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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to examine the circumstances around companies’ change of 
name on existing products. The thesis examines why companies are changing name on 
existing products and how companies act when changing name on a product. We performed a 
case study on the brands Jif and Milda. Jif is owned by the company Lever Fabergé, where 
the product manager was interviewed. Furthermore we performed an interview with the 
country brand manager to the brand Milda, which is owned by Unilever Bestfoods AB. In the 
study of the two objects has it come to light that the motive behind the name change was cost 
driven. To reduce the amount of brands in the portfolio gave benefits which led to simpler and 
less cost full marketing activities. When implementing of a name change should a risk 
appraisal, analysis and an accurate planning for implementation be central in the name 
changing process. Furthermore we came to light that a change of name is an effective 
procedure if a company has well dressed image about strategies and goals, implement the 
change of name with highest dedication and carry out accurate researching among consumers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa förhållanden kring företags namnbyten på existerande 
produkter. Uppsatsen belyser varför företag byter namn på existerande produkter och hur 
företag går tillväga vid namnbyte på en produkt. Vi genomförde en fallstudie av varumärkena 
Jif och Milda. Jif ägs av företaget Lever Fabergé där produktchefchefen intervjuades. Vidare 
genomfördes en intervju med varumärkesansvarig för varumärket Milda som ägs av företaget 
Unilever Bestfoods AB. I studien av de två fallstudieobjekten har det framkommit att det 
motiv som låg bakom namnbytet var kostnadsdrivande. Att reducera antalet varumärken i 
portföljen ger fördelar genom att marknadsföringsaktiviteterna blir enklare och mindre 
kostsamma. Vid genomförandet av namnbytet bör riskbedömning, analys och noggrann 
planering för implementering vara centrala i namnbytesprocessen. Vidare kom vi fram till att 
ett namnbyte är en effektiv åtgärd om företag har väl genomtänkta strategier och mål, 
genomför namnbytet med omsorg samt gör noggranna undersökningar hos konsumenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

FÖRORD 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter, Niklas Juhlin, produktchef på Lever Fabergé 
och Karolina Johansson, varumärkeschef på Unilever Bestfoods AB. Vidare riktar vi ett stort 
tack till vår handledare Rickard Wahlberg för hans stöd och vägledning under uppsatsens 
gång. Slutligen vill vi tacka våra opponenter och studiekamrater som under arbetets gång givit 
oss goda råd som har resulterat i kontinuerliga förbättringar. 
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1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel innehåller till att börja med en bakgrund som beskriver den 
bakomliggande teorin kring ett varumärke. Därefter följer ett djupare resonemang i 
problemområdet, som sedan mynnar ut i ett syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det är allmänt vedertaget att etablerade varumärken kan vara en mycket värdefull tillgång för 
ett företag (Doyle, 2002, s 157; Kotler 2003, s 418). Varumärket har stor betydelse för alla 
aktörer på marknaden i form av prisreferenser, garantier, information etcetera (ibid). För 
kunden underlättar varumärket i beslutsituationen, det vill säga varumärket utgör en 
referensram som kunden förlitar sig på (Doyle, 2002, s 157). Kotler (2003, s 422) förklarar att 
för att utveckla ett starkt varumärke krävs stora långsiktiga investeringar, speciellt för reklam, 
påverkan och förpackning. 
 
Under senare år har utvecklingen av en unik märkesidentitet i allt större utsträckning 
uppmärksammats som ett viktigt led i den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 1997, s 
283). Melin menar att en starkt bidragande orsak till den ökande fokuseringen på 
märkesidentitet, är att många företag inte kan konkurrera när det gäller produktkvalitet och 
inte vill konkurrera med pris (ibid). Vid utveckling av märkesidentitet är det enligt Melin 
(1997, s 287) viktigt att i ett tidigt skede identifiera vilken eller vilka identitetsbärare som bör 
prioriteras för att på bästa sätt förmedla vad en märkesprodukt står för. Det finns fem typer av 
identitetsbärare: varumärke, logotyp, förpackning, symbol och marknadskommunikation 
(Doyle, 2002, s 163; Melin, 1997, s 287). Doyle och Melin menar att en grundläggande 
förutsättning för att en identitetsbärare skall kunna ge upphov till en konkurrensfördel är att 
den är unik i något avseende. Melin (1997, s 287) framhäver att varumärket, det vill säga 
märkesproduktens namn, i allmänhet har störst betydelse för identitetens utveckling och 
därför kan betecknas som primär identitetsbärare, sekundära identitetsbärare; är logotyp, 
symbol och marknadskommunikation som vanligtvis har stödjande funktioner.  
 
Om ett varumärke hamnar i en nedgångsfas finns enligt Aaker (2002, s 32), Doyle (2002, s 
173) och Kapferer (1997, s 52) två alternativ: att avveckla det eller att försöka ge det nytt liv. 
Därför kan ett namnbyte av ett varumärke bli aktuellt menar dessa författare.  

1.2 Problemdiskussion 
Det kan enligt Aaker (2002, s 216) vara förödande att förändra varumärkesidentiteten, vilket 
innefattar identitet, position eller utförande. Vidare förklarar Aaker att en förändring enligt 
ovan kan vara kostsam och troligtvis skadlig. Hague och Jackson (1994, s 112) förklarar att 
ett beslut att förändra ett varumärke inte kan tas med lätthet, utan endast skall begrundas om 
det finns allvarliga följder i att hålla kvar det redan existerande varumärket. 
 
En stark bidragande orsak till det ökande intresset för varumärken under senare år har varit 
genomslagskraften hos begreppet ”brand equity” som på svenska brukar översättas till 
varumärkeskapital (Melin, 1997, s 33). Utgångspunkten för diskussionen om varumärket är 
nämligen att om varumärket skapar värde för konsumenten så bidrar detta till att skapa värde 
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för märkesinnehavaren (ibid). Enligt Kotler (2003, s 422) kan varumärken variera i form av 
värde för kunden eftersom kunder kommer att betala mer för varumärken som är starka och 
där märkeskännedomen är hög. Företag måste utvärdera sitt varumärkeskapital för att kunna 
uppskatta det totala finansiella värdet av ett varumärke (ibid). 
 
I litteraturen finns det ingen författare som klart och tydligt redogör vilka faktorer som 
föranleder en varumärkesförändring som innebär ett namnbyte. Författarna till denna uppsats 
har därför identifierat fem situationer, genom sökning i litteraturen och sökning i databaser, 
när företag tvingats genomföra en varumärkesförändring som inneburit ett namnbyte. Dessa 
är: 
 

• Skadat varumärke (Aaker, 2002; Hague och Jackson, 1994) 
• Omvärldsmiljön förändras (Aaker, 2002; Haig, 2003) 
• Förlorad rätt till varumärke (Czinkota och Ronkainen, 2001; Melin, 1997) 
• Vilja gå in på ny marknad (Aaker, 1995; Jobber, 2001) 
• Sammanslagning eller uppköp (Balmer och Dinnie, 1999; Jobber, 2001) 

 
Företag bör enligt Hauge och Jackson (1994, s 102) ha någon slags strategi eller planering när 
ett nytt varumärke ska introduceras. Uppmärksamhet kring det nya varumärket och 
övergripande marknadsplanering bör, enligt Hauge och Jackson, vara centrala åtaganden när 
ett nytt varumärke ska utvecklas och pekar på några faktorer som bör inkluderas i en 
varumärkesplanering: 
 

• tydlig målsättning med varumärket 
• utveckla ett starkt varumärkesvärde 
• välja ett namn och målgrupp för varumärket 
• varumärkespåverkan 

 
Valet av namn har en avgörande strategisk betydelse då det enskilda företaget i allmänhet 
måste leva med konsekvensen av detta beslut under lång tid (Aaker, 2002, s 88; Melin, 1997, 
s 138). Att välja ett namn i någon form är ett medvetet sätt att redan från början styra 
identitetsutvecklingen (ibid).  
 
En märkesprodukts namn är dess viktigaste kännetecken och därmed av stor betydelse för 
utvecklingen av en stark identitet (Melin, 1997, s 138). Med tanke på att valet av ett namn är 
ett beslut som företaget får leva med i framtiden är det viktigt att namnvalet föregås av 
noggrann analys och inte blir ett ad hoc beslut (ibid). Aaker (2002, s 189) menar att ett namn 
som passerat ”bäst före datum”, blivit opassande eller föråldrat måste bytas för att kunna 
reflektera den nya varumärkesidentiteten. Hauge och Jackson (1994, s 106) förklarar att 
åtskilliga företag oftast ser namnsättningsprocessen som något som inte kräver speciellt 
mycket kunskap och därför lägger tonvikten på själva produkten och servicen istället för att 
fokusera på varumärket. Hauge och Jackson menar vidare att namnet oftast väljs utifrån 
emotionella motiv istället för en noggrann undersökning.  
 
Det är faktorer som juridiska och marknadskommunikativa överväganden som beaktas i 
samband med namnval (Melin, 1997, s 138). Melin förklarar vidare att namnet bör vara en 
kombination av dessa två faktorer för att namnsättningsprocessen ska lyckas. Hauge och 
Jackson (1994, s 108) tar upp kriterier som att namnet bör vara lätt att uttala och komma ihåg 
samt att det ska kunna skilja sig från andra produkter och menar att dessa kriterier bör 
inkluderas i en undersökning som ska leda fram till ett nytt namn.  
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Sammanfattningsvis behandlar problemdiskussionen de motiv som föranleder ett namnbyte, 
samt även det förlopp och den metod för att arbeta fram det nya namnet. Inom 
namnbytesprocessen kommer budskapet och kommunikationsstrategin för att nå ut med det 
nya namnet inte att behandlas då studien skulle bli allt för omfattande. Ett namnbyte kan även 
vara ett strategiskt beslut som kan beröra stora delar av en koncern. Därför kommer 
omfattningen, det vill säga vilka personer som beslutar om namnbytet inte att inkluderas i 
denna studie. Vi kommer även att avgränsa studien till bara behandla produkter på 
konsumentmarknaden.  
 

1.3 Syfte och Forskningsfrågor 
 
På ett mer övergripande plan kan framhållas att syftet är att belysa förhållanden kring företags 
namnbyten på existerande produkter.  
 

• Varför väljer företag att byta namn på existerande produkter? 
 
• Hur går företag tillväga vid ett namnbyte på en produkt? 
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Varumärket 

Övertillfredsställelse 

Erfarenhet Kommunikation 

 
 

2 TEORI 
 
I detta kapitel kommer relevanta teorier kopplade till forskningsfrågorna att presenteras. Den 
övergripande studien har gjorts genom att undersöka befintlig litteratur, artiklar och 
databaser för att klargöra de situationer som föranleder företag till att byta namn på 
existerande varumärken. Forskningsfråga ett behandlas i teoriavsnitt 2.1 därefter behandlas 
forskningsfråga två i teoriavsnitt 2.2.  
 

2.1 Orsaker till namnbyte på existerande produkter 
 
Vi har i problemdiskussionen redovisat fem situationer där företag tvingats genomföra en 
varumärkesförändring. Dessa fem situationer kommer här att behandlas i varsitt avsnitt. 
 

2.1.1 Skadat varumärke 
 
Aaker (2002, s 216) menar att det finns förhållanden då en förändring bör ske, såsom då ett 
varumärke är defekt eller ineffektivt. Hague och Jackson (1994, s 112) anser att en förändring 
av varumärket kan komma i fråga om det gamla varumärket förefaller opassande över tiden 
eller för att hindra skadeverkningar. Det måste, enligt Hague och Jackson (1994, s 113), 
finnas övertygande bevis för att det nya namnet är bättre än det gamla för att ett byte ska 
komma i fråga då det ofta finns en stark lojalitet kring ett redan existerande varumärke. Målet 
med en varumärkesförändring är, enligt Aaker (2002, s 219), att skapa en effektiv identitet 
vilkens position och utförande kommer att leva vidare. 
 
Hauge och Jackson (1994, s 113) förklarar hur det skulle kännas om en nära vän bytte namn. 
Vidare menar Hauge och Jackson att det skulle kännas märkligt och ovant att använda det nya 
namnet men även lätt att glömma bort, vilket kan vara irriterande. Det fungerar på samma sätt 
med företag och varumärken (op cit, s 114). Nilsson (1999, s 77) visar på en enkel modell för 
att grafiskt beskriva den process som leder till att företag har ett varumärke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.  Hur varumärken blir till (Nilsson, 1999, s 77). 
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Nilsson (1999, s 77) förklarar modellen på följande vis:  
 

Den övre delen av modellen illustrerar att alla varumärken skapas i kundernas medvetande 
(rektangeln med ordet Varumärket) genom att de har en produkterfarenhet som de identifierar 
med varumärket och/eller har påverkats av någon form av kommunikation. Alla varumärkes-
intryck har sitt ursprung i en erfarenhet och/eller kommunikation. Processen börjar med att 
erfarenheten och/eller kommunikationen påverkar hur man upplever ett varumärke och ju mer 
man tar emot dessa intryck, desto fastare blir varumärkesbilden. Men varumärkesupplevelsen 
sker inte i ett vakuum. Om det är så att man har en positiv erfarenhet, så påverkar det nästa 
upplevelse positivt. 

 
Enligt Hague och Jackson (1994, s 114) kan ett namn ibland ha negativa associationer vilket 
medför att ett namnbyte måste ske. I staden Bhopal, Indien inträffade en olycklig explosion på 
fabriken Union Carbide där stora mängder farlig gas spred sig i atmosfären som dödade och 
skadade många invånare (ibid). Tragedins storlek spred sig runt jorden vilket negativt skadade 
Union Carbides image och en förändring av namnet var tvunget att tas i beaktande (ibid). 
Vidare menar Hague och Jackson att varumärkeskapitalet för Union Carbide ansågs ha skaffat 
sig ett negativt värde att den bästa vägen ut var att överge varumärket och starta om. Hague 
och Jackson förklarar att det inte alltid är nödvändigt att kasta bort alla element av varumärket 
utan att företag får göra avvägningar från fall till fall. 
 

2.1.2 Omvärldsmiljön förändras 
 
De flesta företag lever i en föränderlig omvärld hävdar Aaker (2002, s 27) och Melin (1997, s 
49). Melin menar att konkurrenternas position förändras och kundernas behov skiftar över 
tiden. Det medför att ett säljande företags möjligheter till lönsamhet ständigt förändras 
(Aaker, 2002, s 29). I och med att omvärlden förändras måste företaget skifta inriktning efter 
de nya förutsättningarna vilket innebär att företag måste byta innehåll i varumärket (ibid).  
 
2.1.2.1 Marknaden 
 
Det är, enligt Nilsson (1999, s 47), oerhört viktigt att företag får ett grepp om fakta för att 
kunna uppskatta möjligheterna i marknadssegmentet och marknadens utvecklingstrender. Det 
är viktigt att företag har en marknadskunskap som är bättre eller lika god som kundens (ibid). 
Aaker (1998, s 89) talar om att det är väldigt viktigt att i marknadsanalysen göra en 
trendanalys för att hitta trender bland konkurrenter och kunder. Aaker menar dock att denna 
analys bör göras mot slutet av marknadsanalysen (ibid). Haig (2003, s 212) förklarar i ett 
exempel där den brittiska telefonoperatören BT Cellnet 2001 annonserade ett namnbyte på 
grund av att en allt större marknad förutspåddes. Det nya namnet O2, den kemiska symbolen 
för syre ansågs vara både modernt och passande för den expanderande marknaden (ibid). 
 
2.1.2.2 Konkurrenterna 
 
Nilsson (1999, s 48) menar att företag måste förstå sina konkurrenter för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Med detta menar Nilsson att företag måste definiera vem 
som verkligen är en konkurrent, varför konkurrenterna är verksamma på marknaden, deras 
styrkor och svagheter, produktsortiment, marknadsposition, varumärkespositionering och 
marknadsföringsaktiviteter (ibid). Aaker (1995, s 64) menar att det är ganska enkelt att 
identifiera de primära konkurrenterna, medan de sekundära konkurrenterna många gånger 
glöms bort. Trots många företags bristande resurser anser Nilsson (1999, s 49) att företag 
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systematiskt bör följa allt publicerat material och eventuellt, om det lämpar sig, regelbundet 
använda konkurrenternas produkter och tjänster.  
 
2.1.2.3 Kunderna 
 
Kundförståelse är, enligt Nilsson (1999, s 51), av största betydelse för att kunna marknadsföra 
företagets varor och tjänster effektivt. Aaker (2002, s 103) säger att för att öka 
kundförståelsen måste företag även förstå relationen mellan varumärke och kund. Vidare 
menar Aaker att vissa kunder kan vara lojala till ett specifikt varumärke på grund av dess 
leveransförmåga, medan andra anser att priset är det viktigaste elementet (ibid). Att förändra 
ett varumärke kan ibland vara ett felaktigt drag hos företag menar Aaker (2002, s 228). Aaker 
menar att det oftast är företaget i sig och inte kunderna, som antingen tröttnat på varumärkets 
identitet eller utförande (ibid). Företagsledare som blir trötta på varumärket tar ibland för 
givet att även kunderna är det (ibid). När dock en varumärkesidentitet ska förändras, kan det 
ske på flera sätt menar Aaker (2002, s 232). Aaker nämner symboler, namn, slogans och nya 
produkter som exempel på objekt som förändrar ett varumärke (ibid). Om en vara eller tjänst 
som ett företag bjuder ut på marknaden inte attraherar den målgrupp som företaget tänkt, 
måste en förändring ske (op cit, s 287).  
 
Hauge och Jackson (1994, s 113) förklarar i ett exempel att hotellkedjan som tidigare hette 
Trust House Forte var känt som Trust Houses Forte. Företaget beslutade dock att ändra 
namnet till enbart ”Forte” efter att företagets kunder konstant uttalade ordet ”Houses” 
felaktigt (ibid). Hauge och Jackson konstaterar att företag ibland måste förändra 
varumärkesnamn för att påverka kunders associationer till produkten eller företaget (ibid). 
 

2.1.3 Förlorad rätt till varumärke 
 
På vissa marknader är en förändring av varumärket ett krav från staten förklarar Czinkota och 
Ronkainen (2001, s 261). Vidare ger Czinkota och Ronkainen ett exempel från Korea, där 
vissa utländska ord inte får användas, såsom varumärket Sprite som ändrades till Kin för att 
passa in på den nya markanden (ibid).  
 
Ensamrätt till ett varumärke kan enligt Melin (1997, s 21) förvärvas på två principiellt olika 
sätt, antingen genom inarbetning eller genom registrering. Melin förklarar vidare att det i 
praktiken är fördelaktigare att förvärva ensamrätten till ett varumärke genom registrering. 
Inarbetningsskyddet är däremot begränsat till det geografiska område inom vilket varumärket 
är välkänt i omsättningskretsen (ibid). Vidare påvisar Melin (1997, s 23) att det finns tre 
principiellt olika sätt på vilka varumärkesskyddet i samband med registrering kan upphöra. 
För det första kan ensamrätten till ett varumärke förloras om registreringen inte förnyas inom 
tio år (ibid). För det andra kan en registrering hävas på begäran av en annan näringsidkare, 
som anser sig lida förfång, i de fall varumärket inte används av märkesinnehavaren (ibid). För 
det tredje förklarar Melin att en registrering också kan hävas om varumärket inte längre 
uppfyller de grundläggande registreringskraven.  
 
Nilsson (1999, s 68) ger ett exempel om Kiwifruktens marknadsföring från Nya Zeeland. 
 

Kiwifrukten heter egentligen kinesiskt krusbär (Chinese gooseberry) men nyzeeländarna som 
först odlade frukten på ett mera omfattande sätt, och som hade aggressiva planer för att attackera 
världsmarknaden, insåg tidigt att det inte lät speciellt attraktivt. Företaget fattade ett beslut at 
döpa om frukten och någon kom på namnet ”kiwi”. Kiwi är en vinglös fågel på Nya Zeeland och 
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det är också ett smeknamn för alla invånare på Nya Zeeland. Namnet och frukten blev mycket 
populära runt om i världen och alla var nöjda och glada – till dess andra länder insåg 
framgången och också började odla frukten. I en del fall, som till exempel Italien, kunde 
producenter dessutom odla och sälja den mycket billigare i Europa. Dessa nya producenter 
kunde, och kan, använda ordet kiwi eftersom ingen hade registrerat namnet. Odlarna på Nya 
Zeeland, som hade tappat kontrollen över vad som varit ett varumärke, valde som lösning på 
sina problem att döpa om sin frukt och adaptera ett nytt varumärke, Zespri. Det hela var en 
mycket dyrbar lösning och det kommer att krävas mycket stora resurser för att etablera det nya 
namnet på världsmarknaden. 

 
Kaikati (2003) skriver i sin artikel att konsultföretaget Accenture Andersson Consulting i 
januari 2001 tvingades avstå från sitt gamla namn Andersson Consulting. Namnbytet var en 
följd av separationen från systerföretaget Arthur Andersson (ibid). När koncernen delades upp 
strök Arthur Andersson förleden i sitt namn och lade därmed beslag på namnet Andersson 
(Kaikati, 2003). Vidare förklarar Kaikati (2003) att Accenture är världsledande inom 
management och teknologi, angående rådgivning och lösningar till företag. Kaikati lyfter 
fram att om Accenture inte hade marknadsfört sitt nya varumärke i den omfattning som 
skedde och bara hade adopterat varumärket hade kritiken blivit enorm (ibid). Detta beror på 
att varumärket inte hade associerats till det gamla varumärket av konsumenterna (Kaikati, 
2003). Accentures förnyelse av varumärket var även en process för att tydliggöra för 
kunderna innebörden med dess verksamhet, det vill säga separationen från Arthur Andersson 
(ibid). 
 

2.1.4 Vilja gå in på ny marknad 
 
Enligt Jobber (2001, s 44) kan det vara ett alternativ att träda in på nya marknader när den 
nuvarande marknaden inte erbjuder vidare tillväxt. Vidare säger Jobber att det är en strategi 
med mycket hög risk (ibid). Enligt Nilsson (1999, s 121) är det ur teoretisk-strategisk 
synvinkel inte mycket som skiljer ett internationellt och ett nationellt varumärke. Nilson 
menar att i båda fallen handlar det om att skapa starkast möjliga varumärke genom att 
förstärka de viktigaste värdedimensionerna (ibid). Vidare förklarar Nilsson att företag i 
realiteten speciellt bör beakta en hel del aspekter vid utvecklandet av en internationell 
varumärkesstrategi (ibid). Aaker (1995, s 299) menar att det krävs en global strategi för att 
träda in på en internationell marknad. Ur varumärkessynpunkt menar Aaker att besluten kring 
omfattningen av varumärkets namn och marknadsaktiviteter såsom varumärkesposition, 
reklam och prissättning borde vara standardiserade mellan olika länder (ibid).  
 
I Dagens Nyheter (Det kostar på, 2002) redogörs för ett mycket tydligt exempel för när 
produktnamnet kan behöva ändras. När Japans mest sålda bil under vintern 2002, Honda Fit 
skulle lanseras utanför den japanska marknaden, hade Honda stora planer på att lansera den 
nya modellen med namnet Honda Fitta (ibid). Det var inte förrän Dagens Nyheters skribent 
hade samtalat med en japansk presstalesman för Honda som varningsklockorna började ringa. 
Hondas hela lanseringsplanering var nästan klar och marknadsföringen hade redan förberetts.  
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2.1.5 Sammanslagning eller uppköp 
 
”If you cannot beat them, you may have to join them” (Hague & Jackson, 1994, s 113). 
 
Sammanslagningar och uppköp har blivit allt vanligare med den allt hårdare konkurrensen på 
marknaden, menar Jobber (2001, s 612). Vidare skriver Jobber att sammanslagningar med 
konkurrenter kan innebära många fördelar då kostsamma marknadsföringsstrider kan 
undvikas, samt att inköp, produktion, marknadsföring, forskning och utveckling och 
finansiella synergier kan skapas (ibid). Jobber (2001, s 613) menar att de sammanslagna 
företagen kan få en stor gemensam kraft genom att dessa även kan konkurrera internationellt. 
Jobber menar vidare att sammanslagningar och uppköp ger en direkt försäljningsökning. När 
företag tidigare konkurrerat på samma marknad ger det en ökning av marknadsandelarna 
(ibid).  
 
Enligt en artikel i Börsveckan (Utköp, inköp, 2004) framgår att en sammanslagning mellan 
Kinnevik och Invik kan komma att bli en ambitiös satsning att konkurrera med det 
marknadsledande företaget Skandia Liv. Vidare beskrivs att Stenbecksfären har allvarliga 
planer på en ambitiös satsning inom livsparande (ibid). Samtidigt anses Stenbecksfären ha en 
förmåga att avläsa marknadens efterfrågan på konkurrens, då Skandia Liv gjort många dyra 
och obegripliga snedsteg (Utköp, inköp, 2004). Varken Kinnevik eller Invik kan konkurrera 
på varsitt håll, men med Kinneviks kassalikviditet och genom Inviks finanskoncern Modern 
Finace Groups livförsäkringsbolag, Moderna Försäkringar Liv, tros sammanslagningen skapa 
ett starkt livförsäkringsbolag (ibid). Det går även att avläsa ur artikeln att Kinnevik och Invik 
planerar att utveckla ett gemensamt namn för de båda företagen, men att detta ännu inte är 
beslutat (ibid).  
 
I Svenska Dagbladet (Hemköp och Spar, 2004) framgår att företaget Axfood är i färd med att 
slå samman Sparkedjan med Hemköp i ett försök att öka tillväxten och konkurrenskraften på 
marknaden. Det framgår i artikeln att Axfood har haft stora problem med Hemköps 
rörelseresultat och sammanslagningen är ett försök i att förbättra resultatet för Hemköp. 
Vidare framgår det att Axfood även har planer på att på sikt slå samman butikskedjan Vivo 
med Hemköp och använda Hemköp som det gemensamma varunamnet. 
 
Balmer och Dinnie (1999) förklarar att studier indikerar på att ungefär femtio procent av alla 
sammanslagningar misslyckas att producera de synergistiska fördelar som förväntas av dem. 
Vidare argumenterar Balmer och Dinnie att dessa misslyckanden kännetecknas av 
försummelse av företagsidentiteten och företagskommunikationsfrågor. Balmer och Dinnie 
(1999) samt Jobber (2001, s 34) radar upp frågor som företag bör ställa sig när de står inför en 
sammanslagning: 
 
• Var är vi nu? 
• Hur kom vi hit? 
• Var är vi på väg? 
• Var skulle vi vilja vara? 
• Hur kommer vi dit? 
• Är vi på rätt väg? 
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2.2 Tillvägagångssätt vid namnbyte på en produkt 
 
Ett strategiskt beslut som att byta namn på en befintlig produkt från X till Y berör inte bara 
själv namnet utan också hela den varumärkesidentitet som byggts upp (Kapferer, 1997, s 
314).  Någon slags kompensation torde erhållas i och med bytet även om produkten blir intakt 
efter namnbytet (ibid). Hauge och Jackson (1994, s 112) menar att ett namnbyte bör företag 
bara ge sig in på om följden av att inte göra det är stort. Aaker (2002, s 8) förklarar att 
namnbyten sällan blir någon finansiell succé genom att det tar lång tid att överföra 
varumärkeskapitalet till det nya namnet. Melin (1997, s 258) anser att namnbyte på kort sikt 
alltid leder till en förlust i märkeskännedom. Kapferer (1997, s 318) lägger tonvikt vid att 
märkesidentiteten bör hållas intakt vid ett namnbyte och framhåller att det är viktigt att veta 
vad konsumenterna identifierar varumärket med.  Operationen kring namnbyte kräver också 
en kombinerad insats från företagets olika avdelningar: produktion, logistik, säljstyrka, 
marknadsföring och ledning (ibid). Kapferer menar vidare att faktorer som tidsplan för 
namnbytet samt distribution och samarbete med återförsäljarna för att nå ut med det nya 
namnet också är viktiga att beakta (1997, s 319).  
 

2.2.1 Varumärkesstrategi 
 
Ett namnbyte är enligt Kapferer (1997, s 292) en stor risk som kan innebära att varumärket 
kan förlora en stor del av sin marknadsandel om det hela inte utförs på ett korrekt sätt. Därför 
är ett namnbyte ett strategiskt beslut som inte ska tas med lätthet (ibid). Aaker (2002, s 190) 
menar att en varumärkesstrategi för ett nytt varumärke måste ses från tre olika perspektiv: en 
kundanalys, en konkurrensanalys och en självanalys. Aakers modell Strategic Brand Analysis 
visar på de faktorer som inkluderas i dessa tre element (ibid).  
 

 
 

Figur 2.  Strategic brand analysis (Aaker, 2002, s 190). 

STRATEGIC 
BRAND ANALYSIS 

 Self-Analysis 
• Existing brand image 
• Brand heritage 
• Strengths/weaknesses 
• The brand’s soul 
• Links to other brands 

 
Competitor Analysis: 

• Brand image/position 
• Strengths/vulnerabilities 

  
Customer Analysis: 

• Trends 
• Motivations 
• Segments 
• Unmet needs 
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2.2.1.1 Nulägesanalys 
 
För att kunna genomföra en varumärkesförändring är det viktigt att analysera nuläget (Melin, 
1997, s 191). Analysen, eller förstudien, syftar till att göra dem som ska genomföra 
förändringen förtrogna med den nuvarande positionen (ibid). Om företag inte känner till den 
nuvarande positionen är det omöjligt att veta vilka resurser som kommer att krävas vid 
genomförandet av förändringen (ibid). Nulägesanalysen utförs genom att beakta både 
kundernas bild och den bild som den egna organisationen har av företaget (Melin, 1997, s 
192). Det innebär att en analys där faktorer såsom identitet och image mäts både externt och 
inom den egna organisationen (ibid). Kapferer (1997, s 317) anser att en bedömning av både 
det nuvarande och det påtänkta varumärket bör göras genom att analysera styrkor och 
svagheter samt även göra en uppskattning om vilken position och andel det nya varumärket 
kommer att ha på markanden. Kapferer (1997, s 316) menar att konsumenttester kan vara ett 
bra instrument för att klargöra de reaktioner som kommer att uppstå med det nya namnet. 
 

2.2.3 Corporate branding eller multibranding? 
 
I de flesta sammanhang är ett helt nytt varumärke ett stort projekt som kostar mycket pengar 
(Nilsson, 1999, s 171). Nilsson hävdar att det kan vara klokt att lansera ett helt nytt 
varumärke, men att lansera något utan någon form av koppling till ett existerande koncern- 
eller företagsnamn är mycket ovanligt (ibid). Om en ny produkt ligger relativt nära den 
etablerade verksamheten och att det är i företagets intresse att detta framgår, kan det vara 
klokt att koppla det nya initiativet till koncernen eller företagsnamnet (ibid). Kapferer (1997, s 
297) menar att företag tenderar att minska ner antalet varumärken i den grad det är möjligt 
eftersom flera mindre varumärken oftast kräver högre investeringar. Företag föredrar istället 
att på ett kostnadseffektivt sätt disponera över ett mindre antal varumärken (ibid). 
 
En gång i tiden satte tillverkaren eller tjänsteleverantören bara sitt namn på produkten, i de 
flesta fall utan någon djupare tankeverksamhet (Nilsson, 1999, s 100). När väl den första 
produkten var ute på marknaden var det dags att fundera på nästa: skulle den ha samma namn 
men med annorlunda beskrivning eller skulle den ha ett helt nytt namn? (ibid). Författarna 
Aaker (2002, s 116), Kotler (2003, s 433) och Nilsson (1999, s 101) klassificerar olika former 
av varumärken med följande huvuduttryck; koncernnamn, företagsnamn samt multibranding 
och new branding. Dessa beskrivs mer nedan. 
 
2.2.3.1 Koncernnamn (corporate brands) 
 
Ett koncernnamn som varumärke symboliserar alla de aktiviteter som ryms inom hela 
koncernen (Nilsson, 1999, s 101). Det identifierar klart och tydligt vem som är ansvarig för 
produkten eller tjänsten och ska ge en slags trygghet för konsumenten (ibid). Koncernnamn 
har blivit allt populärare som varumärke under senare tid (ibid) Detta beror huvudsakligen på 
att kunder, speciellt på konsumentmarknaden, blivit mer och mer intresserade av att veta vem 
som ligger bakom ett varumärke, i syfte att veta om företaget uppfyller vissa krav (ibid). 
Denna typ av varumärkesform är enligt både Aaker (2002, s 117) och Nilsson (1999, s 102) 
vanligast förekommande inom de japanska företagen som har fokuserat på detta sätt att arbeta 
med varumärken. 
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2.2.3.2 Företagsnamn (house brands) 
 
Att använda företagsnamnet som sitt varumärke är ett av de mest traditionella sätten, klassiska 
exempel från konsumentvarusektorn är Heinz och Kellogg’s samt Findus, Felix, Pripps och 
Abba i Sverige (Nilsson, 1999, s 102). Fördelen med att använda ett företagsnamn är att 
sambandet mellan produkt och tillverkare är helt uppenbart, och eftersom företagsnamnet i de 
allra flesta fall täcker många produkter och därmed har ett stort försäljningsvärde gör det att 
marknadsinvesteringarna blir relativt lägre (ibid). Aaker (2002, s 117) menar att den visuella 
logotypen och företagsnamnets märkeskännedom också bidrar till skalfördelar när det 
övergripande företagsnamnet används för produkten. De vanligast förkommande begreppen 
inom denna kategori är line extension och brand extension som Aaker (2002, s 275), Kotler 
(2003, s 430) och Melin (1997, s 214) beskriver som följande: 
  

Line extension – existerande varumärke som omfattar exempelvis en ny storlek 
eller ny smak inom samma produktkategori 

 
Brand extension – existerande varumärke används i en helt ny produktkategori 

 
2.2.3.3 Multibranding & new branding 
 
Enligt Kotler (2003, s 433) brukar ett nytt varumärke som introduceras i samma produkt-
kategori kallas för multibranding. Exempelvis har Seiko etablerat olika namn för klockor i 
den högre prisklassen (Seiko Lasalle) och den lägre prisklassen (Pulsar) (ibid). Det är just 
möjligheterna till att kombinera gemensamma värden med en rimlig försäljningsvolym som 
har gjort produktgruppsvarumärken fördelaktiga och användbara (Nilsson, 1999, s 103). 
Nackdelen enligt Nilsson är dock att angreppssättet kräver självdisciplin för att kunna undvika 
att använda sig av allt för många produkter inom samma produktgrupp (ibid). Nilsson menar 
att ett varumärke kan vara fristående, som till exempel Yes diskmedel från företaget Proctor 
& Gamble (ibid). 
 
Enligt Kotler (2003, s 431) innebär new branding ett nytt varumärke för en helt ny produkt. 
Varumärket fungerar helt fristående utan någon koppling till någon annan varumärkessymbol, 
produktgrupp eller företagsnamn (Nilsson, 1999, s 103). Fördelen menar Nilsson (1999, s 
104) med new branding och multibranding är att företaget kan vara helt fokuserad på det 
varumärket, den största nackdelen med detta är avsaknaden av skalfördelar genom att 
omsättningen och produktexponeringen kan bli för liten för att det ska fungera. Nilsson säger 
vidare att det finns få fristående en-produktsmärken kvar i de traditionella 
marknadssektorerna eftersom de flesta har konverterat till produktgruppsvarumärken (ibid). 
Även Kapferer (1997, s 292) säger att på senare tid har multibrandingföretagen alltmer 
reducerat sina varumärkesportföljer till att bara omfatta ett visst bestämt antal som passar 
företagets strategi. Kapferer (1997, s 294) menar att risken med ett namnbyte på en produkt 
direkt kan kopplas beroende på om processen för namnbyte berör produktvarumärke eller 
företagsvarumärke.   
 

2.2.4 Val av namn 
 
Att förändra ett varumärke är enligt Kapferer (1997, s 293) oftast en komplicerad och tuff 
process som inte enbart handlar om ett enkelt namnbyte. I kundernas medvetande är ett 
välkänt namn kopplat till mentala associationer, empati och personliga preferenser, ett 
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varumärkesnamn är uppbyggt kring flera komponenter som inte enbart kan reduceras till ett 
”namn” (ibid). Vid genomgång av litteraturen kan urskiljas ett antal begränsade faktorer som 
ett företag måste ta hänsyn till vid namnvalet. Melin (1997, s 138) menar att det är faktorer 
som juridiska- och marknadskommunikativa överväganden som beaktas i samband med 
namnval.  
 
2.2.4.1 Juridiska överväganden 
 
Förutsättningen för att ett namn skall kunna registreras som varumärke är att det har 
särskiljningsförmåga (1 §, Varumärkeslagen, Vml). Med särskiljningsförmåga avses 
kapaciteten hos ett namn att särprägla en produkt och dess kommersiella ursprung (Melin, 
1997, s 138). Den inneboende särskiljningsförmågan bedöms därför i förhållande till den 
produkt som skall individualiseras och inte i relation till konkurrerande märkesprodukter 
(ibid). Melin pekar på fyra olika grupper av namn som här presenteras på basis av avtagande 
särskiljningsförmåga (ibid): 
 

Fantasinamn – saknar koppling till produkten eller dess användningsområde. 
Denna typ av namn är lätta att registrera och skydda mot varumärkesintrång. 
Melin tar upp Kodak och Exxon som exempel på fantasinamn som 
ursprungligen saknade koppling till respektive produktområde. 

 
Slumpmässiga namn – Dessa namn saknar inneboende särskiljningsförmåga. 
Melin tar upp datorföretaget Apple som följaktligen inte har denna 
särskiljningsförmåga när det gäller äppelbaserade produkter, men att det 
däremot går utmärkt att använda för datorer då namnet i detta fall inte antyder 
något om produkten. 

 
Suggestiva namn - antyder men beskriver inte attribut eller egenskaper hos 
produkten, exempelvis schampot Sunsilk som antyder schampots egenskaper. 

 
Deskriptiva namn - karakteriserar på något sätt produkten, dess egenskaper eller 
användningsområde, kan jämställas med produktbeteckningar menar Melin. 
Melin hävdar att dessa deskriptiva namn saknar inneboende 
särskiljningsförmåga och kan därför registreras som varumärke. 

 
Företag väljer vanligtvis suggestiva eller deskriptiva namn beroende på att 
företag inte bara måste ta juridisk hänsyn utan även göra 
marknadskommunikativa och strategiska överväganden (Melin, 1997, s 138). 

 
2.2.4.2 Marknadskommunikativa överväganden 
 
Hauge och Jackson (1994, s 108) anger checklistor över vad som kännetecknar ett bra namn, 
dessa faktorer ska inkluderas när ett företag väljer ett namn. Hauge och Jackson nämner 
följande faktorer: 
 

• Är det ett namn som kommer att bestå över tiden? 
• Är det ett namn som är för modernt (märkvärdigt)? 
• Kommer namnet att passa företagets/produktens personlighet? 
• Har namnet den rätta betydelsen? 
• Har namnet den rätta initialförkortningen? 
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• Kommer namnet att vara passande i alla situationer? 
• Är det enkelt att uttala? 
• Kommer namnet att bli ihågkommet? 
• Kommer namnet att bli förkortat eller förändrat till ett namn som är oacceptabelt? 

 
Melin (1997, s 140) menar att dessa checklistor som Hauge och Jackson tar upp är tämligen 
ensartade till sin utformning och de kan innehållsmässigt sammanfattas i fyra krav på ett bra 
namn: 
 

• namnet skall vara enkelt – ett bra namn bör vara kort, lätt att känna igen och lätt att 
komma ihåg 

 
• namnet skall vara unikt - ett bar namn bör vara särpräglat och distinkt i förhållande till 

konkurrerande märkesprodukter, detta i syfte att dra till sig uppmärksamhet 
 

• namnet skall vara suggestivt – ett bra namn bör antyda något om produktens 
egenskaper eller användningsområde, då detta underlättar för konsumenten att 
associera till produktkategorin. 

 
•  namnet skall vara juridiskt skyddbart – ett bar namn måste ha hög särskiljnings-

förmåga för att kunna erhålla ett adekvat varumärkesskydd. 
 
Melin (1997, s 140) menar att ovanstående krav delvis är oförenliga, vilket beror på att 
juridikens krav på skyddbarhet och marknadskommunikationens krav på kommunicerbarhet 
svårligen låter sig förenas i ett och samma namn. Vidare menar Melin att vid valet av namn 
måste det enskilda företaget göra en avvägning mellan skyddbarhet och kommunicerbarhet 
(ibid). Melin förespråkar ett kort namn eftersom det är just dessa som är framgångsrika på 
marknaden (op cit, s 141). Det beror på att konsumenten genom en process kallad ”mental 
shorthand” reducerar namn till några få stavelser, exempelvis Coca-Cola som i vardagligt tal 
kallas för Coke (ibid). Även Hauge och Jackson (1994, s 113) lägger tonvikt vid 
konsumentens uppfattning om namnet genom att anpassa namnet efter kundernas uttal eller 
eventuell förkortning av namnet. 
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2.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Då den studerade litteraturen innehåller en mängd teorier kring fenomenet varumärken, 
kommer teorier som är mest relevanta för att uppfylla denna uppsats syfte att utgöra en 
teoretisk referensram. För att öka förståelsen för den valda referensramen kommer 
forskningsfrågorna och uppsatsens syfte att presenteras nedan. 
 
Det kan belysas att anledningen till den ojämna proportionen i teorikapitlet, speciellt kring 
forskningsfråga två beror på den begränsade litteraturen kring ämnet namnbyte. 
 

2.3.1 Orsaker till namnbyte på existerande produkter 
 
Skadat varumärke Aaker (2002), Hague och Jackson (1994), 

Nilsson (1999) 
Omvärldsmiljön förändras Aaker (1995), Aaker (1998), Aaker (2002), 

Haig (2003), Hauge och Jackson (1994), 
Nilsson (1999) 

Förlorad rätt till varumärke Czinkota & Ronkainen (2001), Kaikati 
(2003), Melin (1997), Nilsson (1999),  

Vilja att gå in på ny marknad Aaker (1995), DN (2002, 10 oktober), Jobber 
(2001), Nilsson (1999) 

Sammanslagning eller uppköp Balmer och Dinnie (1999), Börsveckan 
(2004, 23 februari), Jobber (2001), Svenska 
Dagbladet (Hemköp och Spar, 2004) 

 

2.3.2 Tillvägagångssätt vid namnbyte på en produkt 
 
Hur går företag tillväga vid ett namnbyte på 
en produkt 

Aaker (2002), Hauge och Jackson (1994), 
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3 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt vid undersökningen. Inledningsvis beskriver vi 
hur vår litteraturstudie gick till samt val av forskningsstrategi och undersökningsenhet. 
Därefter redogör vi för hur datainsamlingen genomfördes. Kapitlet avslutas med att 
undersökningens analysmetod och metodproblem diskuteras. 
 

3.1 Litteratursökning 
 
För att inledningsvis skapa en bild av det valda forskningsområdet gjordes sökningar i Luleå 
tekniska universitets databaser över artiklar, böcker, tidskrifter och rapporter. De databaser som 
använts är Affärsdata, Ebsco, Emerald, Libris och Lucia. Exempel på valda sökord är: 
varumärken, namnbyte, namnbytesprocess och rebranding. Dessa uttryck har använts på både 
svenska och engelska, enskilt eller tillsammans eller med hjälp av sökning med and, or, eller not. 
Den valda litteraturen har främst behandlat varumärken som inriktat sig på uppbyggnad och 
strategier av varumärken, men även mer generell marknadsföringslitteratur har studerats. Genom 
att studera böcker, artiklar, rapporter samt referenslistor i dessa, fick vi ytterligare uppslag till 
relevant litteratur. Den studerade litteraturen har förutom att bilda en grund för undersökningen 
även bidragit till formulering av frågeställningar samt tolkning av resultat. Sökningar på Internet 
och i affärstidningar har gjorts för att få mer aktuella synpunkter inom området och för att hitta 
företagsinformation vid val av respondenter till intervjuer. 
 

3.2 Val av forskningsstrategi 
 
Vi har valt att som forskningsstrategi använda oss av fallstudie (Denscombe, 2000, s 41). Då 
namnbyten på varumärken är en komplicerad process med flera olika perspektiv kan 
fallstudien ge en möjlighet att detaljerat studera hur de olika stegen i namnbytesprocessen är 
sammanlänkade och inte enbart se till det slutliga resultatet. Fallstudie föll sig som ett 
naturligt val då en djupare insikt i ämnet och en koppling mellan teori och verklighet var vårt 
mål. Valet av fallstudie innebar att vår undersökning påverkades av vilka aktörer som deltog i 
studien. Det anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 104) är naturligt eftersom 
aktörsrollen är framträdande i fallstudier. 
 

3.3 Val av undersökningsenhet 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte var det viktigt att välja rätt fallstudieobjekt. Det kändes även 
viktigt att namnbytet på produkten skett inom den närmaste tiden, för att studien skulle ge en 
mer aktuell vinkel. 
 
Vid val av undersökningsenhet föll valet på varumärkena Vim som bytte namn till Jif och 
Flora som bytte namn till Milda. Dessa två varumärken har marknadsförts i media under en 
längre tid med budskapet att produkten har bytt namn. Detta gjorde att vi fick upp ögonen för 
just dessa två. Vi valde Jif och Milda för att få en djupare insikt i hur företag arbetar med ett 
namnbyte och eventuellt se vilket/vilka motiv som ligger bakom detta. En viktig variabel att 
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ta hänsyn till var att inte omfattningen på studien skulle bli för stor men även författarnas 
begränsade resurser. Att välja fler undersökningsenheter skulle eventuellt öka möjligheterna 
för generalisering, men det är mer givande att få mer djupgående information från ett mindre 
antal enheter. Dessa två fallstudieobjekt valdes med stor omsorg för att det på bästa sätt ska 
spegla övriga marknaden. En utförligare presentation av fallstudieobjekten som ingår i 
koncernen Unilever återfinns i empirikapitlet.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Repstad (1999, s 70) beror antalet intervjuer som krävs på hur pass heterogena 
miljöerna är. Om svarspersonerna är mycket olika, måste enligt Repstad förmodligen göras 
fler intervjuer än om intervjuarna skulle ha ett mer homogent urval av intervjupersoner (ibid). 
Ur denna synvinkel var det därför mycket viktigt att intervjupersonerna var homogena när det 
gäller relevanta variabler, för att studien skall bli väsentlig och trovärdig.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att belysa mjuka data såsom åsikter och uppfattningar hos 
aktörerna valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Repstad (1999, s 10) passar 
denna typ av metod om avsikten är att få en djupare förståelse för det som studeras. Vi 
använde oss av den typ av intervjuer som Denscombe (2000, s 135) kallar semistrukturerade. 
Vid intervjuerna hade vi en lista med frågor som vi ville få besvarade, men vi försökte vara 
flexibla med ordningsföljden och frågeformuleringen. Intervjupersonerna fick prata fritt och 
utveckla sina svar samtidigt som vi fick möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga våra 
frågeställningar. Det var dock viktigt att vi styrde intervjun på det viset att vi la tonvikten på 
de frågor som till största delen behandlade våra forskningsfrågor. Enligt Denscombe (2000, s 
136) kan semistrukturerade intervjuer möjliggöra att även komplexa frågor kan besvaras, i 
synnerhet sådana som rör personliga erfarenheter och uppfattningar.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare och kompletterades med stödanteckningar. 
Till intervjuerna sammanställdes en intervjuguide som granskades av opponenter på 
delseminarier innan intervjuerna genomfördes. Innan intervjuerna avslutades försäkrade vi oss 
om att vi skulle kunna ställa kompletterande frågor via telefon eller e-post.  
 
Den datainsamlingsmetod som användes i denna uppsats är telefonintervjuer. Vi avsåg att 
intervjua produktchefen för respektive varumärke för att vi ansåg att denna person bäst skulle 
kunna svara på våra frågor. Vi kontaktade därför produktchefen Niklas Juhlin på företaget 
Lever Fabergé som ansvarar för varumärket Jif. Även Karolina Johansson, 
varumärkesansvarig på företaget Unilever Bestfoods AB för varumärket Milda kontaktades. 
Båda intervjupersonerna ställde sig positiva till att genomföra en telefonintervju. Båda 
företagen är dotterbolag under koncernen Unilever.  Personliga intervjuer skulle möjligtvis ge 
ett större djup i undersökningen, men på grund av begränsad tid både hos respondenterna och 
forskarna samt den geografiska spridningen, gick denna intervjuform inte att genomföra. 
 

3.5 Analysmetod 
 
Det insamlade empiriska materialet har vi fått utifrån de intervjuer vi genomfört med Niklas 
Juhlin på företaget Lever Fabergé och Karolina Johansson på företaget Unilever Bestfoods 
AB. Efter att vi genomfört intervjuerna med respondenterna med respektive företag 
sammanställde vi svaren. Vi har sedan analyserat hur det empiriska materialet står sig i 
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förhållande till teorin. Detta har vi sammanfattat i analyskapitlet, där vi fokuserar på de 
likheter och de skillnader som finns mellan empirin och den teori vi tagit del av. I vårt 
avslutande kapitel har vi redogjort för de viktigaste likheterna och skillnaderna samt dragit 
slutsatser om dessa för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi har så långt det varit 
möjligt använda oss av samma rubriker i teori-, empiri- och analyskapitel för att få en struktur 
som är lätt att följa genom arbetet 
 

3.6 Metodproblem 
 
Undersökningens giltighet eller validitet handlar ur ett kvalitativt perspektiv om i vilken 
utsträckning resultatet från undersökningen överensstämmer med verkligheten. Därför var det 
viktigt att vi tog kontakt med personer som var väl insatta i ämnet, varvid den ansvariga för 
varumärket på respektive företag blev det givna valet då vi ansåg att dessa bäst skulle kunna 
besvara våra frågor. Vår bedömning var att dessa personer rimligtvis borde ha den största 
övergripande kunskapen om respektive produkt. Undersökningens validitet borde ha stärkts 
av att respondenterna visade ett intresse för vår undersökning. För att undvika missförstånd 
ställde vi följdfrågor för att vara säkra på att vi fick svar på det vi hade för avsikt att få reda 
på. En nackdel med att använda telefonintervjuer är att en direkt interaktion ansikte mot 
ansikte mellan respondent och intervjuare inte kan fås (Denscombe, 2000, s 16). Detta var vi 
mycket medvetna om, vilket vi även hade i åtanke vid genomförandet av intervjun. Vi ansåg 
att genom att vi i förväg skickat intervjuguiden kunde respondenterna förbereda svaren på 
frågorna och därigenom stärka validiteten.  
 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag (Merriam, 
1994, s 12). När det gäller kvalitativa undersökningar ses reliabiliteten som ett mått på att 
respondenternas svar är tillförlitliga (ibid). Med det menas att det är uppriktighet och ärlighet 
hos respondenterna som efterfrågas (ibid). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 40) anser 
att en god reliabilitet innebär att en annan undersökare skulle komma fram till samma resultat 
om de använder samma angreppssätt. Undersökningens reliabilitet påverkas av forskarens 
tolkning och av respondenternas och forskarnas påverkan på varandra (Denscombe, 2000, s 
162). Reliabiliteten stärktes genom att vi använde bandspelare vid intervjuerna vilket 
minskade risken för feltolkningar. Eftersom vi valde att begränsa oss till två fall möjliggjorde 
vi att ägna mer tid åt respektive fall.  
 
En nackdel med denna metod var att den inte gav stora möjligheter till generalisering, men 
vår förhoppning var att genom att använda likartade och därigenom homogena respondenter i 
vår fallstudie, öka generaliseringsmöjligheterna. Vi anser dock att generaliserings-
möjligheterna kan minska genom att studera två varumärken från samma koncern eftersom 
deras strategier kan i viss mån skilja sig från andra företag.  
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel innehåller resultaten från våra empiriska studier på de valda fallstudieobjekten 
Jif och Milda. Inledningsvis presenteras de olika företagen bakom varumärkena. 
Respondenternas olika åsikter redovisas tillsammans och resultatet är sammanställt efter 
forskningsfrågornas uppställning i teorikapitlet. 
 

4.1 Fallstudieföretagen 
 
Unilever är en holländsk-brittisk koncern som marknadsför och tillverkar en stor mängd 
välkända dagligvaror på den svenska marknaden. Unilever är ett av världens största 
multibrandingföretag. Inom Unilever Sverige ingår tre dotterbolag: Unilever Bestfoods AB, 
GB Glace AB och Lever Fabergé AB. Unilever Sverige har en mängd välkända varumärken 
som företaget arbetar med. I denna studie har produkterna Jif som tillhör Lever Fabergé samt 
Milda som tillhör Unilever Bestfoods undersökts. 
 

4.1.1 Presentation av företaget Lever Fabergé och varumärket Jif 
 
Lever Fabergé marknadsför och säljer marknadsledande varumärken inom kroppsvård och 
rengöring, såsom schampo, tvål, deodoranter, tandkräm, tvättmedel och sköljmedel. Inom 
rengöring är Comfort, Sun, Via och Jif stora aktörer på marknaden.  
 
Vi har genomfört en intervju med Niklas Juhlin, produktchef på Lever Fabergé. Juhlin har 
totalansvaret för varumärkena Jif och Sun som är rengöringsmedel respektive 
maskindiskmedel. Juhlin ansvarar både strategiskt och operationellt, det vill säga att han är 
ansvarig för både de långsiktiga investeringarna i media och de taktiska investeringarna i 
butik. Vim, som varumärket tidigare hette innan företaget bytte till namnet Jif har en väldigt 
lång tradition och sattes på marknaden för första gången 1920. Under hela tiden har det varit 
skurmedlet Vim Cream som har varit den största produkten för företaget. Lever Fabergé har 
successivt byggt ut sortimentet och har ett sortiment som består av ett antal 
skurmedelsprodukter: Jif Cream, tre stycken olika sprayer och refiller till dessa. Sortimentet 
består även utav ett allrengöringsmedel, Jif Oxigel som finns i olika varianter och 
rengöringsdukar, som går under varumärket Wipes.  
 
Juhlin förklarar att det är mycket viktigt för företag att följa de samhällsstrukturella 
förändringar som sker. Segmenteringsmetoderna har enligt Juhlin blivit allt mer finjusterade 
på det viset att företag ser till de behov som finns på marknaden. Företag utvecklar ett 
produktkoncept och en produktproposition som tilltalar den utvalda målgruppen och utifrån 
det specifika behov som företaget har identifierat. 
 
Juhlin förklarar att företagets kundgrupp har förändrat sedan starten 1920. Tidigare såg 
företaget sin kundgrupp som den traditionella ”husfrun” i familjen som var konsumenten av 
produkterna. Juhlin beskriver att samhällsstrukturen har förändrats sedan dess då jämlikheten i 
familjen har förbättrats. Företaget använder inte begreppet kundgrupp i dess gamla 
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bemärkelse, utan istället inriktar sig man mot behovsbaserade kundsegment. Målgruppen som 
företaget inriktar sig emot är de människor som bryr sig om sitt hem, ser hemmet och 
hemmets skick som en viktig del av den totala livskvaliteten. Det är snarare attitydbaserade 
behov snarare än demografiska och sociografiska. Det är en evolution från 1920 fram till idag, 
förklarar Juhlin.   
 

4.1.2 Presentation av företaget Unilever Bestfoods AB och varumärket Milda 
 
Unilever Bestfoods har sitt huvudsäte i Helsingborg och tillhandahåller en mängd varumärken 
inom livsmedelsbranschen. Ett av varumärkena som tidigare varit känt som Flora är 
smörgåsmargarinet Milda. 
 
En intervju har genomförts med Karolina Johansson som är country brand manager 
(varumärkesansvarig i Sverige) för Milda och Crème Bonjour. Johansson är ansvarig för 
marknadsföring av dessa två varumärken och har arbetat med varumärket sedan hösten 2002, 
men är formellt ansvarig sedan juni 2003. Johansson ansvarar för all marknadsföring kring 
varumärket Milda. Johansson anser att arbetet med varumärket är väldig mångfasetterat.  
 
Det tidigare varumärket Flora har funnits sedan 1943 och är ett av Unilever Bestfoods äldsta 
varumärke. Flora har sedan starten inriktat sig mot familjen och huvudmålgruppen har varit 
kvinnan som tidigare oftast ansvarade för hushållet. Johansson förklarar att familjestrukturen 
har förändrats sedan 1943 då de olika rollerna i familjen förändrats. Det är enligt Johansson 
något som Unilever Bestfoods har anpassat sig efter. Grunden och budskapet när Flora 
lanserades var att det skulle vara lätt att breda ut innehållet. Smaken och produkten var 
baserad på raps, det vill säga att produkten var baserat på vegetabiliskt fett. Företaget ville att 
Flora skulle uppfattas som att produkten var ämnad för hela familjen, och att den skulle vara 
mer barnvänlig. 
 

4.2 Orsaker till namnbyte på existerande produkter 
 
Enligt produktchefen Niklas Juhlin berodde inte namnsbytet på att namnet Vim på något sätt 
var skadat. Vim, som ofta varit förknippat med produkten Vim Cream, som nu bytt namn till 
Jif Cream har varit företagets starkaste produkt med starka associationer bland konsumenter 
som det effektivaste rengöringsmedlet förklarar Juhlin. Namnbytet berodde enligt Juhlin på 
komplexitetsreduktion i produktionsledet. Med det menar Juhlin att det handlar om att skaffa 
sig storskalighetsfördelar i produktionen och att det i första hand är kostnadssidan som är 
drivare snarare än intäktssidan. Juhlin förtydligar att Vim inte var ett döende varumärke, utan 
att det helt och hållet var en koncernstrategisk prioritering, att reducera på kostnadssidan. 
 
Den bransch som Lever Fabergé verkar i, konsumentvarubranschen, dagligvaruhandel, är 
enligt Juhlin extremt konkurrensutsatt vilket gör att företag måste ha en optimerad 
kostnadsstruktur i både produktions-, och logistikledet.  Juhlin menar att det i slutändan 
handlar om att bli konkurrenskraftig. För att bli konkurrenskraftig måste företag ha en 
differentierad produkt som ger ett högre värde för konsumenten bland andra konkurrerande 
produkter. Vidare förklarar Juhlin att företag kan minimera kostnaderna för produkten och 
därigenom öka marginalen, vilket gör att de kan utvinna högre lönsamhet genom att bibehålla 
det nuvarande priset. Ett annat alternativ kan vara att sänka priset och därigenom bli 
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konkurrenskraftigare gentemot konkurrenterna. En av Unilevers koncernstrategiska 
prioriteringar är att reducera antalet varumärken inom portföljen.  
 
Enlig Johansson har företaget Unilever Bestfoods märkt en nedgång i försäljningen på grund 
av den minskade konsumtionen av fullfettsmargarin. Den marknadstrend Unilever Bestfoods 
observerat är att lättmargarin tagit marknadsandelar medan fullfettsmargarin minskat. Detta är 
en av orsakerna till namnbytet, förklarar Johansson. Hon menar att Unileverkoncernen har en 
övergripande företagsstrategi att minska antalet varumärken i portföljen, vilket innebär att 
Unilever måste minska ner på några varumärken i olika länder där det är möjligt. Johansson 
menar vidare att Unilever inte genomför detta om företaget inte trodde det skulle medföra 
något positivt. Det är väldigt kostsamt att stödja många varumärken, finns två varumärken 
som företaget ser passar ihop är det en fördel att kunna satsa mer på ett av dessa än att sprida 
sina resurser. Johannson menar sammanfattningsvis att valet att förändra varumärket Flora 
gjordes utifrån tre faktorer: det första var att minska varumärkesportföljen, det andra var att 
Flora saknade tillväxtpotential och slutligen det tredje som innebar att det fanns en produkt 
inom företaget som varumärket skulle passa under, annars skulle en förändring inte göras. 
Valet föll på att slå ihop varumärket Flora med Milda, där Milda skulle vara det gemensamma 
namnet. 
  

4.3 Tillvägagångssätt vid namnbyte på en produkt 

4.3.1 Riskbedömning 
 
Niklas Juhlin förklarar att Unilever som företag är extremt skickliga på att marknadsföra sina 
produkter och att en mängd namnbyten har genomförts världen över. Vid genomförandet av 
namnbytet till Jif, som i grunden berodde på komplexitetsreduktion i produktionsledet, 
startade de inledningsvis med att göra en bedömning av komplexiteten i namnbytet för att få 
en uppfattning om omfattningen av bytet från Vim till Jif. Företaget svarade på ett antal 
standardfrågor som resulterade i att de ansåg risken som liten. Anledningen var att de 
bestämde sig för att inte förändra produktdesignen och inte heller innehållet, utan enbart 
namnet. Bedömningen av risken i namnbytet var enligt Juhlin endast det första steget i 
namnbytesprocessen. Stora konsumentundersökningar genomfördes för att inventera de 
värden och känslor som var associerade med varumärket Vim. Därefter plockades kärnvärden 
ut som behövde överföras till Jif för att göra en bedömning av varumärkets hälsa. Detta för att 
identifiera vad företaget behövde ta med sig vid bytet från Vim till Jif. Vidare pratade 
företaget med konsumenter för att försöka förstå dem som var varumärkeslojala. Företaget 
ville klarlägga vad som var det viktigaste som behövde kommuniceras för att dessa 
fortsättningsvis skulle tycka om och köpa varumärket. Utifrån detta identifierades faktorer 
som företaget var tvungna att kommunicera för att konsumenten inte skulle avvisa det nya 
varumärket.  
 
Johansson menar att namnbytet från Flora till Milda började med att utveckla en idé för att 
därefter skapa ett internt stöd inom organisationen. Konsumentundersökningar genomfördes 
för att ta reda på om konsumenter kommer att acceptera den nya produkten i dess nya 
utförande. Företaget fann att både Flora och Milda var starka varumärken. 
Konsumentundersökningen visade även att det var väldigt viktigt att företaget inte förändrade 
innehållet utan bara namnet. 
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Juhlin menar att målsättningen med namnbytet från Vim till Jif var att skapa samma 
varumärkesigenkänning, varumärkeserinran som för Vim och att behålla neutrala attityder. 
Att byta namn skulle inte föranleda en attitydförändring hos Jifs konsumenter. Känslan 
konsumenter skulle ha var enligt Niklas Juhlin, ”ok, nu byter Vim namn till Jif”. Jif ska stå för 
precis samma saker som Vim. Johansson menar att de associationer som Flora hade skulle 
flyttas över Milda och därigenom behålla stora delar av innehållet i den gamla produkten 
intakt, vilket också var målet med namnbytet. 
 
Båda företagen anlitade inte någon extern varumärkeskonsult då de ansåg att det fanns den 
kompetens och kunskap som behövdes inom företaget. Däremot anlitades researchföretag för 
att genomföra konsumentundersökningar. Även reklambyråer anlitades för att ta fram lämplig 
reklam i media, såsom TV-reklam och butiksmaterial. 
 

4.3.2 Analys av varumärket 
 
Juhlin förklarar att namnbytesprocessen kunde beskrivas i termer som analys, planering och 
implementering. I övrigt gjordes en nulägesanalys där företaget gjorde en rejäl inventering av 
varumärkets kärnvärden och vilka associationer som var förknippade med varumärket. Det 
handlar enligt Juhlin om att förstå varumärkets styrkor och svagheter. Styrkor som företaget 
till varje pris måste skydda och värna om att ta med till det nya varumärket Jif. Det viktigaste 
arbetet och nyckeln var att förstå vad företaget måste göra för att kommunicera med 
konsumenterna och nå ut med sitt budskap. Att hitta ett sätt att kommunicera och ett språk var 
kärnan i namnbytesprocessen. 
 
Johansson förklarar att företaget har en angiven modell som alla deras varumärken följer. 
Modellen innefattar bland annat punkter såsom externa faktorer, vilken är konkurrens-
situationen för varumärket, definition av målgrupp, konkurrensfördel etcetera. Denna modell 
är gemensam för alla företagets varumärken, hur de byggs upp och definieras. Vid ett 
namnbyte förklarar Johansson att det inte finns någon specifik mall för hur företaget ska göra, 
det beror från fall till fall. En stor fördel som Johansson framhäver är fördelen att vara 
medlem i en större koncern där stora kompetenser finns. Samtal mellan dotterbolag har 
förekommit för att ta reda på fördelar och nackdelar vid tidigare namnbyten. 
 

4.3.3 Val av namn 
 
Juhlin menar att företaget inte la ner något jobb med att försöka hitta något nytt namn, då 
namnet som sådant var givet. Norge var det land som började kalla produkten för Jif, det var 
enligt Juhlin ett enkelt val att döpa om produkten i Sverige till Jif. Juhlin förklarar att Jif är 
begränsade i Sverige genom att vissa miljölinjer styr innehållet i produkterna. För att få en 
produkt listad inom dagligvaruhandeln i Sverige måste produkten vara miljömärkt. Unilever 
har valt att följa miljömärkningen Svanens miljöriktlinjer. Det är enligt Juhlin formulan i 
produkten som styr om företaget kan använda samma namn på produkten i olika länder. 
Eftersom formulan skiftar något i Sverige och Norge med övriga Europa, kan inte 
varumärkesnamnet vara densamma. För att undvika att ha två olika varumärken i två olika 
länder som har samma formula, bytte företaget namn på produkten till Jif. I både Sverige och 
Norge är produkten miljöanpassad till den nordiska svanens miljökriterier. I övriga Europa 
heter Varumärket Cif.  
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I stället var det viktigt att förstå vad det nya namnet var laddat med. Juhlin förklarar att det 
inte fick finnas några hinder som var oöverstigliga att företaget inte skulle kunna introducera 
varumärket under det nya namnet. Ett namn som Jif, som det inte finns några associationer till 
i dagsläget blir enligt Juhlin gärna associerat till något som liknar namnet. Det kan till 
exempel associeras till en idrottsklubb eller till försäkringsbolaget IF. Företaget hade från 
början ett tomt skal att jobba med och var tvungna att fylla det med nya värden och 
associationer. Juhlin förtydligar att drivkraften i namnbytet var komplexitetsreduktion i 
produktionen i kombination med miljökrav, och att Sverige och Norge måste ha en specifik 
produktformula.  
 
Vidare anser Juhlin att själva namnet är en liten del av det totala igenkänningskapitalet för ett 
varumärke, produktdesignen och ”visual-quos” är minst lika viktiga. Hade företaget förändrat 
förpackningsdesignen eller innehållet i produkten, hade det varit mycket mer komplext. I och 
med att företaget endast bytte två av bokstäverna i logotypen och inte förändrade logotypen i 
övrigt, anser Juhlin att företaget inte minskar varumärkeskapitalet nämnvärt. Kärnan i det hela 
är att innehållet ska var detsamma bara namnet nytt. Detta var också något som företaget 
använde som budskap i kommunikationen i media. 
 
Vid valet av namnet Milda ansåg företaget att varumärkena Milda och Flora associerades 
förhållandevis lika bland konsumenter, enligt Johansson. Namnet som sådant var givet genom 
att dessa två varumärken slogs ihop. Johansson förklarar att företaget valde Milda för att 
varumärket dels hade goda associationer bland konsumenter och dels för att varumärket var 
betydligt bredare än Flora. Milda finns redan som matlagningsmargarin och gräddprodukter 
och då var det naturligt att skapa en ny produktkategori. När väl beslutet var taget bestämdes 
hur implementeringen skulle genomföras. Unilever Bestfoods valde att påvisa att en 
förändring skett genom att förändra förpackningen. Strategin med det nya namnet skedde 
stegvis. I mars 2003 sattes en liten Mildalogotyp bredvid den stora Floralogotypen. Detta 
utseende skulle finnas i ett halvår innan den huvudsakliga kampanjen för namnbytet 
genomfördes i augusti 2003 som innebar att Milda blev den stora logotypen på förpackningen 
och Flora den lilla. Det Johansson menar med denna namnsättningsstrategi är att det är viktigt 
att inte stressa fram en snabb förändring, förändringar tar tid och konsumenter måste vänja sig 
vid tanken att produkten bytt namn. Johansson förtydligar också att kärnan i denna process 
var att innehållet skulle vara detsamma, bara namnet nytt. Företaget arbetar fortfarande med 
att öka kännedomen om namnbytet och därför finns fortfarande Floralogotypen kvar. Av det 
skäl att Milda är ett starkt varumärke med bred produktlinje kommer även helt nya produkter 
att utvecklas. 
 
Sammanfattningsvis menar både Juhlin och Johansson att det svåraste vid namnbytes-
processen var att försäkra sig om att namnbytet inte förändrade konsumenters uppfattning om 
produkten. 
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5 DISKUSSION AV FALLEN 
 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att jämföras med resultatet från den 
empiriska undersökningen av de två fallföretagen. Diskussionen följer de uppställda 
forskningsfrågorna. 
 

5.1 Orsaker till namnbyte på existerande produkter 
 
Ingen direkt koppling kan göras till denna forskningsfråga i teorin genom att det i första hand 
var ett kostnadsdrivande motiv som innebar namnbyte. Jif och Milda kan betecknas som 
produktgruppvarumärken under företagskategorin multibranding. I teorikapitlet där 
multibranding definieras i forskningsfråga två finns dock relevant teori som kan nyttjas i 
denna analys. 
 
Kotler (2003) menar att om ett nytt varumärke introduceras i samma produktkategori brukar 
det kallas för multibranding. Nilson (1999) menar att ett kännetecken för multibranding är att 
varumärket kan vara fristående, som till exempel Yes maskindiskmedel. Möjligheterna att 
kombinera gemensamma värden till en rimlig försäljningsvolym har gjort 
produktgruppvarumärken fördelaktiga att använda. Detta styrks av både Juhlin och Johansson 
som båda arbetar med varumärken för ett av världens störta multibrandingföretag, Unilever  
 
Den bakomliggande orsaken till att Vim bytte namn till Jif var enligt Juhlin att minska på 
antalet varumärken i portföljen. Juhlin förklarar att varumärkesbytet berodde på att företaget 
ville skaffa sig storskalighetsfördelar i produktionen och att skapa komplexitetsreduktion i 
produktionsledet. Johansson menar att det är väldigt kostsamt att stödja ett stort antal 
varumärken varpå sammanslagning av två likvärdiga varumärken ses som en fördel rent 
resursmässigt. Detta var också en orsak bakom namnbytet. Johansson säger att koncernen 
Unilever har en övergripande strategi att minska antalet varumärken i portföljen. Detta stöds 
även i teorin som säger att det ofta krävs höga investeringar att inneha flera varumärken vilket 
får till följd att företag på ett kostnadseffektivt sätt försöker minska ner på antalet varumärken 
i portföljen (Kapferer, 1997). Kapferer säger att multibrandingföretagen på senare år reducerat 
varumärkesportföljerna till att bara omfatta ett visst bestämt antal varumärken som passar 
företagets strategi. Detta stämmer exakt in på Jif och Milda. En nackdel med multibranding 
enligt Nilsson (1999) är att en allt för stor varumärkesportfölj resulterar i avsaknad av 
skalfördelar genom att omsättningen och produktexponeringen kan bli för liten för att det ska 
fungera.  
 
Det var enligt Juhlin i första hand en koncernstrategisk prioritering att reducera på 
kostnadssidan och att minska antalet varumärken i portföljen, men Juhlin menar att namnbytet 
i slutändan handlar om att bli mer konkurrenskraftig. För att bli konkurrenskraftig måste 
företag ha en differentierad produkt som ger högre värde för konsumenten bland andra 
konkurrerande produkter. Juhlin menar vidare att ett alternativ exempelvis kan vara att sänka 
priset och därigenom bli konkurrenskraftigare gentemot konkurrenterna. En av Unilevers 
koncernstrategiska prioriteringar är att reducera antalet varumärken inom portföljen menar 
Juhlin. Johansson framhäver att Unilever inte gör en varumärkesreducering utan att ha en 
strategisk tanke bakom det hela, och menar att den bakomliggande orsaken trots allt var att bli 
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konkurrenskraftigare på marknaden. Detta resonemang kan därför kopplas till Nilsson (1999) 
som menar att företag måste förstå sina konkurrenter för att kunna vara konkurrenskraftig på 
marknaden. Med detta menar Nilsson att företag måste definiera vem som verkligen är en 
konkurrent, varför konkurrenterna är verksamma på marknaden, deras styrkor och svagheter, 
produktsortiment, marknadsposition, varumärkespositionering och marknadsföringsaktiviteter 
(ibid). Detta är något som hela koncernen Unilever inklusive dotterföretaget Lever Fabergé 
och Unilever Bestfoods är mycket medvetna om.  
 
Juhlin menar att segmenteringsmetoderna har blivit allt mer finjusterade och att företag ser till 
de behov som finns på marknaden. Johansson förklarar att Unilever Bestfoods märkt en 
nedgång i försäljningen av fullfettsmargarin och att det tidigare varumärket Flora saknade 
tillväxtpotential. Detta stämmer väl med teorin då Nilsson (1999) förklarar att företag måste 
få ett grepp om fakta och att uppskatta möjligheterna i marknadssegmentet och marknadens 
utvecklingstrender. Nilsson beskriver även betydelsen av att ha en marknadskunskap som är 
bättre eller lika god som kundens (ibid). 
 

5.2 Tillvägagångssätt vid namnbyte på en produkt 

5.2.1 Riskbedömning 
 
Vid genomförandet av namnbytet skapade företaget en idé för att därefter finna internt stöd 
för den omfattande namnbytesprocessen menar Johansson. Även Juhlin framhäver att det är 
viktigt att uppskatta den komplexitet ett namnbyte innebär och därigenom få en djupare 
inblick om omfattningen kring namnbytet. Kapferer (1997) beskriver att ett namnbyte kräver 
en kombinerad insats från hela företagets olika avdelningar: produktion, logistik, säljstyrka, 
marknadsföring och ledning. Kapferer menar vidare att faktorer som tidsplan för namnbytet 
samt distribution och samarbete med återförsäljarna för att nå ut med det nya namnet också är 
viktiga att beakta. Detta stämmer mycket väl in på Jif då Juhlin förklarar att företaget anser 
sig ha lyckats sammanfoga de olika avdelningarna i företaget.  
 
Juhlin förklarar att företaget svarade på ett antal standardfrågor som resulterade i att företaget 
ansåg risken som liten på grund av att produktdesignen och innehållet inte skulle ändras. 
Stora konsumentundersökningar genomfördes och kärnvärden plockades ut som behövde 
överföras till Jif. Även Johansson menar att stor vikt lades vid konsumentundersökningar som 
visade att det var väldigt viktigt att inte förändra innehållet av produkten utan bara namnet. 
Båda företagen var rädda att konsumenternas känslor till det gamla varumärket skulle 
medföra svårigheter varpå strävan var att hålla varumärkesidentiteten densamma förutom just 
själva namnet. Ett strategiskt beslut att byta namn på befintlig produkt berör inte bara själva 
namnet utan hela varumärkesidentiteten som byggts upp, enligt Kapferer (1997). Kapferer 
lägger tonvikt vid att just märkesidentiteten bör hållas intakt vid ett namnbyte och framhåller 
att det är viktigt att veta vad konsumenterna identifierar varumärket med. Kapferer menar 
vidare att konsumenttester kan vara ett bra instrument för att klargöra de reaktioner som 
kommer att uppstå med det nya namnet. 
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5.2.2 Analys av varumärket 
 
Att analysera nuläget är enligt Melin (1997) viktigt för att skapa medvetenhet om den 
nuvarande positionen för varumärket. Vidare förklarar Melin att om företag inte känner till 
den nuvarande positionen är det omöjligt att veta vilka resurser som kommer att krävas vid 
genomförandet av förändringen (ibid). Kapferer anser att en bedömning av både det 
nuvarande och det påtänkta varumärket bör göras genom att analysera styrkor och svagheter 
samt även göra en uppskattning om vilken position och andel det nya varumärket kommer att 
inneha på marknaden. Juhlin förklarar att en nulägesanalys gjordes för att få fram varumärkets 
styrkor och svagheter. Styrkor som företaget till varje pris måste skydda och värna om. 
Johansson menar att företaget har en angiven modell som alla deras varumärken följer. 
Modellen fungerar som ett analysinstrument och innefattar ett antal punkter såsom externa 
faktorer, definition av målgrupp med mera. Även konkurrenssituationen för varumärket samt 
konkurrensfördel identifieras för att få en tydlig bild om vilken position varumärket befinner 
sig i. Aaker (2002) menar att en varumärkesstrategi för ett nytt varumärke ska ses från tre 
olika perspektiv; en kundanalys, en självanalys och en konkurrensanalys. 
 

5.2.3 Val av namn 
 
Enligt Melin (1997) kan både juridiska och marknadskommunikativa överväganden beaktas. 
Juhlin förklarar att Unilever har undgått detta vid valet av namnet Jif, då namnet redan fanns i 
Norge och att dessa överväganden redan hade beaktats. Vad det gäller juridiska överväganden 
hade Unilever koncernen redan varumärkesregistrerat namnet Jif i Skandinavien. Även 
Johansson menar att inga svårigheter påträffades i samband med namnvalet Milda eftersom 
namnet redan var givet inom företaget. Det svåra enligt Johansson är dock att lyckas få 
konsumenterna förstå att innehållet i det gamla varumärket Flora skulle bestå i och med 
namnbytet till Milda. Detta är något som kan kopplas till Hauge och Jacksons teorier om att 
namnet bör passa produktens personlighet. Både Jif och Milda kan även anses uppfylla de 
krav som Melin (1997) redogör om att namnet bör vara kort eftersom det är just dessa namn 
som är framgångsrika på marknaden. 
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6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA 
FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och belysa intressanta aspekter för uppsatsen med 
utgångspunkt i syfte, teori, empiri och analys. Slutsatser från analysen presenteras och 
forskningsfrågorna kommer att besvaras utifrån det resultat vår undersökning uppvisat. Slutligen 
kommer vi i kapitlet att framlägga förslag till fortsatta studier. 
 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa förhållanden kring företags namnbyte på existerande 
produkter. För att svara på syftet valde vi att belysa följande forskningsfrågor: 
 

1. Varför väljer företag att byta namn på existerande produkter? 
 

2. Hur går företag tillväga vid ett namnbyte? 
 
Följande avsnitt kommer att behandla våra iakttagelser och slutsatser gällande de 
forskningsfrågor som är formulerade i denna uppsats. Forskningsfrågorna kommer att 
diskuteras och besvaras var för sig. 
 

6.1.1 Varför väljer företag att byta namn på existerande produkter? 
 
I litteraturen finns ingen författare som tar upp direkta faktorer som föranleder ett namnbyte 
av varumärke. Undersökning i litteratur samt databaser på Internet mynnade ut i att följande 
faktorer varför företag byter namn på existerande produkter identifierades: skadat varumärke, 
omvärldsmiljön förändras, förlorad rätt till varumärke, vilja att gå in på ny marknad, 
sammanslagning/uppköp. Vi anser dock att motivet till ett namnbyte ligger i hur företaget 
vårdar och behandlar sitt varumärke i ett tidigt skede. 
 
Vid undersökning av de två fallstudieobjekten fann vi inte någon direkt koppling till någon av 
de fem faktorerna ovan. Orsaken till varför våra fallstudieobjekt valde att byta namn låg mer i 
en intern koncernstrategisk prioritering för att minska kostnaderna snarare än att dessa två 
varumärken var utdöende. Att reducera kostnaderna för en produkt leder till att marginalen 
ökar, vilket gör att en högre lönsamhet kan utvinnas om priset bibehålls. Att reducera antalet 
varumärken i portföljen som exempelvis innebär att två varumärken slås ihop är en strategi ett 
företag kan använda sig av för att minska kostnaderna genom de skalfördelar de skaffar sig. 
Detta är en strategi som båda fallstudie företagen använt sig av. Den bransch dessa två 
fallstudieföretag verkar i är enligt dem extremt konkurrensutsatt vilket gör att det krävs en 
optimerad kostnadsstruktur i både produktions och logistikledet. Resultatet från 
undersökningen framhäver att det i slutändan handlar om att bli mer konkurrenskraftig. Detta 
är något som indirekt i teorin kan kopplas till avsnittet omvärldsmiljön som tar upp företagets 
observerande av konkurrenssituationen. Våra undersökningsenheter är produkter inom 
företagskategorin multibranding. Teorier kring strategier för varumärkesportföljer i 
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multibrandingföretag har behandlats i forskningsfråga två, vilket också i stor utsträckning går 
in i denna forskningsfråga som berör motiv bakom namnbyte.  
 
Kortfattat visar fallstudien att företag väljer att byta namn på existerande produkter på grund 
av kostnadsskäl, men att det enligt vår uppfattning också kan handlar om att bli mer 
konkurrenskraftiga gentemot liknande produkter inom samma bransch. 
 

6.1.2 Hur går företag tillväga vi ett namnbyte? 
 
En slutsats efter att ha studerat fallstudieobjekten är att det verkar finnas god kunskap och 
erfarenhet för en lyckad namnbytesprocess. Vid genomförandet av namnbytet som i grunden 
berodde på komplexitetsreduktion i produktionsledet startade både företagen med att 
inledningsvis göra en bedömning av namnbytet och dess komplexitet. Båda fallstudieobjekten 
lade stor tonvikt vid att hålla märkesidentiteten orörd genom att inte förändra den visuella 
biten som innefattar produktens design och logotyp utan enbart ändra namnet.  
 
”Innehållet är detsamma, bara namnet är nytt.” Detta var för de båda undersökta varumärkena 
kärnan i namnbytesprocessen, som senare skulle visa sig vara budskapet i den marknads-
kommunikationen som fördes i media. 
 
Stora insatser gjordes också på konsumentundersökningar för varumärkena för att på ett 
säkert sätt bygga ett fundament i den riskbedömning som företaget var i behov av. Syftet med 
konsumentundersökningarna var att få en uppfattning om konsumenternas association till 
produkten som därefter mynnade ut i att föra över kärnvärdet till det nya namnet. 
 
I teorin pekar flera författare på att nulägesanalys bör beaktas när ett varumärke ska förändras. 
Innan det nya namnet på varumärkena skulle lanseras gjordes en noggrann analys och 
planering där det nya varumärkets styrkor och svagheter undersöktes. Ett budskap utformades 
som låg till grund för kommunikationen med konsumenterna. Båda respondenterna menar att 
detta var ett viktigt instrument inom namnbytesprocessen. En del teori kring val av namn på 
produkt har redogjorts i denna uppsats vilket efter i den empiriska studien inte varit 
nödvändigt att analysera. I studien som berör själva namnsättningen för båda dessa produkter 
har inget nytt påträffats genom att namnen var givna och redan fanns inom koncernen. Båda 
respondenterna menar att det kanske svåraste inom namnbytesprocessen var att säkerställa att 
namnbytet inte förändrade konsumentens attityd kring produkten. Att säkerställa att 
konsumenten kände, tyckte och tänkte lika om det nya varumärket. 
 
Vi anser sammanfattningsvis kring denna forskningsfråga att inom namnbytesprocessen bör 
tonvikt läggas vid analysmomentet där varumärkets styrkor och svagheter åskådliggörs. 
Viktigt också att beakta de resultat som utvinns ur de konsumentundersökningar som görs för 
att förtydliga konsumentens reaktion när det nya namnet presenteras. Att förändra ett namn 
kan vara ett bra övergripande medel för att skapa fördelar för en produkt. Vi hävdar precis 
som båda våra respondenter och författarna att förändringen enbart ska omfatta namnet och 
inte produktens funktioner eller visuella egenskaper för att namnbytet ska bli lyckat. Både 
Vim och Flora var starka varumärken redan innan namnbytet. Vi anser att utfallet vid ett 
namnbyte är att åtminstone försvara den tidigare positionen av varumärket, men framförallt 
bör ett namnbyte ge en kompensation som utmynnar i att varumärket blir starkare. 
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6.2 Återkoppling till uppsatsens syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa förhållanden kring företags namnbyte av existerande 
produkter. Mot bakgrund av den studerande litteraturen och de två undersökta 
fallstudieobjekten kan ett antal slutsatser dras kring namnbyte av existerande produktnamn. 
 
Under arbetes gång har vi insett betydelsen av vad ett namnbyte kan innebära. Beslut om att 
förändra ett varumärke och de åtgärder som vidtas för att genomföra namnbytet är för 
produktens egen skull och mer avgörande än de flesta företag tror. Fokus har legat på 
situationer där företag frivilligt eller genom tvång genomfört ett namnbyte. 
 
I studien av de två fallstudieobjekten har det framkommit att det motiv som låg bakom 
namnbytet var kostnadsdrivande. Att reducera antalet varumärken i portföljen ger fördelar 
genom att marknadsföringsaktiviteterna blir enklare och mindre kostsamma. Vid 
genomförandet av namnbytet bör riskbedömning, analys och noggrann planering för 
implementering vara centrala i namnbytesprocessen. Namnbyte är således effektivt om 
företagen har väl genomtänkta strategier och mål, genomför namnbytet med omsorg samt gör 
noggranna undersökningar hos konsumenterna. 
 

6.3 Teoretiskt bidrag 
 
Den teori som återfinns i den studerade litteraturen stöds inte fullständigt av den empiriska 
undersökningen. Enligt empirin var den huvudsakliga orsaken till namnbytet att reducera 
kostnaderna genom att minska varumärkesportföljen. Detta gör att denna studie bidrar till en 
utökning av det teorietiska bidraget, eftersom kostnadsfaktorn inte framgick i teorin till 
forskningsfråga ett som berör motiv till ett namnbyte.  
 

6.4 Praktiskt bidrag  
 
Denna undersökning har visat att de motiv och tillvägagångssätt som ett företag arbetar 
utifrån kommer att påverka hela den process som ett namnbyte består i. Vi vill därför 
rekommendera företag att noggrant definiera syftet och motiven bakom ett namnbyte innan 
verksamheten påbörjas.  
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Djupgående teorier kring ämnet namnbyte är som tidigare nämnt i teori kapitlet begränsade. 
Undersökningar av flera företag som utfört ett namnbyte på antingen koncern, företags eller 
produktnamn skulle fördjupa kunskapen om motiv samt tillvägagångssätt vid ett namnbyte. 
Exempel finns också på produkter där hela eller stora delar av varumärkesidentiteten som 
innefattar logotyp, symbol, förpackning och namn förändrats. En sådan varumärkesförändring 
är betydligt mer komplicerad och riskfylld. Ett annat förslag kan vara att på omvänt vis göra 
en undersökning utifrån konsumenternas synvinkel angående ett namnbyte för att få en 
bredare insikt kring detta problemområde. 
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 INTERVJUGUIDE Bilaga 1  

 

 
 

INTERVJUGUIDE - Jif 
 

1. a. Vilken position och vilka arbetsuppgifter har Ni på företaget? 
 
1. b. Vad är Er roll i arbetet med varumärket? Hur länge har Ni arbetat med varumärket? 

 
2. Hur stor del av Er totala omsättning lägger Ni årligen på: 

a.   Den totala marknadsföringen? 
b. Marknadsföringen av JIF som varumärke? 

 
3. Hur länge har det tidigare varumärket VIM, innan namnbytet, funnits? 
 
4. När slutade VIM vara ett bra varumärke? 
  
5. Hur ser VIM:s historia ut från det att varumärket introducerades fram till namnbytet? 

a.  Ert val av kundgrupp, då/nu? 
b. Vilka fördelar hade VIM jämte sina konkurrenter? 
c. Hur ville ni att VIM skulle uppfattas av sin kundgrupp? 

 
6. Av vilka anledningar grundades Ert beslut om ett namnbyte 

a. Varför bytte man namn på VIM? 
b. Hur genomfördes namnbytet, hur arbetade Ni? 

i. Har någon form av extern hjälp, i form av exempelvis 
varumärkeskonsulent anlitats under namnbytesprocessen?  

ii. Om ja, vilken var dennes roll? 
 

7.  Vad gör det nya varumärket JIF unikt? Vilka fördelar har JIF jämte sina 
konkurrenter? 

a. Hur framhävs dessa? 
 

8. Har Ni uppnått de mål Ni satt upp för namnbytet till JIF? Finns det fortfarande delar ni 
arbetar på att förbättra och i så fall vilka? Vad var det svåraste i genomförandet av 
namnbytet? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 INTERVJUGUIDE Bilaga 2  

 

 
 

INTERVJUGUIDE - Milda 
 
1. a. Vilken position och vilka arbetsuppgifter har Ni på företaget? 
 
1. b. Vad är Er roll i arbetet med varumärket? Hur länge har Ni arbetat med varumärket? 

 
2. Hur stor del av Er totala omsättning lägger Ni årligen på: 

a. Den totala marknadsföringen? 
b. Marknadsföringen av Milda som varumärke? 

 
3. Hur länge har det tidigare varumärket Flora, innan namnbytet, funnits? 
 
4. När slutade Flora vara ett bra varumärke? 
  
5. Hur ser Floras historia ut från det att varumärket introducerades fram till namnbytet? 

a. Ert val av kundgrupp, då/nu? 
b. Vilka fördelar hade Flora jämte sina konkurrenter? 
c. Hur ville ni att Flora skulle uppfattas av sin kundgrupp? 

 
6. Av vilka anledningar grundades Ert beslut om ett namnbyte 

a. Varför bytte man namn på Flora? 
b. Hur genomfördes namnbytet, hur arbetade Ni? 

i. Har någon form av extern hjälp, i form av exempelvis 
varumärkeskonsulent anlitats under namnbytesprocessen?  

ii. Om ja, vilken var dennes roll? 
 

7.  Vad gör det nya varumärket Milda unikt? Vilka fördelar har Milda jämte sina 
konkurrenter? 

a. Hur framhävs dessa? 
 

8. Har Ni uppnått de mål Ni satt upp för namnbytet till Milda? Finns det fortfarande 
delar ni arbetar på att förbättra och i så fall vilka? Vad var det svåraste i 
genomförandet av namnbytet? 

 
 
 

 
 
 
 




