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Abstract 
 
Swedish title: Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition 
och innovation. 
English title: Rebranding with the brand heritage in consideration : The balancing act 
between tradition and innovation.  
Completed: 2019 
Authors: Max Hedlund, John Örngård & Sara Nyberg  
Tutor: Hanna Wittrock 
Language: Swedish  
 
In the ever changing fashion industry, rebranding is becoming a common strategy for 
companies to stay relevant. A rebranding process can consist of everything from subtle visual 
changes to more extensive processes as in changing a corporate strategy. The purpose of 
rebranding is to increase the brand equity, however if the processes isn’t executed properly it 
may have the opposite effect. Eton is a Swedish fashion brand that specializes in shirtmaking, 
they were founded in 1928 in Gånghester outside of Borås.  
This study examines how they have maintained their relevance on the market through 
rebranding without disregarding their brand heritage. The purpose of the study is to 
investigate the relationship between rebranding and brand heritage at Eton.  
 
The result shows that Etons attention to detail, internal education and their commitment to the 
core values are the key factors to their success. There is an internal well established 
understanding of the rich history of the brand, however the study shows that Eton could 
communicate this more effectively to external stakeholders. This study shows that rebranding 
has affected Etons brand heritage.  
 
In this case study, data has been collected through semi-structured that has taken place with 
representatives with management positions of Eton. The data material has been processed by 
inductive thematic analysis. The theoretical framework describes different models regarding 
the fashion cycle, the effect of brand heritage on purchasing intentions and the difference 
between evolutionary and revolutionary rebranding. In the discussion the relationship between 
these factors are investigated.   
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: Rebranding med företagsarvet i beaktning: en balansgång mellan tradition och 
innovation. 
Engelsk titel: Rebranding with the brand heritage in consideration: The balancing act 
between tradition and innovation.  
Utgivningsår: 2019 
Författare: Max Hedlund, John Örngård och Sara Nyberg 
Handledare: Hanna Wittrock 
Språk: Svenska 
 
I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig 
för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella 
förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. Syftet med 
rebranding är att öka brand equity men resultatet kan bli det motsatta om processen inte utförs 
på rätt sätt. Eton är ett svenskt marknadsledande skjortföretag som grundades 1928 i 
Gånghester utanför Borås. I denna studie undersöks hur Eton genom rebranding har lyckats 
hålla sig relevanta samtidigt som dem tagit vara på sitt arv. Syftet med denna studie är att 
undersöka relationen mellan brand heritage och rebranding på Eton.  
 
Resultatet visar att anledningar som ligger till grund för Etons framgång är att de jobbar med 
intern utbildning, värnar om kärnvärden och aldrig kompromissar med skjortans kvalitet. Det 
råder en vedertagen intern uppfattning om hur mycket Eton har att berätta om sin historia, 
dock visar studien att brand heritage är något som företaget bör kommunicera utåt på ett bättre 
sätt. Studien visar att rebranding har påverkat Etons brand heritage.  
 
I denna fallstudie har data samlats in genom semistrukturerade intervjuer som har genomförts 
med nyckelpersoner på Eton. Datamaterialet har bearbetats genom en induktiv tematisk 
analys. I det teoretiska ramverket beskrivs modeller angående modecykeln, brand heritage 
inverkan på köpintentioner och skillnaden mellan evolutionär och revolutionär rebranding. 
Dessa sätts i relation till resultatet i diskussionen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Rebranding, brand heritage, varumärkesidentitet, tradition, innovation.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
I takt med den allt hårdnande konkurrensen på den internationella modescenen börjar det bli 
allt vanligare att modeföretag rebrandar sig för att upprätthålla sin relevans (Todor 2014). 
Faktorer som att kundsegmentet är mättat, målgruppen blir äldre, nya konkurrenter som 
fokuserar på samma målgrupp tillkommer och att märkets identitet börjar kännas otydlig kan 
förebåda att det är aktuellt att förnya sig (Ibid).  
 
Konsumenter tenderar att associera ett företags livslängd med dess arv. Ett företag med en 
lång historia ger en känsla av stabilitet och trygghet för företagets kunder och i vissa fall även 
nostalgi kring tidigare erfarenheter av företaget (Hakala, Lätti & Sandberg 2011). Att 
förmedla sitt företagsarv i marknadsföringssyfte är således en styrka och kommer förmodligen 
tendera i positiva känslor för kunderna (Ibid 2011). Likväl kan ett företag inte bara lita på sin 
historia och sin affärsidé enligt Todor (2014). 
 
Ett exempel på ett modehus med lång historia som nyligen rebrandat sig är det franska märket 
Celine där den kontroversiella designern Hedi Slimane tillsattes som ny kreativ chef 2018 
vilket bemöttes av blandade reaktioner. Trogna Slimane-fans såg detta som ett nytänkande 
drag från modehusets ägare, till skillnad från lojala Celinefans som menade att Slimanes 
estetik helt frångick märkets DNA (Zazueta 2018). En tydlig förändring var att logotypen 
ändrades, då Slimane tog bort det välkända apostrofen ovanför “é” som tidigare kännetecknat 
märket. Många menade att detta tog bort det franska arvet som så länge hade präglat Celine. 
Däremot hävdade Slimane att syftet med denna förändring var att gå tillbaka till märkets 
originella logotyp som togs fram under 60-talet och på så sätt anknyta till Celines historia 
(Yalcinkaya 2018). Detta är ett tydligt exempel på rebrandingsprocessens komplexitet. En 
process som är menad att utveckla och förstärka varumärkets position kan i praktiken bemötas 
med helt andra reaktioner än dem önskade. Istället för att hjälpa kan rebranding stjälpa ett 
företag om inte processen görs på rätt sätt. Det är både en kostsam och riskfylld strategi, men 
kan även vara en nödvändighet och förutsättning för ett varumärkes överlevnad (Todor 2014).  
 
I denna studie kommer fenomenet rebranding i relation till brand heritage undersökas genom 
en fallstudie gjort på det svenska skjortföretaget Eton. 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Rebranding 
I svenska språket finns ingen allmänt vedertagen översättning för ordet “rebranding”. Enligt 
det engelska uppslagsverket Oxford Dictionaries (u.å) är betydelsen av rebrand “change the 
corporate image of a company or organization”. Det svenska ordet som ibland används 
synonymt med rebranding är omprofilering (Szymczak 2015). Då det inte finns stöd i någon 
tillförlitlig källa på att de två termerna betyder precis samma sak kommer författarna till 
denna uppsats använda termen rebranding. 
 
Varumärke 
Ordet varumärke som på engelska heter brand härstammar från fornnordiskan och ordet 
¨brandr¨ som betyder att brännmärka (Melin 1999). Varumärke kan definieras som ¨a name, 
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term, symbol,design or a combination of them intended to identify goods or services of one 
seller or a group of sellers and to differentiate them from those of competitors” (Muzellec och 
Lambkin 2006). Det svenska ordet för brand är varumärke (Petti & Santesson 1980). Då 
brand och varumärke har identisk betydelse på svenska och engelska har författarna till 
studien valt att använda det svenska alternativet.  
 
Brand heritage 
Brand heritage kan defineres som ett varumärke som uppvisar långvarighet, befästa 
kärnvärderingar och historia som är viktigt för märket (Groves 2017).  
Ett företags avsikt med att visa upp sitt brand heritage är att skapa förtroende och positiva 
känslor som är baserade på tron att tidigare presentationer och händelser reflekterar och i 
vissa fall även ökar den positiva inställningen till varumärket idag.  
Dessa känslor som är djupt rotade i märkets förflutna, tillförlitlighet och kontinuerligt skapar 
anknytning och engagemang och öka kundens köpintention menar Rose (2016).  
 
Brand equity 
Det finns ingen etablerad svensk översättning av begreppet brand equity, men beskrivs av 
många kända profiler inom marknadsföring som ett varumärkesvärde (Aaker 1991; Kotler & 
Keller). Aaker (1991, s 15) beskriver brand equity som en serie av tillgångar och skyldigheter 
länkade till ett märke, namn eller en symbol. Dessa påverkar värdet av en produkt eller 
service till ett företag eller ett företags konsumenter. Dock varierar definition av begreppet, 
Kotler och Keller (2011, s. 324) beskriver brand equity som mervärdet som adderas till 
produkter och tjänster. I denna studie kommer den engelska versionen av begreppet användas 
då det enligt författarna till studien inte finns ett ord på svenska som beskriver begreppet på 
ett övergripande och korrekt sätt. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Det blir allt vanligare för modeföretag att rebranda sig för att på så vis anpassa sig efter 
kundens behov och stärka sin position på marknaden (Todor 2014). Samtidigt stödjer 
forskning om brand heritage, att om ett företag förmedlar sitt företagsarv utåt så påverkas 
kundens syn på företaget positivt och är därför en meningsfull tillgång för såväl kunder och 
intressenter (Hakala, Lätti & Sandberg 2011; Balmer 2013). 

Hur ett företag uppfattas av dess konsumenter beskrivs inom forskning som brand equity och 
är en viktig del för att ett företag skall bli framgångsrikt (Wood 2000). En bra uppfattning och 
igenkänningsförmåga av företaget gör det lättare är det att sälja sina produkter (Pappu, 
Quester & Cooksey 2005). Muzellec och Lambkin (2006) skriver att ett sätt för ett företag att 
skapa, återta, överföra eller återskapa brand equity är genom rebranding. Samtidigt skriver 
Sarker och Roy (2015) att trots att rebranding syftar till att förbättra företagets situation på 
marknaden innebär det tillika en stor risk då det kräver ett noggrant övervägande och är ett 
kostsamt projekt samt att det finns en risk att förlora den brand equity som byggts upp om 
rebrandingen blir misslyckad. Enligt Goi Goi (2011) är den interna aspekten av en rebranding 
process av hög vikt då det är kritisk att hela företaget har en gemensam bild av vad företaget 
står för då det annars kan skapa förvirring både bland kunder och personal. Trots att 
rebranding inom modeföretag idag blir allt vanligare och att brand heritage skapar värde för 
kunden, så har relationen mellan dessa inte undersökts. Då både rebranding och brand 
heritage eftersträvar att öka ett företags brand equity anses det att det är av relevans att 
undersöka relationen mellan en rebrandingprocess och brand heritage på ett modeföretag. 
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I denna studie undersöks denna relation på det svenska skjortföretaget Eton som grundades 
1928 av David och Annie Petersson (Eton 2019). Idag har Eton fyra stycken ledord som 
beskriver hela verksamheten, allt från den interna ledningen till deras produkter; “Quality”, 
“Design”, “Luxury” och “Occasions” (Ibid). Företaget genomsyras också av det en av 
grundarna, Annie en gång sade; “Never hand over a shirt until you are completely satisfied 
with it”, vilket påvisar hur viktig kvalité är för Eton. De är idag verksam på 49 olika 
marknader världen över men har fortfarande sitt huvudkontor i Gånghester där den första 
skjortan syddes för 91 år sedan (Eton 2019). Etons senaste rebranding skedde år 2016 med en 
uppdaterad grafisk profil samt förnyade butikskoncept (Ibid). Sedan dess har företagets 
nettoomsättning fortsatt att öka varje år (Retriever Business 2019). Det som gör företaget 
relevant för denna studie är deras gedigna historia och erfarenhet inom herrkonfektion 
samtidigt som de idag börjar bli allt mer innovativa i sitt designuttryck.  

1.4 Syfte 
Att undersöka relationen mellan brand heritage och rebranding på modeföretaget Eton. Hur 
kan företaget rebranda sig utan att gå miste om sitt brand heritage? 
 

1.4.1   Frågor 
 

• Påverkas brand heritage av en rebrandingsprocess? 
• Vad är framgångsfaktorerna och eventuella risker med en rebrandingprocess för Eton?  

1.5 Avgränsningar 
 
För att avgränsa studien har författarna valt att fokusera på rebranding hos endast ett enskilt 
svenskt modeföretag. Istället för att jämföra hur exempelvis tre olika modeföretag kan arbeta 
med rebranding kommer istället fokus vara på ett företag för att få en mer djupgående 
förståelse. Vidare utesluter studien att undersöka kundperspektivet för att istället lägga allt 
fokus på att skapa en uppfattning om organisationen internt och hur dem själva arbetar för att 
kommunicera externt.  
 
För att analysera det empiriska datamaterialet har utgångspunkten varit tre olika teorier; 
modecykeln, brand heritage inverkan på köpintentioner och revolutionär kontra evolutionär 
rebranding. Den insamlade datan kommer därefter att jämföras med vår teoretiska 
referensram för att urskilja om det finns samband och eventuella motsägelser. Genom att utgå 
från de tre teorierna begränsas analysen av data så att den blir proportionerlig med studiens 
storlek.  
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2  Forskningsöversikt 
2.1 Varumärke 
 
Begreppet varumärke är idag ett av det mest använda termerna inom marknadsföring såväl 
som affärslitteratur. Trots detta finns det inte en definitiv definition av termen då ordet 
varumärke kan användas olika beroende på från vilket perspektiv man pratar om det. Det är 
också vanligt att ordet klumpas ihop med andra termer som ofta nämns relaterade till termen 
varumärke såsom, identitet och profilering (Hameide 2011).  
 
Enligt Kotler och Keller (2011, s. 322) definieras termen varumärke som ett namn, term, 
symbol, design eller en kombination av dem avsedda att identifiera varor eller tjänster från en 
säljare eller en grupp säljare och differentiera dem från konkurrenter.  
Likväl menar Hameide (2011) att den vanligaste missuppfattningen om varumärke är att det 
enbart är ett namn eller en logga och att det ofta är en förenkling som görs för att beskriva 
termen även bland affärsmän. Hameide (2011) definierar istället termen som en enhet med en 
distinkt idé som uttrycks i både funktionella och experimentella funktioner som har i syfte att 
skapa värde för dess användare samt ekonomisk avkastning för företaget.  
Ett starkt varumärke kännetecknas av att ha en stark identitet, innovation och en 
konkurrenskraftig position på marknaden vilket förmedlas till konsumenterna (Hameide 
2011). 
 

2.2  Rebranding 
 
Rebranding kan förklaras som förändringen av företagets image. (Oxford Dictionaries u.å) 
Detta kan ske i olika nivåer, allt från en förändring av en logotyp till att hela varumärkets 
visuella identitet ändras. Förändringen kan genomsyra alla aspekter inom varumärket och kan 
innefatta allt från butiksdesignen till vilken musik som spelas under modevisningarna (Rees-
Roberts 2013). Dock berör rebranding inte endast de visuella aspekterna utan kan även 
komma att ändra interna strukturer såsom företagsstrategier. 
 
En lättförståelig sammanfattning över rebranding presenteras i Figur 1 nedan.  

 
Figur 1: Beskrivande modell (Goi Goi 2011)   
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Modellen delar upp rebranding i tre olika delar: faktorer till rebranding, mål med rebranding 
och rebranding processen. Anledningar till varför modeföretag väljer att rebranda sig kan vara 
byte av ägare inom företaget samt en medföljande förändring av företagsstrategier. En annan 
viktig faktor är den konkurrenskraftiga marknaden (Goi Goi 2011). Vidare fastslår Todor 
(2014) att rebranding handlar till stor del om att möta konsumentens skiftande behov 
samtidigt som det kan fungera som en strategi för att upprätthålla relevans på marknaden. 
Alltså handlar det inte bara om att ett företag vill ändra sin design och skapa något nytt, utan 
det är en nödvändig strategi som krävs för att överleva på den allt tuffare modemarknaden 
(Ibid).  
En rebranding process inom ett modeföretag kan ske både internt och externt. I ovanstående 
modell presenteras två olika mål med rebranding. Ett mål är att företaget ska reflektera en ny 
identitet vilket sker genom den interna företagskulturen vilket i sin tur resulterar i att externa 
parter skapar en ny image av företaget (Goi Goi 2011). Lomax och Mador (2006) skriver hur 
den interna utbildningen av företagets visioner och kärnvärden till de anställda vid en 
rebranding är kritiskt för att den ska vara framgångsrik. Rebranding är en komplex process 
som kräver mycket research, kapital och hårt arbete. Ett namn eller logotyp kommer inte att 
förändra ett helt företag eller ge helt nytt liv till en döende produkt. Idag är det nödvändigt att 
företag ständigt utvärderar och tittar över deras varumärke och produkter för att säkerställa att 
man möter kundens behov på den allt mer hårda marknaden, samtidigt som man även möter 
upp sina investerares behov (Goi Goi 2011).  
 
Tevi och Otubanjo (2013) jämför rebranding med Darwins evolutionära teori och beskriver 
rebranding som en kontinuerlig process där en organisation svarar på det dynamiska i 
företagsmiljön där den verkar genom att ändra på sin självidentitet som ett sätt att överleva 
och frodas.  
 
Ett etablerat varumärke riskerar att möta negativa effekter av en rebrandingprocess från 
konsumentens perspektiv, då konsumenten har så tydliga referenser till företagets gamla 
identitet att de inte är öppna för att ta till sig en ny identitet. (Sarker & Roy 2015). Det här 
motsäger forskningen om att rebranding idag krävs för att förbättra brand imagen mot kunden 
(Ibid 2015).  
Torenkova och Biedenbach (2018) skriver om situationer där rebranding har gått mindre bra. 
Ett drastiskt byte av utseendet på företaget GAP:s logotyp orsakade ett ramaskri på sociala 
medier där människor ifrågasatte ledningens beslut om den nya designen. Detta ledde 
slutligen till att företaget gick tillbaka till den ursprungliga logotypen några dagar efter bytet. 
Allt arbete och pengar som lagts ner var alltså förgäves.  

2.3 Tradition  
 
Rebranding handlar om innovation vilket är motsatsen till tradition som är ett viktigt begrepp 
inom mode (Tortora 2010). Tradition kan förklaras som ett nedärvt mönster av tankar eller 
handlingar (Definitions.net 2019). Det kan diskuteras hur tradition står i paritet med 
innovation. Vid första anblick anses tradition och mode vara varandras motsatser. Mode 
förväntas att förändras vilket tradition inte gör. En annan skillnad mellan begreppen är att 
mode drivs av tanken att det nya är bättre än det gamla medans för tradition gäller motsatsen. 
Vidare kan mode förklaras som något individualistiskt medans tradition handlar om en 
gemenskap och solidaritet (Tortora 2010). Vidare menar Tortora (2010) att mode drivs av en 
kulturell ambivalens då det inte finns något långsiktigt recept som visar vad som är rätt och 
fel. Ett plagg kan i ena stunden känns modernt för att i nästa stund uppfattas helt utdaterad. 
Mode är alltså temporärt eftersom det inte finns några optimala långvariga lösningar. Även 
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fast till och med traditioner genomgår förändringar så är dessa långsamma och sker stegvis. 
För att förtydliga så jämföra Tortora (2010) detta med människokroppen. Över en tidsperiod 
på cirka sju år så ersätts gamla celler med nya, men det är ju fortfarande samma kropp (Ibid). 
 

2.4  Herrmodets historia 
 
Mode refererar till den förändring som sker då många människor under samma tid gör samma 
sak (Skov 2010). Enligt Simmel (1957) finns det två sociala krafter var på den ena är att 
människan måste sticka ut ifrån mängden och den andra är behovet av att passa in. En annan 
definition av mode är att modet reflekterar samhället och kulturen likväl hur människor 
definierar dem själva (Solomon & Rabolt 2009). Kläder är en av de mest visuella formerna av 
konsumtion och samtidigt en av de mest visuella markörerna för social status och 
könstillhörighet. Det är också genom mode som individen i historien har visat vilken religion, 
identitet och social klasstillhörighet denne tillhört (Crane och Entwistle 2002). 
Under exempelvis 1800-talet ville män visa upp personliga uttryck genom sina kläder, något 
som stöds genom olika sparade moderegister från denna period (Shannon 2006). Dandyismen 
är också något som kan förklara behovet för män att sticka ut i samhället. Garelick (1998) 
förklarar Dandyismen som ett sätt att visa på modemedvetenhet och behovet av att synas. 
Dandies var mycket noggranna med sina kläder och tillbehör för att skapa uppmärksamhet 
bland rätt klientel. Dom följde uttrycket ¨to be well dressed, one should never be noticed¨ 
(Vainshtein 2009). Nutida exempel på manliga stereotyper är metrosexuella män som 
myntades av kulturkritikern Mark Simpson (Coad 2008, s. 22). Meterosexuella män kan 
jämföras med dåtidens dandies som besitter samma karaktärsdrag vilka är fåfänga och 
narcissism (Ibid, s. 22). Idag har det lediga modet fått allt större plats inom herrkläder, en 
informell stil som beskrivs som “casual” (Allan 2017) och hela fenomenet kallas för 
“casualisering” bland modemedvetna (Smith 2018). Modeintresset för män är idag högre än 
någonsin, statistik visar på att klädkonsumtionen bland män ökar mer än hos kvinnor. (Bain 
2018).  
 

2.5  Brand heritage 
 
Enligt Hakala, Lätti och Sandberg (2011), kopplar konsumenter ofta ihop ett företags 
livslängd med dess arv. Ett företag med en ansenlig historia inhyser ofta känslor av trygghet 
och nostalgi för konsumenten. Alltså kan förmedling av brand heritage, genom exempelvis 
marknadsföring, användas som ett verktyg för att skapa positiva känslor hos kunden (Ibid).  
Enligt Merchant och Rose (2013) är brand heritage ett verktyg som kan förse ett varumärke 
personlighet. Vidare hävdar de att det finns två typer av brand heritage; Det kan vara att 
företaget fabricerar en historia för att framställa sig på ett vis som gynnar varumärket och 
därmed mörka sin faktiska historia. Det kan tillika vara en sann bild som presenteras och 
används i marknadsföringssyfte men i de flesta företag finns det troligtvis delar av historien 
som de vill dölja. En av de mest framträdande konceptualiseringarna av brand heritage 
utvecklades av Mats Urde (2007). Han presenterar att även fast alla märken har historia, har 
bara några få ett äkta heritage. Vidare fann han genom sin forskning fem egenskaper som han 
uppfattar utgör ett varumärkes "heritage-kvot": historia, livslängd, kärnvärden, symboler, och 
tanken om att historien är viktig för varumärket (Urde 2007). Det är alltså av vikt att påpeka 
att brand heritage inte är synonymt med företagshistoria. Till skillnad från historisk översikt 
som är grundat i det förflutna så är brand heritage något som speglar en helhetsbild av 
företaget genom alla tider. Ett företag med ett “heritage” drar paralleller från det förflutna och 
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gör det relevant till den nuvarande kontexten och det nuvarande syftet (Wiedmann, Hennings, 
Schmidt & Wuestefeld 2011).  

2.6 Brand equity 
 
Hur ett företag uppfattas av konsumenter och omgivningen är en viktig del för att ett företag 
skall bli framgångsrikt, ju bättre uppfattning och igenkänningsförmåga av företaget desto 
lättare är det att sälja sina produkter (Pappu, Quester & Cooksey 2005). Denna uppfattning 
och igenkänningsförmåga av ett företags varumärke beskrivs av många forskare inom 
marknadsföring som brand equity och ses som en tillgång för företaget (Ibid). Ett välkänt 
varumärke får kunderna att tro att produkterna är bättre än produkterna hos ett okänt 
varumärke. Brand equity skapar konkurrensfördelar och förbättrar även ett företags 
ekonomiska resultat. (Liu, Wong Tseng, Chang & Phau 2017). Vidare finns två olika 
perspektiv inom brand equity, det konsumentbaserade som beskrivs av Kotler och Keller 
(2011, s. 324) som “consumer based brand equity” (CBBE) och det företagsperspektiv vilket 
ser till det ekonomiska värdet som varumärket resulterar i för företag (Melin 1999). Det 
sistnämnda perspektivet är det som används i denna studie.    
 
Fortsättningsvis finns det enligt Aaker (1991, s. 16 ) två olika källor till brand equity, dessa är 
brand awareness och brand image. Brand awareness definieras som förmågan för potentiella 
konsumenter att känna igen varumärket vid beslutsfattning kring ett köp av en specifik 
produktkategori (Ibid). Brand image definieras enligt Meenaghan (1995) som en uppsättning 
av uppfattningen om ett varumärke. Enligt Keller (1993) är brand image vad människor tror är 
sant om varumärket, deras känslor, förväntningar och tankar. Aaker (1991, s. 15) definierar 
vidare brand equity som en serie av tillgångar och skyldigheter länkade till ett märke, namn 
eller en symbol. Dessa påverkar värdet av en produkt eller service till ett företag eller ett 
företags konsumenter. Aaker (1991, s. 17) har delat in brand equity i fem olika värdehöjande 
kategorier vilka är: varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, 
varumärkesassociationer i förhållande till den upplevda kvaliteten och egenutvecklade 
märkestillgångar. 
 
Keller (1993) beskriver brand equity som den differentiella effekten av kundernas kunskaper 
om ett specifikt varumärke som svar på marknadsföringsaktiviteter och kampanjer av 
varumärket. Att skapa brand equity är dessutom ett effektivt sätt att differentiera företagets 
erbjudande från konkurrenternas (Kumar, Satyabhusan & Naresh, 2018). Vidare beskriver 
författarna (Ibid) hur forskning kring brand equity föreslår att det är 
marknadsföringsaktiviteter som skapar brand equity. Muzellec och Lambkin (2006) skriver att 
ett sätt för ett företag att skapa, överföra eller återskapa brand equity är genom rebranding. 
 
   

3  Teoretisk referensram 
3.1 Modecykeln  
 
Mode kan definieras på olika sätt. Salomon och Rabolt (2009) skriver att mode refererar till 
ett plagg eller en stil som är accepterad av en stor grupp av människor inom en speciell 
tidsram. Sproles (1974) definierar det som en kulturellt godkänd form att uttrycka sig i, som 
när som helst kan ändras med tiden inom ett socialt system eller grupp av associerade 
individer.  
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Aktualiteten för ett modeplagg kan variera och det beskrivs enligt Salomon (2011) som 
modets livscykel, som består av ett introduktionsstadie, accepterandestadie och ett 
regressionsstadie. I introduktionsstadiet används plagget av fashionabla personer med 
inflytelse som skapar ett begär hos andra konsumenter. I det accepterande stadiet börjar den 
stora massan använda produkten som sedan skapar ett begär bland fler potentiella 
konsumenter. I regressionstadiet skapas en mättnad för plagget som leder till att det inte 
längre är lika populärt bland konsumenter, vilket istället leder till att de söker nya plagg som 
är i något av de två första stadierna (Salomon 2011).  
 

 
Figur 1: livscykeln för mode, Salomon 2011 

3.2  Brand heritage påverkan på köpintentioner 
 
Rose, Merchant, Orth och Horstmann (2016) har arbetat fram en modell för att påvisa att 
brand heritage leder till köpintentioner. Utifrån resultat från tidigare forskning skapades fyra 
hypoteser som utgångspunkt för studien; 

H1 Brand heritage kommer positivt att påverka köpintentioner.  
H2a Effekten av brand heritage på köpintentionen kommer att vara svagare när konsumenten 
är mer marknadsfokuserad. 
H2b Effekten av brand heritage vid köpintention kommer att bli starkare när konsumenten är 
mer fokuserad på att förebygga. 
H3 Den positiva effekten av brand heritage på varumärkeslojalitet beror på a) positiva känslor 
och b) förtroende.  
H4 Den positiva effekten av brand heritage på engagemang beror på a) positiva känslor och b) 
förtroende. 
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Figur 2 (Rose, Merchant, Orth & Horstmann 2016)  
 
För att testa de fyra hypoteserna har två studier utförts (Rose, Merchant, Orth & Horstmann 
2016). Den första studien var en datainsamling som utfördes på 326 respondenter som deltog i 
en online-konsumentpanel. Deltagarna fick ett inköpsscenario där de skulle välja mellan olika 
varumärken som erbjuder väldigt liknande funktioner och garantier på en liknande produkt. 
Ett av varumärkena var ett fiktivt varumärke vid namnet Nordic. Hälften av respondenterna 
fick informationen att Nordic var ett världsledande norskt märke som grundades 1649. Andra 
halvan av respondenterna fick inte informationen om att varumärket har en 350 år lång 
historia. Utifrån detta kunde man sedan urskilja skillnader i hur respondenterna besvarade 
frågor kring både köpintentioner samt hur dem skulle ranka Nordics brand heritage på en 
skala. Som förväntat blev rankningen av brand heritage högre i scenariot där Nordic 
presenterades som ett varumärke med 350 år långa historia än hos kontrollgruppen. Utifrån de 
resterande frågorna i konsumentpanelen fick både hypotes 1 och 2 stöd (Ibid 2016).  

Den andra studiens syfte var att mäta relationen mellan positiva känslor, tillgivenhet till 
varumärket och engagemang (Rose, Merchant, Orth & Horstmann 2016). 268 respondenter i 
Tyskland följt av 161 respondenter i USA besvarade en enkät där frågor ställdes utifrån hur 
olika logotyper fick dem att känna samt hur mycket dem förknippar respektive logga med 
brand heritage. Studiens resultat styrker att brand heritage har goda effekter på positiva 
känslor i båda nationerna. Känslorna hade då en betydande och positiv inverkan på 
anknytning till varumärket och en betydande inverkan på engagemanget. Vidare hade brand 
heritage en betydande inverkan på förtroendet för varumärket, vilket i sin tur påverkat 
varumärkeslojalitet och engagemang väsentligt (Ibid).  

3.3  Evolutionär kontra revolutionär rebranding  
 
Enligt Muzellec och Lambkin (2006) består rebranding av två grundläggande dimensioner 
som tas i beaktande i den beskrivande modell som Figur 2 visar. 
Enligt denna modell, kan rebranding karakteriseras som antingen evolutionär eller 
revolutionär.  
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Evolutionär rebranding är när en mindre förändring eller utveckling är gjord i företagets 
varumärkespositionering och marknadsföringsestetik, och är så progressiv att den knappt är 
möjlig att upptäcka för utomstående betraktare. Det kan till exempel vara när ett företag väljer 
att få ett uppdaterat utseende genom att justera logotypen, men att ändringen är så diskret att 
den inte märks vid första anblick. Revolutionär branding syftar på när ett företag gör stora och 
drastiska ändringar som kan identifieras i positionering och estetik. En revolutionär 
förändring kan till exempel vara ändringen av ett namn eller att helt byta utseende på sin 
logga. (Muzellec & Lambkin 2006).  

 
Figur 2: Beskrivande modell (Muzellec & Lambkin 2006)   
 

4 Metod 
4.1  Det hermeneutiska synsättet 
 
Bryman och Bell (2017, s. 667) skriver att hermeneutik är en term som hämtats från teologin 
och som när det används i samhällsvetenskap rör teori och metod i samband med tolkning av 
människors handlingar. Den är lämplig att använda då syftet med en studie är att få tillgång 
till informanternas egna upplevelser av fenomen samt när exempelvis en informant ges 
utrymme att själv välja vad de vill tala om (Eklund 2016). Muganga (2015) beskriver hur 
hermeneutiken passar kvalitativ forskning då den går emot konceptet av objektiv sanning 
genom att exponera flera olika möjliga förklaringar. 
 
Eftersom en rebrandningsprocess är av social karaktär samtidigt som studien är kvalitativ 
kommer författarna i denna studie att med bästa möjliga förmåga beskriva, avkoda, översätta 
och komma till stånd med meningen, snarare än mätningen eller frekvensen av ett fenomen i 
den sociala världen (Muganga 2015). Studien är genomförd med det hermeneutiska synsättet 
där författarna har tolkat och skapat sig en egen uppfattning om rebrandingprocessen genom 
att lägga ihop alla de pusslebitar av datamaterial som samlats ihop genom olika intervjuer 
med nyckelpersoner på Eton. Något som Muganga (2015) skriver är ett vanligt problem är 



 

 - 11 - 

den subjektivitet i en hermeneutisk process som författarna bidrar med, detta är något som 
författarna kommer att ta i beaktning under vår studie.  
 

4.2   Tematisk analys 
 
För att analysera datamaterialet i studien används en induktiv, tematisk analysmetod. Den 
utgår från det som har observerats och definierar olika skillnader och likheter bland 
respondenternas svar (Bryman & Bell 2017, ss. 556-558). Därefter kategoriseras datan i olika 
teman som framkommer under transkriberingen av intervjuerna för att analysera dem på bästa 
sätt. Det sammanställda materialet kommer sedan tolkas och utmynna i sammanställning som 
blir utgångspunkten för studiens resultat. Att använda ett ramverk som tillvägagångssättet är 
en generell strategi enligt Bryman och Bell (2017, s. 557) som ger ett stöd vid en tematisk 
analys. Det bygger på att data ordnas och syntetiseras i en matris och innehåller ett index över 
centrala teman samt sub-teman vilket är något som används i denna studie. Författarna har 
valt att använda följande teman i matrisen; anledningar till rebranding, evolutionär rebranding 
på extern och intern nivå samt att kommunicera sitt brand heritage innovativt. 
Det tematiska tillvägagångssättet att analysera har kritiserats eftersom den saknar en en tydlig 
och specificerad serie av procedurer (Bryman & Bell 2017, s. 558). Med den hjälp som har 
erhållits från vetenskapligt grundad information angående det tematiska sättet att analysera 
anses tillvägagångssättet välfungerande. 
 

4.3  Metodval 
 
Fallstudie är den metod som enligt Bryman och Bell (2015, ss. 67-72) är bäst lämpad för att 
granska ett detaljerat fall. Enligt Bryman och Bell (2015, ss. 67-72) är det som utmärker en 
fallstudie att forskningsdesignen är fokuserad på en fast situation eller system och har därför 
valts till denna studie. Studien utförs på det svenska skjortmärket Eton och är en 
organisationsstudie som syftar på att återge en analys på hur Etons brand heritage har 
påverkats av organisationens rebrandingsprocesser. 
 
Motiven bakom valet av företag utgår från det idiografiska tillvägagångssättet (Bryman & 
Bell 2015, s. 68) och har som syfte att identifiera vad som är unikt i just detta fall. Författarna 
till studien har bedömt att det som gör Eton unikt är att de använder sitt brand heritage i sin 
marknadsföring och tar tillvara på deras 91 år långa historia i kombination med att dem 
blickar framåt och försöker vara i framkant när det gäller innovation. Den typ av fallstudie 
som utförs på Eton kan förklaras som ett fall där det fokuseras på att få insikt i en specifik 
situation, snarare än att titta på andra fall och studera en generisk fråga. 
 
För att samla in empiriskt material till studien på ett så fördelaktigt sätt som möjligt utgår 
studien i enlighet med Bryman och Bell (2015, s. 581) från en analytisk ståndpunkt för att 
sedan selektivt välja ut lämpliga respondenter, då det är en adekvat metod gällande fallstudier. 
Därefter har hänsyn tagits till det hermeneutiska synsättet i syfte att synliggöra respondentens 
personliga uppfattning om företaget. För att välgrundat och nyanserat kunna besvara 
forskningsfrågorna är det viktigt att använda en metod som skapar förutsättningar för 
flexibilitet, öppenhet och reflektion (Bryman & Bell 2015, s. 483 ). Därför samlas det 
empiriska materialet in genom semistrukturerade intervjuer. För att få varierade perspektiv 
valdes respondenter med olika positioner inom företaget ut med väsentlig relation till 
rebranding och brand heritage. 
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Urvalsprocessen i studien kan beskrivas som ett målstyrt urval som är en form av icke-
sannolikthetsbaserat urval (Bryman & Bell 2017, s. 203). Syftet med denna urvalsprocess är 
att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att endast relevanta respondenter väljs ut för 
studien. Därför valdes olika nyckelpersoner ut på Eton med hög befattningsgrad och expertis. 
  

4.4 Insamling av empiriskt material och kontaktmetod 
 
De semistrukturerade intervjuerna utfördes genom att följa en intervjuguide med förbestämda 
frågor i enlighet med Bryman och Bells (2017, s. 459) rekommendation. . Intervjuguiden 
innehöll öppna frågor som lämnade plats för reflektion och diskussion. Vid behov har både 
förberedda följdfrågor och spontana följdfrågor ställts i syfte att leda in samtalen i den 
riktning som är relevant för forskningsfrågorna. 
 
Varje intervju har spelats in för att sedan transkriberas. Transkirbering görs för att underlätta 
en noggrann analys av vad respondenterna säger (Bryman & Bell 2017, s. 465) De fem 
respondenter som har intervjuats är Etons VD, marknadsföringsansvarig, produktansvarig, 
konstnärlig ledare samt en butikschef. Alla respondenternas riktiga namn är utbytta för att öka 
anonymiteten men deras titlar är korrekta.   
 

• VD:n intervjuades på Etons huvudkontor 29/4 2019 
• Den produktansvarige intervjuades på Etons huvudkontor 9/5 2019. 
• Den konstnärliga ledaren intervjuades via telefon 10/5 2019.  
• Den marknadsföringsansvariga intervjuades på Etons huvudkontor 2/5 2019.  
• Butikschefen intervjuades via telefon 14/5 2019. 

 
Samtliga intervjuer pågick mellan 45-60 minuter med undantag för intervjun med 
butikschefen där intervjun pågick 15 minuter.  
 

4.5   Presentation av empiriskt material 
 
Nylén (2005, ss. 70-72) lyfter fram att det finns ett flertal olika framställningsstrategier 
gällande insamlad data. Den strategi som har används i studien är en av de mest 
förekommande strategierna inom kvalitativ forskning, vilken kallas för “den sammanhållna 
fallbeskrivningen”. Enligt denna strategi utgörs den insamlade empirin av ett “fall” som har 
som funktion att återge en rättvis och verklighetstrogen bild av den utforskade verkligheten. 
(Ibid 2005, ss. 70-72) 
Fallet kan se annorlunda ut, antingen kan det vara av en organisation eller en specifik person. 
Oavsett ska utformningen av fallet alltid återge en rättvisande bild av empirin. 
Vidare kan det konstateras att empirin även ska ligga till grund för arbetets kommande analys 
där forskarnas egna tolkningar och tankar lyfts fram mer än tidigare. Den sammanhållna 
fallbeskrivningen kan beskrivas som en objektiv, relativt strukturerad berättelse som har som 
avsikt att förse läsaren med ett budskap som sedan utvecklas vidare i analysdelen. (Ibid 2005, 
ss. 70-72 ) 
 
Det är även viktigt att poängtera att denna strategi kan appliceras och utformas på olika sätt. 
Nylén (2005, ss. 70-72) menar att antingen kan fallbeskrivningen te sig mer opreciserat och 
svepande och täcka in stora avstånd i tid och rum, eller så kan den istället endast behandla en 
avgränsad händelse. I denna studie används det första alternativet då intervjuerna skedde vid 
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olika tillfällen med olika nyckelpersoner på Eton. Det empiriska materialet som erhållits från 
intervjuerna är sammanhängande och relevanta för att besvara studiens syfte. Eftersom 
anställda med olika positioner inom företaget intervjuas ges den insamlade empirin en bredd 
som fastslår dess relevans. Det insamlade empiriska materialet presenteras i den kommande 
resultatdelen vars syfte är att fungera som en grund för den senare analysen.  

4.6 Referenshantering 
      
Studien är refererad enligt Harvardmetoden. Det empiriska materialet från intervjuerna 
samlades in på svenska och intervjuerna dokumenterades genom inspelningar på två stycken 
Iphone telefoner som sedan transkriberades. Vidare så fungerar intervjuerna som empiriskt 
bevis som understödjer analysen och slutsatsen i arbetet. Att intervjuerna transkriberas från 
det talade ordet till det skrivna kan medföra en viss problematik, då konstpauser och 
betoningar kan förstärka kontexten i respondenternas svar. Då betoningarna och konstpauser 
framkommer i inspelnings versionerna tas även dessa i beaktning i resultatet och 
analyskapitlet. 
 

4.7  Innehållsanalys av hemsida 
 
Datainsamling i form av innehållsanalys på Etons hemsida har också genomförts. 
Innehållsanalysen genomfördes den 17 maj 2019. Syftet med innehållsanalysen var att 
undersöka om det som Eton förmedlar till kunderna via deras hemsida överensstämmer med 
den uppfattning som har skapats via intervjuerna. Under 30 minuter observerades hemsidan 
medan anteckningar skrevs ner. Observationerna sattes sedan i relation till det övriga 
datamaterialet och liknelser och motsägelser undersöktes.   
 

4.8  Studiens kvalitet 
 

4.8.1 Reliabilitet 
 
Bryman och Bell (2017, s. 174) förklarar att reliabilitet är ett centralt begrepp inom kvalitativ 
forskning som fastställer tillförligheten hos det som undersöks. Somliga forskare ifrågasätter 
huruvida begrepp som reliabilitet och validitet är relevanta för kvalitativa undersökningar.  
Därför brukar dessa begrepp föras samman inom kvalitativ forskning utan att egentligen 
förändra betydelserna men att mindre fokus läggs på frågor kring mätningar (Ibid). Vidare 
fortsätter författarna att det finns olika typer av reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om i 
vilken utsträckning en studie eller undersökning kan replikeras. Det är oftast svårt att uppfylla 
maximal reliabilitet inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att kontrollera en omgivning 
(Ibid). Då majoriteten av datan i denna studie kommer från intervjuer med människor som 
”mätinstrument” kan det anses problematiskt att utvärdera reliabiliteten. Forskarna kan inte 
kontrollera vad de intervjuade svarar utan det enda som forskare kan kontrollera är att se till 
att man själv skapar de rätta förutsättningarna för att erhålla ett så tillförlitligt material som 
möjligt (Ibid). Bryman och Bell (2017, s. 175) fortsätter att intern reliabilitet handlar om att 
forskarna i en undersökning har en samsyn gällande hur de ska tolka data. I denna studie har 
forskarna kontinuerligt fört en diskussion gällande den insamlade datan vilket i sin tur har 
skapat en överensstämmande samsyn. Ett konkret sätt att undersöka reliabiliteten är genom 
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utvärdering av den tekniska utrustning som används som mätinstrument. Efter att ha lyssnat 
på samtliga ljudinspelningar kan det fastslås att ljudkvalién var hög och det var inga problem 
med att tyda respondenternas svar och på så vis skapades inga missförstånd som möjligtvis 
skulle kunna försämra studiens reliabilitet (Gunnarsson 2010).  
 

4.8.2 Validitet 
 
Precis som reliabilitet är även validitet ett centralt begrepp inom vetenskaplig forskning. Det 
handlar om att man som forskare utvärderar hur väl man mäter det som man avser att mäta 
(Ejvegård 2009). En annan förklaring av validitet är att det handlar om huruvida man 
observerar, identifierar, eller mäter det man säger sig mäta (Bryman och Bell 2017, s. 69).  
Detta görs genom att forskaren utförligt och nyanserat beskriver hur data har samlats in och 
hur den har bearbetats. Forskaren bör även redogöra för studiens förutsättningar och beskriva 
hur processen att ta fram resultatet gått till. Ett annat sätt att skapa hög validitet är att 
forskaren ser på frågan som ska studeras från olika perspektiv, någonting som inom kvalitativ 
forskning kallas för triangulering (Gunnarsson 2010). I denna studie görs detta genom att 
intervjua anställda inom Eton som har olika relation och synsätt på frågor angående 
rebranding och brand heritage. Denna typ av triangulering heter källtriangulering (Ibid). Detta 
bidrar till att forskarna erhåller nyanserad data som resulterar i ett mer tillförlitligt resultat än 
om endast personer med samma syn hade intervjuats. Ett sätt att kontrollera huruvida en 
studie har hög validitet är genom att utvärdera den interna validiteten som enligt Bryman och 
Bell (2017, s. 69) handlar om att det ska finnas en koppling mellan forskarens observationer 
och teori. I den här studien har detta gjorts genom att samtliga observationer som presenteras 
stöds utav befintlig teori i ämnet.  
  

4.9 Metodreflektion 
 
Innan Eton kontaktades undersöktes vilka nyckelpersoner inom företaget som skulle vara de 
ideala respondenterna att intervjua i syfte att säkerställa att erhålla empiriskt material av så 
hög kvalité som möjligt. Semistrukturerade intervjuer valdes då det ger en tydlig struktur 
samtidigt som det ger utrymme för improvisation under intervjutillfället om så behövs 
(Bryman & Bell 2015, s. 459-467).  
 
Slutligen anses det att fem intervjuer har gett studien nog med information för en mättnad som 
ligger till grund för ett resultat och analys av våra forskningsfrågor. Det kan diskuteras 
huruvida antalet intervjuer är tillräckligt för att studien ska bli tillförlitlig, dock skriver Dukes 
(1984) att urvalet inte behöver vara särskilt stort. Det kan vara nog med datamaterial från fem 
respondenter, särskilt med den tidsram studien genomförts på (Ibid). Efter att litteratur 
angående val av metod från olika författare (Nylén 2005; Bryman och Bell 2015) genomgåtts 
så har det under arbetets gång kontinuerligt reflekterats över förhållandet mellan det 
insamlade materialet från intervjuerna och verkligheten. Huruvida texten avspeglar en viss 
verklighet som har skapats efter våra tolkningar eller om texten är själva verkligheten. I det 
talade ordet finns det alltid utrymme för missförstånd då det finns en risk att författarna till 
studien som utförde intervjuerna och de som intervjuades har olika syn på saker och ting. 
Alltså är förhållandet mellan författarna som forskare och den studerade verkligheten 
komplext vilket stöds av Nylén (2005, s. 63). Anledningen till att “den sammanhållna 
fallbeskrivningen” valts som framställningsstrategi är för att den har som ambition att vara 
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teoriutvecklande och analysförberedande vilket överensstämmer med den tematiska analysen 
som har tillämpats (Nylén 2005, ss. 70-72). 
   

5  Resultat och Analys 
5.1 Anledningar till rebranding  
 
Dem senaste tio åren har Eton gått från att vara ett business-skjortmärke till att bli mer utav ett 
“Brand” med ett bredare sortiment och med en mer konstnärlig och mönstrad design säger 
den konstnärliga ledaren. Flera av respondenterna lyfter under intervjuerna fram den 
pågående “casualiseringen” av mode för män som en av de primära anledningarna till att 
Eton har rebrandat sig. Fenomenet casualisering är något som under de senaste åren blivit 
vanligare och syftar till att det informella modet fått större plats i modeindustrin (Allan, 2017; 
Smith, 2018).  
 
Trots att respondenterna enas om att de vita klassiska skjortorna alltid kommer vara Etons 
bästsäljare och som de är mest förknippade med, såg de en affärsmöjlighet att komplettera sitt 
sortiment för att nå nya kunder och att gå ifrån att vara en “skjortspecialist” och istället bli ett 
“etablerat varumärke” (Konstnärlig ledare 2019). Precis som det visas i Salomons (2011) 
modell går modet i cykler, detta är något Eton uppmärksammar i intervjuerna “Allt är cykliskt 
i modebranschen” säger produktchefen (2019) En av respondenterna beskriver vidare; “sen är 
det en trend i världen med casualization, det är ledigare. På många arbetsplatser där det 
tidigare varit slipstvång är det nu mer ledigt“ (Marknadsföringsansvarig 2019).  
 
Etons nettoomsättning har ökat de senaste 10 åren (Retriever 2019), under samma tidsperiod 
har Eton rebrandat sig både genom att uppdatera sin logotyp och kompletterat sitt sortiment 
med en mer vardaglig stil. Etons VD säger att rebranding inte endast kan ses som en möjlighet 
utan även som en nödvändighet för att överleva på marknaden. Den verkställande direktörens 
uppfattning verkar vara att företaget inte hade ökat i omsättning på samma sätt om det inte 
vore för deras rebranding. Produktchefen och den konstnärliga ledaren är eniga om 
uppfattningen att en annan anledning till rebranding är att man måste öka tydligheten 
gentemot kunden.Tidigare omslöt en eclips företagsnamnet men då detta inte fungerade i 
digital form togs beslutet att ta bort den då detta ansågs vara nödvändigt i och med dagens 
digitaliserade samhälle. Tidigare stod det “since 1928” under företagsnamnet på skjortornas 
etikett men idag står det bara “Eton”. De anser båda två att det var en rakare och tydligare 
kommunikation mot kunden.  
 
Det finns en gemensam grundläggande uppfattning till varför man rebrandat, vilket är att man 
vill appellera nya kunder och öka försäljningen. Däremot framställs det att de kreativa 
krafterna har en relativt stor frihet i deras arbetsprocess samtidigt som det har framgått av 
VD:n att sedan investmentbolaget EQT köpte merparten av bolaget har deras inflytande varit 
en del av det som styrt Eton framåt. 

5.2 Evolutionär rebranding på extern och intern-nivå 
 
Samtliga respondenter beskriver att rebrandingen måste ske evolutionärt. Enligt Muzellec och 
Lambkin (2006) beskrivs evolutionär rebranding som ett sätt att förändra varumärket men på 
så subtila sätt att kunden inte omedelbart uppfattar förändringen. På detta sättet behåller 
företaget sin positionering på marknaden och de kärnvärden som företaget står för. Den 
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konstnärliga ledaren beskriver evolutionär rebranding följande: ”ibland behöver man bara 
städa huset lite grann, inte köpa alla nya möbler” (2019).   
 
Även fast samtliga respondenter enas om att evolutionär rebranding är det rätta för Eton, är 
denna process inte helt okomplicerad. Den konstnärlige ledaren menade att nyckelpersoner 
inom en verksamhet har åsikter som de vill få gehör för under en rebrandingprocess vilket kan 
leda till oenigheter “Om det är för många olika kockar i rebradingar blir det oftast så 
urvattnat att det summa summarum inte blir någonting, då kan man lika väl skita i det.” 
(2019). Flera av de andra respondenterna nämner att det finns gånger som de valt att avbryta 
en rebrandingprocess då de längs vägen insett att rebrandingen inte kommer att fylla något 
syfte. Respondenterna är eniga att om inte rebranding kan leda till en tydligare 
varumärkesimage finns det ingen mening med att genomföra den.  
 
Den marknadsföringsansvarige beskrev en liknelse i intervjun där han menade att Etons 
rebrandingprocesser kan liknas vid ett svärd: "Det är samma svärd men man måste slipa det" 
(2019). Däremot vid frågan om företaget har någon konkret strategi eller uppföljning av deras 
rebrandingsprocesser tyder respondenternas svar snarare på det motsatta. VD:n förklarar det 
som att “det känns i fingrarna” om något har gått bra eller dåligt medan den 
marknadsföringsansvarige anser att “går det bra så behöver man väll inte ifrågasätta?” 
(2019).  
 
Etons VD svarar också under intervjun på frågan om det är en fördel ”när man är så nära 
produkten” vidare fortsätter han att “det är ju människorna som gör varumärket och gör 
företaget liksom. För oss är det väldigt viktigt med kultur i bolaget så att vi får in rätt, 
framförallt rätt kultur och grundvärderingar¨ (2019). Han säger också att ¨Det är många som 
trivs med att jobba här för att vi har historia som gör att det känns riktigt och på äkta. Det är 
inget fejkat varumärke om man säger så utan vart man än gräver så kan man hitta grejer, så 
att jag tror att det är en stolthet att kunna vara med på den resan” (2019). Något som kan 
tolkas som att VD:n värderar en kollektivism och gemenskap om företaget med de anställda.   

5.3  Att kommunicera sitt brand heritage innovativt  
 
Eton uppfattar sig själva som ett företag med en lång tradition inom herrkonfektion samtidigt 
som de beskriver sig själva som innovativa. I samtliga intervjuer lyfts det fram att kvalité är 
företagets främsta ledord och något som följt med Eton ända sedan start. Grundaren Annie sa 
en gång: “Never hand over a shirt until you are completely satisfied with it” som är något 
flera av respondenterna citerar under intervjuerna. Däremot finns det delade meningar inom 
företaget om vad som är viktigast för Eton, tradition eller innovation. VD:n tycker att tradition 
är viktigast medan den konstnärlige ledaren utan tvekan svarar att innovation är viktigare.   
 
Internt är Eton eniga om att deras brand heritage är en stark fördel för deras verksamhet och 
något som ger varumärket ökad brand equity. Att ett väl kommunicerat brand heritage leder 
till ökade köpintentioner bekräftas av Rose, Merchant, Orth och Horstmanns (2016) teori. 
Detta är även något som butikschefen hävdar i sin intervju då han kallar ett väl kommunicerat 
brand heritage som “förtroendeingivande” för kunden. Samtliga respondenter beskriver Eton 
som marknadsledande och att dem har ett arv som dem är mycket stolta över. Vidare belyser 
flera av respondenterna en god självbild och ett gott självförtroende samt en intern 
medvetenhet angående brand heritage. Den konstnärlige ledaren beskriver Eton som ett 
“masterpiece in every aspect” och produktchefen säger att han "har hittills inte varit på ett 
bolag som har så mycket att prata om som är så bra och som inte gör det.". Men att förmedla 
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sitt brand heritage utåt är något som respondenterna tycker att dem är mindre bra på. Alltså 
råder det ett glapp mellan deras självuppfattning och kommunikationen utav den. Eton har 
som ambition att satsa mer på att förmedla detta i framtiden genom sina kanaler säger en av 
respondenterna inom marknadsföring. VD:n nämner att dem i framtiden kommer producera 
filmer om deras produkter och produktion som kommer att “matas ut i sekvenser” på olika 
plattformar för att över tid förstärka sitt varumärke.  
 
Uppfattningen om en bristande kommunikation utav deras brand heritage delas även av 
butikschefen; “Jag upplever kanske inte att Eton kanske är så duktiga på att framhäva sin 
historia som andra internationellt välkända” (2019). För att förtydliga tycker han inte att de 
möjligtvis är dåliga heller men att “det finns potential på att bli bättre på att berätta sin 
historia. Att det ska synas i butiker, i sin marknadsföring på olika sätt" (Butikschef 2019). 
Etons marknadsföringsansvarige förklarar att Eton jobbar med att förbättra sin 
marknadsföring och framförallt kampanjerna med avsikt att sälja en hel livsstil till kunden 
snarare än endast en produkt. Att Eton genom dessa kampanjer fortfarande tilltalar den lojala 
och klassiska Eton-kunden samtidigt som de även når ut till nya, yngre kundgrupper.  
 

Det är mycket mer av en lifestyle känsla där man är i miljöer som andas en livsstil och 
som är även någonting där miljön som de är i är också något att aspirera på. Att 
känna att jag vill vara på den där båten i medelhavet och ha på mig den skjortan 
(Marknadsföringsansvarige 2019).  

 
Den marknadsföringsansvarige fortsätter att beskriva det interna arbetet med att kommunicera 
företagets brand heritage, vision och varumärkespelare. Eton har skapat en brand book, vilket 
är en varumärkesbok innehållandes de tidigare nämnda kommuniceringspunkterna, som 
tilldelats varje kollega på företaget. Samtidigt har de även producerat en kortfilm som i rörlig 
bild återspeglar bokens innehåll. Utöver detta utbildar Eton även sin personal vilket 
butikschefen berättar. Som nyanställd har man möjlighet att träffa anställda inom olika 
avdelningar på huvudkontoret i Gånghester samt att man får ta del av interna webbaserade 
utbildningar som handlar om företagets historia och värdegrund. Vikten av interna 
utbildningar är något som Muzellec och Lambkin (2006) skriver är en viktig del i en 
rebrandingprocess. Detta styrks också av Lomax och Mador (2006) som skriver att 
undervisning av vision och kärnvärden internt är betydelsefullt. Genom sina produkter 
använder Eton sitt brand heritage genom att bland annat lyfta fram en gammal logotyp som en 
applikation på ryggen på en skjorta. Det är ett sätt att ta hänsyn till sin historia samtidigt som 
man anpassar den till nutiden. Produktchefen säger:  
 

Jag tror framförallt att det är väldigt viktigt att behålla essensen i ditt varumärke hur 
du än gör. Jag anser att du får aldrig ta din logotyp och flippa den en 360 för då 
tappar du allt du har byggt upp genom åren (2019).  
  

 

5.4  Innehållsanalys av hemsida  
 
Vid första anblick på Etons hemsida möts kunden av den nya livsstil-orienterade 
marknadsföringsstrategin som marknadsföringsansvarig pratade om under intervjun, Eton 
presenterar nämligen en kortfilm högst upp på startsidan av en man iklädd en pikéskjorta som 
kör en lyxig motorbåt. Fokus ligger inte endast på att presentera skjortan för kunden utan 
filmen ska förmedla en känsla hos kunden att vilja vara mannen i filmen enligt 
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marknadsföringsansvarige (2019). Denna nya strategi kan förklaras som ett tydligt 
ställningstagande av Eton som genom hemsidan vill ge ett mer innovativt uttryck än tidigare. 
Det är egentligen i slutet av filmen när Etons logotyp fram dyker upp, med “the shirtmaker 
since 1928” som en underrubrik, som en indikation på deras brand heritage framkommer. På 
startsidans övre kant finns en smal grå informations baner med texten: “ Fri frakt & retur, 
Leverans inom 1-2 arbetsdagar, Tel: 010 - 5006010” vilket ger en lättillgänglig och tydlig 
information om den kundservicen som är en av deras framgångsfaktorer enligt många av 
respondenterna.  
 
På hemsidan finns en kategori-baner där det finns en flik som heter “Om oss”, det första 
kunden möts av på fliken är citatet “Vi har varit besatta av skjortor sedan 1928. Så vi har haft 
90 år på oss att bli riktigt, riktigt bra på att designa dem.”. Längre ner på sidan finns 
underrubriker med viktiga datum i Etons historia ända sedan 1928 fram till idag med en 
beskrivning om vad som hände inom företaget just det datumet (Eton 2019).  
 

6  Diskussion 
 

6.1  Rebrandings påverkan på brand heritage; evolutionär och 
revolutionär rebranding 

 
I över 90 år har Eton producerat skjortor till en målgrupp bestående av medelålders och äldre 
män. Företaget har under denna tidsperiod ändrat skjortdesignen relativt lite. För att bredda 
målgruppen, attrahera nya kunder och anpassa sig till den förändrande modemarknaden har 
Eton genomfört rebrandingsprocesser där man har skalat ner logotypen, börjat producera nya 
skjortmodeller och skapat nya mönster.  
 
Muzellec och Lambkin (2006) har i sin forskning definierat att det finns olika dimensioner i 
hur ett företag kan förändras i en rebrandingsprocess. De beskriver det som antingen 
evolutionärt eller revolutionärt. Evolutionär rebranding är enligt Muzellec och Lambkin 
(2006) att en mindre förändring eller utveckling är gjord i företagets varumärkespositionering 
och marknadsföringsestetik. De menar att förändringen är så progressiv att det knappt är 
möjlig att upptäcka för utomstående betraktare. Revolutionär rebranding innebär att en större 
förändring av estetiken och att positioneringen av företaget är förändrad. Eton har gjort 
mindre förändringar med sin logotyp som har bidragit till en mer mångsidig logotyp, det har i 
sin tur bidragit till att den har fungerat bättre på olika digitala plattformar menar de 
intervjuade. Denna typ av förändring kan argumenteras för att vara evolutionär. Detta kan 
vara en av anledningarna till att Etons rebranding har varit lyckad då forskning visar på att en 
drastisk designändring av en logotyp, alltså en revolutionär förändring kan innebära en större 
risk att företaget tappar sin identitet (Tarnovskaya & Biedenbach 2018). Dock har företaget 
skapat nya typer av produkter, som exempelvis kortärmade skjortor samt skjortor med mer 
mönster och färg. Alltså en typ av förändring som inte går hand i hand med Etons kärnestetik. 
Dessutom har Eton idag endast en blå rand på insidan av skjortkragen kontra flera färger som 
de hade innan. Idag har namnetiketten i nacken olika färg beroende på vilka kategori skjortan 
tillhör vilket kan antas vara ett försök att ändrar produktkommunikationen. Därför kan det 
argumenteras för att denna rebranding har skett revolutionärt. Därför råder det tvetydigheter 
om vilken typ av rebrandingprocess som Eton har använt sig av men det kan argumenteras för 
att ändringen av logotypen är evolutionär men att förändringen av estetiken i kollektionerna 
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varit revolutionär. Eton rebranding anses därför vara en kombination av både evolutionär och 
revolutionär.  
 

6.2 Framgångsfaktorer  
 
Brand heritage innebär att ett företag använder sin historia och drar paralleller från det 
förflutna för att göra det relevant till den nuvarande kontexten och syftet (Wiedmann, 
Hennings, Schmidt & Wuestefeld 2011) vilket Eton har lyckats med genom att aldrig 
kompromissa med kvaliteten i sina produkter. Kvalité är den viktigaste grundvärderingen hos 
Eton vilket verkar vara en avgörande faktor för att inte förlora sitt brand heritage i en 
rebrandingprocess. Kvalité är något som sedan starten 1928 har kännetecknat Eton som 
varumärke och är något som idag genomsyrar verksamheten. Hos Eton råder en enighet om 
att deras kärnvärden sitter i produkterna och inte enbart i en grafisk profil. Att kommunicera 
sitt brand heritage och kunskap om kvalité är något som kommuniceras på Etons hemsida 
med citatet “Vi har varit besatta av skjortor sedan 1928. Så vi har haft 90 år på oss att bli 
riktigt, riktigt bra på att designa dem” samt en informationssida om Etons historia. Det kan 
diskuteras huruvida denna kommunikation är tillräckligt nytänkande och tilltalande för 
kunden vilket stämmer överens med den uppfattning som respondenterna gav av sin 
kommunikation av brand heritage i intervjuerna.  
 
Att det är betydelsefullt att undervisa om vision och kärnvärden internt är något som 
understryks av Lomax och Mador (2006) samt Muzellec och Lambkin (2006). Eton jobbar 
med detta genom att internt utbilda personal som även får tillgång till inspirerande visuella 
verktyg som exempelvis en brand book som de kan lära sig utav. Todor (2014) säger att 
rebranding handlar om att möta konsumentens skiftande behov samtidigt som det kan fungera 
som en strategi för att hålla sig aktuell på marknaden. I Etons fall kan det argumenteras för att 
en framgångsfaktor är företagets konstnärliga ledare inverkan sedan hans tillträde. Han 
identifierade ett nytt, icke mättat behov på marknaden som handlade om att allt fler män ville 
börja klä sig mer vardagligt och avslappnat än tidigare men samtidigt med en hög modegrad i 
form av färg och form. 
 
Såsom Garelick (1998) beskriver så har herrmodet varit föränderligt genom historien och 
attityden till vad som anses “manligt” har skiftat. Dåtidens dandyism som växte fram under 
1800-talet och har idag tagit en ny skepnad i form av den metrosexuella mannen som har en 
stor nyfikenhet och vilja att tänja på gränserna genom att experimentera med färg och mönster 
(Coad 2008, s. 47). Detta skifte i inställning är något som Eton har anammat. Utmaningen är 
att få Etons äldre, lojala business-kund att konsumera deras lekfulla skjortor. Deras 
bästsäljande produkt är och kommer förmodligen alltid att vara den vita klassiska skjortan. 
Det kan diskuteras att resultatet visar att det finns en medvetenhet kring rebranding och dess 
möjliga fördelar och nackdelar samtidigt som respondenterna ger uppfattningen om att de har 
ett relativt avslappnat tillvägagångssätt till rebrandingsprocesser och dess planering, utförande 
och uppföljning. 
 

6.3 Tvetydigheter 
 
Kumar, Sataybhusan och Naresh (2018) skriver hur skapandet av brand equity är ett effektivt 
sätt att differentiera sig från konkurrenterna. Trots att Eton vilar på grunden av kvalitet och 
historia visar deras senaste rebrandingsprocess på att de satsar mer på casual-modet vilket kan 
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argumenteras som ett sätt att öka brand equity. Eton värnar om hållbarheten och 
långvarigheten i deras produkt och en Eton skjorta kan hålla i över 10 år. Samtidigt satsar de 
nu på ett mer vardagligt och trendigt mode. Salomon (2011) menar att trendigt modeplagg 
tidigare går in i regressionsstadiet i modecykeln vilket leder till att konsumenten söker nya 
plagg snabbare som i sin tur främjar till mer konsumtion. Det tyder på att Eton går mer mot 
fast fashion vilket motsäger Etons grundvärderingar om kvalité och långvarighet.   
 
Enligt Urde (2007) utgörs ett företags brand heritage av fem saker; historia, livslängd, 
kärnvärden, symboler, och tanken om att historien är viktig för varumärket. Att Eton har 
ändrat sin logotyp för att den ska få ett mer stilrent intryck för att tilltala en större kundgrupp 
kan därför med stöd av Urde (2007) uppfattas som att dem tappar brand heritage. I enighet 
med Urde (2007) kan det även diskuteras att beslutet om att inte längre ha årtalet “1928” i 
etiketterna på skjortorna är ett avståndstagande från sitt brand heritage. 
 
Vidare skiljer sig attityden till relationen mellan rebranding och brand heritage på Eton, alltså 
huruvida tradition eller innovation är viktigast. Etons VD anser att tradition är viktigast. Han 
värnar om den interna sammanhållningen och solidaritet vilket enligt Tortora (2010) är det 
som tradition delvis handlar om. Enligt Tortora (2010) drivs mode av tanken att det nya är 
bättre än det gamla vilket Etons konstnärlig ledare håller med om då han tycker att innovation 
är tveklöst viktigaste i hans jobb som konstnärlig ledare. Den marknadsföringsansvariga och 
produktchef tycker att dem är lika viktiga för Etons framgång. På ett sätt kan detta ses som en 
intern tvetydighet samtidigt som det kan argumenteras för att det är de olika attityderna som 
är deras framgångsrecept. Olika attityder till tradition och innovation inom företaget kan 
argumenteras för att skapa en balans i relationen till brand heritage. Företaget täcker således 
behovet av tradition för baskunden med tidlösa skjortor i enkla färger samtidigt som knyter an 
till det kärnvärden företaget står för. Dessutom attraheras nya kunder till det innovativa i 
företaget, vilket i detta fallet innebär nya skjortmodellern och mer vågade mönster. 
Kombinationen av tradition och innovation inom företaget kan därför argumenteras vara en 
framgångsfaktor för Eton.  
 
Studiens resultat visar även att det råder en tvetydighet kring vilka de är som varumärke. Å 
ena sidan hävdar Eton att de är i lyxsegmentet och att de arbetar för att bli mer utav ett brand 
istället för en skjortspecialist samtidigt som de menar att en av deras konkurrenskraftigaste 
egenskaper är deras snabba kundservice, gedigna historia och erfarenhet av skjortproduktion.  
Detta märks på hemsidan där fokus ligger på praktisk information då ett tydligt blickfång på 
förstasidan är en informationsbaner angånde leverans och kundsservice. Denna typ av 
kommunikation står i kontrast till vad videon på mannen som åker i den lyxiga motorbåten 
kommunicerar att Eton är.  

7 Sammanfattning och slutsatser 
 

7.1 Påverkas brand heritage av en rebrandingsprocess? 
 
På Eton råder det en intern medvetenhet om att rebranding både kan medföra positiva och 
negativa konsekvenser. Å ena sidan kan rebranding ses som en nödvändig strategi för att 
anpassa sig till den förändrande modemarknaden samt att det även kan fungera som en taktik 
för att attrahera nya kunder. Å andra sidan riskerar ett företag att förlora sina kärnvärden och 
kunder om de inte värnar om sin historia. Studien visar att rebranding bör hanteras med 
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försiktighet och vara ett genomtänkt beslut. Den visar också att Eton genomförde en 
rebranding för att överleva och förbli moderna.  
 
Hos Eton är deras brand heritage en central del av vad de gör och vilka Eton är. Brand 
heritage är deras främsta varumärkestillgång som ökar deras brand equity. Dock finns det en 
samsyn om att detta är något som de måste bli bättre på att kommunicera utåt till kunderna. 
Enligt forskning är inte ett företags långa historia synonymt med brand heritage, utan att 
företag måste dra paralleller från det förflutna och skapa en relevans till den nuvarande 
kontexten och det nuvarande syftet. Detta är något Eton har som vision då de planerar att 
kommunicera sitt brand heritage genom nyproducerade filmklipp som kommer att visas 
genom deras mediala plattformar. Trots att Etons rebrandingprocesser varit mestadels 
evolutionär så har deras brand heritage påverkats. Fallstudiens resultat visar att den interna 
uppfattningen av brand heritage inte har påverkats till det sämre av rebranding men att 
företaget kan bli bättre på att kommunicera deras brand heritage externt. Denna studie kan 
inte bekräfta huruvida rebranding alltid påverkar ett företags brand heritage, men utifrån 
resultaten som erhållits är det utmanande för företag att både hålla sig relevanta på marknaden 
och samtidigt värna om sitt brand heritage. I detta fall kan det konstateras att rebranding kan 
påverka brand heritage både till det bättre och till det sämre beroende på utförandet. Samtidigt 
är det ett nödvändigt verktyg för att göra sitt företag relevant till nutiden.  
 

7.2 Vad är framgångsfaktorerna och eventuella risker med en 
rebrandingprocess för Eton? 

 
Eton lyfter fram vikten av ett välfungerande internt arbete under en rebrandingprocess vilket 
är en kritisk del av rebranding. Eton arbetar med detta genom interna utbildningar och dem är 
noga med att nå ut med ny information till de anställda när ändringar görs. På detta sätt har 
Eton skapat en förenad verksamhet där det finns en enig bild av vilka dem är som företag. Ett 
tecken på denna enighet är Eton själva tveklöst förknippar sig med kvalité. Det råder ingen 
tvivel att Eton redan från start har förknippats med just detta och att det är ett karaktärsdrag 
som alltid gjort deras skjortor så eftertraktade.  
 
Trots denna samsyn finns det även oenigheter inom företaget. Bland annat vad som är 
viktigast utav tradition och innovation. VD:n tycker att tradition är viktigast medan deras 
konstnärlig ledare tycker att innovation är viktigast. Marknadsföringsansvarig tyckte att båda 
är lika viktiga. Nyckelpersoners olika åsikter gällande detta visar att det finns anställda på 
ledande positioner som driver olika hjärtefrågor. Eton har rebrandat sig proaktivt istället för 
reaktivt och har alltid varit i framkant när det kommer till innovation i branschen. Då trender 
går i cykler är det betydelsefullt för modeföretag att alltid ligga steget före för att träffa rätt i 
modecykeln. När Etons konstnärliga ledare började ta deras färgglada mönstrade skjortor till 
en ny nivå för cirka 10 år sedan var det precis rätt i tiden för ett mer tillåtande herrmodet med 
mer färg och mönster än tidigare. Den eventuella risken om man anpassar sig för mycket till 
trender är att dem avtar och kommer så småningom komma till ett regrissionstadie. Då Eton 
inte har bytt ut deras klassiska bästsäljande businesskjortor mot de nya, utan istället 
kompletterat med ett nytt sortiment, ser dem själva inte detta som en risk att tappa delar av sitt 
kundsegment. Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt för ett företag med ett gediget brand 
heritage att fokusera på att behålla själva kärnan i verksamheten vid en rebranding.  
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7.3  Reflektion och tillförlitlighet  
 
I denna studie undersöks ett företag med lång historia som genomfört en rebranding och vad 
som är framgångsfaktorer och risker med en sådan process. Studien har gett oss en större 
förståelse kring rebranding i sin helhet men också kring nyckelbegrepp kopplat till detta. 
Genom intervjuer med nyckelpersoner inom företaget Eton samt tidigare forskning har det 
blivit allt klarare för oss att den interna utbildningen, att bibehålla kärnvärden, att vara 
dynamiska till föränderliga modetrender samt att utveckla varumärket evolutionärt är faktorer 
som är av stor betydelse för att rebrandingen skall bli framgångsrik.  
 
Metoden att samla in datamaterial genom semistrukturerade intervjuer har fungerat bra, de två 
intervjumetoderna som använts har varit fysiska möten samt via telefon. Självklart kan det 
argumenteras för att ett extensivt datamaterial hade givit ytterligare djup till studien, vi anser 
dock att det datamaterial som samlats in har skapat tillräcklig datamättnad.  
 
Då denna studie har utförts på ett unikt fall kan inte resultatet generaliseras till andra företag 
och studiens replikerbarhet kan ifrågasättas. Studien undersöker endast ämnet ur ett 
företagsperspektiv och inte ur ett kundperspektiv. Konsumentens perspektiv skulle kunna 
komplettera det befintliga resultatet som skulle ge studien en ökad tillförlitlighet. Eftersom 
respondenterna var anställda på Eton finns det en risk att de har undanhållit negativa fakta för 
att skydda företaget. Detta kan också ha påverkat tillförlitligheten. Respondenterna som 
medverkade i studien anses dock tillförlitliga då merparten var högt uppsatta inom företaget. 
Det kan dock inte säkerställas huruvida resultatet hade blivit identiskt om intervjuerna 
utfördes vid andra tillfällen då det finns en risk att respondenternas svar skulle te sig 
annorlunda beroende på interna och externa faktorer under intervjuerna. Resultatet av 
intervjuerna anses vara av hög trovärdighet då datamaterialet har analyserats utifrån en 
tematisk metod, samtidigt som varje intervju spelades in och transkriberades. Vidare har även 
författarna till studien varit eniga om hur resultatet ska tolkas vilket har minskat risken för 
misstolkningar.  
 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 
Förslag på framtida forskning kan vara att undersöka en rebrandings påverkan på externa 
parter, som exempelvis olika kundgrupper, dessutom kan fler företag undersökas i en och 
samma studie för att skapa ett ytterligare djup. Vidare kan investeringsbolagens påverkan på 
ett bolag med en lång historia undersökas vidare. Efter vår studie anar vi att det finns en 
potentiell risk att ett investeringsbolag påverkar brand heritage negativt då dessa bolag har 
som roll att maximera vinster med alla möjliga medel, vilket potentiellt sett kan innebära att 
brand heritage urholkas. Ytterligare forskning kan också undersöka huruvida rebranding 
påverkar brand heritage på ett klädföretag för kvinnor då det verkar som att brand heritage är 
mer befäst inom herrmode.  
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Appendix 1 - Citeringar 
 
VD: (2019)  

• “det känns i fingrarna”  
• “matas ut i sekvenser” 

 

Konstnärlig ledare:  2019  
• “brand” 
• “casualiseringen” 
• “skjortspecialist” 
• “etablerat varumärke” 
• ”ibland behöver man bara städa huset lite grann, inte köpa alla nya möbler”  
• “Om det är för många olika kockar i rebradingar blir det oftast så urvattnat att det 

summa summarum inte blir någonting, då kan man lika väl skita i det.”  
• “master piece in every aspect” 

 
Produktchef 2019  

• “casualiseringen 
• ”Allt är cykliskt i modebranschen” 
• “sen är det en trend i världen med casualization, det är ledigare. På många 

arbetsplatser där det tidigare varit slipstvång är det nu mer ledigt.“  
• “Never hand over a shirt until you are completely satisfied with it” 
• “har hittills inte varit på ett bolag som har så mycket att prata om som är så bra och 

som inte gör det." 
• ”Jag tror framförallt att det är väldigt viktigt att behålla essensen i ditt varumärke 

hur du än gör. Jag anser att du får aldrig ta din logotyp och flippa den en 360 för då 
tappar du allt du har byggt upp genom åren.” 

 

Marknadsföringsansvarig 2019  
• ”Det är samma svärd men man måste slipa det.” 
• “Går det bra så behöver man väll inte ifrågasätta?” 
• “Never hand over a shirt until you are completely satisfied with it.” 
• ”Det är mycket mer av en lifestyle känsla där man är i miljöer som andas en livsstil 

och som är även någonting där miljön som de är i är också något att aspirera på. Att 
känna att jag vill vara på den där båten i medelhavet och ha på mig den skjortan” 

 

Butikschef 2019 
• “Förtroendeingivande” 
• “Jag upplever kanske inte att Eton kanske är så duktiga på att framhäva sin historia 

som andra internationellt välkända”. 
• “det finns potential på att bli bättre på att berätta sin historia. Att det ska synas i 

butiker, i sin marknadsföring på olika sätt".  
 
Hemsida (2019) 
 

• “Vi har varit besatta av skjortor sedan 1928. Så vi har haft 90 år på oss att bli riktigt, 
riktigt bra på att designa dem.” 
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Appendix 2 - Intervjufrågor  
 
Intervju 1. VD, (2019)  
 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom företaget 
2. Beskriv Eton med 3 ord.  
3. Vad associerar du till begreppet rebranding? Vad tänker du på när vi säger det?  
4. För cirka tre år sedan uppdaterade ni er logotyp, kan du berätta om det? 
5. Ett annat exempel på en ändring ni gjort är att det stod Gånghester 1928 i era 

nametags förut och nu står det ingenting om varken årtal eller vart det grundades? 
Varför har ni ändrat det? 

6. Hur har ni jobbat med att förmedla er nya varumärkesimage, vilka medel har ni 
använt? 

7. Från början associerade man Eton med kanske en mer klassisk look, men idag 
presenterar ni en mer varierad produktbredd då ni börjar lyfta fram den lite mer 
avslappnade looken. Vill du berätta lite om det skiftet ni gjort? 

8. Vilka risker och möjligheter såg ni med er senaste rebranding-process?  
9. Mäter ni hur det gått med rebrandingen, om ja på vilket sätt? 
10. Har du något exempel på när en rebranding inte har gått som ni har tänkt? 
11. Vad associerar du med begreppet brand heritage?  

 
12. Vi har förstått att Eton värnar om ert brand heritage, på vilket sätt tänker du att det är 
värdeskapande för kunden?  
13. Hur ser du på relationen mellan Brand Heritage och Rebranding? Vad tror du väger 
tyngst för er kund, tradition eller innovation? 
14. Tror du det finns en risk att ni tappar era kärnvärden när ni rebrandar er?  
15. Vi har studerat er netto-omsättning och det har ju bara gått bättre och bättre de senaste 
åren. vad är erat framgångsrecept, enligt dig? 
 
Intervju 2. Marknadsföringsansvarig (2019)  
 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom företaget? Vad är dina dagliga 
arbetsuppgifter?  

2. Beskriv Eton med 3 ord.  
3. Vad associerar du till begreppet rebranding? Vad tänker du på när vi säger det?  
4. För cirka tre år sedan uppdaterade ni er logotyp, kan du berätta om det?  
5. Hur har ni jobbat med att förmedla er nya varumärkesimage, vilka medel har ni 

använt? 
6. Vi börjar ju förstå anledningarna till varför man som företag väljer att rebranda sig, 

men vi vill veta lite mer om varför era rebrandingprocesser har sett ut som de har 
gjort?  

7. Vet du om ni har tittat på tidigare rebrandingprocesser eller studier innan ni 
genomförde er senaste rebranding?  (om inte: har ni anställt personer med 
spetskompetens som hjälpt till eller hur har ni gått tillväga?)  

8. Från början associerade man Eton med kanske en mer klassisk look, men idag märker 
vi att ni på t.ex. er hemsida vill lyfta fram och marknadsföra en mer varierad 
produktbredd då ni börjar lyfta fram den lite mer avslappnade looken. Vill du berätta 
lite om det skiftet ni gjort? 
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9. Vilka risker och möjligheter såg du med er senaste rebranding-process? 
10. Mäter ni hur det gått med rebrandingen, om ja på vilket sätt? 
11. Har du något exempel på när en rebranding inte har gått som ni har tänkt? 
12. Vad associerar du med begreppet brand heritage? 
13. I ditt arbete, jobbar du med att integrera ert företagsarv i era kanaler? Eller fokuserar 

du mer “på framtiden”? Isåfall, hur? 
14. Vi har förstått att Eton värnar om ert brand heritage, på vilket sätt tänker du att det är 

värdeskapande för kunden? 
15.  Tror du det finns en risk att ni tappar era kärnvärden när ni rebrandar er?  
16. I framtiden, vad blir viktigast för kund - Tradition eller innovation?  
17. Slutligen, vad är din vision och ditt mål med Etons framtid? Rent visuellt? 

 
Intervju 3. Produktchef (2019)  
 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom företaget?  
2. Beskriv Eton med 3 ord. 
3. Eftersom du är produktchef, hur fungerar ditt samarbete med Sebastian som är creative 

director?  
4. Berätta om era kärnvärden?  
5. Vad associerar du till begreppet rebranding? Vad tänker du på när vi säger det?  
6. Ett annat exempel på en ändring ni gjort är att det stod Gånghester 1928 i era 

nametags förut och nu står det ingenting om varken årtal eller vart det grundades? 
Varför har ni ändrat det?  

7. Hur har ni jobbat med att förmedla er nya varumärkesimage genom produkterna? 
8. Från början associerade man Eton med kanske en mer klassisk look, men idag 

presenterar ni en mer varierad produktbredd då ni börjar lyfta fram den lite mer 
avslappnade looken. Vill du berätta lite om det skiftet ni gjort? 

9. Vilka skjortor säljer mest? Basic eller extrema?  
10. Vilka risker och möjligheter såg ni med er senaste rebranding-process?  
11.  Mäter ni förändringar i försäljningen efter att ni börjat med en ny skjortdesign?  
12. Vad associerar du med begreppet brand heritage? 
13. När ni utvecklar era produkter, tar ni ofta inspiration från ert företagsarv? Har ni något 

designarkiv?   
14. Vi har förstått att Eton värnar om ert brand heritage, på vilket sätt tänker du att det är 

värdeskapande för kunden?  
15. Hur ser du på relationen mellan brand heritage och rebranding? Vad tror du väger 

tyngst för er kund, tradition eller innovation? 
16. I vår intervju med Jonathan, sa han att en av era starkaste kunder är en lojal business-

kund som köper vita, blå skjortor osv. Samtidigt, så har ni ju börjat att ge ut lite mer 
“extrema” skjortor. Tror du att denna rebranding gör att ni riskerar att tappa de lite 
mer traditionella kunderna? Om ja, hur arbetar du för att förebygga detta?  

17.  Hur går tankarna kring framtiden? skall ni producera skjortor som kopplar mer till 
¨arvet¨?   

 
Intervju 4. Creative Director, (2019)  
 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom företaget? 
2. Beskriv Eton med 3 ord.  
3. Vad associerar du till begreppet rebranding? Vad tänker du på när vi säger det?  
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4. För cirka tre år sedan uppdaterade ni er logotyp, kan du berätta om det? Hade du 
någon inverkan på det beslutet?  

5. Ett annat exempel på en ändring ni gjort är att det stod Gånghester 1928 i era 
nametags förut och nu står det ingenting om varken årtal eller vart det grundades? 
Varför har ni ändrat det? 

6. Från början associerade man Eton med kanske en mer klassisk look, men idag 
presenterar ni en mer varierad produktbredd då ni börjar lyfta fram den lite mer 
avslappnade looken. Vill du berätta lite om det skiftet ni gjort? 

7. När du har varit med i olika rebrandingprocesser, vad kan du se för olika risker och 
möjligheter med en sådan process?  

8.  När ni designar och utvecklar kollektioner, tittar ni tillbaka i era arkiv? Tar ni 
inspiration från ert arv? Isåfall, vad inspirerar ni av? 

9. Vad associerar du med begreppet brand heritage?  
10. Vi har förstått att Eton värnar om ert brand heritage, på vilket sätt tänker du att det är 

värdeskapande för kunden?  
11. Hur ser du på relationen mellan brand heritage och Rebranding? Vad tror du väger 

tyngst för er kund, tradition eller innovation?  
12. (Säger han innovation:) Tror du det är en nackdel att ni har olika uppfattning om 

tradition och innovation inom företaget? 
13. Tror du det finns en risk att ni tappar era kärnvärden när ni rebrandar er? 
14. Vad är erat framgångsrecept, enligt dig?  
15. Vad är din vision för Eton? Vad är ditt mål som creative director?  

 
Intervju 5. Butikschef (2019)  
 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom företaget? 
2. Beskriv Eton med 3 ord 
3. Varför tror du att era kunder väljer Eton-skjortor framför andra skjortor? 
4. Vem är den typiska Eton kunden enligt dig? 
5.  Brukar era kunder intressera er för er historia och ert företagsarv? 
6.  Från början associerade man Eton med kanske en mer klassisk look, men idag 

presenterar ni en mer varierad produktbredd då ni börjar lyfta fram den lite mer 
avslappnade looken. Hur tycker du att det skiftet har mottagits av kunderna? 

7. Vad är utmaningen med att sälja Eton-skjortor? 
8. Vad associerar du med begreppet brand heritage?  
9. Vi har förstått att Eton värnar om ert brand heritage, på vilket sätt tänker du att det är 

värdeskapande för kunden? 
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