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Syfte:   Syftet är att undersöka hur Hemtex kommunicerat sitt nya varumärke ge- 

  nom deras visuella identitet. Vidare vi vill undersöka hur Hemtex rebranding 

  av varumärket har påverkat uppfattningen av den visuella identiteten. 

Metod:   Detta är en fallstudie med en tolkande forskningsmetod  med ett kvalitativt  

  tillvägagångssätt, genom strukturerade informantintervjuer samt respondent- 

  intervjuer.

Teoretiska perspektiv:  I teorikapitlet behandlas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund  

  för det valda problemområdet; Varumärket, visuell identitet och rebranding.

Slutsats:   Studien visar att Hemtex visuella identitet kommunicerar det nya varumär- 

  ket på ett sätt som motsvarar den ambition Hemtex satt upp. Då Hemtex  

  har genomgått en revolutionär förändring av sitt varumärke tenderar det  

  dock att påverka uppfattningen av den visuella identiteten. Detta innebär i  

  sin tur att det har uppstått ett glapp mellan Hemtex identitet och image. 
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Abstract

Title:  !e creation of a new visual identity in the rebranding process 

Seminar:    2011-01-XX

Course:  Bachelor thesis in Media and Communication Science

Authors:   Malin Lundquist and Linnea Lindblom-Hedeborg

Tutor:  Kent Lövgren

Key words:   Brand, Rebranding, Visual identity

Purpose:   !e purpose with this bachhelor essay is to examine how Hemtex have  

  communicated their new brand through their visual identity. Further it aims  

  to investigate how the rebranding of Hemtex has affected the understanding  

  of the visual identity.  

Methodology:   !is is a case study with an interpretive aim with a qualitative research  

  method through structured interviews. 

!eoretical perspectives: !is study has a theoretical frame of reference built by Brand, Visual 

  Identity and Rebranding.    

Conclusion:   !e study shows that Hemtex visual identity is communicating the brand in  

  a way that satis#es Hemtex’s ambition. Since Hemtex has gone through a  

  revolutionary rebraning of the brand it tend affect the understanding of the  

  visual identity which show a gap between the brand identity and the image.
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1. Inledning
Under 2010 var Hemtex nordens ledande hemtextilkedja, med totalt 189 butiker i Sveri-
ge, Norge, Finland, Estland och Danmark (Hemtex, www). Men trots det redovisade 
Hemtex en förlust på 65 miljoner kronor innan skatt under det andra kvartalet av 2010. 
Under samma period 2009 var siffrorna ungefär likadana och framtiden såg inte ut att 
ljusna. Hemtex VD, Erik Gumabon, uttalade sig om problematiken och menade på att 
det nuvarande konceptet och sortimentet inte var tillräckligt konkurrenskraftigt och att 
risken att resultatförsämringen skulle fortsätta var överhängande (DN, www). I augusti 
lanserades därför nya Hemtex. En ny varumärkesplattform togs fram tillsammans med en 
ny visuell identitet (se bilaga 1) för att blåsa vind i seglen och vända runt skeppet. Hemtex 
presschef Manuel Ferrer menade att detta skulle ge Hemtex en vinst i bokslutet för 2011 
och även marknadschef Ted Bergström, tidigare VD på Stockholm Design Lab, menade 
att förändringen borde ge utslag i budgeten i slutet av 2010. Anledningen till dessa eko-
nomiska förluster har antagits varit resultatet av att Hemtex har tappat trovärdighet på 
grund av sina ständiga realisationer och har även förvirrat konsumenterna med sitt breda 
sortiment. Tanken var därför att göra företaget mer modeinriktat och rensa ut i sortimen-
tet. Hemtex blev således “Sveriges mjukaste butik” och slängde ut alla hårda varor ur sina 
butiker med tanken om att återgå till det ursprungliga konceptet: hemtextil (Resumé, 
www). Detta har resulterat i en rebranding av Hemtex som varumärke och ett stort för-
ändringsarbete har gjorts för att etablera nya Hemtex. En ny visuell identitet har tagits 
fram av Stockholm Design Lab och Hemtex gamla tomteröda logotyp har ersatts av en 
ny och helt förändrad visuell identitet som nu ska representera ett nytt mer modeinriktat 
och lite dyrare Hemtex. 

För att genomföra denna komplicerade och omfattande förändring samarbetade Hemtex 
med erfarna externa konsulter i form av reklam- och designbyråer. Stockholm Design Lab 
var, som sagt, en av dessa och de ansvarade för den visuella identiteten med allt vad den 
innebär. Stockholm Design Lab har tidigare vunnit ett $ertal Guldägg, ett prestigefyllt 
branschpris som delas ut till Sveriges mest kreativa och bästa kommunikationslösningar, 
inom kategorin Design visuell identitet. År 2010 var de nominerade för sitt arbete för Ve-
nedigbiennalens visuella identitet (Guldägget, www). Tidigare har de även gjort nya visu-
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ella identiteter till företag som Åhlens, Moderna Museet och Stadium (Stockholm De-
sign Lab, www). 

1.1 PROBLEMBAKGRUND
Namn, logotyp, typogra#, färg och slogan är alla delar av varumärket som tillsammans 
skapar varumärkets visuella identitet, vilken spelar en avgörande roll i hur varumärket 
framställs (van den Bosch, Jong & Elving, 2006: 138). Men form är inte kommunikativ 
utan innehåll och den visuella identiteten står därför inte ensam utan är en visualisering 
av varumärket för att skapa mening för mottagaren. Detta är dock ingen garanti för god 
kommunikation. Varumärken är därför ytterst komplexa ting. De existerar inte endast i 
företagets intention utan även i konsumentens medvetande som var och en bildar sig en 
egen uppfattning och skapar mening. Och trots företagets möjlighet att kunna bygga upp 
sitt varumärke och se till att varenda liten del kommunicerar rätt och enhetligt har ändå 
kunden en stor kontroll över hur olika varumärken uppfattas (Olins, 2003: 14ff). Sumbli-
mitet är svårmätt och kompetenta människor kan faktiskt bedöma saker olika (Aaker, 
2002: 226ff). Kulturen, traditionerna och attityderna till ett företag kvarstår ofta även när 
dess yta är förändrad (Ibid: 186). 

Varumärken är inte statiska utan kräver omsorg och förändring (Aaker, 2002: 205). Även 
stabila företag har alltid varit tvungna att till viss mån utvecklas för att förbli åtråvärda 
(Kaikati & Kaikati, 2003: 17). Mångas lösning blir då en så kallad rebranding. För vissa 
sker aktionen i en längre process som sträcker sig över lång tid medan andra företag 
tvingas göra en så kallad revolutionär förändring där det mesta får sig en rejäl make over i 
princip över en natt (Muzellec & Lambkin, 2006: 805). Vid en rebranding av varumärket 
blir den visuella identiteten en indikator på att en förändring är gjord. Det går alltså inte 
att endast skapa en ny visuell identitet utan den måste vara ett bevis på att något har för-
ändrats inom varumärket. Övertron på rebranding tillsammans med det faktum att forsk-
ningen kring rebrandingprocessen fortfarande är relativt ung, har kanske resulterat i att 
det är $er företag som går ur processen som förlorare än som vinnare (Stuart, 2003: 472). 

Denna studie vill uppmärksamma problematiken som kan uppstå vid en förändring av ett 
varumärke. Den bottnar i den risk som #nns att kunden inte uppfattar den totala föränd-
ringen utan behåller sin ursprungliga bild av företaget. Denna bild går då inte att kombi-
nera med den nya visuella identiteten eftersom den är byggd kring andra värden vilket 
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riskerar att skapa ett glapp som ger ett splittrat intryck av varumärket och på så sätt för-
virrar kunden (Nandan, 2005: 270f ). Denna problematik gör att kravet på företagets 
kommunikation av det nya varumärket blir extremt viktig (van den Bosh,  de Jong & El-
ving, 2005: 108). Därför #nner denna studie ett värde i att titta närmare på Hemtex visu-
ella identitet och hur uppfattningen av denna har påverkats av Hemtex rebranding av va-
rumärket. Studien vill alltså belysa de problem som kan inträffa då glappet mellan image 
och identitet blir för stort och kunden inte kan uppfatta att varumärket har förändrats 
inifrån. 

1.2 SYFTE
Syftet är att undersöka hur Hemtex kommunicerat sitt nya varumärke genom deras visu-
ella identitet. Vidare vi vill undersöka hur Hemtex rebranding av varumärket har påverkat 
uppfattningen av den visuella identiteten. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur har Hemtex valt att förändra sitt varumärke?
På vilket sätt tar det nya varumärket uttryck i den visuella identiteten?
Hur har Hemtex rebranding av varumärket påverkat uppfattningen av den visuella identi-
teten?

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Studien är en inomfallstudie där fallet Hemtex är i fokus. Valet att endast studera ett före-
tag grundar sig i att vi vill gå djupare och skapa en bättre förståelse för det fenomen vi 
ämnar undersöka. Hemtex valdes då företaget nyligen har genomgått en rebranding och 
därför är väl insatta i deras aktuella förändringsaktion. Varumärkesplattformen i kombina-
tion med den visuella identiteten och dess fem element har stått i centrum och rebran-
dingens andra visuella element, såsom reklam#lmer, butiksutseende och tryckt reklam har 
valts bort. Detta för att skapa mer förståelse för hur den visuella identiteten är direkt 
kopplad till varumärkesidentiteten. 

I studien har förändringen ur personalens perspektiv valts bort, det vill säga hur föränd-
ringen förankrades bland personalen internt. Detta då det är ett stort fält som skulle be-
höva en egen studie. 
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Respondentintervjuer genomfördes med människor ur Hemtex målgrupp. Detta för att 
studien ville se närmare på hur just denna grupp uppfattade förändringen. Utformningen 
av den nya visuella identiteten har utformats med denna grupp i tankarna och därför är 
det också intressant att höra om denna grupps åsikter. 

Respondentintervjuerna avgränsades till en kvinnodominerad arbetsplats då denna gav oss 
ett koncentrat av den målgrupp som Hemtex själva talar om är en den mest centrala, 
nämligen att de är kvinnor. Detta stärks ytterligare av det faktum att kvinnor enligt un-
dersökningar har ett mycket större intresse för heminredning än män (Holmberg, Peters-
son, Brodin & Gianneschi, 2008: 84, www).

1.5 TIDIGARE FORSKNING
Forskning kring varumärken och dess roll är relativt etablerad (Lomax & Mador, 2006: 
83). Fenomenet rebranding är däremot fortfarande relativt ode#nierad och äger inte 
samma kvalitéer som till exempel forskningen kring hur man bygger upp ett nytt varu-
märke från grunden. Även om situationerna på ytan kan te sig förhållandevis lika är det 
inte samma sak att förvalta ett redan laddat varumärke som att ladda ett ”tomt” varumärke 
(Muzellec & Lambkin, 2006: 808). Att förändra sin visuella identitet är förenat med en 
rad risker men en översikt av forskningen visar att ämnet hanteras främst i journalistiska 
skrifter snarare än i akademiska (Ibid: 803f ).

I den akademiska litteraturen kring public relations och corporate communications är 
hanteringen av visuell identitet ett relativt negligerat ämne och innehar endast en liten del 
i varumärkesforskningen. Det ses som ett självklart redskap som kan ha betydelse för or-
ganisationers strategiska mål men anses mer eller mindre som någonting som säger sig 
självt. Problemen kring hur man designar en effektiv visuell identitet eller dess egenskaper 
i praktiken är lite berörda (van den Bosch, de Jong & Elwing, 2004: 226). 
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2. Teori
2.1 VARUMÄRKET
Varumärket är marknadskommunikationens nav. Det är varumärket som är marknadsföra-
rens mest centrala verktyg (Dahlén & Lange, 2003: 191). Varumärken, eller märken som 
termen i dagligt tal ofta omnämns, #nns överallt i vår vardag och har kommit att spela en 
allt viktigare roll för dagens konsumenter. De har blivit så vanligt förekommande att 
många inte längre re$ekterar över dess existens (Bengtsson & Östberg, 2006: 5). Lika 
självklart brukar det inte vara att de#niera begreppet och det råder ofta delade uppfatt-
ningar om vad termen egentligen innebär. Det som ofta poängteras är dock vikten av att 
ett varumärke inte betraktas enbart som ett tecken som delges en produkt för att skilja 
den från liknande produkter utan även den nivå av meningsproducerande som den laddas 
med som ger den möjligheten att kommunicera mening och värden vilket är en åsikt som 
denna studie delar (Ibid: 7). I §1 i varumärkeslagen lyder de#nitionen av begreppet varu-
märke följande: 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges gra!skt, särskilt ord, inbegri-
pet personnamn, samt !gurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara 
eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. 

Riksdagen, www

Hur ett varumärke uppfattas kan bara företaget kontrollera till en viss del. Även om ett 
företag försöker förmedla en sammanhållen bild av sig själv är det fortfarande hur konsu-
menten mottar meddelandet som är avgörande. Mottagaren utvecklar en bild av ett före-
tag genom att samla in information som de uppfattar. Delar av denna information kan 
vara oavsiktlig från företagets sida men har dessvärre fortfarande en avgörande roll i kon-
sumentens slutgiltiga uppfattning (Lomax, Mador & Fitzhenry, 2002: 1). Om varumärken 
inte längre levererar ett effektivt in$ytande på konsumenten som säkerställer dess konkur-
renskraft har varumärket förlorat sin funktion och därigenom förlorat konsumenten 
(Kapferer, 2001: 21). 

Antalet varumärken på marknaden har ökat astronomiskt under de senaste åren, och just 
varumärket är och förblir fortfarande ett företags mest värdefulla tillgång. Stabila varu-
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märken tenderar att ge både ekonomiska och strategiska värden för företag, dessa värden 
refereras ofta som brand equity, på svenska ibland benämnt som varumärkeskaptital. 
Brand equity beskrivs som en samling tillgångar, även motsättningar, sammanlänkade 
med varumärket. Det är ett mervärde som ett varumärke ger en produkt utöver de funk-
tionella förmånerna (Kaikati & Kaikati, 2003: 17). Man kan säga att det är en uppsättning 
associationer till varumärket som utvecklats av marknaden. Intressenters bild av varumär-
ket skapas av både formella och informella signaler från företaget (Delgado-Ballester & 
Munuera-Alema´n, 2005: 188). 

Det är omöjligt för ett företag att verka på en marknad utan att någon typ av uppfattning 
eller association kring namnet eller logotypen existerar. Och det är just detta varumärkes-
byggande handlar om: att som märkesinnehavare medvetet och planerat koppla en stark 
och differentierande uppfattning till namnet och logotypen. Då detta lämnas till markna-
den att de#niera lämnas utrymme för associationer som företaget aldrig avsett eller önskat 
(Håkansson, 2004: 49). Som ovan nämnt kan du aldrig bestämma över konsumenterna, 
abonnera deras tankar eller vad som går in i deras medvetande men att ta initiativ till byg-
gandet av det egna varumärket bör vara självklart för den som bryr sig om sitt varumärke. 

2.1.1 Positionering
Frågan hur marknadsförare ska bygga upp varumärket för att säkerställa att konsumenter-
na har starka preferenser till just det varumärket besvaras med så kallad positionering. Po-
sitioneringen kan man säga är länken mellan företagets övergripande mål och marknads-
kommunikationens utformning. Det går ut på att företaget placerar sitt varumärke inom 
sin produktmarknad på ett sätt som gör att konsumenterna förstår vad varumärket ämnar 
att stå för (Dahlén & Lange, 2003: 221f ). Positionering brukar vanligtvis de#nieras som 
den process varigenom märkesinnehavaren försöker muta in en unik position för det egna 
varumärket i konsumenternas medvetande (Melin, 1999: 234). 

Referensramen
För att göra detta krävs att man sätter upp en referensram som ringar in vilka mål företa-
gets målgrupp kan förväntas uppnå genom att använda märket. Att formulera rätt refe-
rensram är kritiskt eftersom den signalerar vilka associationer som utgör så kallade parti-

tetspunkter, det vill säga hur märket är likt andra märken, och differentieringspunkter, i vil-
ket avseende märket skiljer sig från andra märken (Mårtensson, 2009: 84). För att genom-
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föra detta krävs en genuin förståelse för vad det är hos produkten eller tjänsten som är 
unikt. Svaret på detta grundas ofta på mycket omfångsrika undersökningar. Det kan till 
exempel röra sig om analyser av konkurrenter; vilket språk, människor, omgivningar och 
symboler som de använder. För att ta reda på vad kunderna anser om det egna varumärket 
används ofta kvalitativa djupintervjuer. Under dessa kan företagen utröna hur konsumen-
terna uppfattar och använder produkter och vilken subjektiv upplevelse de har kring dem 
(Ibid: 85f ). Problematiken vid utformningen av positioneringen handlar just om att kun-
na ta både konkurrenterna och målgruppen i beaktande. Faran ligger i att bli så #xerad vid 
att utmanövrera konkurrenterna att man tappar sin fokus på konsumenterna (van Gelder, 
2003: 30). 

Taktisk positionering
När detta är genomfört har företaget förhoppningsvis utrönat hur varumärket bäst ska 
positioneras. Nu vet de vilka associationer som ska betonas i kommunikationen och oftast 
är dessa associationer få för att skapa en stark och distinkt position. I taktiskt positione-
ring handlar det om att positioneringen manifesteras så att den etsar sig fast i konsumen-
ternas minnen. Det kan handla om att utforma varumärkesnamn, förpackningar, inköps-
ställen, reklam och slogans som är lätta att känna igen. Dessa bör alla utnyttjas för att till-
sammans skapa mening åt varumärket (Mårtensson: 87ff).

2.1.2 Varumärkets identitet och image

To define the identity and capture the soul of a company involves a great deal of work 
and, not least, heart searching honesty. The results will form the basis for all future 
work. Without pinpointing your present position you cannot describe the direction you 
wish to take with any degree of  accuracy of  certainty.

Rossling & Hinn, 2001: 21

En identitet är summan av alla kvalitéer som någon väljer att visa för att  betona hans eller 
hennes existens. Efter att ha fastställt en individs identitet bildar man sig en uppfattning, 
utvärderar och skapar sig en bild av personen i fråga (Hinn & Rossling, 1994: 13, 41). På 
samma sätt är ett företags identitet summan av alla signaler som riktas till omvärlden. Alla 
dessa signaler måste jobba åt samma håll för att kunna skapa en samlad och logisk bild av 
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företaget (Koblanck, 2003: 189). Men vad ett företaget tycker om sig själv kontra vad 
konsumenterna egentligen tycker om ett företaget överensstämmer sällan exakt. Här kan 
man tala om fenomentet image och identitet (Larsson, 2009: 113).

Ett företags identitet kan sammanfattningsvis beskrivas som den helhetsbild som organi-
sationen uppfattar och förmedlar av sig själv i relation till omvärldens föreställning. Det är 
så att säga en koppling mellan organisationen och omvärlden, mellan självförståelse och 
utanförståelse (Ibid: 115). Varumärkets identitet är utgångspunkten för all kommunika-
tion. Att känna till den är essentiellt för ett företag då man utan vetskapen om den försvå-
rar kunskapen om hur man ska kunna utvecklas (Mårtensson, 2009: 79f ). Identiteten är 
till viss grad konstruerad och kan i ibland behöva förändras om den exempelvis börjat bli 
svag och diffus (Melin, 2006: 85). Det är genom denna identitet som företag försöker 
förmedla sin individualitet till dess målgrupper (Nandan, 2005: 265). Att skapa en varu-
märkesidentitet är dock mer än bara att ta reda på vad kunderna vill ha, identiteten måste 
också re$ektera varumärkets själ och vision och vad den hoppas åstadkomma (Aaker, 
2002: 70). 

Imagen är konsumentens samlade intryck av en organisation. Det kan handla om mottag-
na fysiska signaler eller kundens upplevelser av företagets produkter, tjänster eller ideér. 
Hur de möts av de anställda eller yttre kännetecken som arkitektur, logotyper, design, klä-
der och informations- och reklammaterialets form (Larsson, 2009: 114). Fenomenet ima-
ge har fått en allt mer dominerande roll för företagen då människor i dag har en relation 
till företaget och varumärken snarare än till enskilda produkter då denna relation bygger 
på imagen (Ibid: 115). Imagen ger också värdefull bakgrundsinformation i skapandet av 
identiteten för företaget (Aaker, 2002: 69). 

2.1.3 När identitet och image inte stämmer överens
Att identiteten och imagen är nära relaterade till varandra står troligtvis klart nu. De är 
båda viktiga ingredienser för att tillsammans kunna bygga ett starkt varumärke. För att 
främja detta maximalt bör dessa två vara i harmoni med varandra. Värde för företag samt 
målgruppen kan endast skapas om konsumenterna förstår och uppskattar varumärkets 
budskap. I en marknadsmiljö där kommunikation #nns i över$öd är det dock lätt att va-
rumärkets identitet, tillsammans med imagen som skapas av konsumenternas perceptio-
ner, inte stämmer överens. Vad som då riskerar att hända vid ett sådant tillfälle är att kon-
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sumenterna helt enkelt går vidare och lämnar varumärket därhän, de har nämligen andra 
alternativ som lockar dem med andra budskap. Kongruens mellan image och identitet 
antyder att konsumenten har förstått, och håller med, varumärkets budskap och kommer 
därför att vara varumärket lojal  (Nandan, 2005: 270f ). Aaker (2002) har identi#erat ett 
annat fenomen gällande problem kring identitet och image, vilket kallas gap. Det handlar 
om att ett varumärkes image helt enkelt blir varumärkets identitet istället för att bara vara 
en input till helheten. Problemet med detta är att företaget helt tappar kontrollen för vad 
de är, då detta lämnas helt i händerna på konsumenterna (Aaker, 2002: 69f ).  

2.1.4 Varumärkesplattformen
För att ett företag strategiskt ska kunna arbeta med sin varumärkesidentitet krävs en va-
rumärkesplattfom vilken fungerar som ett planeringsinstrument som ger ramarna för hur 
en varumärkesidentitet kan hållas relevant och aktuell. Om arbetet genomsyras av dessa 
ramar motverkar det risken att kommunikationsarbetet blir lösryckt eller att det inte för-
ankras i hela företagets verksamhet (Mårtensson, 2009: 105). Även om forskare sorterar 
informationen i en varumärkesplattform på olika sätt innehåller ofta de $esta följande 
information; vision, affärsidé och värden, personlighet, primär målgrupp, varumärkets ka-
raktär och den visuella identiteten (Mårtensson, 2009: 109). 

Vision, affärsidé och värden
Ett företags vision är en idealiserad bild av ett framtida mål som aldrig kommer att nås 
men som ändock är meningsfullt att sträva efter att nå. Den fungerar som ett mentalt #l-
ter som hjälper beslutsfattare i företaget att välja bort marknadsföringsaktiviteter som är 
kontraproduktiva i arbetet att påverka kundernas intryck av varumärket. Ett företags af-
färsidé berättar vad företaget ska göra, vilka kundgrupper som ska tillfredsställas och hur 
företaget ska göra detta på ett sätt som inte motsvarar konkurrenternas, det vill säga ge-
nomföra dessa aktioner på ett differentierande sätt (Mårtensson, 2009: 109ff). Att som 
varumärke verka på en föränderlig marknad är svårt. Utvecklas marknaden måste företa-
gens varumärkesplattform utvecklas med den och anpassa affärsidén efter förändringarna 
(Ibid: 107). Värdena fungerar som mått som man senare kan använda som utgångspunkt 
för att se hur väl varumärket har lyckats. Det är även laddade ord som väljs för att visa hur 
varumärket önskas uppfattas (ibid: 109).
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Varumärkets personlighet och karaktär
Varumärkespersonlighet de#nieras som ett varumärkes speci#ka uppsättning av inre kän-
netecken (Allen & Olson, 1995: 393). Märkespersonligheten är ofta unik och därför svår 
för konkurrenterna att efterlikna. Just därför är detta ett vapen för att vinna kundernas 
gunst mycket användbart då varumärken som liknar varandra kan särskilja sig med hjälp 
av personligheten. Ett varumärkes personlighet liknar en människas personlighet och kan 
bli formulerad i termer som kön, ålder, klass och även egenskaper som varm, omtänksam, 
maskulin (Aaker, 2002: 141).

Primär målgrupp
Att som företag identi#era en målgrupp är viktigt då olika konsumenter har olika vetskap, 
perception och preferenser gentemot ett varumärke (Keller, 2003: 120). När ett företag 
talar om dess primära målgrupp bör den beskrivas så att det står klart hur företaget kan 
skapa värde för den och vad som är viktigt för varje speci#k målgrupp. Denna beskrivning 
ligger sedan till grund för produktutveckling och övriga kundkontaktsstrategier (Mårtens-
son, 2009: 116). När den primära målgruppen är utsedd är det viktigt att ta reda på var 
denna grupp står i sina tankar kring det egna varumärket. Detta för att sedan försöka på-
verka arbetet så att målgruppen blir medveten om varumärket på det sätt företaget vill 
(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008: 701). En för stor målgrupp eller en svårde-
#nierad målgrupp kan göra att kommunikationen blir för allmän och inte så träffande. 
Genom att snäva till målgruppen kan varumärkets kommunikation skapa mer relevans 
och högre intresse. De som är identi#erade som målgrupp har då en större chans att upp-
leva att kommunikationen är riktad till just dem (Harris & Whalen, 2006: 75).

Visuell identitet
Detta kommer behandlas senare under kapitel 2.2 Visuell Identitet. 

2.2 VISUELL IDENTITET
Den visuella delen av företagets identitet kallas mycket enkelt för visuell identitet. Vissa 
företag skapar och upprätthåller sin visuella identitet medan andra försummar den (Ross-
ling, 2001: 49). Men trots att god design som sådan inte är ett företagets främsta syfte så 
är formgivningen av en visuell identitet så pass viktig att den ändå blir ett av företagsled-
ningens främsta funktioner (Eksell, 1999: 9). Pressen från en fri, tävlingsinriktad marknad 
kombinerat med den snabbt utvecklade teknologin har genererat ett beteende att konsu-
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menterna köper företaget som skapar produkten istället för tvärtom. De köper företagets 
karaktär, storlek, identitet och det självförtroende som det utger (Melewar & Saunders, 
1998: 291). Den visuella identiteten är en kritisk del för alla företag då denna spelar en 
avgörande roll i hur företag framställer sig själva. Huvudelementen består av namn, sym-
bol och/eller logotyp, typogra#, färg och slogan (van den Bosch, Jong & Elving, 2006: 
138). Den gra#ska utformningen av dessa element bidrar till att skapa en visuell bild av 
företaget och det är därför viktigt att allt som ingår i den visuella identitet kommunicerar 
samma sak på samma sätt med hjälp av genomgående kännetecken som tillämpas på ett 
konsekvent sätt, detta för att inpränta varumärket i mottagarens undermedvetna. Den vi-
suella identiteten är ett viktigt komplement till de övriga delarna av företaget och på sikt 
kan den få en roll som representant för allt som företaget står för. Den gra#ska utform-
ningen av den visuella identiteten har en mycket stor betydelse för företagets image och 
bör därför stämma överens med företagets själ. Om det visuella inte ser ut att höra hemma 
i företaget kan varumärket få en splittrad image (Weatherill, 1997: 90). 

2.2.1 Namn
Namnet är ett företags viktigaste kännetecken och har stor betydelse för utvecklingen av 
en stark identitet. Namnet bidrar i allra högsta grad till att förmedla känslor och till att 
sätta en konsuments fantasi i rörelse och har förmågan att förespegla (Melin, 2006: 88). 
Det är oftast det första som bestäms i processen vid skapande av ett varumärke. Namnet 
är dessutom ett fundamentalt strategiskt verktyg. Många hävdar att företagsidentiteten 
och ryktet ligger i namnet och att det är viktigt att förvalta detta på bästa möjliga sätt 
(Muzellec, 2006: 305f ). Ibland kan valet av namn tendera att göras relativt lättvindigt och 
slumpmässigt Valet är dock ett sådant som företaget får dras med under en lång tid och 
bör föregås med noggrann analys (Melin, 2006: 88). 

För att skapa ett effektivt namn bör det uppnå två saker; det måste vara speci#kt nog för 
att skilja sig från konkurrenterna och det bör vara distinkt nog för att vara registrerat och 
lagligt skyddat (Rossling, 2001: 16). Namnbeslutet är inte enbart ett juridiskt övervägande 
utan ska som sagt också fungera marknadskommunikativt. Denna gren har andra referen-
spunkter för vad som kännetecknar ett bra namn och radar upp fyra andra krav. Namnet 
ska vara enkelt, det bör vara lätt att känna igen, kort och lätt att komma ihåg. Namnet ska 
även vara unikt och bör vara originellt och skarpt avgränsad från sina konkurrenters pro-
dukter. Detta för att dra till sig uppmärksamhet. Vidare bör namnet vara juridiskt skydd-
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bart och bör  äga en hög särskiljningsförmåga för att kunna erhålla riktigt varumärkes-
skydd. (Melin, 2006: 91). 

2.2.2 Logotyp 
Logotyper är märken i form av symboler. En symbol har en konventionell mening och det 
#nns därför ingen logisk koppling mellan själva meningen och symbolen i sig. Flaggor är 
därför symboler då betraktaren måste veta någonting om $aggan och vad det represente-
rar för att förstå dess mening. Symbolen blir alltså meningslös om betraktaren inte har 
den kunskap som efterfrågas. Enligt Berger är märken allting som står för någonting annat. 
Detta innebär att en stor del av den visuella kommunikationen görs indirekt, snarare än 
direkt, genom att använda sig av olika märken (Berger, 1998: 34). Inom gra#sk design an-
vänds märken som kraftfulla transportmedel för kommunikation för att skapa koncept 
och mening (Meggs, 1989: 8).

Symboler, eller mer speci#kt logotyper, är ett effektivt medel för företag som underlättar 
hanteringen av den önskade bild en organisation vill uttrycka jämtemot sin målgrupp (van 
Riel, van den Ban & Heijmans, 2001: 428). Att välja logotyp är därför ett utmanande 
uppdrag då det gäller att utröna vilken logotyp som bäst blir ihågkommen, mest omtyckt 
och vilken logotyp som bäst förmedlar det företaget vill säga. Det är även möjligt att den 
förväntade responsen inte uppnås för att den valda logotypen har en design som är svår att 
memorera, inte är omtyckt eller inte klarar av att framkalla några känslor överhuvudtaget 
(Dubberly, 1995).

Logotypen är central i den visuella identiteten för ett företag. Denna ska visualisera före-
tagets affärsidé och kultur och därför fungera som företagets eller varans visuella spegel-
bild. Den ska bygga förtroende och skapa tillit med målgruppen och kännas enhetlig med 
resten av pro#len (Bergström, 2007: 271). Logotypen består av företaget eller produktens 
namn med ett bestämt uttryck samt ibland tillsammans med ett företagsmärke (se nedan) 
för att stärka namnet visuellt (Eksell, 1999: 62). Den ska synas och vara lätt att ta in, likt 
ett barn i sin så kallade pseudoläsning. Barn kan nämligen lära sig känna igen en logotyp 
och veta vad den står för men kan senare inte läsa ordet om det saknar sina visuella attri-
but som hör logotypen till (Bergström, 2007: 271). En logotyp ska ha ett starkt egenvärde 
och äga en karaktär som stämmer överens med företagets. Logotypen bör även i alla 
sammanhang vara praktisk och ekonomisk (Eksell, 1999: 62). Precis som sköldarna på 
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slagfälten ska de skydda mot smällar och slag men samtidigt tydligt visa vem det är som 
slåss. HC Ericson, professor i gra#sk design, menar att en logotyp bör vara tydlig på både 
nära och långt avstånd. Designen behöver inte vara snygg och läcker utan det viktiga är att 
den syns. En tydlig och tidlös logotyp är också lättare att underhålla under längre tid då 
modekopplade logotyper lätt kan bli omoderna efter ett par år (Bergström, 2007: 271, 
Fredlund, 2005: 18).

2.2.3 Typografi
För att uppnå en typogra#sk kvalitet bör man komma ihåg att alla ansträngningar man 
gör är för läsarens skull. Det handlar ofta om små detaljer som tillsammans medverkar för 
att skapa en lättläst text där innehållet blir lättillgängligt (Hellmark, 2004: 21). 

Slarvig typogra! är irriterande på samma sätt som slarvigt tillagad mat, illasittande 
kläder och felplanerade lägenheter.

Hellmark, 2004: 21

Olika sorters typsnitt kan fylla olika funktioner. Det #nns två grundläggande typsnitts-
grupper; antikva och sanserif. Dessa utmärker sig på så sätt att en antikva har fötter och 
$aggor på bokstäverna och har mer komplexa former. Dessa typsnitt lämpar sig bättre för 
längre texter såsom böcker och tidskrifter. En sanserif har raka enkla bokstavskonstruktio-
ner och lämpar sig därför bättre till affischer och reklambudskap där mottagaren kan be-
höva ta in information på långt håll (Hellmark, 2004: 27)

Typogra#n i en visuell identitet handlar om att skapa ett enhetligt intryck. Allt som har 
någon form av text, produkter, annonser, trycksaker och så vidare, ska alla kommunicera 
företaget på samma sätt. Oftast bestämmer därför formgivaren vilka typsnitt som ska an-
vändas i den visuella identiteten och vilken grad (teckenstorlek) som ska användas i olika 
sammanhang (Eksell, 1999: 62). Valet av typsnitt bör baseras på innehållet. Formgivaren 
bör #nna textens inre struktur och logik och även skapa samklang mellan text och typo-
gra#. Typsnittet ska alltså helt överensstämma med textens anda och avsikt, det vill säga 
vara kongenialt (Bergström, 2007: 130). 
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2.2.4 Färg 
Det absolut snabbaste sättet att visuellt kommunicera med människor är färg och det har 
visat sig vara ett komplext och förbryllande fenomen. Färg har en förmåga att direkt skapa 
känslor hos mottagaren (Berger, 1998: 64ff).  

Funktionell och icke-funktionell
Bergström skiljer på funktionell och icke-funktionell färg. Den funktionella färgen jobbar 
med meningsskapande och är central i effektiv visuell kommunikation. Icke-funktionell 
färg är dekorativ och fyller inget syfte och har därför ingen kommunikativ funktion. Den 
tenderar att förvirra snarare än skapa mening. Funktionella färger har för avsikt att attra-
hera, skapa stämning, informera, strukturera eller pedagogisera och blir därmed kommu-
nikativ. I valet av färg måste dessa olika aspekter spela en roll och skillnaden mellan den 
ena eller den andra färgen kan vara avgörande för vilken känsla människan får av företaget 
och dess positionering bland konkurrenterna (Bergström, 2007: 256). I utformandet av en 
visuell identitet för ett företag väljs ofta en färg som är genomgående i alla element. Att 
knyta an en färg till sin visuella identitet kan i lyckade fall mer eller mindre skapa ett 
ägande kring den färgen. Det vill säga att färgen nästan alltid associeras med ett företag 
eller en produkt. Ett klassiskt exempel är Coca-Cola som är starkt förknippat med rött 
(Bergström, 2007: 272). Marlboro är ett annat märke som länge har associerats med fär-
gerna rött, vitt och svart. När företag med sådana starka färgassociationer måste noga 
överväga vilken effekt en förändring skulle få. Marlboro skulle till exempel kommunicera 
ett drastisk förändring i varumärkesidentiteten, inte bara av målgruppen utan även av 
andra segment av befolkningen (Lehu, 2006: 83). 

2.2.5 Slogan
En effektiv slogan har styrkan att fånga kärnan av företagets identiten. Om varumärket 
skapar mening för företaget så kan en slogan knyta ihop säcken och skapa mervärde eller 
tydligt visa varumärkets positionering. Ett exempel på detta är hur Avis jobbade med sin 
slogan “We’re number 2, we try harder”. Detta visar på att de har tagit en negativ egen-
skap, att de inte är störst på marknaden (vilket var Hertz), och vänt det till en positiv 
egenskap där de positionerar sig och visar kulturen och värderingarna hos #rman, med 
hjälp av sin slogan (Aaker, 2002: 58). En slogan har fördelen att vara lättare att förändra 
än själva varumärkesnamnet. Den är mer $exibel och kan även hjälpa företaget att fokuse-
ra på olika delar av verksamheten (Ibid: 132f ). 
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2.2.6 Innehåll och form 
För att skapa mening med visuella uttryck är det viktigt att förstå att innehåll och form 
går hand i hand. De olika elementen i det vi ser jobbar tillsammans för att skapa en känsla 
hos mottagaren. Henriette Koblanck, professor i gra#sk design, menar att visuell kommu-
nikation handlar om ett samspel mellan form och innehåll. Med form menar hon den 
gra#ska utformningen och med innehåll det budskap som ska kommuniceras. Men form 
är inte kommunikativ utan innehåll och den visuella identiteten står därför inte ensam 
utan är en visualisering av varumärket för att skapa mening för mottagaren. Detta är dock 
ingen garanti för god kommunikation. För att förmedla rätt budskap måste innehållet och 
formen kommunicera samma sak. Då de drar åt olika håll kan det uppstå förvirring hos 
mottagaren och kommunikationen går då förlorad (Koblanck, 2003: 130). Bo Bergström 
menar att det verkar vara som en oupplöslig växelverkan där den ena inte kan existera 
utan den andra. Utan innehåll kan inte formen gestaltas och utan form #nns inget inne-
håll. Det kan dock vara viktigt att få en uppfattning om vad som bör vara det styrande. 
Enligt Bergström ska formen vara styrd av innehållet för att den ska bli meningsskapan-
de. Det går inte att dölja ett tvivelaktigt innehåll med hjälp av form då det snarare får det 
att framställas som meningslöst (Bergström, 2007: 216). HC Ericson menar att design, 
som en del av den visuell kommunikationen, måste vara kommunikativ för att nå fram. 
Det visuella bruset är värre än någonsin och för att kunna arbeta på vår tids visuella slag-
fält måste designen kommunicera klart och tydligt (Fredlund, 2005: 18). 

2.3 FÖRÄNDRING AV ETT VARUMÄRKE
Ett varumärke utvecklas bara från grunden en gång. Det fortsatta arbetet med ett varu-
märkes identitet, position och utformning sker utifrån det existerande varumärket och 
dess egenskaper (Aaker, 2002: 205). Stabila varumärken har alltid varit tvungna att till viss 
mån utvecklas för att förbli åtråvärda. Att hantera varumärken i långa loppet kan därför 
involvera så kallad rebranding (Kaikati & Kaikati, 2003: 17). 

Även om fenomenet och termen corporate rebranding är vida använd och etablerad i 
journalistiska skrifter är det fortfarande ett ungt ämne i akademiska publikationer. Många 
de#nitioner har gjorts och Muzellec och Lambkin (2006) har valt att formulera det såhär:
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#e creation of a new name, term, symbol, design or a combination of them for an es-
tablished brand with the intention of developing a differentiated (new) position in the 
mind of stakeholders and competitors.

Muzellec & Lambkin, 2006: 805

Man ska inte förvilla sig kring det faktum att ordet rebranding innehåller “re” och därmed 
av misstag kan indikera att aktionen rör sig om att skapa ytterligare ett varumärke. Här 
handlar det snarare om en slags pånyttfödelse för varumärket, ett varumärke med en an-
norlunda framtoning (Stuart, 2004: 473). 

Corporate rebranding kan uppenbara sig i olika skepnader och nyanser och kan alltså ske i 
olika grad. Den estetiska aspekten att med till exempel små modi#kationer förändra ett 
företags visuella identitet över tid räknas som en evolutionär process. En större förändring 
på kort tid, till exempel ett namnbyte eller att markant ändra logotypen, räknas däremot 
som en revolutionär process (Muzellec & Lambkin, 2006: 805). Nyanser av till vilken 
grad företaget ämnar söka en ny position på marknaden eller bara förvalta den nuvarande 
platsen existerar även. Precis som när det rör de estetiska aspekterna #nns det även här 
möjligheter till stora förändringar och små förändringar. Vissa externa händelser kanske 
kräver att företaget endast behöver förstärka det egna varumärket och positionering och 
fordrar mindre ändringar medan vissa företag väljer att till och med ändra namn för att 
åstadkomma en extrem positioneringsförändring. En revolutionär ändring indikerar alltså 
en stor, identi#erbar förändring medan en evolutionär är någonting som de $esta företag 
genomgår för att hålla sig a jour med samhället (Ibid: 805f ). Ett varumärke måste alltid 
utvecklas och berikas och normalt sker detta genom en evolutionär process i samförstånd 
med kunderna utan radikala förändringar och dramatik (Håkansson, 2004: 79). 

2.3.1 Anledning till rebranding
Att besluta om ett genomförande av en rebranding kan te sig paradoxalt när man inom 
marknadskommunikationen talar om vikten av det egna varumärket och varumärkeskapi-
tal. Att bygga och bibehålla starka varumärken över lång tid, även kallat branding, har va-
rit förenligt med god marknadskommunikation då detta resulterar i vinster och kundloja-
litet (Stuart, 2004: 473). Att genomföra en rebranding utmanar denna redan uppfattade 
bild med en ny och signalerar att någonting kring företaget har förändrats (Muzellec & 
Lambkin, 2006: 807).
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En annan aspekt som motsäger tidigare forskning kring varumärken rör det faktum att 
mognadsprocessen för ett varumärke beräknas som en handling som tar tid medan en 
rebranding verkar kunna implementeras över en natt. För att arbeta fram ett fungerande 
varumärke behövs ett omfattande arbete från personalen där alla är involverade medan ett 
beslut om en rebranding ofta fattas av en handfull personer, ofta de i ledande positioner. 
Vidare genomförs en rebranding genom en förändring i de visuella elementen som imp-
lementeras med hjälp av konventionella medier medan ett företags varumärke innebär 
visuella, verbala och beteendemässiga uttryck som skapas genom erfarenhet och interak-
tion med personal och genom word of mouth. Kort sagt ligger det en del olikheter kring 
fenomenet branding och rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006: 808). Om man dock 
väljer att genomföra en rebranding är den övergripande anledningen viljan att sända ut en 
signal till marknaden att någonting har ändrats kring företaget. 

Wendy Lomax (2006) har utkristalliserat en matris där organisationer kan grupperas i 
enlighet med de beslut som legat till grund för deras rebrandingverksamhet. Hon talar om 
fyra val:

Re-Iterating: Företag som inte ser något behov av rebranding. Deras varumärke behöver 
ingen översyn av sina värden och attribut, eller ett nytt namn. Till denna kategori hör till 
exempel Coca-Cola vars varumärke och namn kan klassas som tidlösa. 

Re-Naming: Företag vars grundläggande värderingar inte har förändrats, dock har de an-
tagit ett nytt namn för att signalera ett förändrat ägandeskap.

Re-De!ning:  Företag som har som mål att förändra underliggande attribut men fortfa-
rande vill behålla sitt namn. 

Re-Starting: Företag som känner behovet av att förändra både varumärkets värde, attribut 
och även företagets namn. 

Ingen av dessa kategorier är dock absoluta och många företag går in i en rebranding pro-
cess med en tydlig fokus på en kategori som sedan övergår till en annan (Lomax, 2006: 
92). Andra anledningar till rebranding kan vara nya konkurenter på marknaden, förändrad 
ekonomisk situation eller nya lagliga förutsättningar. Det kan röra sig om ett företag som 
behöver utmärka sig på den globala marknaden. Till sist kan det rent ut sagt vara en vilja 
att förändra varumärket för att det gamla känns föråldrat (Stuart, 2003: 173). 
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Undersökningar visar att det #nns en omfattande uppfattning hos designers och VD att 
ändra ett företags visuella identitet automatiskt leder till en förbättring ett företags image. 
Detta är dock oroande då en förändring av logotyp eller namn kan ha en upplivande ef-
fekt samtidigt som detta   kräver att någonting verkligen förändrats, inte bara utåt sett. 
Rebrandingaktionen är i sig själv ett meddelande och bör vara en manifestation att nå-
gonting har förändrats (Lomax, Mador & Fitzhenry, 2002: 1). Men trots att någonting 
förändrats kan det #nnas saker som kultur, rykte, tradition och attityder som ändå #nns 
kvar hos målgruppen (Olins, 2003: 186). Det är med andra ord en känslig process där de 
strategiska valen bör vägas noga.

2.3.2 Att genomföra en rebranding
Att genomföra en corporate rebranding kräver många överväganden. Ett företag måste 
välja vilken strategi som ska användas vid förändringen. Kaikati och Kaikati (2003) lyfter 
fram sex strategiska val som företag kan välja att använda var för sig eller som en kombi-
nation av $era: (Kaikati & Kaikati, 2003: 20ff)

Phase in/phase out strategi: Denna strategi väljer man för att knyta det nya varumärket till 
det existerande varumärket under en introduceringsperiod. Efter denna period väljer man 
att gradvis avveckla det gamla varumärket. Detta för att diskret presentera sin förändring.

Combined branding: Denna strategi väljer man för att låta det existerande varumärket vara 
kvar  till viss utsträckning. 

Translucent warning strategy: Den tredje strategin fokuserar på att uppmärksamma kun-
derna både före och efter den aktuella förändringen. Detta görs ofta med intensiva re-
klamkampanjer. 

Sudden eradication strategy: Denna strategi innebär att utföra förändringen nästan över 
natten utan en introduceringsperiod. Denna strategi är användbar då företaget vill distan-
sera sig från deras ”gamla jag”. Varumärken som håller på att dö bort är troliga kandidater 
till denna strategi, men de måste då utveckla en handlingsplan på hur de ska begrava det 
gamla varumärket.

Counter-takeover rebranding: Den femte strategin kan användas då ett företag tagit över 
ett annat varumärke. Istället för att behålla det egna varumärket och lägga vikt på att de är 
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det ”vinnande” och starkaste varumärket väljer de att slopa det egna och helt överta det 
nya varumärket. Detta genomförs då det uppköpta varumärket har större poplularitet och 
är mer respekterad. 

Retrobranding: Detta används av företag som erkänner sina misstag och återtar ett varu-
märke som de övergivit tidigare.  

Ibland tar det tid för konsumenterna att vänja sig vid en förändring. Det krävs tid och 
tålamod innan de eventuellt tillslut vänjer sig vid ett nytt koncept. I den processen kan 
förändringarna med fördel justeras och för#nas. Aaker (2002) jämför denna process med 
ett nytt tv-program som först etablerar en växande skara tittare och först efter två-tre år 
verkligen blir en succé. Det kan helt enkelt ta så lång tid för en publik att bygga en upp-
fattning om ett nytt program. Det kan också ta så lång tid för alla nya element i uppbyg-
gandet att “hitta sin plats” och bli bekanta med publiken. Under den tiden kan element 
läggas till, plockas bort eller transformeras allt medan programmet blir bekväm med sin 
nya plats (Aaker, 2002: 226). 

2.3.3 Problem vid rebranding

“Det är vida bättre att vara okänd, än att vara känd för fel saker”

 Håkansson, 2004: 79

Ett företag måste äga väldigt starka övertygelser rörande förändringens storhet innan de 
de väljer att byta en etablerad visuell identitet. Alla större förändringar tar tid och kräver 
stora investeringar, allt för att kunna kommunicera den nya designen och understryka att 
företaget har förändrats och på vilket sätt det nu differentierar sig från dess konkurrenter 
(van den Bosh,  de Jong & Elving, 2005: 108). Anledningar till en rebranding har fram-
förts ovan och motiverar varför vissa företag inte ser någon annan utväg än att förändra 
sig. Processen kan dock vara full av hinder som gör att förändringen inte når ut till kon-
sumenterna.

Ibland skapas nya visuella identiteter som från företagets och byråns sida skulle betraktas 
som utmärkt. Detta är dock ingen garanti för att det sedan uppfattas som det. Sublimitet 
är svårare att mäta än vad man kan tro och kompetenta människor kan bedöma saker oli-
ka eftersom de har dragit olika slutsatser om marknaden (Aaker, 2002: 226ff). 
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En annan svårighet som uppstår är just det som Olins (2003) talar om, att trots att ett 
företag förändras kvarstår fortfarande andra element som till exempel ett anseende, attityd 
och kultur (Olins, 2003: 186).

Att förändra en identitet radikalt är som att riva ett hus till grunden till fömån för att 
kunna bygga ett nytt hus. Företag tänker att det perfekta huset kan designas på platsen. 
Dock är ett billigare alternativ att renovera huset och behålla de funktionabla delarna. 
Detta beskriver ganska bra den problematik som rör både den ekonomiska aspekten men 
också det faktum att konsumenter som fortfarande tror att det gamla huset ligger på 
samma plats chockeras när de möter ett designat fyrvåningshus där den lilla boden låg. 
Även om insidan är densamma kan utsidan signalera en annan verksamhet (Aaker, 2002: 
231). 
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3. Metod
3.1 FORSKNINGSANSATS
Det #nns i huvudsak två tillvägagångssätt gällande den vetenskapliga ansatsen – induktiv 
eller deduktiv ansats. Målet i samhällsvetenskaplig forskning är att integrera empiri och 
teori, en relation mellan teori och forskning (Bryman, 2002: 15). Med det deduktiva syn-
sättet menas att forskaren utifrån förkunskaper samt teoretiska överväganden, bevisar en 
eller $era hypoteser som sedan testas genom empirisk granskning. Det induktiva synsättet 
menar att teorin är resultatet av en forskningsinsats. Man drar generaliserbara slutsatser 
på grundval av observationer och härleder därmed slutsatser utifrån erfarenheter (Bry-
man, 2002: 21f ).

När det kommer till val av ansats har denna studie arbetat utifrån redan be#ntlig, insam-
lad teori. Teoribildningen har sedan applicerats och jämförts med empirin. Studien är 
därmed utarbetad efter den deduktiva forskningsansatsen. Det vill säga olika teorier 
kommer att användas som referensram för att förklara fenomenet.

3.2 KVALITATIV METOD
Denna studie är en traditionell fallstudie som ämnar att undersöka en kontext från två 
synvinklar, en så kallad inomfallsanalys (Essaiason, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 
2007: 121f ). Eftersom vi vill undersöka hur Hemtex kommunicerat sitt nya varumärke 
genom deras visuella identitet samt undersöka hur Hemtex rebranding av varumärket har 
påverkat uppfattningen av den visuella identiteten, har vi två perspektiv inom samma kon-
text vilket är ett kriterium för att kunna använda sig av en fallstudie (Ibid: 121). Fallstudi-
en har deskriptiva ambitioner och med hjälp av den kan vi få konkreta exempel ur ett exi-
sterande fall av  rebranding. Fallstudien ger oss även en möjlighet att i närgående studera 
hela processen från utformningen av den visuella kommunikationen till hur den mottas i 
ett speci#kt exempel. Studien ämnar alltså att förklara en process som sker och därför 
lämpar sig en fallstudie mycket bra (Backman, 1998: 49). Ambitionen med studien är att 
få en djupare förståelse men ämnar inte att generalisera resultatet vilket motiverar valet av 
fallstudie ytterligare (Paulsson, 1999: 39). Studien är följaktligen utförd med hjälp av kva-
litativa metoder då syftet inte är att generalisera eller mäta enheter, utan snarare att tolka 
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och förstå idén med syftet för att få en djupare förståelse för fenomenet ( Jarlbro, 2000: 
18ff). 

3.2.1 Samtalsintervju
I studien genomfördes samtalsintervjuer av respondent- och informantkaraktär för att 
besvara hur Hemtex kommunicerat sitt nya varumärke genom deras visuella identitet 
samt hur Hemtex rebranding av varumärket har påverkat uppfattningen av den visuella 
identiteten. Denna metod är idealisk då ändamålet med intervjuerna är att gå på djupet 
och tillhandahålla så mycket information som möjligt från intervjupersonerna. Valet av 
samtalsintervju som metod motiveras vidare av att den främjar $exibilitet och följsamhet, 
någonting som varit centralt i samtalen (Bryman, 2002: 300). Samtalsintervjuer handlar 
om att förstå och kartlägga människors uppfattningar inom ett område för att därefter 
kunna utveckla begrepp och de#niera kategorier (Esaiasson et al, 1999: 220). Detta är nå-
gonting som varit värdefullt för att senare kunna jämföra de empiriska resultaten med te-
oribildningen.

Huruvida intervjumetoden varit strukturerad eller ostrukturerad har de#nierats genom 
Jan Trosts (2010) teorier kring den strukturerade intervjun. Han menar att en strukture-
rad intervju är en intervju som har en struktur och handlar om ett område och inte $era 
och att frågorna är öppna. Han tar avstånd från tanken att en strukturerad intervju skulle 
innebära fasta svarsalternativ och att ostrukturerad skulle innebära öppna frågor (Trost, 
2010: 40ff). Därmed betecknas uppsatsens intervjumetod som strukturerad. Intervjuerna 
genomfördes av författarna vilket är att föredra då de sedan ska analysera materialet 
(Trost, 2010: 79). 

Gemensamt för respondent- samt informantintervjuerna var den övergripande strukturen 
av intervjuguiden. Den utformades utifrån Kruegers (2009) fem frågekategorier; öpp-
ningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Vis-
sa frågor användes med andra ord för att endast förbereda intervjupersonerna för senare 
frågor, de mer viktiga frågorna (Krueger, 2009: 38). Dessa guider användes genom inter-
vjuerna men olika vägar valdes sedan beroende på responsen från intervjupersonerna, frå-
gorna uppenbarades alltså inte i ordning utan anpassades efter respondenten (Daymon 
och Holloway, 202: 171, Bryman, 2002: 301). Alla intervjuer spelades även in och 
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transkriberades ordagrant direkt efter mötet för att upplevelsen av samtalet då fortfarande 
var färskt i minnet (Esaiasson et al, 2009: 306).

Informantintervju
Två informantintervjuer ägde rum där Hemtex egna marknadschef Ted Bergström var 
den ena. Intervjun ägde som ändamål att djupare ta reda på vad Hemtex nya varumärke 
står för och deras motiv till förändringen. Den andra intervjun gjordes med Per Carlsson 
och Nina Granath på designbyrån Stockholm Design Lab. Denna intervju ämnade ta 
fram kunskaper kring den nya visuella identiteten och vilka beslut som låg bakom de olika 
delarna. De intervjuade ägde ett omfattande koncentrat av kunskap som var nödvändigt 
för att kunna beröra frågeställningarna (Esaiasson el al, 1999: 292). Med de två informan-
tintervjuerna eftersträvades att skapa en tillförlitlig bild som sedan kunde ligga som teore-
tisk grund   inför respondentintervjuerna. En lägre grad av standardisering har brukats 
under intervjuerna då frågorna har framträtt i olik ordning, utifrån respektive intervjuma-
nual, där den intervjuade fått styra ordningen och följdfrågor fått formuleras beroende av 
tidigare svar (Trost, 2010: 39)

Intervjun med Per Carlsson och Nina Granath ägde rum i ett avskilt rum på Stockholm 
Design Labs kontor. Alla platser äger för- och nackdelar för att skapa en så avslappnad 
miljö som möjligt bestämde informanterna själva var intervjun skulle hållas, så länge den 
var i enlighet med vissa praktiska aspekter (Trost, 2010: 65f ). Intervjun på Stockholm 
Design Lab genomfördes av studiens båda författare. Samtalet utfördes ansikte mot an-
sikte där intervjun varade i cirka en timme då det prioriterades djup framför en mängd 
intervjuer med $era olika personer (Esaiasson et al, 2009: 290). Under samtalet brukades 
den tidigare konstruerade intervjumanualen (se bilaga 2). 

Intervjun med Hemtex marknadschef Ted Bergström genomfördes via en telefonintervju.   
Här användes den utformade intervjumanualen som låg som struktur för samtalet (se bi-
laga 3). Intervjun pågick i ca 25 minuter då en längre intervju än så beräknas som orimligt 
att begära med tanke på svarspersonens koncentration och tålamod (Ibid: 265). Det an-
sågs även vara tillräckligt för att få den information som behövdes för studien. 

Respondentintervju
Respondentintervjuerna genomfördes med ändamålet att besvara den del i syftet som äm-
nar undersöka hur Hemtex rebranding av varumärket har påverkat uppfattningen av den 
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visuella identiteten. Detta ville vi utröna genom att ta reda på uppfattningar och föreställ-
ningar kring den nya visuella identiteten. Målet var att komma åt respondenternas tanke-
värld vilket brukar vara signi#kant med denna typ av intervjuform (Esaiasson et al, 2007: 
291). 

Tio personer deltog som respondenter då vi vid den sista intervjun uppnådde teoretisk 
mättnad. Intervjuerna fortgick fram tills att en tillförlitlig bild framträdde, det vill säga att 
det inte längre framkom några nya relevanta aspekter av det fenomen som stod i centrum 
för undersökningen (Ibid: 292). Intervjuerna genomfördes i en lugn och trygg miljö för 
respondenten (Ibid: 302). Som underlag för intervjun användes den intervjumall som ti-
digare utformats (se bilaga 4).

3.3 URVAL
Båda informanterna valdes ut med hjälp urvalsprincipen centralitet. Vi ämnade nå cen-
tralt placerade källor och hade på förhand en uppfattning vilka de var (Esaiasson et al, 
2007: 291). Detta kompletterades sedan med ett snöbollsurval där Hemtex vd, Erik Gu-
mabon, kontaktades och informerades om studien och vårt syfte. Han ledde oss därefter 
vidare till marknadschefen Ted Bergström. Han var den som ansvarat för Hemtex identi-
tetsarbete och ägde en högt koncentrerad kunskap rörande det nya varumärket. Intervjun 
med Per Carlsson och Nina Granath inleddes via en kontakt med Stockholm Design 
Labs ägare och creative director Björn Kusoffsky. Han ledde oss senare vidare till Per 
Carlsson som bokades för en intervju. Per Carlsson, som varit aktiv i den senare fasen av 
identitetsarbetet, medtog sedan Nina Granath till intervjun då hon varit den som domi-
nerat arbetet i den inledande fasen. Genom detta #ck vi en maximal täckning av kunskap 
rörande projektet av de personer som jobbat med det mest. 

Respondenterna valdes ut efter egenskaper beskrivna i de#nitionen av Hemtex målgrupp. 
De två färdigheter vi krävde var ett intresse för heminredning och att respondenten inne-
hade en viss ålder. Urvalet gjordes från en kvinnodominerad arbetsplats och denna valdes 
på grund av att det gav oss ett koncentrat av den målgrupp som Hemtex själva talar om 
som den mest centrala, nämligen kvinnor. Enligt undersökningar är dessutom kvinnor 
mycket mer heminredningsintresserade än män vilket ytterligare styrker valet av en kvin-
nodominerad arbetsplats (Holmberg, Petersson, Brodin & Gianneschi, 2008: 84). Det 
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fanns även en stor spridning av ålder på arbetsplatsen som stämde överens med den mål-
grupp som beskrivits under informantintervjuerna.

För att hitta dessa personer gjordes en förstudie bestående av en kort frågeundersökning i 
enkätform (se bilaga 5) med alla på arbetsplatsen, kvinnor som män (Esaiasson et al, 
2007: 292). Frågeundersökningen utrönade huruvida de båda faktorerna uppfylldes och 
därefter genomfördes intervjuerna med dem som kvali#cerats som en del av Hemtex mål-
grupp tills en teoretisk mättnad nåddes.

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET
Det vetenskapliga värdet av studier är beroende av kvaliteten på dess data ( Jarlbro, 2000: 
138). Med detta menas att ha god validitet och reliabilitet. Med god validitet menas god 
överensstämmelse mellan teoretiska de#nitioner och operationella indikatorer, att mäta 
det vi påstår att vi mäter (Esaiasson el al, 2007: 61). Reliabilitet, tillförlitlighet, rör frågan 
om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om undersökningen imple-
menteras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar 
(Byman 2002: 43).

Då detta är en kvalitativ studie kan extern reliabilitet, om huruvida studien kan replikeras, 
bli svårt att uppfylla (Bryman, 2002: 257). Detta eftersom studiens kvalitativa metoder, 
intervju med respondenter och informanter, inte kommer att ge samma resultat oberoende 
av forskare. Personerna som intervjuas kan påverkas av situation, humör samt av den som 
intervjuar och kommer aldrig att ge identiska svar. Dock har studien god reliabilitet i öv-
rigt då personliga intervjuer med relevanta personer inom området har skett, något som 
gett studiens resultat tillförlitlighet. Vi mäter det vi ska mäta, vilket ger stabila resultat.

Uteslutandet av slumpmässiga och osystematiska fel kan även sänka reliabiliteten och or-
sakas i första hand av slump- och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande 
databehandlingen (Esaiasson et al, 2007: 70). Detta är dock ingenting som förekommer i 
denna studie då inspelning av intervjuer skett samt att anteckningar gjorts under tiden, 
något som stärker reliabiliteten ytterligare. Transkriberingen skedde ordagrant då det ef-
tersträvades att låta informationen från intervjuerna förbli helt utan egna tolkningar till 
det var dags för analys.
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I och med att mätning inte är denna studies främsta intresse, ifrågasätts validitetens rele-
vans. Extern validitet, det vill säga om resultaten är generaliserbara, är heller inte syftet 
med studien (Bryman, 2002: 44). I övrigt har studien god validitet i och med att en struk-
turerad intervjumall har utformats och testat på utomstående personer innan de riktiga 
intervjuerna ägt rum för att undersöka om frågor kan missuppfattas eller feltolkas, något 
som ökar validiteten då dessa minskar risken för systematiska mätfel.

3.5 METODPROBLEM
Kritik har riktats mot att intervjua två personer samtidigt. Detta då chansen att den mer 
tystlåtna tar en bakgrundsroll medan den mer talföra dominerar intervjun (Trost, 2010: 
66). Detta togs i beaktning men var mindre viktigt då vi var ute efter konkret information 
som de i egenskap av informanter kunde ge oss. Nina Granath hade stora kunskaper om 
den visuella utformningen i dess begynnelse medan Per Carlsson ägde vetskap om det 
senare skedet. Därför kompletterade de varandra väl och kom speciellt till tals när deras 
expertområde vidrördes. När information som de båda var tveksamma till diskuterades 
kunde de resonera sig fram till sanningen och därigenom hjälpa varandra att minnas pro-
cessen.  

Till vanligheten hör att det är en intervjuare på platsen istället för två men vi fann det en 
fördel att vara i sällskap av en kollega. Detta för att det tillsammans fanns en möjlighet att 
komplettera varandra med aktivt lyssnade och få en större förståelse medan den andra 
kunde blicka ner i guiden för att säkerställa att allting täcks. Det föreföll mer artigt och 
när en intervju utförs med positionsinnehavare som intervjuas i egenskap av experter på 
den egna organisationen, och inte för dess personlighet, lämpar sig två intervjuare väl 
(Trost, 2010: 67).

I ett genomförande av frågeundersökningar brukar det höra till det normala att använda 
sig av en typ av datainsamlingsmetod (Esaiasson et al, 2009: 263). I denna studie använ-
des för informantintervjueran en personlig intervju och en telefonintervju trots att de bå-
da var likvärdigt viktiga och krävde samma djup. Telefonintervjun kortades ned till att 
bara täcka de mest essentiella delarna av Hemtex nya varumärke och besluten bakom. 
Detta för att anpassa intervjumanualen till mediet då det inte är rimligt att begära längre 
tid med tanke på svarspersonens koncentration och tålamod. Vidare räknade vi in det fak-
tum att Ted Bergström vid upprepade tillfällen betonade sin stressfulla situation och sin 
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brist på tid och vi ville därför hellre få en kortare och fokuserad intervju än en längre in-
tervju där vi riskerade att tappa hans uppmärksamhet. Det genomfördes alltså en så kallad 
förkortad intervju (Ibid: 264f ). 

Vidare har kritik mot telefonintervjuer framförts då de inte ger samma möjlighet till in-
teraktion som en intervju ansikte mot ansikte vilket gör det svårare att läsa av den som 
intervjuas (Larsson, 2000: 61). Detta ansåg vi dock inte påverka studien i allt för hög grad 
vid intervjun med Ted Bergström då informationen vi sökte från honom var av informativ 
karaktär. Studien hade ingen intention av att vaska fram några djupare re$ektioner från 
hans sida utan endast hans kunskaper i rollen som expert på den nya varumärket.
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4. Empiri
4.1 RESULTAT AV INTERVJU 
MED TED BERGSTRÖM, HEMTEX
Nedanstående resultat baserar sig på en intervju med Ted Bergström som är marknads-
chef på Hemtex. Alla citat och övrig empiri är hämtade från intervjutillfället, 2011-01-03.

4.1.1 Positioneringen 
För att ta fram positionen gjordes ett gediget strategiarbete där det frambringades vad 
Hemtex stod för i nuläget och vad som skulle komma att behöva förändras. Det som 
framgick var ett behov att ompositionera sig som ett mer modernt och modemedvetet 
företag som är innovativa och tillhandahåller nya produkter med en ny design med en 
starkare prisupplevelse. Ted Bergström förklarar att man ska få ett högre värde för peng-
arna. Positionen de ville ta löd; de senaste heminredningstrenderna till ett överraskande 
bra pris. Han menar vidare att Hemtex ville inta en egen position på marknaden och vill 
därför inte nämna några andra företag som Hemtex vill närma sig. Han förklarar att 
Hemtex trots allt är det enda företaget i Sverige som bara har fokus på hemtextil. 

4.1.2 Varumärkesplattformen
Visionen, affärsidén och värden
Beslutet att genomföra förändringen var till största del en ledningsfråga. Underlaget för 
varumärkesplattformen grundas på en gedigen undersökning som genomfördes hos den 
egna kundgruppen i den inledande fasen av varumärkesarbetet. Den vision som Hemtex 
nya varumärke arbetat efter lyder: ”Inspiration och förnyelse till alla hem”. Ted Bergström 
talade också om tre värdeord som legat till grunden för jobbet med det nya Hemtex; krea-
tivitet, kvalitet och kunskap. Innan förändringen hade företaget problem med just kun-
dernas emotionella associationer till Hemtex. Trots att kunder besökte butiken fanns där 
en avsaknad av gemenskap. Ordet kvalitet var dock starkt förknippat till varumärket. En-
ligt Ted Bergström visade även undersökningen de gjort att kvalitet var någonting som 
Hemtex redan associerades med sedan tidigare. Ordet kunskap fanns också med men be-
hövdes förbättras då det försvunnit något ur butiksledet. Ordet kreativitet var det som 
Hemtex behövde arbeta mest med, att förnya sig och att bli mer innovativa. Hemtex nya 
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affärsidé formulerades; ”Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalité och 
service till ett överraskande bra pris.”

Varumärkets personlighet och karaktär
Ted beskriver Hemtex som en medveten och ny#ken kvinna som är ung till sinnet. Hon 
är mån och intresserad av sitt hem och följer med i trenderna utan att vara den som direkt 
går i ledet för att sätta dem. Hon är modemedveten och ny#ken på nya saker och ganska 
kvalitetsmedveten. Hon får gärna ha barn.

Primär målgrupp
Hemtex initiella målgrupp präglades av egenskaper där trygghet och tradition värdesattes. 
Önskan infann sig dock att för$ytta sig mer mot en målgrupp där de utmärkande dragen 
var förändringsbenägenhet och ny#kenhet och där man söker varumärken som speglar 
deras personlighet. Det man förknippade som en typisk Hemtexkund var en ganska tradi-
tionell äldre dam medan man mer ville nå en mentalt yngre person i trettiofemårsåldern. 
Vad Ted Bergström poängterade var det faktum att det inte rörde sig om en föryngring 
utan snarare att den nya målgruppen ägde en mentalt yngre attityd. De skulle vara perso-
ner med en högre grad av modemedvetenhet och en fallenhet att spendera mer pengar på 
heminredning. Denna målgrupp är den som är överrepresenterade hos alla starka detalj-
handelsföretag och var även önskvärd för Hemtex. Skulle denna målgrupp vara överrepre-
senterad hos Hemtex skulle även de andra målgrupperna följa med. Tilltalar man däremot 
inte denna målgrupp ligger man istället efter hos alla. 

Det Ted Bergström dock understryker var att det aldrig handlade om att strypa den gamla 
målgruppen utan snarare om att addera en ny målgrupp utan att tappa den gamla. Ted 
Bergström menade att de äldre trots allt var Hemtex trognaste kunder i dag och agerar 
också som en köpstark grupp. Kvinnor ansågs som en prioriterad målgrupp även om män 
naturligtvis var välkomna. 

Visuell identitet
Ted Bergström berättade att den visuella identitet som Hemtex innehade inte kunde leva 
upp till den position som de ville ha och därför krävdes det en aktion att ta fram nya ut-
tryck för den visuella identitetens alla beståndsdelar. Missionen ”passion för textil” skulle 
istället genomsyra det visuella. Denna mission verkade som kärnan i allt Hemtex gör och 
därför skulle detta vara mer märkbart. 
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Textilen blev därför framträdande i den visuella identiteten. Logotypen #ck också ett mo-
dernt uttryck och det faktum att färgerna #ck användas fritt underströk en tanke av stän-
dig förändring. Den slogan som företaget tog är dock någonting som Ted inte anser främ-
ja arbetet att föra fram varumärket på ett bra sätt då den inte tillför någonting nytt till 
sammanhanget. Vad han dock poängterar är att man måste titta på den visuella identite-
ten som helhet då alla delar tillsammans skapar den bild Hemtex ämnar kommunicera. 

4.2 RESULTAT AV INTERVJU MED NINA GRANATH 
OCH PER CARLSSON, STOCKHOLM DESIGN LAB
Nedanstående resultat baserar sig på en intervju med Nina Granath och Per Carlsson som 
är gra#ska formgivare på designbyrån Stockholm Design Lab. Alla citat och övrig empiri 
är hämtade från intervjutillfället, 2010-12-30.

4.2.1 Arvet från Hemtex 
När Stockholm Design Lab inledde sitt samarbete med Hemtex beskriver Nina Granath 
deras situation som ett vinna eller försvinna-läge där grundtanken var att antingen satsa 
ordentligt eller att lägga ner. Hemtex drev inte in de pengar som behövdes och det stora 
målet var nu att få försäljningen att gå med vinst igen. Nina Granath berättar sedan att 
Hemtex hade fått problem med trovärdigheten då de ständigt hade realisationer och sökte 
därför distansera sig från detta. Kunderna handlade inte på ordinarie pris längre utan in-
väntade ständigt realisationer vilket var något som blev utgångspunkten för att förändra 
Hemtex i grunden.

Nina förklarar att sortimentet under denna tid spretade väldigt mycket med allt från tvål-
koppar till bäddset utan att det egentligen fanns någon vision eller plan bakom det. Den 
gamla visuella identiteten ansågs som svag med sin röda platta med vita text som enligt 
Per tenderade att höra till vanligheten hos många företag, som till exempel Lindex. Röd, 
vit och grå hörde till deras basfärger och Clarendon användes som standardtypsnitt.

4.2.2 Arbetet inleds
Stockholm Design Labs arbete med Hemtex nya visuella identitet inleddes initialt då 
Tomas Eriksson, delägare i byrån, arbetat som ett bollplank på styrelsenivå för den nya 
varumärkesplattformen. När det var dags för utformningen av den nya visuella identiteten 
kopplades bland annat de gra#ska formgivarna Nina Granath och Per Carlsson in.  

36



Arbetet inleddes med att ta fram värdeord som det visuella skulle genomsyras av, med 
andra ord vilken designdirektion de skulle ha och när det gällde positionering menade Per 
Carlsson att det inte handlade om någon stor för$yttning av positionen på marknaden. 
Orden kreativitet, kvalitet och kunskap togs fram som nyckelord med ett övergripande 
tema som de valde att kalla ”passion för textil”. Hemtex beslutade sig för att fokusera sitt 
sortiment till tyg och textil. Efter detta inleddes arbetet med de olika delarna av den visu-
ella identiteten.

4.2.3 Den nya visuella identiteten
Den nya visuella identiteten skulle framförallt hjälpa företaget att bredda sin målgrupp 
och nu fånga upp kunder med en mentalt yngre attityd. Då de också hade problem med 
trovärdigheten efter realisationer behövdes också denna byggas upp. Per Carlsson berättar 
att frekvensen på inköpen behövde ökas och bli $er.

Namnet Hemtex valdes att behållas då det enligt Nina Granath utförts en undersökning 
som visade på en 90 till 95 procentig varumärkeskännedom hos konsumenterna. Därför 
fattades ett beslut att istället för att skrota namnet skulle det laddas med nya värden. 
Namnet var praktiskt taget det enda dom valde att behålla av den gamla visuella identite-
ten.

Att förändra logotypen sågs som en självklarhet. Nina Granath pratar om logotypens 
egenskap som identitensbärare och eftersom förändringen kring varumärket var så stor var 
logotypens nya utseende en tydlig signal på förändring som var nödvändig Den gamla 
logotypen matchade inte den nya målgrupp företaget ville attrahera och kändes inte tids-
enlig. Per Carlsson instämde i att den nya logotypen skulle signalera ett nytt Hemtex. 
Logotypen kom att bli en kombination mellan transparenta #nrandiga linjer mot tjockare 
som tillsammans överlappar varandra. Nina Granath och Per Carlsson berättar att detta 
skulle återkoppla till trådar, väv och struktur. Tygkänslan skulle vara i tydligt förbindelse 
till logotypen. Ett starkt gra#skt uttryck, enligt Per Carlsson, som återkopplades till verk-
samheten. 

Designbyrån lät logotypen vara väldigt rörlig och föränderlig. Den skulle få vara lite lek-
full och växa fram. Detta manifesterades dels med avsaknaden av några större färgrestrik-
tioner. Logotypen skulle få anta olika färger där butikerna själva får större valfrihet. Nina 

37



menade att loggan skulle vara samspelt med bildspråket. Sålde Hemtex gröna kuddar 
kanske även logotypen skulle kunna få vara rosa och grön. Att man alltså kunde plocka 
upp färger från bilder istället för att låta loggan stå som ett eget rött utropstecken. Per 
Carlsson berättade att han gillade hur logotypen kändes när den var klar. Det var unik och 
skulle man gå i ett varuhus skulle man inte ta miste på Hemtex nya logotyp och någon 
annan. Detta ansåg han att den gamla logotypen gjorde då den lätt hade kunnat misstas 
för Lindex till exempel, då båda delade en röd platta med vit text vilket Nina Granath höll 
med om.

Valet av typsnitt utgick från viljan att skapa någon slags ordning. Eftersom att logotypen 
var av ett mer fritt gra#skt språk och mer lekfullt skulle typsnittet bringa ordning. Den 
skulle stå i kontrast till logotypen. Per Carlsson berättade också att nya siffror konstruera-
des som skulle kopplas till logotypen. Sanserifen Helvetica var utgångspunkten i valet av 
typsnitt. Per Carlsson poängterade dock att Helvetica kan anses som lite anonym och va-
let föll därför på New Rail som är ett gammalt skyltsystems-typsnitt för det engelska tåg-
väsendet. Detta typsnitt påminde om Helvetica men ägde ett lite mer eget uttryck. De 
valde sedan av praktiska skäl att låta rita om typsnittet så att Hemtex #ck en egen version 
kallad Hemtex. Siffrorna och tvättsymboler lades sedan in. Nina Granath håller med om 
sanserifens överlägsenhet när det kommer till tydlighet. Hon berättar att det på grund av 
den nya visuella identitetens alla applikationer, som prislappar och liknande, krävdes ord-
ning och reda och ett städat uttryck.

Hanteringen av typogra#n värdesattes även i förändringen. Hemtex egna in-house avdel-
ning #ck därför en mindre utbildning i typogra#hantering och hur typogra#n skulle sättas 
vid tillverkning av annonser och förpackningar. Per Carlsson berättar att de gärna ville ha 
typsnittet i fasta format så att Hemtex själva inte skulle behöva fundera så mycket på det. 
Fem olika typsnittsstorlekar sattes av Stockholm Design Lab vilka skulle räcka till ända-
målet. 

Sex grundfärger var utgångspunkten i den nya visuella identiteten. Sen kunde dessa sex 
blandas och mixas till $er färger. Någon större begränsning ansågs inte behövas då logo-
typen var så unik och därför skulle också verktygen kunna vara unika, berättar Per Carls-
son. Färgvalet kom från värdeordet kreativitet. Nina Granath menar att vill man förändra 
sin inredning ska man också kunna gå till ett ställe där man kan hitta inspiration. Är ett 
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företag statiskt blir det också ganska tråkigt. Detta skapade dock på en del oroligheter hos 
Hemtex medarbetare. Per Carlsson berättar att de ibland kan få mail där de anställda vill 
dubbelkolla om färgkombinationerna fungerar. Per Carlsson menar dock att så länge kon-
trasten är tillräcklig så att logotypen syns är det fritt fram för kreativitet. Per Carlsson ut-
tryckte även en problematik i att välja färger då det är någonting som människor har per-
sonliga åsikter om. Nina Granath instämmer och ger ett exempel på hur en kund avfärda-
de färgen gult med kommentaren ”Gult är fult” vilket gjorde att färgen gult inte gick att 
använda.  

Även denna idé att släppa färgerna fria ansåg Nina Granath och Per Carlsson som ett nytt 
grepp. De poängterar själva fördelarna med att vara konsekvent i färganvändandet men de 
själva och byrån ansåg att det som var av största vikt var att Hemtex skulle inspirera och 
visa att det händer nya saker i företaget.

Hemtex nya slogan; ”Sveriges mjuksate butik” skapades inte av Stockholm Design Lab. 
Nina Granath och Per Carlsson berättar att de heller inte var speciellt förtjusta i den. Det 
fanns en bild av att den förstör för varumärket då det på något vis tog över. Per Carlsson 
menar att Hemtex slogan ligger i skuggan av logotypen som egentligen skulle klara sig 
själv. Troligtvis skapades denna slogan i ett tidigare skede och #ck sedan ligga kvar och 
grundar sig i att ta avstånd från prydnadssaker och andra hårda produkter. Nina Granath 
tror är att Hemtex slogan fungerar begränsande och att den krockar lite med vad design-
byrån tagit fram. Pär instämmer och berättar vidare att man naturligtvis kämpar för vad 
man tror på men att det ibland #nns andra som slutligen måste få bestämma vilken kom-
munikation de vill ha. Och då kan man bli tvungen att köra på den linjen.

4.2.4 Förändringsarbetet
Planen fanns att förändra den gamla Hemtex till det nya så snabbt som möjligt. Nina 
Granath anser att en snabb förändring över en natt är att föredra. Per Carlsson håller med 
och menar att det vid en utformning av en ny pro#l är lättare om den implementeras så 
snabbt som möjligt då den blir lättare att uppfatta på den viset. De $esta av Hemtex skyl-
tar sattes upp över en natt, dock verkar den allmänna meningen #nnas i företaget att det 
inte riktigt skett snabbt nog. De talar båda om en uppfattning hos kunden som förväntar 
sig ett nytt Hemtex på alla plan då de förändrat sig visuellt. Ny skylt skulle också innebära 
nytt innehåll i butiken och liknande och detta är svårt att åstadkomma på kort tid. På 
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grund av produktionstid släpar sortimentet efter vilket gör att den fulla effekten av för-
ändringen ännu inte har trätt i kraft.

4.3 RESULTAT AV INTERVJUER MED 
RESPONDENTER UR MÅLGRUPPEN

4.3.1 Varumärket Hemtex
Det som de $esta associerade med Hemtex vad de ständiga realisationerna samt textilier 
så som kuddar täcken och lakan och det var endast ett fåtal som nämnde inredningspro-
dukter så som lyktor och liknande. När det gällde att associera Hemtex med ett annat fö-
retag så var det många som tog en lång tid för att tänka då de $esta ansåg att Hemtex 
stod ensamt och inte hade några direkta företag att associera med. De få som kunde för-
knippa Hemtex med något annat företag än sig självt tyckte att Hemtex låg nära Åhléns. 
Av både de som tyckte att Hemtex tilltalade dem och de som inte tyckte det så var det 
övervägande många som ändå kunde tänka sig att gå dit för köp av textilier.

Ja, alltså det beror på vad jag är ute efter. Men säg att jag skulle köpa lakan och sånt 
där, så tycker jag att det verkar som att de har ganska mycket olika roliga grejer.   

När respondenterna #ck försöka beskriva den gamla visuella identiteten med tre ord så 
kom dessa ord upp: röd, Dalarna, Svensk, mellanting i pris, hem, bra priser, mjuk, kvalitet, 
tydlig, stilren, iögonfallande, oproffsig, tråkig, tillintetsägande, enkel, billig, rörig. När det 
gällde den nya visuella identiteten för Hemtex så blev orden: färgglad, märklig, stilren, 
mindre rörig, billig, snygg, kvalitet, modern, $ashig, nytänkande, rörig, kall, onaturlig, 
hård, stel, grötig.

Många uttryckte att de föredrog den gamla visuella identiteten då denna kändes trygg och 
tydlig. Den röda plattan beskrevs som en igenkänningsfaktor vilken för dem skapade vär-
de. De uttryckte även att den nya visuella identiteten inte kändes som Hemtex utan blev 
något de inte kunde skapa någon relation till.

Orden som kom upp i samband med de två olika visuella identiteterna var i stor utsträck-
ning sammankopplade med huruvida respondenten var positivt eller negativt inställd till 
den visuella identiteten.
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Målgrupp
De $esta ansåg att Hemtex försökte inrikta sig mot en yngre målgrupp. De uttryckte att 
den nya visuella identiteten kändes mer ungdomlig och modern. Ett fåtal trodde att det 
även riktades till barnfamiljer och även ungdomar som $yttar in i sitt första hem. Ett fåtal 
funderar även kring om det kan vara för att attrahera män med hjälp av den hårda layou-
ten.

Kan det vara mer att man kanske vill gå ner lite i åldrarna. Det känns lite som att 
min mamma och min mormor, farmor har varit och handlat mycket på Hemtex när 
det har varit till julklapparna, att man har fått mycket grejer därifrån. Kan det kan-
ske vara så att de försöker förnya sig lite och vara lite mer ungdomlig. Den här känns 
ju lite mer modern och lite fräckare än den andra. Så att de kanske vill ha en lite yng-
re målgrupp än vad de har haft. 

En del funderade även kring hur den åldersmässigt äldre målgruppen reagerar på den nya 
visuella identiteten då de kanske funderar var det gamla Hemtex har tagit vägen. De $esta 
ansåg, oavsett ålder, att de själva även ingår i den målgrupp som Hemtex vill nå. De som 
var mycket negativt inställda till den nya visuella identiteten var också dem som inte ansåg 
att de var en del av målgruppen då de inte alls tilltalades av designen. 

4.3.2 Visuell identitet
Namn
När respondenterna tillfrågades om själva namnet Hemtex så var det många som snabbt 
gjorde kopplingen till hemtextil. Det kändes som att det var logiskt även om de inte hade 
re$ekterat över det tidigare. De som inte associerade till just hemtextilier gav förslag som 
produkter för hemmet och heminredning. Alla ansåg att Hemtex var ett bra namn då det 
visade vad som såldes i butiken. 

Ja men jag tycker det, vi säg att jag, jag tycke att det står för om liksom, ja, om jag 
tänker att det står för Hemtextilier och de har ju det så att, då tycker jag att det fun-
kar.

Hemtex. Jo men det är väl ett namn som håller utifrån att det är det de säljer. Det är 
väldigt tydligt på det sättet.

De $esta av respondenterna ansåg att Hemtex inte skulle tjäna på ett namnbyte då det 
hade hög igenkänningsfaktor. De ansåg att de skulle upplevas som en helt nytt varumärke 
som inte skulle ha någon koppling till Hemtex. Ett fåtal ansåg dock att ett namnbyte 
skulle kunna bidra till en nystart och att det hade varit spännande med ett nytt namn. Det 
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hade kunnat hjälpa till att sudda ut bilden av gamla Hemtex för de som var negativt in-
ställda till gamla Hemtex. 

Logotyp
De $esta av respondenterna var positivt inställda till logotypen. De ansåg att den var mo-
dern, rolig och nytänkande. Ett fåtal ansåg att den inte tilltalade dem och att den var kall. 
En del ansåg att den var bättre när den var i färgkombinationer då den blev lite mer in-
tressant och  mindre stel då. De kunde även se en funktion med att ha en logotyp med 
olika färger. 

 Jag tycker nog att den är ganska användbar egentligen. För i och med att man byter 
färger kan man ju förmedla olika saker. Alltså om man tänker på typ julen, så kan 
man byta till lite mer julfärger och sommar, mer sommarfärger. Eller om man typ har 
en kollektion som präglas av en färg. 

Nästan alla ansåg att det var en bra sak att logotypen kunde kombineras med olika färger 
då de ansåg att det kunde signalera olika saker och framförallt attrahera många $er män-
niskor, eftersom olika människor föredrar olika färger. Dock var många mer negativt in-
ställda till de färgkombinationer de själva ogillade.

Huruvida den nya logtypen passade ihop med den bild som respondenten hade av Hem-
tex så svarade många att den inte gjorde det. Det var några som påpekade att den dock är 
sammankopplad med det gamla varumärket och att detta kan komma att ändras. Andra 
menade på att det inte gjorde så mycket att den inte stämde överens då det ändå var rätt 
spännande med den nya logotypen. Då logotypen i de $esta fall uppfattades som hård så 
gick detta emot den mjuka känsla de hade för gamla Hemtex vilket förstärkte glappet 
mellan det nya och det gamla. 

Om logotypen skulle vara ett annat sorts företag ansåg de $esta att det skulle handla om 
IT eller datorer. En del tyckte att det kunde handla om klädbutiker eller någon form av 
designföretag. Andra förslag som kom upp var restaurang och byggföretag. De $esta ansåg 
även att logotypen stod för hög kvalitet. Många associerade de tunna strecken i logotypen 
med trådar och tyger även om detta var något de inte hade re$ekterat över tidigare. Andra 
förslag var tvättställ eller synundersökning. 

Det är väl någon sömnad eller baksida av tyger liksom som jag tänker. Om man ser 
baksidan av kläder liksom, eller hur tyget ser ut liksom.
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Typogra!
När det gällde typogra#n handlade det mest om den sammantagna känslan av det som 
visades upp. Respondenterna #ck se exempel på de två olika typsnitt som används samt ett 
exempel på de skyltar som #nns i butiken vilket visade samspelet mellan de två typsnitten. 
Många reagerade på sättet att skriva siffror då de ansåg att de kunde vara svårt för äldre 
att läsa när hälften av siffran bestod av tunna streck. De $esta påpekade dock att de själva 
inte hade problem att läsa. 

Jag har inga problem med det här. Eller det kanske skulle vara för äldre personer, om 
man inte ser riktigt om man inte ser vad det är för siffror där.

Det uttrycktes en oro för att man på långt håll inte skulle kunna läsa tillexempel siffran 
nio på långt håll då de tunna strecken skulle kunna $yta ut och istället se ut som nollor. 
Detta, trodde en del, skulle kunna göra så att folk kände sig vilseledda då 799 kunde se ut 
som 700 eller 7:00. Andra ansåg att det var logiskt att siffrorna följde samma struktur som 
logotypen och även att de var roliga, coola och strukturerade. Typsnittet New Rail tyckte 
de $esta fungerade bra och var lätt att läsa och det var endast siffrorna som skapade an-
tingen förvirring eller uppmuntran. 

Färg
I samtalet kring färger var det mycket personliga åsikter som kom fram. Respondenterna 
visste direkt vilka färger de föredrog och inte och beroende på dessa färger framhölls vissa 
kombinationer. Åsikterna om vilka som passade ihop gick vida isär och alla hade mycket 
bestämda åsikter. Ett fåtal tyckte dock att alla var bra. En del uttryckte sig positivt om 
antalet färger då de ansåg att de #ck utrymme att välja och blanda fritt.

Jag tänker att man kan vara lite mer ombytlig och liksom inte är så statiskt och det 
tror jag är bara positivt att man leker lite med färger. För det gra!ska är ju likadant 
oavsett vilka färger man använder. Jag tror att det är väldigt positivt att man kan 
laborera med färgerna så att det inte blir så tråkigt.

Det fanns även en åsikt om att logotypen tappade sin stil i och med de olika färgkombi-
nationerna då den kändes mer stilren i bara svart och vitt eller att valet av färger var trå-
kigt. Där fanns det dock många $er som ansåg att det var spännande och roligare med $er 
färger. 

I frågan om huruvida det var ett problem att logotypen sattes i olika färger uttryckte en 
del att det ger mer uppmärksamhet då man måste koncentrera sig lite extra. De $esta an-
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såg att det inte var något negativt för logotypen i sig då uttrycket i bokstäverna var starkt 
nog för att kännas igen. 

De $esta trodde att Hemtex ville nå en så stor målgrupp som möjligt med dessa olika 
färgkombinationer då olika människor ska kunna attraheras av färgerna. På så sätt ansåg 
de även att Hemtex skulle kunna hitta nya konsumenter. Andra ansåg att de ville vara 
djärva och stå ut för att undvika att gå under. Det uttrycktes även tankar kring hur olika 
produkter skulle kunna avspeglas i färgvalet. Även att Hemtex ska kunna vara mindre sta-
tisk och kunna variera sig mer i sina gra#ska uttryck. 

Slogan 
Hemtex slogan ”Sveriges mjukaste butik” associerade de $esta med det sortiment de kan 
hitta på Hemtex. Detta innefattade kuddar, täcken och andra mjuka saker som de för-
knippade med det de kan köpa på Hemtex så som mjuka och sköna saker man kan ligga 
på. Andra kände att det handlade om en mjuk och mysig miljö som Hemtex ville skapa i 
sina butiker och en del funderade även kring huruvida personalen var mjuka i sitt beteen-
de. En del hade även uppfattat att Hemtex vill pro#lera sig på ett nytt sätt och på så sätt 
visa sitt nya sortimentkoncept och tycker att denna slogan fungerar bra då den symbolise-
rar allt som man förknippar med Hemtex. 

Jo men jag tycker att det är bra och då har de har pro!lerat sig, smalnat ner sitt sorti-
ment betydligt. Det tror jag är bra för jag tror att de har bara mjuka varor. De har ju 
haft innelampor och lyktor. Men då vet man ju vad man får. Går man dit och ska 
köpa mjuka varor, ja då !nns de där.

När de sedan #ck re$ektera över hur Hemtex slogan fungerar tillsammans med resten av 
den visuella identiteten ansåg de $esta att det kändes motsägelsefullt då ”Sveriges mjukas-
te butik” kändes mjukt och resten av pro#len var hård. Att texten och layouten kändes 
hård och att det skapade kontrast med ordet ”mjukaste”. En del ansåg dock att detta kan 
vara en vanesak som kommer att landa efter ett tag. Det fanns dock även de som ansåg att 
färgerna i den nya visuella identiteten gjorde att den kändes mjuk vilken gjorde att Hem-
tex slogan kändes logisk i samband med den visuella identiteten. 

Ja, det tycker jag väl. För att det känns ju som om att den är ju, jag tycker att det här 
nya känns ju mjukare än det gamla då det har massor av olika färger och du kan 
blanda och det känns lite mera i.. Det känns som om det hör ihop lite med det här nya 
liksom. 
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 Många ansåg alltså att ”Sveriges mjukaste butik” som slogan kändes logiskt tillsammans 
med den bild de har av Hemtex men att den blir förvirrande tillsammans med resten av 
den visuella identiteten. Det uttrycktes även att Hemtex slogan skulle passa ihop med den 
gamla visuella identiteten. 

Som helhetsintryck ansåg ett fåtal att den var roligare och spännande, snygg och modern. 
De uttrycker dock samtidigt en liten reservation för att de behöver tid att vänja sig eller 
att den gamla känns tryggare. 

Egentligen tycker jag nog faktiskt att den är ganska snygg. Men, den får nog växa in 
lite.

De ansåg att Hemtex har försökt stå ut i mängden på ett positivt sätt. De anser att den 
känns mer modern än den gamla visuella identiteten och tyder på ett nytänkande.

Nej men det är väl att jag tycker att det är snyggt och att jag tycker att det är kul att 
de vågar sticka ut lite grand för jag tror att man måste göra det i dagens läge. De lig-
ger ju ofta i stora centrum och där !nns det ju hur mycket att välja på som helst. Men 
jag tror att de sticker ut på ett bra sätt. 

De som var mer negativt inställda ansåg att den visuell identiteten kunde vara hård, för-
virrande, rörigt och svårt att urskilja saker. En del ansåg dock att förändringen upplevs 
som positiv trots ett förvirrat intryck. En oro för den äldre målgruppen uttrycktes då de 
ansåg att den kunde förloras av den nya visuella identiteten. Ett fåtal ansåg att Hemtex 
helt enkelt skulle gå tillbaka till den gamla visuella identiteten och helt och hållet ta bort 
det nya uttrycket. 

4.3.3 Förändring
En övervägande del av respondenterna hade inte märk någon förändring av Hemtex och 
blev förvånade när den nya visuella identiteten visades upp. En del påmindes när de såg 
den nya visuella identiteten och kunde erinra sig om att de hade sett den förut och en del 
kom ihåg att de hade försökt ta bort realisationerna. En av respondenterna hade uppfattat 
att logotypen hade förändrats och en annan hade uppfattat att det hade införts ett annat 
sortiment som endast bestod av textilier och båda dessa två ansåg att Hemtex hade gjort 
ett försök till att få en klarare och mer strukturerad inriktning. 

Jo visst, man kanske kan ha sett på reklam och så men inte så att jag direkt ser en för-
ändring.
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Ja, jag har ju sett reklamen på tv, att de har en ny logga. Och som jag sa har jag tyckt 
att jag upplevt affärerna lite mer annorlunda.

Vid frågan om huruvida förändringen av Hemtex visuell identitet var till det bättre eller 
till det sämre så var det något blandande svar. De som tyckte att förändringen var till det 
sämre ansåg att den förra visuella identiteten var tydligare, hade större igenkänningsfaktor 
och stod ut mer. En del av dessa ansåg dock att denna kunde uppfattas som tråkig men i 
dessa fall var igenkänningsfaktorn mer betydelsefull. Andra ansåg att den gamla symboli-
serade mjukhet och hem. De som ansåg att den nya visuella identiteten var bättre ansåg 
att den var spännande, var mer professionell och var mer modern vilket tilltalade dem.

Enligt mina första intryck och mina ögon så upplever jag det där som rörigt, stelt och 
det där som lite mer mjukt och hem, om man tänker på vad de säljer för någonting så 
skulle jag inte ta den nya loggan.

Ja, jag tycker loggan är snygg och jag tycker att man får en känsla av kvalitet, att det 
ser lite modernt ut och att de tänker lite nytt. 

Vid frågan om huruvida det var bra att Hemtex valde att ha kvar sitt namn, trots alla and-
ra förändringar av identiteten, svarade de $esta att det var bra att de behöll namnet Hem-
tex. Många ansåg att det var bra för igenkänning och vissa menade att med ett nytt namn 
så skulle det bli en helt ny affär som inte hade någon sammankoppling med Hemtex. 

Om de både byter sin logga och byter namn så kan kanske folk undra vart Hemtex tog 
vägen, då blir det som en helt ny butik. Och det är ju frågan om det är så bra. 

Nej det tror jag skulle vara dåligt. Det är ju deras logga, deras identitet. Då kan de ju 
lika gärna starta en helt ny affär.

Respondenterna frågades om varför de trodde att Hemtex har genomgått denna föränd-
ring och de $esta trodde att det handlade om att nå en ny målgrupp och samtidigt bli mer 
moderna. En av respondenterna trodde att det hade att göra med det faktum att Hemtex 
har bytt VD två gånger på kort tid och att det därför handlar om någon form av omstruk-
tureringar i företaget. En del trodde även att Hemtex ville visa att de inte längre bara säl-
jer billiga reaprodukter utan även har bra kvalitet. Andra menar också att det kan handla 
om att Hemtex vill förändra den uppfattning som kunden har om butiken. 
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Slutligen #ck respondenterna svara på om de är mer positivt eller negativt inställda till 
Hemtex i och med förändringen. Här menar de $esta att de var positivt inställda men 
föredrog ändå den gamla visuella identiteten, då denna är trygg och invan medan andra 
helt enkelt föredrog den nya designen. Ett fåtal var helt negativt inställda och förkastade 
den helt. 
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5. Analys
5.1 VARUMÄRKET HEMTEX
Stockholm Design Lab beskriver att Hemtex hade fått problem med trovärdigheten då de 
ständigt hade realisationer och kunderna handlade inte längre på ordinarie pris utan in-
väntade ständigt realisationer. Hemtex sökte därför att distansera sig från detta vilket där-
för var något som blev en utgångspunkt för att förändra sig i grunden. Associationen med 
realisationer är något som många av respondenterna kopplade till Hemtex vilket kan tyda 
på att Hemtex har gjort en korrekt analys av den situation de var i och uppfattat ett behov 
av en ompositionering. Det tyder även på att både Hemtex och respondenterna har iden-
ti#erat en negativ association till Hemtex varumärke vilket kan skada dess varumärkeska-
pital (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005: 188).

Ted Bergström beskriver att arbetet inleddes med ett formulerande av en varumär-
kesplattform som skulle ligga till grunden för förändringsarbetet. Ett gediget strategiarbe-
te utfördes med undersökningar genomförda hos den egna kundgruppen som #ck bidra 
till det slutgiltiga resultatet. Plattformen bestod av vision, affärsidé, värdeord, en ny per-
sonlighet och ett de#nierande av en ny målgrupp samt en ny visuell identitet. Denna 
plattform fungerade därför som ett planeringsintrument för Hemtex vilket kan motverka 
att kommunikationsarbetet blir lösryckt eller ej förankrat i verksamheten. I detta fall har 
Hemtex arbetat efter Mårtenssons teori rörande varumärkesplattformen (Mårtensson, 
2009: 105). Plattformen som togs fram användes sedan i arbetet hos både Hemtex och 
Stockholm Design Lab och båda kunde intyga att de är nöjda med arbetet och resultatet 
vilket kan antyda att de varit tillfredsställda med de direktioner som plattformen gett 
dem. Detta tyder på att Hemtex arbete med att ompositionera sig borde ge dem den mål-
grupp och den position de önskar. 

5.1.1 Positionering
Genom den undersökning Hemtex gjorde kunde de utläsa var Hemtex stod och vilka för-
ändringar som behövde göras. Ted Bergström menar att det fanns ett behov av att ompo-
sitionera sig som ett mer modemedvetet och modernt företag och samtidigt gå upp något 
i pris. Detta var de associationer som tillsammans skulle skapa en stark och distinkt taktisk 
position (Mårtensson: 87ff). Han menar vidare att Hemtex ville inta en egen position på 
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marknaden då värdet ligger i att försöka skapa en unik position för det egna varumärket i 
kundernas medvetande, vilket enligt Melin är något att eftersträva vid ett positionerings-
arbete (Melin, 1999: 234). Ted Bergström menar vidare att Hemtex är unika då de är det 
enda företagen som endast fokuserar på Hemtextil, vilket kan tyda på att de har försökt 
skapa differentieringspunkter för Hemtex varumärke för att se var de skiljer sig från andra 
varumärken och det visar även att Hemtex verkar äga en uppfattning om vad det är som 
gör varumärket unikt (Mårtensson, 2009: 84). Respondenterna uppfattade att Hemtex nu 
framstår som mer modernt och står för hög kvalitet efter förändringen vilket kan visa på 
en förståelse för den nya positionen. Att de däremot inte ansåg att det Hemtex som de 
känner till passar att vara ett modernt och modemedvetet varumärke kan antyda att Hem-
tex fortfarande är sammankopplat med den tidigare positioneringen. Det kan alltså betyda 
att respondenternas syn på gamla Hemtex kommer i kon$ikt med det som Hemtex nu 
vill ompositionera sig som. 

5.1.2 Visionen, affärsidé och värden
Hemtex har tagit fram en vision som lyder; ”Inspiration och förnyelse till alla hem”. Detta 
kan ses som den idealiserade bild som hela verksamheten skulle sträva efter. Den affärsidé 
som formulerades talade om vad Hemtex hade för uppgift som företag. Den lyder ”Hem-
tex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalité och service till ett överraskande 
bra pris” och visar på det sätt de ska differentiera sig mot deras konkurrenter (Mårtensson, 
2009: 109ff). Slutligen togs även tre värdeord fram vilkas värde betonades hos både Ted 
Bergström och Stockholm Design Lab. Dessa ord kom att lyda; ”Kvalitet, kreativitet och 
kunskap” och var de ord som valdes för att sammanfatta Hemtex nya varumärke. Kvalitet 
var ett värdeord som existerat i Hemtex tidigare varumärke och därför var det, enligt Ted 
Bergström, bara en fråga om att förvalta adjektivet. De resterande två var de som krävde 
större åtgärder där kreativitet var det som behövde arbetas med mest. Hemtex använder 
ordet inspiration i visionen, vilket skulle kunna kopplas till ordet kreativitet. Vidare an-
vänds ordet igen i affärsidé tillsammans med kvalitet och tillslut service som även skulle 
kunna kopplas samman med kunskap. Detta kan visa på att Hemtex har jobbat med att 
betona två av sina tre värdeord lite mer och försökt ladda varumärket med dessa.

Enligt Stockholm Design Lab sammanfattades värdeorden i ett övergripande tema kallat 
”Passion för textil”, vilket Ted Bergström benämnde som Hemtex mission. Under inter-
vjuerna med respondenter ur målgruppen framkom det tydliga associationer till textilier 
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när de talade om Hemtex. Detta indikerar att målgruppen uppfattat det mest centrala i 
Hemtex varumärke och att Hemtex har behållit de associationer de ville. Vidare nämndes 
ordet kvalitet återkommande då varumärket beskrivdes av respondenterna, både gällande 
det gamla och det nya varumärket. Hemtex visar därför tecken på att ha behållit värdeor-
det kvalitet som de utsatte att göra. Orden kunskap och kreativitet eller liknande fram-
kom inte lika tydligt under intervjuerna och man kan därför anta att detta inte är lika 
etablerade värdeord hos målgruppen. 

5.1.3 Varumärkets personlighet och karaktär
När Ted Bergström skulle beskriva Hemtex som en person förklarade han det som en 
medveten och ny#ken kvinna som är ung till sinnet. Hon är även mån och intresserad av 
sitt hem och följer med i trender utan att vara trendsättande. Hon är medveten om mode 
och kvalitet och är ny#ken på nya saker. På detta sätt beskriver Ted Bergström Hemtex 
enligt Aakers teorier om märkespersonligheter och detta kan fungera som ett verktyg för 
att nå målgruppen. Det är även fördelaktigt för Hemtex att kunna skapa en personlighet 
kring sitt varumärke som hjälper dem att särskilja sig (Aaker, 2002: 141). Detta tyder på 
att Hemtex har varit medvetna om vikten av varumärkets personlighet och vilka fördelar 
det har i varumärkesarbetet. 

5.1.4 Primär målgrupp
Det var Hemtex önskan att för$ytta sig från en målgrupp som värdesatte trygghet och 
tradition mot en mer förändringsbenägen, ny#ken samt mentalt yngre målgrupp. Denna 
formulering är viktigt då den hjälper Hemtex att förstå vilket värde som ska skapas för 
den önskade målgruppen (Mårtensson, 2009: 116). Ted Bergström betonade dock att det 
aldrig handlade om att göra sig av med den be#ntliga målgruppen utan snarare om att 
addera en ny. Man kan därför anta att det nya varumärket skulle attrahera både den be-
#ntliga samt den nya adderade målgruppen. Detta betyder att Hemtex har en bred mål-
grupp vilket kan innebära svårigheter i att få alla i målgruppen att känna sig träffade av 
det som kommuniceras (Harris & Whalen, 2006: 75). Under intervjuerna med respon-
denter framkom en uppfattning om att Hemtex nu vill nå en åldersmässigt yngre mål-
grupp då de ansåg att Hemtex var mer ungdomligt och modernt, även om de inte kände 
sig tilltalade av designen. Då dessa ord stämmer bra överens med det Ted Bergström ut-
tryckte att de eftersträvar så kan slutsatsen dras att Hemtex har lyckats med att göra mål-
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gruppen medveten om varumärket på ett sätt som de vill (Kotler, Armstrong, Wong & 
Saunders, 2008: 701). Det visade sig även att respondenternas ålder inte var viktig när det 
gällde huruvida de själva kände sig som en del av målgruppen eller inte, vilket styrker Ted 
Bergströms vision om att nå en mentalt yngre målgrupp. Det bör dock tilläggas att det 
fanns respondenter som tidigare ansett sig tillhöra Hemtex målgrupp, vilka Hemtex vill 
behålla, men som nu inte kände sig träffade av det Hemtex försökte kommunicera. Detta 
kan tyda på att Hemtex inte har lyckats rikta sig till hela sin målgrupp utan fokuserat för 
mycket på den nya adderade målgruppen. Vissa respondenter funderade vidare kring ifall 
äldre konsumenter skulle känna sig uteslutna på grund av det det nya, mer moderna va-
rumärket vilket ytterligare kan visa på en tveksamhet till  om de har lyckats behålla den 
be#ntliga målgruppen. 

5.2 HEMTEX VISUELLA IDENTITET

5.2.1 Namn
I förändringen av varumärket valde Hemtex att behålla sitt namn. Diskussionen om 
namnbyte togs men utifrån den undersökning de tidigare gjort påvisades det att Hemtex 
namn hade en mycket hög kännedom hos konsumenten. Detta påpekar både Ted Berg-
ström och Nina Granath och var därför det enda delen av den visuella identitet som be-
hölls i och med förändringen. Det kunde även bekräftas hos respondenterna då de $esta 
uttryckte att ett namnbyte skulle vara negativt för Hemtex eftersom de ansåg att namnet 
hade logiska associationer till hemtextil. Då namnet är företagets viktigaste kännetecken 
så kan det anses fördelaktigt att Hemtex behöll sitt namn i och med den höga igenkän-
ningsfaktorn. Namnet kan även förmedla känslor och stimulera kundens fantasi och efter-
som att hemtextil var det som dök upp i respondenternas huvuden kan man anta att nam-
net Hemtex fungerar på ett förmånligt sätt (Melin, 2006: 88). Det tyder därför på att 
Hemtex har gjort en korrekt bedömning att behålla sitt namn. 

5.2.2 Logotyp
Att förändra logotypen var en självklarhet för Hemtex. Nina Granath på Stockholm De-
sign Lab pratade om att logotypen är identitetsbärande och en ny logotyp var därför nöd-
vändig som en tydlig signal för förändringen av varumärket. Den gamla logotypen ansågs 
föråldrad och passade inte ihop med den nya målgruppen som Hemtex ville attrahera. 
Stockholm Design Lab har hämtat inspiration ur textilmönster då de designade logoty-
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pen, detta för att starkt koppla till den passion för textil som Hemtex har som kärna för 
verksamheten. De förklarar hur de tunna strecken ska återkoppla till trådar väv och struk-
tur och de anser att detta är ett starkt gra#skt uttryck. Även värdeordet kreativitet har fått 
spela stor roll i utformandet av logotypen. Möjligheten att laborera med olika färgkombi-
nationer uttrycker en lekfullhet samt gör logotypen rörlig och föränderlig och Nina Gra-
nath förklarar att logotypen därför kan samspela med bildspråket. Man kan därför säga att 
Stockholm Design Lab har utformat logotypen enligt Bergströms teori kring logotypens 
funktion som visuell spegelbild av företaget (Bergström, 2007: 271). Många av responden-
terna uppfattade kopplingen till tråd och tyg när de tittade på logotypen och de ansåg 
även att logotypen stod för hög kvalitet. Dock framgick det tydligt att de $esta ansåg att 
den var hård samtidigt som de associerade Hemtex med mjuka produkter. Ordet hård går 
inte att hitta igen i Hemtex varumärkesplattform och har heller aldrig varit någonting 
som Stockholm Design Lab har velat skapa. Detta tyder på att det har uppstått ett glapp 
mellan Hemtex identitet och deras image vilket kan orsaka att konsumenten går vidare 
och lämnar varumärket därhän (Nandan, 2005: 270f ). I värsta fall kan detta leda till att 
Hemtex image blir deras identitet, istället för att bara bidra till helheten av varumärket. 
Detta kan i sin tur leda till att Hemtex i slutändan tappar kontrollen över vad de är då 
detta istället ligger i konsumenternas händer (Aaker, 2002: 69f ).

Hemtex logotyp är unik, enligt Per Carlsson. Han anser att den står ut bland andra varu-
märken i jämförelse med den gamla logotypen som var lättare att missta för andra företag. 
Den liknande till exempel Lindex logotyp med en röd platta och vit text. Enligt respon-
denterna tyckte dock många att den gamla logotypen var tydligare än den nya, många 
gånger på grund av den röda plattan. Detta kan beror på att den röda plattan kan vara lät-
tare att identi#era på långt håll då den är bekant för respondenterna (Fredlund, 2005: 18). 
Eksell menar dock att logotypen bör ha ett starkt egenvärde vilket styrker designen av den 
nya logotypen som enligt Per Carlsson särskiljer sig från andra (Eksell, 1999: 62). 

5.2.3 Typografi
Typsnittet som valdes var specialutformat för Hemtex men byggdes på sanserifen New 
Rail, vilket är ett gammalt skyltsystemstypsnitt för det Engelska tågväsendet. Detta typ-
snitt skulle bringa ordning bland det i övrigt lekfulla designspråket och stå i kontrast till 
logotypen. Det används i skyltmaterial för Hemtex vilket är i enlighet med vad Hellmark 
anser vara lämpligt för budskap som ska läsas på långt håll (Helmark, 2004: 27). De nya 
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siffrorna skulle vidare återkoppla till logotypen. Enligt respondenterna var typogra#n en 
fråga som upprörde många. Typsnittet New Rail uppfattades som tydligt och lättläst men 
siffrorna orsakade hög förvirring. Detta gick så långt att de uttryckte en känsla av att bli 
lurad och vilseledd då siffrorna kunde missförstås. Eftersom siffrorna inte uppfattades 
överensstämma med dess kommunikativa syfte, vilken är att delge ett pris korrekt, kan 
man påstå att typogra#n delvis inte samverkar med textens avsikt (Bergström, 2007: 130). 

5.2.4 Färg
Ett stort antal färger togs ut till Hemtex nya visuella identitet. Dessa baserades på sex 
stycken grundfärger som sedan kunde blandas till $er färger. Det #nns därför inget be-
gränsat antal färger eller färgkombinationer. Stockholm Design Lab förklarar att tanken 
bakom detta var att påvisa Hemtex egenskap att inspirera samt indikera att det händer 
nya saker i företaget. Möjligheten till denna fria färghantering skulle återknyta till värde-
ordet kreativitet. Per Carlsson och Nina Granath anser att detta är ett nytt grepp och det 
förhindrar att den visuella identiteten bli statisk och tråkig. Respondenterna uppfattade 
färgerna på ett personligt plan och hade många bestämda åsikter om vilka de föredrog och 
inte. Både Per Carlsson och Nina Granath belyste problematiken med färgval då det är 
något som i princip alla människor har en stark åsikt om. En förklaring till detta kan vara 
färgers förmåga att direkt skapa känslor hos mottagaren (Bereger, 1998: 64ff). Responden-
terna reagerade positivt på möjligheten att kombinera många färger. De ansåg att $er 
människor skulle kunna attraheras av färgalternativen och Hemtex skulle därigenom kun-
na hitta nya konsumenter. Nina Granaths intention att kunna anpassa färgvalet efter 
sammanhanget uppfattades av någon av respondenterna. Andra trodde även att de många 
färgerna kunde göra Hemtex mindre statiskt och bidra till en större variation för Hemtex 
gra#ska uttryck. 

Trots att detta ansågs vara ett nytt grepp för färgsättning mottogs det på ett positivt och 
accepterande sätt av respondenterna. Detta kan bero på att Hemtex färger kan antas vara 
funktionella då de är kommunikativa med ett budskap om kreativitet vilket inte orsakar 
förvirring utan snarare används för att attrahera eller skapar en stämning (Bergström, 
2007: 256). Detta är intressant då det enligt Bergström är vanligare att företag vill knyta 
en speciell färg till sitt varumärke vid utformandet av den visuella identiteten (Ibid: 272)
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5.2.5. Slogan
Under intervjun framkom det att Hemtex slogan ”Sveriges mjukaste butik” inte gjordes av 
Stockholm Design Lab utan av en annan reklambyrå. Både Ted Bergström, Per Carlsson 
och Nina Granath uttryckte att de inte anser att den är speciellt bra. De menar att den är 
begränsade och inte stämmer överens med den visuella identitet som tagits fram. Ted 
Bergström tycker även att den inte främjar arbetet då den inte framför någonting nytt till 
sammanhanget. Respondetenterna tyckte däremot att den stämde bra överens med deras 
bild av Hemtex. De fann en logik i de mjuka sortimentet de förknippade med Hemtex 
och sloganens anspelan på en mjuk butik. I många fall ansåg de att stämde bättre överens 
med Hemtex än den övriga visuella identiteten, då den uppfattades som hård. De ansåg 
även att den inte kändes samspelt med denna nya visuella identitet. Det som kan konsta-
teras utifrån detta är att Hemtex slogan inte fångar kärnan av varumärkesidentiteten utan 
snarare verkar knyta an till den gamla bilden av företaget (Aaker, 2002: 58). 

5.2.6 Den visuella identiteten som helhet
Alla de olika delarna av den visuella identiteten är designade för att skapa en helhet. Ted 
Bergström menar därför att alla delar bör tas i beaktande när man ska tala om Hemtex 
visuella identitet. En del av respondenterna uttryckte att den nya visuella identiteten var 
modernare, roligare och mer spännande Detta tyder på att de har uppfattat innehållet och 
att de kan skapa mening av den nya visuella identiteten, oberoende av vilken inställning 
de hade till den nya utseendet. Detta kan tyda på att Hemtex har lyckats visualiserat va-
rumärket på ett sätt som har gjort att innehållet och formen kommunicerar samma sak 
(Koblanck, 2003: 130). Så trots att en del respondenter hade en negativ inställning till 
Hemtex nya visuella identitet hade de ändå uppfattat vad Hemtex ville kommunicera. 

5.3 FÖRÄNDRINGEN AV VARUMÄRKET HEMTEX
Hemtex lanserade sitt nya varumärke i augusti 2010. Nina Granath och Per Carlsson be-
rättar att den bakomliggande anledningen till förändringen främst berodde på Hemtex 
ekonomiska läge där målet var att gå med vinst igen. Ted Bergström berättar även att de 
ansåg att Hemtex förra visuella identitet inte kunde leva upp till den position de ville inta 
för att klara detta mål och det var en anledning till varför de valde att skapa en ny. Han 
berättar att de laddade varumärket med nya värden och att alla delar i den visuella identi-
teten, förutom namnet, förändrades på samma gång, vilket enligt Lomax matris kallas för 

54



re-de#ning. Hemtex hade som mål att ändra underliggande attribut men ville fortfarande 
behålla sitt namn (Lomax, 2006: 92). Hemtex genomgick därför en revolutionär föränd-
ring där mycket ändrades (Muzellec & Lambkin, 2006: 805). Enligt Håkansson behöver 
ett varumärke ständigt uppdateras och berikas och detta sker normalt genom en evolutio-
när process där radikala förändringar och dramatik ofta uteblir (Håkansson, 2004: 79). 
Även Mårtensson förespråkar att varumärket bör utvecklas om marknaden förändras och 
Hemtex bör enligt detta ha uppdaterat varumärkesplattformen kontinuerligt (Mårtens-
son, 2009: 84). Att Hemtex då istället valde att genomföra en stor och omfattande föränd-
ring som kan innebära stora risker tyder på att varumärket hade föråldrats så till den grad 
att bara en liten förändring var för sent vilket vidare bekräftas av Nina Granath som be-
skrev Hemtex situation som ett ”vinna eller försvinna-läge” (van den Bosch, de Jong & 
Elving, 2005: 108).

Enligt Ted fattades beslutet om förändringen hos ledningen och personalen var aldrig 
inblandad i beslutsfattandet. För att arbeta fram ett fungerande varumärke har personalen 
lyfts fram som ett bra medel till att nå detta. Dock har denna metod inte blivit lika etable-
rad hos rebranding-aktioner och var heller inte det i Hemtex genomförande (Muzellec & 
Lambkin, 2006: 808). Om Hemtex hade implementerat personalen i beslutet kan nya as-
pekter framkommit från personerna i butiksledet som möter kunderna varje dag.

I intervjun med Stockholm Design Lab berättar Nina Granath att det eftersträvades att 
förändringen skulle ske så snabbt som möjligt. Utifrån empirin tyder detta på att Hemtex 
använde sig av en sudden eradication strategi då förändringen i möjligaste mån skulle ge-
nomföras nästan över en natt utan en introduktionsperiod. Denna strategi är uttalat an-
vändbar då företag vill distansera sig från deras ”gamla jag” vilket var Hemtex fall då de 
införde en helt ny varumärkesplattform samt en ny visuell identitet. Varumärken som hål-
ler på att dö bort använder sig ofta av denna strategi (Kaikati & Kaikati, 2003: 20ff). 

Nina Granath berättar att de ville visa på en tydlig förändring av varumärket i den visuella 
identiteten. Och trots att förändringen uppfattades av respondenterna så kvarstod det fak-
tum att kulturen, traditionerna och attityderna kring Hemtex fortfarande kvarstod hos en 
del av dem vilket Olins tar upp som ett problem vid förändringar (Olins, 2003: 186).

Aaker talar också om att det tar tid för konsumenter att vänja sig vid en förändring vilket 
blev framträdande vid respondentintervjuerna (Aaker, 2002: 226). Där var det en del som 
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framhöll att de gillade den nya designen med erkände att de ville ge förändringen lite tid. 
De tyckte nämligen fortfarande att den gamla visuella identiteten samspelade bättre med 
deras nuvarande bild av Hemtex. Detta kan komma att innebära att den nya visuella iden-
titeten inte får det omedelbara genomslag som är önskvärt till en början. Detta då respon-
denterna behöver tid att vänja sig vid det nya Hemtex då förändringen, som Nina Gra-
nath och Per Carlsson själva säger, är omfattande.

Aaker poängterar att det under denna invänjningsperiod är fritt fram för företaget att låta 
förändringarna justeras och för#nas (Ibid). Detta är också någonting som Stockholm De-
sign Lab ägnar sig åt. Nina Granath belyser själv att vissa uttryck fortfarande bearbetas 
för att bli ännu bättre även det efter att själva förändringen trätt i kraft. Man kan därför se 
att designbyrån är medveten om den långa process som förändringen kräver och är villiga 
att förändra elementen i den visuella identiteten så att de ”hittar sin plats”.

Någon respondent uttryckte dock sin omedelbara illvilja till Hemtex nya utseende och 
gick så långt att hon till och med deklarerade att hon skulle sluta besöka butiken. Detta 
kan också vara fallet många gånger vid ett konstruerande av en visuell identitet. Ibland 
skapas det visuella identitetet som från företagets och byråns sida betraktas som eminent, 
detta är dock inte en garanti på att den kommer att uppfattas som det. Aaker talar om 
svårigheten att mäta sublimitet och att kompetenta människor kan bedöma saker olika 
(Aaker, 2002: 226ff)
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6. Slutsats
Hur har Hemtex valt att förändra sitt varumärke? 

Varumärket Hemtex har som ambition att gå från att vara ett varumärke som förknippa-
des med trygghet, tradition och realisation till att bli modernt och modeinriktat. Hemtex 
eftersträvar att inta en egen position på marknaden även om de inte vill ta något stort kliv 
från sin tidigare plats. De har tagit fram en varumärkespersonighet för att lättare kunna 
särskilja sig på marknaden och som person är Hemtex en medveten och ny#ken kvinna i 
35 års åldern som är intresserad av sitt hem och följer med i trender. Hon behöver för den 
delen inte vara trendsättare utan är medveten om mode och kvalitet.

De vill behålla många av de saker som gamla Hemtex förknippades med. Dessa var bland 
annat kvalitet och hemtextil och är därför fortfarande centrala i Hemtex nya varumär-
kesplattform, vilken har legat till grund för den förändring Hemtex har genomfört. Pris-
nivån är något högre och sortimentet mer koncentrerat på mjuka produkter som håller en 
hög kvalitet, något som Hemtex har identi#erat som sina starkaste egenskaper.

Hemtex vill med sin ompositionering addera en ny målgrupp till den redan be#ntliga. 
Den nya målgruppen är förändringsbenägen, ny#ken samt mentalt yngre tillskillnad från 
den be#ntliga målgruppen som i större utsträckning värdesätter trygghet och tradition. 
För att addera den nya målgruppen, som består till större delen av kvinnor, har Hemtex 
valt att fokusera på mer mode och skapa en mer modern känsla kring varumärket och det 
#nns även en ambitionen att återgå till företagets initiala grund; hemtextil. Detta gjordes 
genom att städa ut och smalna av sortimentet till just detta. Passionen för textil ska stän-
digt lysa igenom allt arbete från Hemtex vilket syns både i visionen ”Inspiration och för-
nyelse till alla hem”, vilken är något som företaget kan sträva efter att uppnå, samt i af-
färsidén som lyder: ”Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalité och 
service till ett överraskande bra pris”. Som värdeord har Hemtex valt kvalitet, kreativitet 
och kunskap. Dessa sammanfattar Hemtex nya varumärke och grundar sig den passion för 
textil som Hemtex vill förmedla. Då värdeordet kvalitet redan har varit starkt hos Hemtex 
så har de i ompositioneringen valt att trycka mer på orden kreativitet och kunskap, vilka 
därför har fått ett större utrymme i de uttryck som Hemtex har för sitt nya varumärke. 
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Detta syns på de ord som har valts för vision och affärsidé då de på olika sätt betonar vär-
deorden.

Hemtex arbete med att förändra det nya varumärket har på många sätt gått enligt de am-
bitioner som funnits för att skapa en ny position på marknaden. De har jobbat fram en 
varumärkesplattform som hämtar upp värdeord och skapar en enhetlig bild av vilka Hem-
tex vill vara. Målgruppen som eftersträvas tillför till ambitionen om att bli mer moderna 
och trendmedvetna och det #nns en stark vilja att nå fram till denna mentalt yngre och 
ny#kna kvinna.
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På vilket sätt tar det nya varumärket uttryck i den visuella identiteten?

Hemtex har en ambition att med sitt varumärke nå en mentalt yngre och köpstarkare 
målgrupp. Därför skapades en ny visuell identitet som skulle förmedla detta. I skapandet 
har de gått tillbaka till grundverksamheten, nämligen hemtextil. Som ett resultat av detta 
har Hemtex behållit sitt namn då det har logiska associationer till hemtextil och äger en 
hög kännedom hos konsumeterna.

Den gamla logotypen ansågs inte kunna möta upp behovet av att förmedla den moderni-
tet som krävdes för att nå den mentalt yngre målgruppen och förkastades därför. Den nya 
logotypen skulle förmedla Hemtex nya mission “Passion för textil” och konstruerades där-
för med textilkänslan i fokus. De tunna streck som framträder i logotypen återkopplas till 
trådar, väv och struktur. Hemtex ämnar ta en egen unik position på marknaden och detta 
genomsyras i logotypen då den äger ett unikt utseende som inte påminner om något an-
nat utseende i branschen. Värdeordet kreativitet genomsyrade också logotypen då möjlig-
heten att laborera med de olika färgkombinationerna öppnar upp för ett eget kreativt ska-
pande hos butikspersonalen. Friheten med färgerna gör även att en möjlighet att låta 
logotypen samspela mer med bildspråket och skapar därigenom en möjlighet till kreativ 
skyltning. 

Hemtex har därför sex stycken grundfärger som kan blandas och kombineras fritt. Detta 
är också någonting som ska poängtera företagets kreativitet. Det ska även inspirera kun-
derna och indikera att det händer nya saker i företaget och att de därigenom framställs 
moderna, som är varumärkets ambition. Denna frihet ska förhindra att den visuella iden-
titeten blir statisk och tråkig. Även detta är ett unikt grepp som ska stärka Hemtex posi-
tion jämtemot andra företag. 

Den övriga typogra#n som typsnitt, siffror och symboler hade inte nämnvärda ambitioner 
att uttrycka det nya varumärket, förutom att till viss del knyta an till logotypen. Snarare 
skapades dem för att bringa ordning bland de övriga elementen som har som egenskap att 
axla rollen som förmedlare av kreativitet.

Att utesluta realisationer påverkade skapandet av den slogan som Hemtex antagit; “Sveri-
ges mjukaste butik”. Denna anspelar på den sortimentsförändringen som Hemtex genom-
gick där alla hårda varor togs bort.
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De olika delarna i den visuella identiteten har ett syfte och en design som avspeglar Hem-
tex varumärke. Den står även stabil som helhet och visar på en klar och tydlig bild av det 
Hemtex vill kommunicera. Studien visar att varumärkesplattformen går att åter#nna i den 
visuella utformningen och det #nns en tydlig återkoppling mellan de två vilket förklarar 
på vilket sätt  det nya varumärket tar uttryck i den visuella identiteten. 
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Hur har Hemtex rebranding av varumärket påverkat uppfattningen av den 
visuella identiteten?

Hemtex har genomgått en revolutionär förändring där den visuella identiteten transfor-
merats med undantag för namnet som #ck bestå. Förändringens omfattning skulle tydligt 
signalera att varumärket verkligen genomgått en reform. Enligt vår empiriska studie visa-
de det sig dock att Hemtex förändring inte uppfattats i den utsträckning som de kanske 
önskat. Den tydlighet som den revolutionära förändringen skulle innebära uteblev där-
med. Att namnet består var någonting som mottogs positivt då det ansågs att namnet 
Hemtex gav de rätta associationerna till verksamheten. Den revolutionära förändringen i 
övrigt; logotyp, färg, typogra# och slogan visar däremot tecken på att skapa en delvis an-
nan uppfattning. Responsen rörande logotypen beskriver bitvis precis vad Hemtex själva 
ville kommunicera. Det vill säga utformningens koppling till väv och tråd och dess mo-
derna framtoning. Hård var dock ett adjektiv som dök upp vilket be#nner sig långt från 
den nya varumärkesidén som trycker på ett sortiment helt bestående av mjuka produkter. 
De allmänna åsikterna i studien menade dock att logotypen inte stämmer överens med 
vad de anser vara Hemtex. 

Det nya färgvalet mottogs som ett nytt och kreativt grepp som förmedlar ett mindre sta-
tiskt varumärke vilket stämde bra överens med Hemtex ambition. Den slogan som Hem-
tex antagit ansågs dock fungera väl med den bild de ägde av det gamla varumärket, snara-
re än att koppla till ett nytt Hemtex. Rebrandingen skapar en förvirring bland somliga 
som inte anser att den revolutionära förändringen av logotypen samspelar med Hemtex 
nya slogan. Som helhet motsvarar rebrandingen av varumärket den uppfattning som 
Hemtex själva vill att den nya visuella identiteten ska förmedla men ändock pekar många 
av kommentarerna på att uppfattningen kring det nya utseendet inte motsvarar den bild 
som existerar av varumärket.

Hemtex plan var vidare att låta de visuella förändringarna uppträda så snabbt som möjligt. 
En introduktionsperiod av den nya identiteten uteslöts därmed då förändringen skulle 
upplevas ske över en natt för att ytterligare förtydliga ett enhetligt och nytt Hemtex som 
distanserade sig från det gamla uttrycket. Eftersom att det uttrycktes undermålig vetskap 
om Hemtex förändring tycks även denna ambition gå förlorad. Hemtex verkar inte ha 
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lyckats distansera sig tillräckligt från sitt ”gamla jag” vilket har resulterat i en förvirring 
kring det helt nya uttrycket. 

Arbetet med Hemtex nya varumärke är i dagsläget i en invänjningsperiod där den visuella 
identiteten ständigt justeras och för#nas, detta för att den ska hitta sin plats. Det visar på 
att det kommer ta tid innan allt är som det ska vara och att den visuella identiteten kan 
komma att landa i ett mer självklart läge.

Hemtex rebranding av varumärket har i allra högsta grad påverkat uppfattningen av den 
visuella identiteten och och studien visar genomgående indikationer på att det tycks be-
hövas  tid för att vänja sig vid Hemtex nya visuella identitet. Kommentarer kring den nya 
designen lutar åt att förändringen upplevs som positiv men att tid behövs för att vänja sig 
då den gamla visuella identiteten upplevs samspela bättre med den bild som innehades av 
varumärket. Detta tyder på att Hemtex kan ha fått problem med sin image vilket vilket då 
skapar ett glapp till identiteten. Enligt denna studie skulle detta kunna förklaras med den 
drastiska förändring som faktiskt gjordes vilken nu skapar förvirring kring uppfattningen 
av den nya visuella identiteten. 
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7. Egna reflektioner 
och vidare forskning
Inget företag kan veta om man kommer gå vinnande ur en rebranding. De kan jobba efter 
alla sortens regler och ändå #nns det ingen garanti för att lyckas. I fallet Hemtex #nns det 
inte mycket att anmärka på och ändå uttrycktes en stor tveksamhet kring den nya visuella 
identiteten och det nya Hemtex. Detta kan visa på svårigheten att göra en sådan omfat-
tande förändring och att det kan vara på sin plats att i frågasätta Hemtex val att så dras-
tiskt förändra sitt varumärke. Även om Hemtex var förknippade med negativa saker som 
realisationer så var det även förknippat med bra saker som kvalitet och trygghet. Även om 
de ansåg att det var deras enda utväg så hade antagligen en pågående förvaltning av varu-
märket hjälp Hemtex att hålla sig uppdaterade med sammhällsutvecklingen och Hemtex 
hade inte lika drastiskt behövt ta avstånd från det be#ntliga varumärket och dess visuella 
identitetet. Vidare forskning kring problematiken vid en förändring av ett be#ntligt va-
rumärke tror vi skulle hjälpa företag och påvisa den problematik som medföljer en 
rebranding. Forskning kring hanteringen av ett varumärke #nns att tillgå och risken #nns 
då att företag följer den klassiska förhållningsreglerna utan att inse att det inte handlar om 
att skapa ett nytt varumärke där en ny målgrupp bara kan de#nieras. Istället handlar det 
om att hitta en plattform som tar hänsyn till arvet utan att tumma för mycket på det slut-
giltiga målet.

Hemtex har varit modiga och har haft ambitioner att göra saker rätt. Att anlita en känd 
och prisbemärkt designbyrå som Stockholm Design Lab visar på ett ärligt försök att göra 
rätt och att de har skapat en visuell identitet som överensstämmer med det Hemtex vill 
vara råder det ytterst litet tvivel om. Dock kan Hemtex vilja att behålla sin be#ntliga mål-
grupp samtidigt som den nya visuella identiteten talar till en ny se ut att bli en tuff upp-
gift. För det är inte så att den nya visuella idenititeten inte uppfattas som modern eller 
trendig. Nej, det handlar snarare om att den inte stämmer överens med Hemtex gamla 
värden. Forskning kring kommunikationen mellan byrå och företag är alltid intressant då 
det kan lyfta fram den problematik som #nns i det faktum att de båda parterna har olika 
ambitioner. Eftersom att båda är involverade i projektet vill också båda producera någon-
ting som de kan vara nöjda med utan att kompensera för mycket på den egna visionen. 
Hur möts dessa parter? Hur kommunicerar man så att alla ska förstå?
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Av de människor som ingick i denna studie var det ytterst få som re$ekterade över att  
den nya visuella identiteten skulle innebära att Hemtex förändrat sig inifrån. Den vanli-
gaste uppfattningen var istället att Hemtex endast förändrat ett yttre vilket inte uppskat-
tades. Detta tyder någonstans på att människor har liten uppfattning om vad den visuella 
identiteten gör för företag men det tyder även på att det är något som människor kan dis-
kutera utan att vara insatt i en värld av marknadsföring och gra#sk design. Det är en del 
av varumärket som väcker känslor och som människor alltid kan relatera till och på så vis 
även ha åsikter om även om dessa kan bli på en mer personlig nivå, om vad som är #nt 
eller fult. Det är en viktig insikt och bör även utforskas mer. Trots att visuella ting fram-
träder varje dag hos människor ses denna vardagskonst, reklam och visuella identiteter till 
exempel, ibland med blida ögon. Den anses så självklar och under studien var det många 
gånger svårt att få respondenterna att inse att det överhuvudtaget gick att beskriva en 
logotyp med ord. Att forska vidare om människors perception av reklam och liknande är 
därför ett intressant ämne att belysa. Det #nns ofta en tanke och ett budskap bakom re-
klam med uppfattas dessa hos dess målgrupp? Trots att de som skapat den #nne den till-
fredsställande betyder det inte att de köpt en biljett till succé. Vad är uppfattas snygg och 
vad uppfattas fult? 

Vår studie har i alla fall visat att Hemtex varumärke stämmer väl överens med dess nya 
visuella identitet. Stockholm Design Lab har även visat tecken på att lyckats med sin 
uppgift att skapa den nya identiteten utifrån varumärkesplattformen. Det element som 
dock fallit i glömska är att det inte har handlat om att skapa ett nytt varumärke utan om 
att förvalta det gamla. Svaret om Hemtex kommer att kunna hantera en visuell identitet 
som utstrålar modernitet och kommunicerar till den nya målgruppen, samtidigt som de 
vill behålla sin gamla målgrupp som fann ett värde i trygghet kommer att #nna sitt svar. 

Det är dock viktigt att betona att Hemtex fortfarande är i ett tidigt skeende av denna för-
ändring och de har inte än kunnat genomföra förändringen fullt ut där butiken och sor-
timentet fått sitt rätta utseende och karaktär. Det #nns därför ingen som kan säga huruvi-
da denna förändring kommer få Hemtex på fötter igen och det kan antagligen ta ett bra 
tag innan detta visar sig. Huruvida de kommer att vinna eller försvinna är fortfarande 
osagt och trots att de $esta företag går ur en rebranding som förlorare hoppas vi att Hem-
tex ska visa sig vara ett undantag.
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Bilaga 1.

Logotyp
Symbol

Typografi

Si!ror

Färg

Ränder

VitSvart Pantone Process CyanPantone Cool Gray 3 Pantone Cool Gray 7 Pantone  Purple Pantone Process Magenta Pantone 354 Pantone 165

Hemtex
Alphabet Bold

Hemtex
Alphabet Regular

Hemtex
Alphabet Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZÅÄÖ (.,:;?!&@) 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZÅÄÖ (.,:;?!&@) 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZÅÄÖ (.,:;?!&@) 1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

123

ABCDEFGH
IJKL
MN
OPQR
ST
UV
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Bilaga 2.

GUIDE SAMTALSINTERVJU MED PER CARLSSON OCH NINA GRANATH

Hälsningsfras och inledande ord om syftet med intervjun och arbetet samt förklaring av våra de#nitioner:
I denna intervju användas ordet visuell identitet som en term på namn, symbol och/ eller logotyp, färg och 
slogan.
Vår de#nition på varumärke är; de sammantagna värden som företaget, produkten och den visuella identite-
ten som en helhet förknippas med.

Öppningsfrågor 

Vad är din exakta sysselsättning här på Stockholm Design Lab? 

Hur länge har du jobbat här?

Introduktionsfrågor

Vilken position har du haft under Hemtex förändring av sin visuella identitet?

Övergångsfrågor

Hur gick det till när ni #ck uppdraget att förändra Hemtex visuella identitet?

Hur såg uppdraget ut? Brief ? Mål?

Vad ville Hemtex kommunicera med en ny visuell identitet?

Hur tog ni er an uppdraget från Hemtex?

Nyckelfrågor

Den nya visuella identiteten

Hur arbetade ni fram den visuella identiteten? 

Namn

(beskrivande, associativa och arbiträra)

Ni valde att behålla namnet Hemtex, varför då?

Funderade ni någonsin på att byta namn? 
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Logotyp/Symbol

Hur tänkte Ni vid förändringen av Hemtex logotyp?

Vilka brister såg ni i den förra logotypen?

På vilket sätt kommunicerar den nya logotypen Hemtex nya varumärke?

Ni har även valt att förenkla logotypen i form av ett X (företagsmärke). Fanns en sådan förenkling den förra 

visuella identiteten?

Varför valde ni att skapa en sådan?

 

Färger

Vilka färger var en del av den visuella identiteten tidigare?

Vilka färger valde Ni till den nya visuella identiteten? 

Hur resonerade Ni kring färgvalet?

Vilken funktion fyller dessa färger i den visuella kommunikationen? 

På vilket sätt kommunicerar det färgvalet Hemtex nya varumärke?

 

Typsnitt

Vilka typsnitt hade Hemtex i sin förra visuella identitet?

Vilka typsnitt valde ni till Hemtex nya visuella identitet?

Varför valde Ni just dem/den?

Hur kommunicerar dessa typsnitt det nya Hemtex?

 

Slogan

Hade Hemtex en slogan tidigare?

Hur löd den?

Skapade Ni någon slogan i och med förändringen?

Hur har ni resonerat kring Hemtex slogan?

Avslutande frågor

Har du några andra tankar kring ert arbete med Hemtex?
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Bilaga 3.

INTERVJUMALL TILL SAMTALSINTERVJU MED TED BERGSTRÖM

Öppningsfrågor 
Vad är din exakta sysselsättning här på Hemtex? 
Hur länge har du jobbat här?

Introduktionsfrågor
Vilken position har du haft under Hemtex förändring av sin visuella identitet?

Övergångsfrågor
Varför valde Ni att genomgå en förändring av Hemtex visuella identitet?
Vem beslutade om genomförandet? Var till exempel personalen med och fattade det beslutet?
Gjordes det några undersökningar internt och externt kring synen på Hemtex?

Nyckelfrågor
Varumärket

Hur skulle du formulera Hemtex nya vision?
Har ni laddat det nya hemtex med några värdeord?
Vilka är dessa?
Hur ser Hemtex nya affärsidé ut?
Vilken målgrupp vill ni nå med det nya varumärket jämfört med tidigare?
Varför vill ni nå den målgruppen?
Om Hemtex vore en person, hur skulle du beskriva den?
Hur ville Hemtex positionera sig i och med förändringen?
 
Den visuella identiteten

Vad var det viktigt att den nya visuella identiteten signalerade?
Ni valde att behålla namnet Hemtex, varför då?
Funderade ni någonsin på att byta namn? 
På vilket sätt tycker du att den nya logotypen kommunicerar Hemtex nya varumärke?
På vilket sätt kommunicerar färgvalet till Hemtex nya varumärke?
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Hur har ni resonerat kring Hemtex slogan?

Avslutande frågor
Har du några andra tankar kring arbetet med Hemtex visuella identitet? 
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Bilaga 4.

INTERVJUMALL TILL INTERVJU MED RESPONDENTER UR MÅLGRUP-
PEN

Det #nns inga rätt och fel utan vi är endast intresserade av vad du tycker och tänker. Vi vill att du ska vara 
ärlig och säga vad du tycker, hur positivt eller negativt det än må vara. 
När vi pratar om visuell identitet så menar vi namn, logotyp, typsnitt, färg och slogan. 
(Visa exempel på andra visuella identiteter)

Öppningsfrågor

Vad heter du?

Hur gammal är du?

Introduktionsfrågor

Brukar du tänka på hur olika företags logotyper ser ut, hur dom använder färger eller bokstäver? 

Lägger du några värderingar vid hur olika företags logotyper, bokstäver ser ut, och vilka färger de använder?

Brukar du uppmärksamma när ett företag ändrar sina logotyper, färger och bokstäver? Så som till exempel 

apoteket har gjort de senaste året? Är det någonting du bryr dig om?

Övergångsfrågor

Vad hade du för uppfattning om Hemtex innan de gjorde om sig?

Kan du beskriva det med tre ord?

Har din uppfattning förändrats nu när Hemtex ser annorlunda ut?

Vilka tre ord skulle du nu använda för att beskriva den nya Hemtex?

Nyckelfrågor

Namn

Vad tror du att namnet Hemtex betyder? 

Vad tycker du om namnet Hemtex?

Om Hemtex hade bytt namn, tror du att det skulle vara bra eller dåligt?
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Logotyp

Vad tycker du om den nya logotypen?

Om du bara tittar på logotypen, tycker du att den står för låg eller hög kvalitet?

Känns det som en seriös logotyp?

Om du tittar på de här strecken, vad tänker du på när du ser dem?

Känns logotypen hård eller mjuk?

Typogra!

(visa exempel på skylt i butik samt den visuella identiteten)

Det här är de bokstäver, även kallat typsnitt, som Hemtex använder till skyltar och liknande, vad får du för 

känsla när du ser bokstäverna?

Färger

Det här är Hemtex färger. Vad tycker du om dem?

Det är ganska många olika färger, hur tycker du att de fungerar tillsammans?

Många gånger används samma färg i en logotyp, som t.ex. IKEA är alltid blå-gul, men i Hemtex nya logotyp 

#nns det möjlighet att kombinera färgerna lite som man vill, vad tänker du om det?

Vad tror du tanken är bakom att ha så många färger?

Slogan

Hemtex nya slogan är “Sveriges mjukaste butik”. Vad tycker du om den?

I förhållande till logotypen och det andra vi har tittat på, hur tycker du att den passar in?

Vad tror du att de menar med deras nya slogan? 

Avslutande frågor

Vilken tror du är Hemtex nya målgrupp?

Tror du att du tillhör målgruppen?
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Nu när vi har tittat lite närmare på logotypen, färger, bokstäver och slogan, vad är ditt helhetsintryck?

Är du mer positivt eller mer negativt inställd till Hemtex nu efter förändringen, när dom ser ut såhär?

Har du några andra funderingar kring Hemtex som du har tänkt på?

72



Bilaga 5.

FRÅGEUNDERSÖKNING FÖR URVAL AV RESPONDENTER

Namn?
________________________________

Ålder?
_________________

Är du intresserad av heminredning?

               
 Ja        Nej
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