtliga områden fick det nya varumärket ett högre medelvärde och respondenternas egna 

kommentarer var nästan uteslutande positiva när det gällde förändringen. Resultaten visar 

även att Stadium har lyckats behålla och förstärka de kärnvärden man redan hade i 

varumärket och att man har lyckats göra varumärket mer unikt och modernt. Vi drar därför 

slutsatsen att Stadiums image har förändrats till det dem vill förmedla.  

 

7.2. Testbara påståenden 

Eftersom ett av målen med denna undersökning är att bidra med nya infallsvinklar i 

förhållande till tidigare forskning presenteras det i detta avsnitt ett antal påståenden som 

identifierats under analysarbetet. Dessa påståenden har empirisk och teoretisk tyngd, men är 

inte tillräckligt starka för att generaliseras. Därför kommer dessa påståenden att kunna 

användas för vidare forskning och testas inom forskningsområdet Corporate rebranding.  

 

Påstående 1: Ett motiv till en varumärkesförändring kan vara att den gamla grafiska 

profilen måste moderniseras för att praktiskt passa nya medier. 

 

Helen Stuart & Laurent Muzellec har identifierat ett antal motiv till en varumärkesförändring 

som presenterades i kapitel tre. Bland annat att en grafisk profil byts ut därför att den ses som 

föråldrad i fråga om stil och grafisk design. De nämner inget om de rent praktiska 

begränsningarna som äldre grafiska profiler kan ha. I Stadiums fall valde man att helt byta ut 

den grafiska profilen och framförallt logotypen för att den inte passade dagens konsumenter, 

men även för att den inte passade dagens kommunikationsmedel som till exempel Internet. 

Detta är ett motiv till en varumärkesförändring som vi tror man kommer att kunna identifiera 

hos fler företag eftersom marknadsföringen och kommunikationsmedlen hela tiden förändras.  

 

Påstående 2: Valet av Fasa in/Fasa ut-strategin vid varumärkesförändringar styrs av 

tillgången på olika resurser. 

 

I teorikapitlet listades sex olika strategiska alternativ för en lyckad implementering. Av vad 

som framgår i empirin kan man tydligt se att Stadium har följt Fasa in/Fasa ut-strategin och 

att denna strategi var ett medvetet val. Man kan diskutera varför företag gör olika typer av 
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strategiska val och i detta fall är det tydligt att tillgången till olika resurser har styrt valet av 

strategi. I Stadiums Corporate rebranding-process såg man överraskningsmomentet som 

viktigt, varför man då kanske istället hade valt Plötsliga utrotningsstrategin om man kunnat. 

Denna strategi är dock väldigt kostsam och kräver mycket resurser som till exempel tid, 

pengar och personal som utför bytet. Om ett företag inte besitter tillräckligt av dessa resurser 

känns Fasa in/Fasa ut-strategin som ett logiskt strategiskt val då den inte kräver mycket 

resurser vid ett och samma tillfälle.  

 

Påstående 3: Att distansera sig från varumärkets arv och härkomst behöver inte vara en 

fallgrop vid varumärkesförändringar.  

 

Det finns ett antal fallgropar som företag enligt Jack G. Kaikati & Andrew M. Kaikati bör 

undvika vid Corporate rebranding. En av dessa var Att distansera sig från varumärkets arv 

och härkomst. De nämner bland annat fallet då British Airways valde att slopa Union Jack-

flaggan på sin flygplan som ett exempel på detta. De distanserade sig i det fallet från sitt 

brittiska arv, men hade missat att deras kunder valde dem för att de var just brittiska.   

 

Stadium har som nämnt i empirikapitlet valt att behålla de gamla kärnvärdena Sport, Kraft, 

Sportmode, Fart och Tydlighet, men distanserat sig från sitt gamla amerikanska formspråk. 

Detta formspråk hade sitt ursprung från 1980-talets USA och ansågs som omodernt med 

bland annat det amerikanska collegetypsnittet i logotypen. Vi anser att Stadiums strategiska 

val att modernisera varumärket genom att distansera sig från detta ursprung inte behöver vara 

någon fallgrop eftersom detta ursprung inte är samma som företagets nationella ursprung. 

Man kan anta att om Stadium hade varit ett amerikanskt företag så hade man nog tänkt sig för 

noggrant innan man hade kapat dessa delar helt. Likaså kan man anta att svenska företag som 

till exempel Posten eller IKEA med sin gula och blå färgsättning skulle tänka sig för noggrant 

innan ett eventuellt val att förändra dessa delar i varumärket.  

  

7.3. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att utforska den process som ett företag går igenom då de väljer 

att förändra sin grafiska profil samt att undersöka hur företagets kunder uppfattar denna 

förändring. Med detta i åtanke har vi kommit fram till ett antal testbara påståenden och 

slutsatser som presenterades ovan. Uppsatsens resultat skulle dock ha kunnat se annorlunda 
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ut. Eftersom de kvalitativa intervjuerna genomfördes med två personer som var väl insatta i 

projektet, samt att de fick chansen att kontrollera empirin så kan man anta att den empiri som 

samlades in genom dessa intervjuer till största delen stämmer. Dock skulle denna empiri ha 

kunnat kompletteras med fler intervjuer med andra personer som var delaktiga i projektet. I 

det här fallet handlar detta främst om de personer som Ulf Eklöf på Stadium och Björn 

Kusoffsky på Stockholm Design Lab nämnde som delaktiga i projektet. Dessa var Henrik 

Cederqvist som var ansvarig för Stadiums Next Level-projekt och Thomas Långdahl som var 

ansvarig för Stadiums grafiska profil. Dock arbetade ingen av dessa personer kvar inom 

företaget vid tidpunkten för denna studie.  

 

En intressant aspekt att ta upp i samband med intervjuerna var den skillnad i synen på den 

grafiska profilen som de två intervjuade verkade ha. Enligt vår tolkning pratade Ulf Eklöf på 

Stadium nästan enbart om den nya logotypen och väldigt lite om de andra delarna i den 

grafiska profilen medan Björn Kusoffsky på Stockholm Design Lab pratade lika mycket om 

alla delarna i den grafiska profilen. När han pratade om logotypen pratade han om den som en 

del av en större helhet, det vill säga den grafiska profilen. Han själv beskriver detta så här: 

”En logotyp finns ju aldrig av sig själv, den finns alltid i ett sammanhang”.151 

 

En annan del som eventuellt skulle ha påverkat uppsatsens resultat är om populationen till 

enkätundersökningen skulle ha utökats samt om den hade genomförts i flera butiker. En annan 

aspekt som bör tas upp i samband med detta är svårigheten att mäta förändringar i ett företags 

image. Man kan anta att den del av de respondenter som svarade på enkätundersökningen kan 

ha missförstått frågorna i enkäten och/eller saknar den förmåga som krävs för att objektivt 

kunna bedöma två olika logotyper och de olika associationer som kan finnas till dem. Vidare 

kan även vår tolkning av resultaten från enkätundersökningen vara felaktig då det ej går att 

kontrollera dessa tolkningar på samma sätt som vid en kvalitativ intervju.  

 

7.3. Förslag på vidare forskning 

Eftersom det forskats relativt lite om Corporate rebranding när det gäller just företag som 

ändrat sin grafiska profil såg vi redan innan starten av denna fallstudie att detta är ett område 

som det behöver forskas mer inom. 

                                                
151 Utskrift av intervju med Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, 20/4-10, rad 262-263.  
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Denna undersökning har avgränsats, dels genom valet av forskningsområdet Corporate 

rebranding och dels genom valet av fallföretaget Stadium Sweden AB, vilket gör att de 

slutsatser vi dragit specifikt gäller det valda företaget. Vi tror dock att dessa slutsatser skulle 

kunna generaliseras. Därför föreslås mer forskning om företag som liksom Stadium valt att 

byta ut sin grafiska profil. Vidare föreslås forskning som kan testa de påståenden som 

presenterades i kapitel sex. 

 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att göra en mer omfattande studie av ett företag 

och kanske till och med följa processen från start till slut för att få en mer detaljerad insikt. En 

jämförelse mellan två företag skulle även det vara intressant att genomföra.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjumall Stockholm Design Lab  

Innan uppdraget: 

• Vilka tidigare erfarenheter har ni av sådana här uppdrag?  

• Hur gick processen till när ni fick uppdraget? 

– Blev ni kontaktade av Stadium?  

– Annonserade Stadium ut uppdraget till flera designbyråer? 

– Hur sålde ni in er idé? 

• Varför tror ni att Stadium valde just er? 

• Vad fick ni för direktiv av Stadium innan arbetet satte igång? Vad ville de att varumärket 

skulle förmedla? 

 

Under uppdraget: 

• Hur såg ansvarsfördelningen ut mellan er och Stadium? 

• Vilka var nyckelpersonerna i arbetet?  

• Fanns det ytterligare aktörer, förutom er och Stadium, som var inblandade i arbetet?  

• Hur styrda var ni av uppdragsgivaren (Stadium) under arbetet?  

• Hur har ni tänkt när ni tagit fram den nya grafiska profilen? Vad är grundtanken med 

designen?  

– Logotypen?  

– Färgsättningen?  

– Typsnittet?  

– Andra grafiska element? 

• Hade ni arbetat fram en tidsplan? Följdes den?  

• Arbetade ni enligt en tidigare arbetsmodell eller utvecklar ni en ny för varje uppdrag? 

 

Efter uppdraget: 

• Hur och när avslutades erat arbete? Var ni med under lansering, implementering etc?  

• Är ni nöjda med slutresultatet? Var uppdragsgivaren nöjd?   
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Bilaga 2: Intervjumall Stadium 

Varumärket Stadium 

• Vad står varumärket Stadium för?  

• Vilka värderingar är viktiga att förmedla för er, internt och externt?  

• Vad är Stadiums vision och mål? 

 

Innan förändringen 

• Vilka var motiven till att byta ut logotypen och de andra grafiska elementen?  

Skedde andra förändringar i samband med detta? 

• Vem/vilka tog initiativet till förändringen?  

• Beslutsprocessen: 

 – Hur såg beslutsprocessen ut? Fanns det t.ex. ett tydligt mål eller utvecklades det 

med tiden? Hur lång var beslutsprocessen? 

 – Utvärderade ni de risker och den osäkerhet som finns med att byta grafisk profil? 

(Rädsla för att förlora kunder etc.) Hur hanterade ni dessa risker och osäkerhet? 

• Hur och när kommunicerades denna förändring till era anställda?  

• Hur valde ni designbyrå? Motiv till val av designbyrå?  

• Fanns det några övriga aktörer som var inblandade i processen? 

 

Under förändringen 

• Hur såg ansvarsfördelningen ut mellan er och era uppdragstagare?  

• Vilka var nyckelpersonerna i arbetet?  

• Hade ni arbetat fram en tidsplan? Följdes den?  

• Hur lång tid tog denna process från beslut till implementering? 

• Informerades media innan bytet?  

• Kommunicerades denna förändring till kunderna på något sätt innan bytet? 

 

Efter förändringen 

• Är ni nöjda med slutresultatet?  

• Vad vill ni att det nya varumärket ska förmedla?  

• Implementeringen. Gammalt och nytt blandas i butikerna. Varför?  

• Hur mycket kostade allt i slutändan?  

• Framtida planer för varumärket? 
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Bilaga 3: Enkät 

Enkätundersökning	  om	  varumärket	  Stadium	  

	  

Kön?	   Kvinna	   Man	  	  

Ålder?	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  	  

	  

År	  2007	  genomgick	  varumärket	  Stadium	  en	  förändring	  då	  man	  introducerade	  en	  helt	  ny	  

visuell	   identitet	   med	   bland	   annat	   en	   ny	   logotyp.	   Vi	   är	   två	   studenter	   vid	   Södertörns	  

Högskola	  som	  skriver	  en	  kandidatuppsats	  om	  just	  denna	  process.	  En	  viktig	  del	  i	  denna	  

uppsats	  är	  att	  undersöka	  om	  Stadiums	  kunder	  har	  uppmärksammat	  denna	   förändring	  

samt	  om	  synen	  på	  varumärket	  Stadium	  har	   förändrats.	  Vänligen	  ringa	   in	  det	  svar	  som	  

stämmer	  bäst	  överens	  nedan.	  	  

	  

	  

(Stadiums	  gamla	  och	  nya	  logotyp)	  

	  

1.	  Har	  du	  lagt	  märke	  till	  att	  Stadium	  har	  förändrat	  sin	  visuella	  identitet?	  

Ja	   Nej	   	  

Om	  du	  svarat	  Nej	  på	  ovanstående	  fråga	  kan	  du	  gå	  direkt	  till	  fråga	  3!	  

	  

2.	  Hur	  lade	  du	  märke	  till	  förändringen?	  

När	  jag	  besökte	  en	  Stadiumbutik.	   	  

Via	  media	  som	  t.ex.	  tv,	  dagspress	  &	  Internet.	   	  

Via	  familj/vänner.	  

Annat	  .	  .	  .	  .	  .	  .	   .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  	  
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Nedan	  följer	  en	  rad	  påståenden.	  I	  vilken	  grad	  håller	  du	  med	  om	  påståendena?	  Vänligen	  

ringa	  in	  ditt	  svar	  i	  skalan	  nedan	  där	  1	  =	  Instämmer	  inte	  alls	  och	  5	  =	  Instämmer	  helt.	  	  

	  

	  

	  

	  

3.	  När	  jag	  ser	  på	  varumärket	  ovan	  tänker	  jag	  på…	  

Sport/Aktivitet	   1	   2	   3	   4	   5	  

Kraft	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Fart	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Kvalitet	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

4.	  Jag	  tycker	  att	  varumärket	  ovan	  är…	  

Modernt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Unikt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Tydligt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

5.	  Jag	  tycker	  också	  att	  varumärket	  ovan	  står	  för/är	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  
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6.	  När	  jag	  ser	  på	  varumärket	  ovan	  tänker	  jag	  på…	  

Sport/Aktivitet	   1	   2	   3	   4	   5	  

Kraft	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Fart	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Kvalitet	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

7.	  Jag	  tycker	  att	  varumärket	  ovan	  är…	  

Modernt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Unikt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Tydligt	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

8.	  Jag	  tycker	  också	  att	  varumärket	  ovan	  står	  för/är	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

.	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  .	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

 

 

 

 

 


