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SAMMANFATTNING 
 
Företagsnamn har visat sig spela en allt viktigare roll på den växande marknaden. Allt fler 
företag väljer att anta ett annat namn och då detta är så aktuellt har vi ansett det intressant att 
studera namnbyten och processen kring det. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning där 
vi har intervjuat representanter för fyra företag, Swedbank, Nordea, Telenor samt E.ON. Vi 
har antagit ett företagsledningsperspektiv då vi anser att det skulle vara det bästa sättet att 
finna svar på vår problemformulering: 
 
Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna till att företag byter namn och hur ser denna process 
ut? 
 
Syftet med studien är således att utifrån ett företagsledningsperspektiv skapa förståelse för 
varför företag byter namn samt beskriva hur beslutsprocessen ser ut. Vidare är vårt delsyfte 
att analysera de implementeringsstrategier som används vid införandet av beslutet. 
 
Vi har använt oss utav Eneroths begreppsligt-induktiva modell vilket innebär att vi utgått från 
det faktum att allt fler företag byter namn, den tar med andra ord sin start i verkligheten. Vi 
anser oss också ha en hermeneutisk kunskapssyn, eftersom vårt syfte är att skapa en djupare 
förståelse för den problematik som vi presenterat. 
 
För att uppnå syftet med studien har vi använt oss av ett flertal teorier och några av dessa 
kommer vi här att presentera. SWOT- analysen har använts för att finna styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot som namnbytet innebär. CITE- modellen har använts för att finna 
förståelse för hur element så som kultur, innebörd, gripbarhet och känslor som företagsnamnet 
innehåller hanteras. Vidare har vi tittat på olika osäkerheter som ett beslut innebär, om 
erfarenheten från tidigare beslut beaktas. Vi har läst in oss på implementeringsstrategier för 
att jämföra med de studerade företagen, och den öppna beslutsprocessen beskriver 
medarbetarnas involvering i beslutet. Då vårt angreppssätt inneburit att vi utgått från 
verkligenheten så har den teoretiska referensramen byggts ut allt eftersom studien har 
bedrivits.  
 
Utifrån den genomförda studien har vi kommit fram till att drivkraften till att företag byter 
namn är att företaget vill ändra sin position. Denna drivkraft kan i sin tur resultera i att 
företaget genomför en fusion med andra företag, att de låter sig bli uppköpta eller att de driver 
ett större projekt där namnbytet enbart är ett steg i processen. Slutsatsen rörande 
beslutsprocessen är att den varierar beroende på resurser och den bakomliggande drivkraften.  
Vi har konstaterat att erfarenheter från tidigare fattade beslut är något som företagen 
värdesätter. Det har lagts ner stora resurser, arbetsinsatsen har varit omfattande, pengar som 
spenderats har varierat och tiden har i stor utsträckning varit begränsad. Vidare har vi 
konstaterat att kulturen inte är en faktor som företag anser måste bevaras, innebörden med 
namnet har framgått antingen med att namnet redan var etablerat eller att den symboliserade 
förändringen. Företagen har i beslutsprocessen arbetat med namnets gripbarhet genom deras 
logotyp. Företagsnamn frambringar känslor, vilket företagen har anpassat sin 
implementeringsstrategi efter. Medarbetare och kunder har involverats i beslutsprocessen och 
externhjälp har använts. Implementeringsstrategin som används är ”Phase in/Phase out” samt 
”Sudden eradiction strategy”, vilket vi konstaterat beror på faktorer som drivkraften till 
namnbytet eller vilka känslor företaget anser finns förknippade till namnet som de skall byta 
ut. 
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1 INLEDNING 
Vi kommer inledningsvis att presentera en bakgrund till det problem vi ämnar undersöka i 
denna uppsats. Utifrån problembakgrunden kommer en problemformulering och ett syfte att 
behandlas. 
 
1.1 Problembakgrund  
 
”Det finns inte tillräckligt med tid på dygnet”  
 
Detta är en vanlig kommentar i dagens verklighet. Konsumenter och professionella 
investerare får inte alltid tiden att räcka till, vilket har resulterat i ett intressant fenomen, 
nämligen att investeringsbeslut i vissa fall kan komma att baseras enbart på namnet. Om 
namnet är väletablerat och inger förtroende föreligger en större investeringsmöjlighet. Enligt 
en studie ändrade exempelvis flera tiotal företag sina namn genom att lägga till ”internet”, 
”com” eller ”net” under IT bubblan, vilket visade sig vara ett taktiskt och lyckat drag. När 
sedan denna berömda bubbla brast valde nästan 90 procent av företagen att ta bort dessa 
termer från namnet. Den här så kallade ”namnleken” pågår inte enbart på börsmarknaden utan 
förekommer inom många branscher och det centrala med den är att den visar vilken viktig roll 
märken och namn verkligen spelar.1 
 
PricewaterhouseCoopers (PwC) planerade att byta namn till Monday. De ansåg att Monday 
skulle stå för en bra start, positiv attityd och är en del av allas liv. Vidare att Monday känns 
tryggt, att det står ut och står för något. Dock fick Monday väldigt dålig respons. Det man inte 
tänkte på var att Monday inte låter lika auktoritärt som PwC och analytiker ansåg att det bara 
skulle bli ett av alla namn bland övriga rådgivare. Så PwC namnbyte föll redan innan det var 
genomfört, vilket visar på vikten av att verkligen fundera igenom en förändring som 
namnbyte ordentligt.2 
 
Vissa företag är för att sammanslå regionala namn till ett globalt företagsnamn, samtidigt som 
det finns andra företag som anser att det kan vara rent av dumt att globalisera sina namn. Att 
förändra starka företagsnamn som ICA och Volvo skulle till exempel kunna vara en 
kommersiell katastrof.3 FöreningsSparbanken är dock ett aktuellt exempel som valt att gå på 
den globala linjen och bytt sitt namn till ett internationellt fungerande Swedbank.4 Det var 
årsstämman som beslutade att banken skulle anta det gemensamma namnet och banken har 
som vision att vara den ledande finansiella institutionen i Norden och Baltikum. 
 
Telenor var tidigare känt som Vodafone. Telenor köpte upp Vodafone Sverige och 
genomförde ett namnbyte i april år 2006. Telenor ville visa en ny synlig identitet och inta en 
ny position på den svenska marknaden. I och med bytet behöll koncernen samma värderingar 
men ska arbeta mer kundfokuserat än tidigare.5 På grund av namnbytet inleddes en massiv 
marknadsföringskampanj med budskapet att Vodafone blev Telenor, allt rött blir blått, och vi 
antar att det är få som undkommit detta.   
 

                                                 
1 Mark W Riepe, The Name Game (Journal of Financial Planning, augusti 2006, Vol. 42, Nr.8), 36-37. 
2 Consignia plays the re-branding game-and loses (Strategic Direction, Vol 18, No 20 2002), 29-30. 
3 Kaikati & Kaikati, A rose by any other namn: rebranding campaigns that work, (Journal of business strategy 
2003, Vol.24, Nr.6), 19. 
4 www.swedbank.se, (om Swedbank/Bankens historia), 2006-11-07. 13:20. 
5 www.telenor.se,(om Telenor/Press/Nyheter: Idag byter Vodafone Sverige varumärke till Telenor. 2006-11-07. 
14:15. 
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Ytterligare ett exempel på företag som genomfört ett namnbyte är före detta Nordbanken. 
Nordea fick sitt namn år 2001 och är en förkortning på Nordic Ideas. Det gemensamma 
namnet ersätter de tidigare namnen Unibank, Merita, K-Bank och Nordbanken. I samband 
med sammanslagningarna meddelade Nordea att koncernen skulle inta ett nytt namn och det 
nya namnet blev Nordea. Enligt Nordeas vice VD Magnus Falk så gjorde namnbytet det 
tydligare att Nordea är en nordisk bank.6  
 
E.ON är ett energibolag och även de har bytt namn. E.ON är före detta Sydkraft och Sydkraft 
köpte upp Graninge 2004 och sedan 2005 bytte företaget namn till E.ON. I och med bytet 
gjorde företaget även en satsning på utveckling inom förnybar energi, inte minst vindkraft.7 
 
Dagens teknologisamhälle har bidragit med ett överflöd av information som företag måste 
hantera för att det inte ska bli kaos. Företag måste organisera kunskapen och anpassa sig hela 
tiden för att vara ledande på marknaden, detta gäller även företagsnamnet.8 Att byta namn har 
visat sig vara det snabbaste och enklaste sättet för många organisationer att förändra sig9. 
Företagets samlade förmåga när det exempelvis gäller varumärkesbyggande blir allt mer 
avgörande för företagens framtid10. Företag klandrar inte lika ofta produkterna de 
tillhandahåller när försäljningssiffrorna sjunker, de klandrar namnet. Anledningen till detta 
förändrade sätt att tänka beror på att köpbeteendet hos konsumenten har förändrats. Idag 
handlar det mer om att skapa känslomässiga band med konsumenten.11 Namnbyte handlar 
alltså om mycket mer än att enbart byta själva namnet. Det krävs omfattande vetenskaplig 
undersökning och mycket hårt arbete. Ett företag måste vara medvetna om att ett namnbyte 
inte förvandlar hela företaget eller ger produkterna ny livskraft. Företaget måste ha ett klart 
syfte med namnbytet. Ett icke genomtänkt beslut kan leda till mer förvirrande och förödande 
konsekvenser än att enbart mista några kunder.12  
 
Det är alltid viktigt att skapa och underhålla en strategi som är tydlig och särskiljande. För att 
lyckas med detta krävs det att företagen vågar förnya sig och utmana sig för att bli starkare 
mot konkurrenter.13 Det krävs en ständig förändring och modernisering för att inte tappa 
konkurrenskraft. Det är viktigt att sticka ut och tidigare har positionering varit en av 
nycklarna till företagens strategi, men i dagens dynamiska värld räcker inte det. Det är lätt för 
en konkurrent att kopiera en position vilket förstör konkurrensfördelen. Dock kan ett företag 
inte förlora sitt företagsnamn.14  
 
Antalet företagsnamn på marknaden har ökat enormt senaste åren och företagsnamnet är 
fortfarande och kommer att förbli en av företagets mest värdefulla tillgång. Kraftfulla 
företagsnamn genererar både ekonomiskt och strategiskt värde.15 Namnet på ett företag spelar 

                                                 
6 http://cws.huginonline.com/N/1151/PR/200112/957438 2001-12-01, 2006-11-07. 15:10. 
7 www.eon.se (om företagets historia). http://www.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=43799, 2006-12-
20. 16:56. 
8  The coroprate university: riding the third wave (Development and Learning in Organizations, Vol 19, No 6 
2005), 16-18. 
9  Consignia plays the re-branding game – and loses, 28 
10 Östblom Svante, Nya spår i strategiutvecklingen, (Borås: Centraltryckeriet AB 1998), 7-8. 
11 Matt, Haig, Brand failures: The truth about the 100 biggest branding mistakes of all time (Biddles Ltd, UK 
2004), 4. 
12 Consignia plays the re-branding game – and loses, 28. 
13 Östblom. Nya spår i strategiutveckling, 1981, 35. 
14 Östblom. Nya spår i strategiutvecklingen, 36. 
15 Jack G. Kaikati and Andrew M. Kaikati, A rose by any other namn: rebranding campaigns that work (Journal 
of business strategy, 2003. Vol. 24, Nr. 6), 17. 
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även stor roll i den relation det har till världen vi lever i och namnet påverkar människor 
eftersom det blir en del av vår vardags val och möjligheter. Namnet är vidare avgörande för 
hur företaget bakom namnet uppfattas, vilket kan påverka alla olika intressenter. I namnet 
framkommer ofta en del av företagens vision16. Namnet är det gemensamma bandet mellan 
producenten och konsumenten så det krävs alltså att namnet är meningsfullt.17 
 
Då konsumtionen beror allt mindre på funktionella fördelar en produkt eller tjänst 
tillhandahåller och allt mer på företaget bakom, spelar medarbetarnas kunskap och deras 
attityder, designen och språket som företaget talar genom sitt namn en allt centralare roll.18 
 
Det finns ett flertal företag att nämna då det gäller namnbyte och då detta är så aktuellt har vi 
ansett det intressant att studera namnbyten och processen kring det. Motivet till att genomföra 
ett namnbyte kan variera från företag till företag och vi vill ta reda på vad dessa kan vara. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna till att företag byter namn och hur ser denna process 
ut? 
 
1.3 Syfte  
 
Vårt huvudsakliga syfte är att utifrån ett företagsledningsperspektiv skapa förståelse för varför 
företag byter namn samt beskriva hur beslutsprocessen ser ut. Vidare är vårt delsyfte att 
analysera de implementeringsstrategier som används vid införandet av beslutet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Davis, Melissa, More than a name, (England: ava publishing sas. 2005), 33. 
17 Jim, Blythe, Essentials of Marketing Communications, (England: Financial Times Prentice Hall 2003), 129. 
18 Geoffrey Randall, Branding: A practical guide to planning your strategy, (England: Kogan Page Limited 
2000), 114-115. 
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2 TEORETISK METOD 
Vi kommer i vår teoretiska metod att redogöra för de vetenskapliga antaganden och 
ställningstaganden vi gjort under skrivandets gång samt de vetenskapliga utgångspunkter vi 
hade inför skrivandet av uppsatsen. Därför kommer vi i detta kapitel diskutera vår 
förförståelse, kunskapssyn och avslutningsvis det perspektiv och angreppssätt vi valt för att 
på bästa sätt kunna genomföra denna studie. Vi har även valt att presentera vårt ämnesval, 
varför vi anser att detta är intressant och relevant att undersöka. 
 
2.1 Förförståelse  
 
I detta avsnitt redogör vi för de erfarenheter vi har och huruvida vi anser att de kan ha 
betydelse för denna uppsats, det vill säga det som kan medföra att vår förförståelse ökar. 
Inledningsvis vill vi poängtera att vi har gjort ett medvetet val att inte ingående redogöra för 
alla våra tidigare erfarenheter utan istället enbart presentera de som vi anser ha mest relevans. 
Vi vill inledningsvis nämna att vår akademiska utbildning kommer att ha betydelse för vår 
förförståelse då vi har berört ämnet tidigare. Dock har vi inte tidigare gjort någon fördjupning 
kring företagsnamnsbyten.  
 
Vi är medvetna om att vår förförståelse kan komma att ha betydelse för denna uppsats, både 
positivt och negativt. Begreppet förförståelse avser de uppfattningar om ett visst fenomen som 
forskaren har, eller kommer att utveckla i början av forskningsarbetet19. Vi anser att det är 
viktigt att redogöra för de uppfattningar och kunskap vi har för att Ni som läsare själv skall 
kunna värdera resultatet av studien.  Det är inte enbart våra val av teoretiska referensramar 
samt insamlingen av empirin som kan påverkas utan även våra slutsatser. Vi anser i enlighet 
med Eneroth, att ren objektivitet i denna typ av studie skulle vara en ren illusion då vi mest 
troligt är mer påverkade av vår förförståelse än vad vi själva tror eller kan förstå. Vi har 
förmodligen de företeelser vi avser att undersöka i oss, vad vi än anser om det.20 
 
Alla är vi enskilda individer, vi växer upp i olika sociala förhållande och har således olika 
bakgrunder, vilket medför att vi har olika erfarenheter och skilda förväntningar om 
verkligheten.21 Vi som är författare till denna studie är uppväxta i olika kommuner, ena 
författaren är uppväxt i Umeå och den andra i Lycksele, men flyttade redan efter femte klass 
till Umeå. Självklart har vi olika uppväxt och således olika bakgrunder men vi anser det inte 
vara av betydande för denna studie. Vi har i princip samma utbildning. Båda läser på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet och båda läser på Civilekonomprogrammet, det är 
endast inriktningar som skiljer utbildningarna åt. Vi är medvetna om att vårt val av utbildning 
påverkar vårt synsätt och kan komma att speglas i våra val av teorier och i våra tankesätt.  
 
Vi vill även belysa våra arbetslivserfarenheter från olika branscher och företag. Vi har båda 
arbetat inom olika sorters företag och en av oss har även varit anställd i ett företag som 
nyligen genomfört ett namnbyte, nämligen Swedbank. Den erfarenhet vi har med oss utifrån 
detta, kommer sannolikt att påverka vår syn på både teori och analys samt de slutsatser vi 
avslutningsvis kommer att presentera. Vår förförståelse gör det svårt att vara helt objektiva 
men vi har strävat efter att vara så lyhörda som möjligt för att försöka skapa en djupare 
förståelse för ämnet och belysa studiens problem på ett så verklighetstroget sett som vi bara 
kan.  
 

                                                 
19 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76. 
20 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”? (Göteborg: Graphic Systems AB, 1989), 82. 
21 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 25. 
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Vi anser dock att förförståelsen inte bara påverkat oss negativt utan den är även orsaken till 
vårt ämnesval och problemområdet. Slutligen så vill vi poängtera att vår förförståelse inte 
enbart påverkar vår bild av teori, empiri och analys utan även den bild som ni läsare får av 
uppsatsen. När ni är medvetna av vår förförståelse till ämnet så kommer ni förmodligen att se 
annorlunda på den bild vi ger för er, än om ni inte hade fått tagit del av den.  
 
2.2 Varför detta ämne 
 
Ämnesval är en värderingsfråga22 och hör givetvis delvis samman med vårt val av utbildning. 
Vi läser som tidigare nämnts båda på Civilekonomprogrammet. En frågeställning som handlar 
om drivkrafterna till att företag byter namn och hur en sådan process kan se ut känns för oss 
ganska typiskt företagsekonomisk eftersom det att läsa om processer, planering och 
organisatoriska aspekter genomsyrat vår utbildning.  Det kändes intressant att med denna 
kunskap i ryggsäcken se hur det går till i verkligheten då beslut skall fattas.  
 
Vidare anser vi själva ämnet branding intressant och roligt att studera då det är ett aktuellt 
ämne och något som vi tror kommer att fortsätta vara aktuellt även i framtiden.  Eftersom det 
väldigt nyligt har skett olika namnbyte som nog ingen missat, nämligen 
Föreningssparbankens byte till Swedbank och Vodafones byte till Telenor, var det lätt att 
komma på iden. Varför vi valt att bland annat studera två banker var från början egentligen 
inget medvetet val utan vi letade kända företag som genomfört en namnförändring, vilket 
råkade bli två banker, ett telefoniföretag och ett energibolag. Vi ser dock företagen som 
intressanta då ingen av oss är främmande för att i framtiden arbeta på dessa företag. Vårt 
ämnesval är därför givetvis även baserat utifrån vårt eget intresse.  
 
Som vi senare kommer att presentera har vi valt att utföra vår studie utifrån ett 
ledningsperspektiv. Vi anser detta val mest passade för denna studie eftersom det är ledningen 
som känner till processen bäst. Vi har valt att studera fyra företag genom att utföra intervjuer 
med företrädare från varje företag. Dessa personer har alla på något sätt erfarenheter från 
processen med namnbytet. 
  
2.3 Kunskapssyn 
 
Det finns två välkända kunskapssynsätt som är varandras motsatser, nämligen positivistisk 
kunskapssyn och hermeneutisk kunskapssyn. Med kunskapssyn menas hur man uppfattar 
kunskap från olika perspektiv.23 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse varför företag byter namn och hur 
processen kring detta går till. Vi är, som vi nämnt ovan, medvetna om att våra förkunskaper 
och erfarenheter kan komma att påverka vår eftersträvade objektivitet. Vårt val av utbildning 
och vår arbetslivserfarenhet har gett oss en, kanske dock omedveten, syn på saker och ting, 
vilket givetvis kommer att påverka studien. Detta eftersom vi anser att varje människa 
påverkas av alla sina erfarenheter vilket vi menar finns med en vare sig man vet om det eller 
inte. Vi anser oss därför inte kunna ha ett renodlat positivistiskt synsätt då positivismen 
speglas av en objektiv verklighet där saker är antingen rätt eller fel. 
 

                                                 
22 Torsten, Thurén. Orientering i källkritik (Stockholm: Norstedts Tryckeri, 1986), 62. 
23 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 77-81. 
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Det hermeneutiska synsättet har sin utgångspunkt i att studera, tolka och söka förståelse, och 
inte att försöka avbilda en verklighet. Vi anser oss således ha en hermeneutisk kunskapssyn, 
eftersom vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för den problematik som vi presenterat 
och detta synsätt passar bättre då vi genom vår erfarenhet inte kan vara helt objektiva. Denna 
kunskapssyn fokuserar mera på grunden till varför, eller hur ett problem eller fenomen 
uppstått istället för på vad som är rätt eller fel. I vår studie så innebär det att skapa en god 
förståelse för varför vissa företag väljer att ändra sina namn och processen kring detta 
beslut.24  
 
2.4 Val av perspektiv    
 
En forskare måste alltid redogöra för vilket perspektiv som forskaren valt att studera 
verkligheten från. Valet av perspektiv beror på forskarens egna värderingar.25 Det perspektiv 
vi utgår ifrån, beskriver från vilken synvinkel vi bestämt oss för att angripa vår 
problemställning. Vi har valt ett företagsledningsperspektiv. I början av vår studie diskuterade 
vi även andra perspektiv som skulle vara intressanta, bland annat att utgå från ett 
kundperspektiv och se på vad de har för åsikter om namnbyten på företag. Trots att även ett 
kundperspektiv kändes intressant så valde vi det perspektiv som vi anser ger en bättre och mer 
användbar bild för det vi just nu var intresserade av, hur beslut tas, drivkrafter med mera. Med 
anledning av vårt företagsledningsperspektiv så är vår teoretiska referensram konstruerad 
utifrån teorier hur ledningen fattar beslut och hur processen kring det går till. Anledningen till 
detta val av perspektiv är att vi vill öka vår egen förståelse samt ge befintliga och framtida 
företagsledningar en djupare förståelse för hur processen vid ett namnbyte går till och vad det 
kan ha för betydelse för företaget. Beslutsprocessen kring ett namnbyte kan även vara nyttig 
kunskap vid andra stora beslut och förändringar som skall genomföras.  
 
2.5 Angreppssätt 
 
På samma sätt som vår förförståelse påverkar vår kunskapssyn menar vi att vår förförståelse 
påverkar vårt sätt att angripa vår problemställning och problemställningen i sin tur avgör 
vilken metod vi använder. Vi anser att världen inte är svart eller vit och att det inte enbart 
existerar rätt eller fel. Det hermeneutiska synsättet kopplas ofta samman med det induktiva 
angreppssättet och positivismen associeras med det deduktiva angreppssättet. Det deduktiva 
arbetssättet bygger på att man utgår från befintliga teorier som grund för studien. 26 Det 
induktiva arbetssättet är nästintill motsatsen, det vill säga man utgår från en undersökning och 
ur det materialet genererar man sedan teori. Val av angreppssätt måste alltid tas utifrån vilken 
typ av studie som skall genomföras.27 
 
Vi vill börja vår diskussion med att citera Einstein28: 
 

”Vetenskapen måste starta med fakta och sluta med fakta, oberoende av vilka teoretiska 
strukturer den bygger däremellan” 

 

                                                 
24 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 40-46. 
25 Torsten Thurén, Orientering i källkritik: Är det verkligen sant, (Solna: Almqvist & Wiksell, 1990) andra 
upplagan, 63. 
26 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 54-60. 
27 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 50. 
28 Margot Ely m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 107. 
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Vårt syfte med denna studie är att skapa förståelse för varför företag byter namn och studien 
grundar sig i att försöka förstå hela den process företag som byter namn således ställs inför. 
Vi har valt att göra detta med en kvalitativ metod, vilket vi presenterar mer om i 
nästkommande avsnitt, och har valt att utgå från befintliga teorier inom området. Det vill säga 
vi har skapat en grund som vi sedan kommer att genomföra en kvalitativ studie utifrån. Den 
kvalitativa studien kommer längre fram analyseras och slutligen generera någon form av 
slutsats. Man jämför alltså teorin med det resultat man genererat från sina observationer ute i 
verkligheten. Vårt arbetssätt skulle därför kunna ses stämma överens med det deduktiva 
angreppssättet då detta utgår från befintliga teorier vilka studien sedan byggs på. Det är som 
hermeneutisk forskare svårt att bortse från den redan existerande referensramen som ligger till 
grund för problemområdet. Vidare nämner Eneroth ytterligare ett angreppssätt, begreppsligt-
induktiv modell29, även kallad den kvalitativa metodens kunskapsmodell, och enligt den 
strider inte det induktiva angreppssättet mot vårt syfte att skapa förståelse. Denna metod utgår 
från att forskaren kommer i kontakt med en händelse som denne inte har något begrepp om, 
vilket kan jämföras med att utgå från en undersökning och ur det materialet generera teori. 
Man står alltså inför en helt ny företeelse som endast grovt kan urskiljas. Eneroth ger som 
exempel att det kan vara lätt att identifiera en alkoholist men att det för den skull inte ger en 
automatisk information om vilka kvaliteter som är alkoholismens kännetecken.30 På så vis tar 
den begreppsligt-induktiva modellen sin start i verkligheten, vilket vi anser att även vi gör.31 
Vi startade denna studie med att fastställa de aktuella händelserna att företag byter namn. Så 
vi avslutar detta avsnitt med att slå fast att vi använder oss av den begreppsligt induktiva 
modellen som Eneroth förespråkar, då den kvalitativa metoden dessutom förutsätter denna 
modell32 och vi anser att det är det bästa angreppssättet för att lösa vårt problem.  
 
2.6 Metodval 
 
Då forskare bestämt sig vad denne vill studera måste beslut tas om vilket tillvägagångssätt 
som skall användas, det vill säga metodvalet. Den metod som väljs till studien är det redskap 
som skall hjälpa författarna att lösa problemet och komma fram till ny kunskap33. Som 
forskare väljer man mellan en kvantitativ metod, eller en kvalitativ metod34. Valet har sin 
grund i problemformuleringen men även vilka resurser och eventuella forskningserfarenheter 
forskaren har35. Vi har utifrån vår problemformulering ansett att det bästa resultat skulle 
genereras genom en kvalitativ metod, vilket motiveras längre ned i detta avsnitt. Gällande 
resurser och tidigare forskningserfarenheter så har båda författarna tidigare erfarenheter av 
både kvantitativa och kvalitativa studier och avseende resurser var inte det avgörande för valet 
av metod i detta fall. Vidare är det vanligt att studier där forskaren har en hermeneutisk 
kunskapssyn bildas utifrån en kvalitativ metod, och att den positivistiske studien har en 
kvantitativ ansats.36 
 
Den kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i en verklighetsuppfattning. Metoden 
förutsätter som ovan nämnts en begreppsligt-induktiv kunskapsmodell som i sin tur förutsätter 

                                                 
29 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 47. 
30 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 51. 
31 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 51. 
32 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 76. 
33 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 1997), 11-13. 
34 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 72. 
35 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 75-
76. 
36 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 72. 
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ett helhetsperspektiv på verkligheten. Man tar alltså för givet att det går att skaffa sig ett 
generellt begrepp om en företeelse utifrån ett fåtal fall. Det går alltså enligt Eneroth att med 
denna synvinkel skapa sig en bra bild av företeelser som fallen är exempel på.37 Vårt syfte 
med studien är genom att genomföra en kvalitativ studie på fyra företag skapa förståelse 
varför företag byter namn samt hur beslutsprocessen ser ut.  
 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi anser att vi genom att 
använda oss av den kvalitativa metoden, får möjlighet att erhålla en närmare relation till våra 
respondenter vilket kan medföra djupare diskussioner och mer förståelse. Vidare ville vi 
samla in maximalt med information för att fånga in djupet i undersökningen och då krävs det 
flexibilitet för att ge respondenterna rum att uttrycka sina åsikter. Således var en kvantitativ 
metod innehållande en enkät med fasta svarsalternativ inte aktuellt. En forskare som genom 
att intervjua strävar efter att nå djupare förståelse lär sig av respondenterna och försöker så 
upptäcka hur de hanterar det som avses studera38.  
 
Det finns ett överflöd av metodproblem att försöka få bukt på då man gör en kvalitativ studie, 
till exempel urval och datainsamling. Den begreppsligt-induktiva modellen är endast ett ideal 
att ha i bakhuvudet och en kvalitativ forskare måste vara medveten om att metodproblem kan 
existera och att det kan ha påverkat undersökningsresultatet.39  
 
Det är tre huvudsakliga problem man kan komma att stöta på vid kvalitativ metod40. 
Nämligen att inte samla in tillräckligt med data, att inte lyckas få en utomstående att förstå 
hur vi med vår valda metod lyckats samla in data och sammanfatta den och slutligen 
problemet att garantera intersubjektivitet genom möjlighet till inlevelse i metoden och 
resultaten. Vi har försökt att undvika dessa problem genom att samla in tillräckligt med data 
och tydligt förklara hur vi gått till väga. Vi har även använt oss av intersubjektiviteten som 
hjälpmedel under hela intervjusammanställnings- och teoriutvecklingsfasen, ett arbetssätt som 
teorin styrker41.   
 
Hur vi har arbetat med metoden beskriver vi utförligt i kapitel 4, praktisk metod. 
 
2.7 Teorival 
 
Då vi valde teorier hade vi ställt upp två kriterier som vi ansåg viktigast, nämligen kvalitet 
och relevans. Eftersom denna studie är viktig för oss kände vi att vi verkligen ville utforma en 
bra teoretisk referensram. Vi fann många teorier som inte höll den kvalitet som vi tänkt oss 
och har därför letat teorier tills vi fann passande sådana. Exempel på teorier som vi anser 
relevanta och intressanta i vår studie är SWOT-analysen och CITE-modellen som vi senare 
kommer att presentera. Vi fann även teorier som inte var relevanta. Relevansen innebar för 
oss framför allt vilken källa våra artiklar kommit ifrån samt innehållet i teorierna.  
 
För att fördjupa oss inom ämnet valde vi att läsa in oss på teorier om rebranding och 
beslutsprocesser. Vi har byggt en stor del av vår teori på vetenskapliga artiklar och har även 
uppmärksammat erkända forskare. Detta är forskare som det ofta refereras till av andra. 
 

                                                 
37 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 76-77. 
38 Margot Ely m.fl., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken, 66. 
39 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 50. 
40 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 65-68. 
41 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 166. 
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2.8 Källkritik av sekundärdata 
 
En källa skall uppfylla de kriterierna att de är vetenskapliga, vara av originalitet och 
aktuella42. För att källorna ska uppfylla de akademiska kriterierna när det gäller 
vetenskaplighet har vår strävan som nämnts varit att i största möjliga utsträckning använda 
oss av vetenskapliga artiklar. Vi baserar exempelvis delen om implementering av ett beslut på 
en artikel skriven av Kaikati och Kaikati. Vi har tagit del av andra vetenskapliga artiklar som i 
sin tur också använt sig av Kaikatis studie för sin egen studie, vilket vi anser visar på att 
Kaikati och Kaikatis studie är erkänd och därigenom trovärdig. Vi har självklart använt ett 
antal andra vetenskapliga artiklar. Kritik skulle kunna riktas till att vi har använt oss av tre 
källor vars författare valt att vara anonyma. Dock anser vi att källornas ursprung är så pass 
erkända att vi känner att artikeln ändå uppfyller våra kriterier. Påpekas bör även att valet att 
en författare vill vara anonym inte behöver betyda att källan är tvivelaktig eller osann, ämnet 
kan vara ett känsligt sådant och författaren kan av personliga skäl välja att vara anonym. 
Vidare har vi strävat efter att läsa in oss på den senaste forskningen inom området men har 
samtidigt tagit del av gamla klassiker, som vi fortfarande anser vara aktuella. Detta anser vi 
då det i de vetenskapliga artiklarna fortfarande refereras till denna litteratur. Vi har även 
använt oss av elektroniska källor i problembakgrunden samt i den empiriska bakgrunden. 
Detta har vi gjort för att kunna presentera de företag vi valt att studera. Det kan vara svårt att 
bedöma och kunna kontrollera kvalitén på elektroniska källorna och därför har vi inte valt att 
använda oss av liknade källor i övriga studien Vi anser vidare att den kunskap vi dock hämtat 
från de elektroniska källorna är trovärdiga samt att de inte har en avgörande roll i studien och 
således är kvalitén mindre relevant.  
 
Kriteriet att en källa skall vara av original har vi haft i bakhuvudet och har i så stor 
utsträckning som möjligt försökt hitta sådana författare som inte refererar till andra då de 
återgiver någon forskares ståndpunkt. Problemet med andrahandsdata är att den andre 
författaren urskiljer och framhäver vissa delar eftersom även denne författare har sitt 
teoretiska perspektiv, vilket i sin tur kan göra att författaren blir blind för vissa data43.  
Förutom att vi försökt hitta ursprungskällor har vi även i de fall det inte gått läst in oss på 
ytterliga teorier inom ämnet för att inte missa eventuell data som någon författare bortsett. 
Aktualitetskriteriet handlar inte om att källan inte får vara av ett gammalt datum utan det 
handlar om att kunskaperna och erfarenheterna än idag skall vara aktuella. Vi har enbart 
använt oss av källor som behandlar för oss aktuell information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 87-89. 
43 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, s 121-120. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för vår 
empiriinsamling. Vi har ett angreppssätt som innebär att vi vill öka vår förståelse för hur 
beslutsprocessen går till i företag som byter sina namn. Utifrån detta har vi valt att studera 
olika teorier och därigenom bilda oss en uppfattning om de centralaste faktorerna när ett 
beslut fattas. 
 
3.1 Beslutsprocessen 
 
Att fatta ett besluta kräver att man litar på sig själv, processen och teamet44. Det handlar om 
att välja mellan olika alternativ givet begränsade resurser i form av pengar, arbetskraft, tid etc. 
Ett rationellt beslut innebär att det valda handlingsalternativet, när det implementeras, 
genererar lika stor nytta som något annat alternativ skulle ha gjort. Med andra ord definieras 
beslutets rationalitet utifrån nyttan som den levererar.45 För att skapa en förståelse hur 
företagen i denna studie kommit till sitt beslut är detta faktorer som vi valt att studera. 
 
Desto högre upp i en organisationshierarki ett strategiskt beslut skall tas desto större är 
osäkerheten kring motivet och effektiviteten. Detta beror på att mål på en hög nivå ofta är så 
brett definierade att det är svårt att se hur de skall kunna mötas.46 Som vi tidigare nämnt är det 
många faktorer som påverkar hur ett beslut fattas. Beslutfattarnas personlighet och olika typer 
av osäkerhet är några av dessa.  
 
Beslutssituationer kan uppstå ur olika omständigheter. Det kan till exempel finnas ett 
problem, eller så har företaget ett helt nytt mål i sikte och vill förändra sig. Att fatta beslut 
uppfattas ofta som mycket svårt eftersom ingen vet vad som kommer att hända i framtiden. 
Företag kan därför känna sig osäkra på vad de värderar högst, tryggheten de har eller en 
eventuell positiv förändring. Då beslutssituationer är starkt förankrade med osäkerhet kommer 
vi senare att beskriva tre olika typer av osäkerheter som vi valt att fokusera på.47 
 
Blythe presenterar olika scenarier hur en idé väcks. Denna teori har legat till grund för att 
förstå vilken typ av teknik företagen använt sig av då de skapade sitt nya namn. 
 

• En idé som plötsligt väcks hos en individ 
• Brainstorming mellan en grupp av människor 
• Förnuftsmässig syntetisk process, exempelvis göra en lista över namn som beskriver 

vad företaget är, en annan lista med vad företaget gör. Sedan skapa ett namn utifrån 
de två listorna.48 

 
Vi anser att denna modell mycket väl kan fungera i den verklighet de företag vi valt att 
studera levt i. Både hur iden att byta namnet uppkom, samt hur processen för att välja ut rätt 
namn gått till. Brainstorming är enligt oss en användbar metod och vi kommer att studera hur 
fallet har varit för våra respondenter.   

                                                 
44 Wheeler, Alina (2006) Designing Brand Identy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 79. 
45 Richard, Wahlund, Att fatta beslut under osäkerhet och risk (Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002), 15. 
46 Richard H. Hall & Pamela S. Tolbert, Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, (London: Pearson 
Prentice Hall 2005), 131. 
47 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, (Lund: 
Studentlitteratur 1999), 20. 
48 Jim Blythe, Essentials of Marketing Communications, (England: Pearson Education Limited, 2003), 135. 
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En studie vi tagit del av handlar om då Arthur Andersen skulle genomföra ett namnbyte. De 
använde sig av ”brainstorming” bland deras 70 000 anställda vilket genererade 2700 
potentiella namn. När de sedan anlitade en konsultfirma växte namnlistan till uppemot 5000 
namn. Ledningen kom sedan att fatta det slutgiltiga beslutet, där de hade att välja bland fyra 
namn.49  
 
Beslutfattande påverkas av valet av individer som deltar i processen. Att välja individer som 
stödjer ett visst beslut garanterar ledningens förslag att gå igenom. Externa experter så som 
konsulter kan också komma att stödja kollationen. Många strategiska beslut fattas på 
ledningsnivå, för det är där makten ligger, och det är från ledningsperspektiv vi grundar vår 
studie. Samtidigt finns det situationer där individer på andra nivåer kan komma att sitta med i 
beslutsfattandeprocessen. Ett större deltagande kan dock vara ineffektivt ifall deltagarna är 
nöjda med hur det ser ut idag eller till och med mättad av deras roll i beslutsfattandet. Oftast 
leder deltagandet dock till en ökad acceptans av beslutet som fattas.50 När beslut skall fattas 
gäller det att kommunikationen inom företaget är god. Som en filosof en gång sa ”tänk som 
en vis man, men tala i folkets språk”. Att uppnå någonting, att komma någonstans handlar om 
att hålla det enkelt, ge tid att förklara, lyssna, inte hoppa direkt till slutsatserna och berätta för 
medarbetarna i ord som de begriper och kan relatera till.51 
 
Vi är av den åsikten att så många som möjligt bör få komma till tals i viktiga beslut. Självklart 
skall det inte påverka processen negativt i form av ineffektivitet, utan vi anser det positivt och 
bör leda till bästa möjliga resultat. 
 
3.2 Beslutsmodeller 
 
Vi utgår från att beslut som fattas görs på ett medvetet sätt och där det finns uttalade och 
önskvärda konsekvenser. Det finns många modeller som kan användas som underlag när ett 
beslut skall fattas. Vi har här valt att presentera några utav dessa som en bas för att öka 
förståelsen för processen som företag vid större beslut ställs inför.  
 
Hall och Tolbert nämner en beslutsmodell som delar upp olika beslut beroende på vad man 
vet eller inte vet. Då konsekvenserna av beslutet är väl definierade men orsaken och 
relationerna är osäkra kräver beslutsfattandet en kritisk strategi. När situationen är omvänd 
kräver beslutsfattandet en komprimerad strategi. Vi anser att ett namnbyte bör vara väl 
genomtänkt och det bör finnas klara syften med det, däremot kanske inte utfallet är 
förutsägbart. Slutligen när det råder osäkerhet på båda dimensioner så krävs det en 
inspirerande strategi ifall något beslut i huvudtaget skall kunna genomföras. 52  
 
Ett beslutsfattande kan även studeras antingen normativt eller deskriptivt. En normativ modell 
bygger i stor utsträckning på ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att nå det bästa 
möjliga resultatet. På grund av detta anser vi denna modell endast teoretisk då den bygger på 
orealistiska antaganden. Den rationella beslutsmodellen fokuserar på mål, problem, 
handlingsalternativ, konsekvenser, val och slutligen en lösning.53 Eftersom modellen är 

                                                 
49 Anonymous, Transforming Andersen inte Accenture, (Strategic Direction, Vol. 20, Nr. 5, 2004), 17. 
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52 Hall & Tolbert, Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, 131. 
53 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 24. 
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orealistisk finner vi att den inte är till hjälp vid beslutsfattandet för de berörda företagen. 
Deskriptiva modeller beskriver hur beslutsfattandet faktiskt går till, hänsyn tas till de 
komplikationer som verkligen uppstår. Denna modell anser vi vara mer realistisk och ger en 
beskrivning hur man i praktiken bär sig åt för att fatta beslut. Det handlar om ett rationellt sätt 
att hantera de praktiska problemen som uppstår.54  
 
Många faktorer försvårar användandet av modeller för att strukturera ett beslutsfattande. 
Studier visar att beslutsfattaren ägnar relativt lite tid till rationell planering, många föredrar 
muntlig istället för skriftlig kommunikation. Samtidigt är det ändå många som använder sig 
utav modeller för att få en bättre struktur och således en bättre analys av beslutsfattandet. En 
annan orsak till att en modell över beslutsfattandet kan vara nödvändigt är för att legitimera 
redan fattade beslut, att producera data av ett visst önskat utseende.55  
 
3.2.1 Öppen beslutsprocess  
 
För företag i det moderna kunskapssamhället är det nödvändigt att iaktta en öppen 
beslutsprocess. Denna process är inte att jämföra med att införa demokrati på arbetsplatsen 
utan det handlar om att låta medarbetarnas synpunkter bli hörda, att de får veta vad de kan 
vänta sig och får möjlighet att förstå hur de bör agera och detta finner vi väldigt realistiskt. 
Rätten att fatta beslut ligger alltså oförändrat hos ledningen.56  
 
Grundstenarna för en öppen beslutsprocess 
 

1. Engagera medarbetarna i beslutsprocessen 
2. Förklara de fattade besluten 
3. Tydliggör de nya spelreglerna 

 
Personer som berörs av beslutet skall involveras i beslutsprocessen. Ledningen bör ge 
medarbetarna tillfälle att delta, det är väsentligt att deras synpunkter och idéer efterfrågas för 
att på så sätt visa dem respekt. När fler personer blir involverade erhålls också fler synpunkter 
och förslag.57 Det finns forskare som hävdar att de primära effekterna av ett beslut ligger 
inom företaget och att företaget följaktligen måste överföra budskapet om beslut inom 
verksamheten innan det kan spridas till marknaden58. Detta tror vi i sin tur oftast leder till att 
bättre beslut fattas och en större vilja från medarbetarna att vara med och göra det bästa av det 
beslut som ledningen sedan fattar. 
 
Det är ytterst viktigt att de som berörs av ett beslut måste förstå varför beslutet har tagits. 
Genom att förklara resonemang bakom det fattade beslutet känner ofta medarbetarna att de 
kan lita på att deras synpunkter beaktas och att beslutet som tagits är för företagets bästa. 
Även fast en medarbetares egna åsikter inte fått gehör så ökar dennes förtroende för beslutet 
oftast genom en förklaring till varför beslutet fattats.59 När ett beslut sedan är taget måste 
ledningen klargöra vilka spelregler som gäller efter beslutet. Vilka prestationer som är 
önskvärda, tydliggöra de mål som skall uppnås samt vem som ansvarar för vad.  

                                                 
54 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 25. 
55 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 44. 
56 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 74. 
57 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 73. 
58 Mary Jo, Hatch & Majken, Schultz, Bringing the corporation into corporate branding (Europen Journal of 
Marketing, Vol. 37, Nr. 7/8, 2003), 6. 
59 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 74. 
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Vi anser att en öppen beslutsprocess är nödvändigt för att lyckas med en förändring som 
genomsyrar hela företaget. Att alla får vara med och säga sin åsikt och få ta del av 
information menar vi resulterar i en bättre arbetsmiljö som möjliggör att medarbetarna 
kommunicerar det nya namnet till konsumenterna på bästa möjliga sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: av författarna 
 
3.3 Intressenternas roll i en förändring 
 
Beslutfattandet påverkas av valet av individer som deltar i processen60. Östblom beskriver en 
strategisk analys som en upptäcktsfärd. Han menar att analyser inför förändringar inte skall 
genomföras ”inomhus” på huvudkontoret eller av inhyrda konsulter, utan istället bör 
genomföras ute i verksamheten med de människor som verkligen berörs av förnyelsen och att 
detta kommer att leda till ett bättre resultat. Vid större förändringar kan det vara klokt att ta 
hjälp av andras eller egna misslyckanden och lyckanden. Konsulter och andra externa 
rådgivare har en viktig roll men kärnan måste utgöras av ett engagemang och deltagande från 
medarbetare ute i företaget.61  
 
Alltid då ett företag genomför större förändringar bör man alltså göra de som blir påverkade 
av det uppmärksamma. Det bästa är att till och med låta de vara delaktiga.62 Detta anser vi 
även gäller så ett företag planerar att byta företagsnamn. Ledningen bör förklara orsakerna till 
förändringen för alla anställda och behålla en regelbunden kommunikation om den pågående 
processen. På detta sätt kan ledningen även använda sig utav de anställda för att få support av 
dem om processen. Ibland är de bästa rådigvarna, utan att man tänker på det, de man har 
närmast omkring sig, i detta fall, personalen.63 Vi anser att det även kan vara viktigt att delge 
intressenter som kunder information om kommande förändringar och se om de har 
reflektioner kring det. Det är trots allt kunderna som företagen lever på. 
 
Medarbetarna representerar den mest gripbara aspekten av ett namn, marknadsföringen inger 
löftet och personalen är de som måste uppnå förväntningarna som skapats. Detta beror på att 
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de är personalen som interagerar med kunderna, personalen är alltså ”the moment of truth”.64 
Vilket visar på vikten av att medarbetarna får säga sitt i beslutsprocessen, då all personal kan 
påverka uppfattningen som konsumenter har av namnet.65 
 
Kunderna upplever namnet och därför är det kritiskt hur de mottar och upplever namnet. 
Förväntningarna som kunderna skapar sig är också kritiskt då det påverkar deras framtid med 
det nya namnet.66 Vår studie omfattar som vi tidigare berättat inte kundernas upplevelse av 
namnbytet men vi har däremot valt att studera hur företagen valt att hantera kundernas åsikter 
om beslutet. 
 
Vi vill förtydliga detta med ett exempel där intressenterna fick ha en avgörande roll i en 
förändring. Detta exempel handlar också om namnbyte och det var då Kellog´s för några år 
sedan ville byta namnet på Coco-Pops till Choco Krispies. Detta var ett steg i ett försök att 
förbättra försäljningen men då de upptäckte att kunderna var motvilliga till detta och avbröt 
förändringen. Kellog´s tog misstaget till sig och lät istället konsumenterna rösta på deras 
hemsida om vilket namn de tyckte var bäst.67 Hade Kellog´s inte låtit kunderna göra sina 
röster hörda hade de förmodligen gått hela vägen och bytt namn vilket hade kunnat kosta dem 
rejält.  
 
3.4 Osäkerheter kring beslut 
 
Vi kommer här att presentera tre osäkerhetsfaktorer som uppstår när ett beslut skall fattas. De 
berör utfallet av beslutet, värderingarna som företaget har samt hur beslutet och dess innebörd 
rent praktiskt genomsyrar hela verksamheten. 
 
Gällande osäkerhet om utfall så önskar många nog att de hade en kristallkula de kunde kika in 
i. Men så fungerar inte verkligheten och därför kan vissa framtida händelsers utfall sällan 
garanteras till hundra procent. Av den anledningen är det svårt att i förväg kunna förutsäga 
vilka konsekvenser ett beslut kan komma att innebära. När utfallet beror på externa faktorer 
som företaget inte kan kontrollera är osäkerheten ytterligare påtaglig.68 Detta anser vi vara 
ytterligare ett starkt skäl till att låta berörda intressenter säga sin mening, för att undvika 
negativa oväntade reaktioner. Vi anser även att denna osäkerhet kan minimeras med hjälp av 
andras erfarenhet.  
 
Vidare vad gäller osäkerhet om värderingar förändras vad företaget anser önskvärt och viktigt 
allt eftersom med tiden. De som deltar i beslutsbefattandet kan även de ha olika åsikter om 
saker och vad de anser centralast.  Det är viktigt att processen får ta den tid den behöver för 
att komma fram till det som passar företaget bäst. Det kan även förekomma konflikter mellan 
olika mål i verksamheter, till exempel vad som skall prioriteras.69 Vi anser därför att för att 
minska denna osäkerhet bör det tydligt framgå vad som skall prioriteras, om det är att 
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exempelvis göra en förändring kostnadseffektivt eller om det är att förändringen skall ske 
uppmärksammat. 
 
Den sista osäkerhetsfaktorn behandlar osäkerhet om samband, huruvida företag har koll på att 
ett beslut inom ett visst område ofta i sin tur påverkar ett annat område. Kunskapen om 
sådana samband är begränsad och viktiga beslut fattas ofta utan en uppfattning av dessa 
samband. Det är de praktiska skälen som gör det svårt att ta hänsyn till alla samband som 
existerar. Sammanträden är ett beprövat sätt att hantera sambandsosäkerheten.70 Ett sådant 
avgörande beslut som att byta företagsnamn antar vi ligga hela företaget, i alla avdelningars 
intresse och därför uppkommer inte detta problem. Givetvis kan förändringar även leda till 
förändringar som är planerade och förväntade. Vissa förändringar kan till och med göras med 
syftet att det skall påverka andra områden71. Som vi kommer att nämna kan till exempel ett 
namnbyte på ett företag leda till att företaget lyckas få en ny positivare identitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Profilering – företagsidentitet och företagsimage 
 
Identitet handlar om de egenskaper som väljs att visas upp för att markera sin existens. Det 
gäller att särskilja sig genom att visa upp kännetecken och egenskaper som står för vad man 
vill identifieras med.72 Trots att begreppen identitet och image ofta benämns synonymt så har 
de olika innebörd. Företagsidentitet handlar om vad företaget är och företagsimage handlar 
om vad företaget upplevs vara. Associationer kring ett företag påverkar hur ett företag kan 
lyckas påverka sin image via profilering73. Vi nämner dessa teorier då det har visat sig att 
företagen i och med sitt namnbyte försökt hitta, byta eller stärka sin position. För att få andra 
att uppfatta vad företaget är krävs det att först och främst företaget vet vad de står för74. 
 
 
Företagsidentitet kan enligt van Riel och Balmer75 delas upp i tre huvudsakliga 
utvecklingsområden, nämligen grafisk design, integrerad kommunikation och 
organisationsbeteende. Enligt dem var företagsidentitet tidigare samma sak som företagets 
visuella identitet såsom exempelvis logotyper.  Tidigare användes de enbart för att synliggöra 
organisationen men numera är de ett viktigt verktyg för att förmedla företagets strategier.  
 
Det är viktigt att skapa och underhålla en stark och unik identitet och detta kan underlättas 
genom att externt men framför allt internt, klargöra företagets syfte och affärsidé, för att skapa 
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tillhörighet och trygghet inom företaget.76  Vi anser i enlighet med teorin att för att uppnå 
bästa identitet för ett företag så måste de börja med att arbeta inifrån eftersom det resulterar i 
att man upplevs äkta, unika, pålitliga och ärliga77. Det talas om så kallade identitetsbärare och 
en av de mest betydelsefulla är medarbetarna. Alla personer inom ett företag påverkar 
identiteten och det är medarbetarna som är företagets ansikte utåt78. 
Kommunikationsprocessen inom ett företag är viktig för hur dess identitet skall uppfattas79.  
Vi anser att detta stämmer överens med andra teorier som behandlar att medarbetare är en 
viktig del i en process. Vidare nämns att ett problem kan vara huruvida medarbetare känner 
till och agerar i samspel med företagets identitet80, vilket vi anser tala ytterligare för att en god 
kommunikation med medarbetare är en grund. Då det fungerar så att ju mer människor vet om 
ett företag desto positivare blir de till det, så krävs det en medvetenhet inom företaget om vad 
företaget är och vad de vill vara81.  
 
Det är ofta den synliga identiteten som en person kommer ihåg och först relaterar till då det 
gäller företag. Enligt en teori kan den visuella identiteten delas in i olika delar, nämligen 
företagets namn, slogan, logotyp eller symbol, färg samt typografi. Ofta är ett namnbyte en 
metod för att signalera förändringar runt företagets identitet, vilket vi kommer att studera 
genom att se på ytterligare förändringar våra valda företag genomfört.82  
 
Att ha en stark identitet och image hjälper slutligen till att särskilja företaget, influerar kunder 
till köpbeslut, fungerar som en försäkran om produktens eller tjänstens kvalitet samt influerar 
på både kunder och medarbetares lojalitet83.  
 
3.6 Företagsnamn och dess innebörd 
 
“Branding is about creating wealth trough ideas and engagement” 84 
 
Innebörden med ett företagsnamn har förändrats genom tiderna och det har i sin tur påverkat 
processen kring skapandet och val av namn. På 1900-talet handlade namnet mycket om 
innehållet i företagens produkter och service. 25 år senare var det centrala vad företaget gör. 
Ytterligare 25 år senare handlade det mycket om erfarenhet och känslan för produkterna var 
det som ville lyftas fram. Nu på 2000-talet ligger fokus på identiteten, om vem du är.85 
Namnet är således är ett effektivt verktyg och det har använts med frekvent succé den senaste 

                                                 
76 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering, 14. 
77 Dowlings, Grahame, Creating Corporate Reputations: Identity, image and performance,( New York: Oxford 
University Press Inc, 2001), 60-61. 
78 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering, 15. 
79 Olins, Wally, The new guide to Identity; How to create and substain change through managing Identity, 
(Aldershot: Gower, 1995), 3-9. 
80 Olins, Wally, The new guide to Identity; How to create and substain change through managing Identity, 3-9. 
81 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering, 14-
15. 
82 Melewar, T.C & Wooldridge, Adrian R. (2001) The dynamics of corporate identity: A review of a process 
model, (Journal of Communication Management Vol. 5, Nr. 4 2004), 327-340. 
83 Gotsi, Manto & Wilson, Alan, Corporate reputation management: “living the brand”, (Management 
Decision, Vol. 39, Nr.2,2001), 99-104. 
84 Davis, More than a name, 35. 
85 Davis, More than a name, 218. 



 24 

tiden.86 Ett starkt företagsnamn har en central roll i att skapa positiva förväntningar hos 
konsumenterna både av existerande och kommande produkter som företaget tillhandahåller.87 
 
Namnet på ett företag är viktigt dels på grund av den relation det har till världen vi lever i och 
det påverkar människor eftersom det blir en del av vardagens val och möjligheter. Vidare är 
namnet viktigt för att det spelar en stor roll hur företaget bakom namnet uppfattas, vilket kan 
påverka alla olika intressenter. Människor har en slags passion till varumärken och 
företagsnamn, vare sig de stödjer dem eller inte.88 Ett företagsnamn hjälper kunder genom de 
växande valmöjligheterna av produkter och tjänster89. 
 
Namnet är det gemensamma bandet mellan producenten och konsumenten och det är i många 
branscher den enda egenskapen som skiljer företag från varandra.90 Att ändra företagsnamn är 
tidskrävande och planeringen kring detta beslut är mycket viktigt. Att se på namn som att det 
handlar enbart om design eller reklam är att se kortsiktigt. Ett lyckat namn är det där 
konsumenten ser företaget speglandes igenom.91 Detta ligger centralt i vår studie då vi vill se 
på varför företag byter sina namn och skapa en förståelse för processen kring själva beslutet.  
 
Många ser dock på branding som att det enbart skapar en identitet för ett företag genom en 
logo, ett namn och en identifierbar stil. Men branding innebär som ovan nämnts, så mycket 
mer, det omfattar både de synliga och gripbara elementen liksom de känslomässiga och 
ogripbara delar som skapar en länk mellan namnet och konsumenten92. Det handlar om att 
skapa känslomässiga band med konsumenten93. En definition av rebranding är att det handlar 
om att skapa ett nytt namn, term, symbol, design eller en kombination av dem för att på så sätt 
skapa ett varumärke och genom detta en differentierad position i aktieägarnas och 
konkurrenternas ögon.94 En teori menar att det bästa företagsnamnet står för något, indikerar 
på idéer och visar stark strategisk position95. Detta kommer vi ta med oss i vår empiriska 
undersökning för att se på vad de företag vi valt har för syn kring detta Det är alltså inte 
enbart att byta ut namnet, utan namnbytet kan ofta vara endast en del i en stor process. Vid ett 
namnbyte krävs det omfattande vetenskaplig undersökning och mycket hårt arbete. Företag 
måste vara medvetna om att ett namnbyte i sig inte förvandlar hela företaget och ger det ny 
livskraft, men det kan vara en hjälp på vägen. Företaget måste ha ett klart syfte med 
namnbytet. Ett icke genomtänkt beslut kan leda till mer förvirrande och förödande 
konsekvenser än att enbart mista några kunder.96  
 
Ett starkt företagsnamn är ett av de mest åtråvärda elementen som ett företag kan besitta. 
Balmer97 använder förkortningen CITE för att beskriva fyra distinkta attribut som ett 
företagsnamn innehåller. Vi använder oss av denna teori genom att applicera och jämföra 
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attributen med de studerade företagens nya namn och således uppmärksamma om företagen 
varit medvetna om dessa attribut.  
 

• Culture - Ett företagsnamn är konstruerat med kulturella rötter. 
• Intricate - Ett företagsnamn är till dess natur svårbegripliga. Det blir erkänt genom 

kontrollerade och okontrollerade medier samt genom ”word-of-mouth”. 
• Tangible - Ett företagsnamn är gripbart genom företagets omfattning och vidd, 

arkitektur, avkastning, och designfinesser. 
• Ethereal - Ett företagsnamn innehåller en hel del mjuka och subjektiva dimensioner 

vilket frambringar emotionella reaktioner från intressenterna.  
 
Dessa element har vi haft i åtanke då vi samlat in vår empiri. Vi studerar om företagen 
försöker behålla dessa värden eller om de vill börja om från noll. Genom att studera hur 
företag hanterar skapade värden då de byter sitt etablerade namn tar vi hänsyn till det 
kulturella elementet samt studerar symboler då kulturen grundas till stor del i materiella 
aspekter såsom exempelvis symboler och logotyp98. Det andra elementet CITE behandlar är 
”intricate”, det faktum att namn är tvetydiga. Vi vill studera hur företagen har sett på 
namnbytet och hur de planerat det nya namnet. Ett namn är gripbart som figuren säger genom 
företagets omfattning, vidd, arkitektur, avkastning och designfinesser. Vi kommer bland annat 
att studera hur företagen valt att hantera bland annat sin logotyp. Avslutningsvis behandlar 
CITE det faktum att namnen skapar emotionella reaktioner.  Vi har för avsikt att studera detta 
då det är en grund till våra frågor rörande hur företagen gått tillväga med namnbytet, om de 
låtit medarbetare och konsumenter komma till tals i processen för att se vilka eventuella 
känslor som är inblandade.  
 
Många företagsnamn lyckas med att kommunicera sitt budskap till deras åhörare men de 
misslyckas med att engagera dem. Engagemang uppstår genom identifiering och utforskning 
av magin bakom namnet; insikten eller idén som kopplar till åhörarna. Det kan vara en 
initiativ process som behöver en mix av strategiska affärsbeslut och kreativa idéer. Men den 
tänkande och kreativa processen får aldrig upphöra. Företagsnamn misslyckas med att 
engagera när påverkan mäts med kvantitet snarare än kvalitet, exempelvis genom 
direktreklam och antal träffar på en webbsida. Bästa sättet att mäta engagemang är genom 
igenkännande, ifall folk känner till namnet och vad det betyder för dem. Vi anser det 
intressant att se hur företagen engagerat sina åhörare i processen. Då delaktigheten skapar 
engagemang anser vi att detta är väldigt centralt och viktigt för att på sikt skapa ett starkt 
företagsnamn. Namnet är det som gör företagandet hållbart, det markerar framtiden för 
företaget och är spegeln av succé eller misslyckande.99 
 
Många företag försöker att hantera sin image genom en mängd olika kanaler för att nå ut till 
konsumenten, exempelvis PR och marknadsföring. Några forskare hävdar å andra sidan att 
den primära effekten av dessa aktiviteter ligger inom företaget. Med andra ord så måste 
företaget kommunicera beslutet inom verksamheten innan de kan sprida det till marknaden.100 
 
3.7 Drivkrafter till namnbyte 
 

                                                 
98 Melewar, T.C & Wooldridge, Adrian R. The dynamics of corporate identity: A review of a process model, 
327-340. 
99 Davis, More than a name, 20. 
100 Mary Jo, Hatch & Majken, Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 6. 
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När ett företag funderar på att byta namn är det viktigt att finna de rätta orsakerna som kan 
backa upp det kommande beslutet. Företagen måste med andra ord bestämma varför de ska 
byta namn, om det verkligen är nödvändigt och varför det befintliga namnet inte fungerar. Att 
byta namn är bara en början. Det är starten på en lång process som måste vara integrerad med 
strategin, kulturen och företagets själ.101 Varje organisation måste identifiera och prioritera 
det som skall leda till framgångarna102. En central anledning till att byta företagsnamn har 
med företagens vision att göra. Att förmedla en större förändring kan underlättas med ett nytt 
namn då det tyder på någon form av förnyelse. Vision definieras av Collins och Porras som 
”what the organsiation aspires to be in the future”.103  
 
Rätta anledningar till att genomföra ett namnbyte kan självklart variera från företag till 
företag. Exempel på drivkrafter till att besluta om att byta namn kan vara om ett företag vill 
bryta med sitt förflutna. Vare sig man har brutit eller planerar att bryta så hjälper namnbyte 
till att förtydliga denna övergång för alla intressenter. En annan orsak till namnbyte kan vara 
en fusion mellan två eller flera företag. För att verkligen visa att detta sker är namnbyte ett bra 
sätt. Förknippas ett företag med något ”gammalt och tråkigt” så kan namnbyte vara ett sätt att 
få en ny och fräsch image. Namnbyte kan vara en lösning ifall företagets namn är förknippat 
med något negativt, exempelvis en skandal.104  
 
Ytterligare motiv till namnbyte kan vara uppköp, globalisering/internationalisering eller om 
företaget vill börja om från början och visa en ny image, inta ny position. Vi har nedan valt att 
presentera en sammanfattande bild av drivkrafterna till att namnbyten genomförs. 
 

 
 

Figur 2: av författarna 
 
3.8 Fallgropar 
 
Eftersom processen att byta företagsnamn är relativt utarbetad så finns det specifika krav som 
måste mötas. Ett exempel är att orsaken till att byta företagsnamn inte bör vara för att försöka 
täcka skavanker. Sedan får inte missas att det nya namnet måste genomgå intensiv 
undersökning och analyser som inkluderar den globala handelsmarknaden. Alternativet är att 
man ser till att det nya namnet är tillgängligt för ett rimligt pris, oförargligt, kort, minnesvärt 
och enkelt att uttala i alla länder där företaget bedriver sin verksamhet. Vi anser att den största 
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102 Wheeler, Alina (2006) Designing Brand Identy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 91. 
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risken föreligger om ett namnbyte görs i fel syfte. Eftersom missar med namnbyten kan 
komma att bli otroligt dyra och pinsamma så har vi valt att ställa upp några vanliga fallgropar 
som man ska akta sig för105. Dessa är:  
 

• Namnet och dess kulturs betydelse underskattas  
• Enbart följa ”namnbytartrenden” 
• Fusionsnamnbyten – att slå ihop två gamla namn är inte alltid den bästa lösningen 
• Extern hjälp är inte alltid bra 

 
Innan ett beslut att byta namn tas bör företag undersöka vad kunderna tycker om iden och om 
kunderna uppskattar exempelvis en nationalisering av namnet. Vissa kunder tenderar 
nämligen att söka sig till företagsnamn med renodlat kulturarv och auktoritet. Ett exempel på 
detta är då flygbolaget British Airways bytte namn till SAir Group. British Airways ville att 
deras företagsnamn skulle ses som mångfaldigt och kosmopolitisk. De hade dock missat att 
det viktigaste för deras kunder var att bolaget var just brittiska. Betydelsen för dem att vara 
just brittiska var att de är ansvarstagande, har kontroll och bra krishantering, vilket är otroligt 
starka egenskaper för ett flygbolag att inneha. Detta menar vi tyder på hur viktigt det är att 
verkligen tänka igenom beslut och genomföra en förändring av rätt skäl. Vi nämnde ovan om 
fyra egenskaper som ett företagsnamn innehåller, culture, intricate, tangible och etheral, och 
vi anser det viktigt att se till att ett namnbyte inte medför att företaget förlorar något av dessa 
utmärkande drag. 
 
Att blint rätta sig efter den globala ”namnbytesmassan” kan bli otroligt kostsamt och väldigt 
improduktivt. Varje enskilt företag måste identifiera sina egna motiv till att skapa ett nytt 
namn och även identifiera de objektiva konsekvenserna av ett sådant beslut. Det fungerar inte 
att göra en sådan stor förändring som namnbyte enbart för att följa trenden.  
 
Sammanslagningar av två företag resulterar ofta i enorma namnbyteskampanjer. Det 
nysammansatta företaget vill i många fall hålla kvar och förmedla de båda tidigare 
företagsnamnen och det vanligaste är därför att helt enkelt slå ihop de gamla namnen, och 
senare byta till ett kortare namn. Företagen som går samman bör dock undersöka andra 
alternativ då det visar sig att i princip alla fall ändå byter till ett helt nytt namn så småningom. 
Ett exempel på två företag som slogs samman är Morgan Stanley och Dean Witter, som till en 
början tog det gemensamma namnet ”Morgan Stanley, Dean Witter, Discover and Co”. Så 
småningom tog man bort Discover and Co och slutligen försvann även Dean Witter för att 
slutligen endast heta Morgan Stanley. Detta beslut togs för att Morgan Stanley var det 
starkaste namnet och det antogs mindre förvirrande att enbart heta så. Företaget ville ha ett 
internationellt fungerande namn och då namnet Dean Witter var relativt okänt valde de att 
utesluta det.106 Vi kan även nämna ett svenskt företag som för oss är väldigt bekant, nämligen 
sammanslagningen av Föreningsbanken och Sparbanken. Fusionen resulterade i namnet 
Föreningssparbanken som idag är utbytt till Swedbank. Ett annat fall vi vill presentera som 
direkt vid sammanslagningen antog ett helt nytt namn är då Asea och BBC gick samman för 
att bilda nuvarande ABB. Vi anser att denna lösning, att direkt anta ett helt nytt namn, medför 
mindre förvirring och sparar enorma summor pengar eftersom det trots allt är kostsamt att 
genomföra namnbyten. 
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Det finns även en fjärde fallgrop, nämligen att man skall akta sig för att anlita extern hjälp då 
det finns fall då de har tagit över i princip allt. Det har slutat med att förespråkaren till och 
med bestämde vem som skulle vara chefredaktör i en tidningsskrift, vem som skulle finnas på 
omslagen samt om ägarna och dess vänner skulle nämnas eller inte i tidningen.107 Vi är dock 
kritiska till denna teori och anser att detta inte känns aktuellt i vår studie. Vi menar att ta 
extern hjälp kan medföra att företagen minimerar risken för att begå misstag som andra 
erfarit. Vi vill därför inte tala för att utesluta hjälp utifrån. Vidare anser vi att risken för att 
problemet som nämnts skulle ske är minimal.  
 
Vi vill här påpeka att för att undvika fallgropar kan företag dra nytta av sina och andras 
tidigare erfarenheter inom ämnet. Vi anser därför att genom att studera hur andra lyckats och 
kanske misslyckats vid förändringar, att det kan bidra till en mer lyckad implementering av 
beslutet. Generellt då en större förändring skall genomföras så kan det vara klokt att ta en titt i 
historian för att studera både andras och egna erfarenheter.  
 
3.9 Implementering av ett nytt företagsnamn 
 
Kaikati och Kaikati108 skriver om sex strategiska alternativ för att lyckas med att förändra och 
genomföra ett byte av företagsnamn. Vi anser att de företag som funderar på att byta namn 
skulle kunna använda dessa teorier då de planerar sin strategi. Vi kommer att jämföra 
verkligheten från de företag vi valt att studera med dessa alternativ. Nedan redogör vi för 
dessa.  
 

• ”Phase-in/phase-out” 
• “Combined rebranding strategy via one umbrella brand”  
• ”Translucent warning strategy” 
• ”Sudden eradication strategy”  
• ”Counter-takeover strategy” 
• ”Retrobranding” 

 
Det första alternativet ”phase-in/phase-out” fungerar på så vis att det gamla namnet finns med 
i en övergångsperiod för att senare kunna uteslutas helt. Ett exempel är Disneyland Paris som 
tidigare hette Euro Disney. Första steget var att tillägga ”land” till Euro Disney, det vill säga 
namnet blev Euro Disneyland. Senare lade man till Paris, för att folk lättare skall kunna 
lokalisera parken på en europakarta, så namnet blev Euro Disneyland Paris för att slutligen 
helt eliminera ”Euro” och enbart heta ”Disneyland Paris”.  
 
Det andra alternativet handlar om en ”kombinerad byta-namn-strategi” med hjälp av ett så 
kallat ”paraplynamn”. National Bank Americard utfärdade 22 kort under flera olika namn runt 
om i världen innan de sammanslog alla under ”VISA-paraplyet”. VISA namnet antogs delvis 
för att det uttalas nästan likadant på många språk. 
 
Ett tredje alternativ är ”translucent warning strategy” som bygger på att fånga 
uppmärksamheten hos kunder både innan och efter namnbytet. Detta kräver skicklig och 
briljant promotion. Man kan välja att ha kvar samma utformning på skyltar och logo, och bara 
byta ut namnet. På så vis går det att behålla en stark logo. Det krävs oerhört välplanerad 
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marknadsföring för att genomföra förändringen på ett så smidigt sätt som möjligt för 
intressenterna.109  
 
”Sudden eradication strategy” är ett ytterligare alternativ. Denna strategi bygger i princip på 
att över en natt helt lägga det gamla namnet bakom sig och omedelbart ersätta det med det 
nya namnet, med andra ord helt utan övergångsperiod. Denna strategi kan man tycka bör vara 
effektivast. Strategin är lämplig om organisationen inte längre vill förknippas med sig själv 
utan vill skapa en ny image. Om ett företag inte presterat som förväntat eller önskvärt 
använder de sig ofta av denna strategi. 110 Dock ska tilläggas att denna förändring inte är den 
enda lösningen på ett sådant problem. 
 
Det femte alternativet är ”counter-takeover strategy””. Denna strategi används vid förvärv. I 
regel fungerar det som så att det företag som gör förvärvet tenderar att behålla sitt gamla 
företagsnamn för att visa att de är en dominant ägare. Men med motsatt övertagande 
namnbyte är inte fallet så utan förvärvaren överger sitt gamla namn till favör för det 
förvärvade företagsnamnet. På detta sätt tillkännager de att det förvärvade namnet är mer 
populärt och respekterat än deras eget.111 Detta alternativ anser vi vara svagast då risken att 
förlora värden som företaget byggt upp är så pass övervägande om de helt väljer att lämna sitt 
etablerade namn. Vi anser att det då måste vara en förutsättning att det förvärvade företaget i 
sin tur besitter ett gott rykte i sin tur. Vidare anser vi att den starkaste strategin är ”phase in 
phase out” då företagets skapade värden säkras betydligt mycket mer. Detta då namnet över 
en tid får lära kännas och således hinner kunderna vänja sig med det nya med tiden. Vi är 
medvetna över att dessa strategier, vilken som är ”den rätta vägen att vandra”, i sin tur beror 
på olika faktorer, exempelvis drivkrafterna till namnbytet.  
 
Det sista alternativet som Kaikati och Kaikati berör är ”Retrobranding”. Det vill säga, man 
återanvänder ett företagsnamn. De företag som exempelvis erkänner sitt misstag genom att 
återanvända ett namn som de en dag övergav använder denna strategi.112 Fördelarna med detta 
är att gamla namn känns igen ögonblickligen och nostalgin av säkra ikoner och slogans skapar 
positiva och ihållande associationer och det finns en testad och provad annonsering. Vi ställer 
oss dock frågande till varför företag återanvänder sina gamla namn, då de en gång fattat 
beslutet att byta ut det.  
 
3.10 Logotyp 
 
Namn kopplas ofta samman med symboler. De flesta av oss associerar till exempel direkt till 
Mc Donald´s vid anblicken av deras välkända M. Logotypen är viktig eftersom det ofta är det 
första intrycket en människa får av ett företag och således hamnar det först i ledet gällande att 
förmedla vad företaget är113. Då ett namnbyte genomförs kommer man även till skedet att 
måsta besluta om symboler. Antigen använder man den gamla, kanske delvis förnyar den, 
eller så byter man till en helt ny symbol. Symboler bör vara distinkta och stå ut ordentligt på 
en marknadsplats. Efter att Morgan Stanley eliminerat Dean Witter så ändrade de sin symbol 
med att sätta en blå triangel över första n: et på Morgan. Triangeln pekar i riktning mot 
nordöst, den mytiska riktningen mot finansiell succé.114 
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Det kan vara riskfyllt att välja ”fel” färg för det nya namnet. Färger kan nämligen ha 
symbolisk mening i olika traditioner. Färger kan användas för att känna igen varumärken och 
företagsnamn, som till exempel gult för Hertz eller rött för Avis. Vidare associeras ofta blått 
till himmel och hav och sägs därför stå för kvalitet, pålitlighet och varaktighet. Färger kan 
också användas som en lyftning för namnet.115  Namn är dessutom tvetydiga av dess natur. 
Exempelvis så finns det ”cross-cultural” problem, det vill säga då namn kan ha olika innebörd 
på olika språk. Ett exempel på detta är då Fiat planerade att lansera en ny bilmodell där det 
tänkta namnet fick bytas ut då det var opassande i Sverige. Men även inom en och samma 
kultur kan ett namn uppfattas på helt olika sätt.116 Detta stärker ytterligare argumentet att 
namn måste testas ordentligt med exempelvis intressenter innan man implementerar det nya 
namnet.   
 
3.11 SWOT 
 
Vi anser att SWOT-analysen är en bra metod som är användbar i många lägen. Det är oerhört 
viktigt att tänka igenom alla de omständigheter som kan komma ha betydelse till följd av en 
förändring. Vi anser att en SWOT - analys kan vara en mycket bra metod för företag att ta 
hjälp av vid namnbyten, då den analyserar de viktiga faktorerna såsom styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Vidare anser vi även att analysen är ett lämpligt verktyg för oss i denna 
studie då vi bland annat vill studera vilka risker och möjligheter företagen såg med 
namnbytet. Vi kommer således att applicera analysen för att analysera vilka styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som vi anser företagen har med namnbytet, samt skildra om 
företagen själva haft dessa faktorer i åtanke.  
 
Vårt syfte är inte att ta fram vilken drivkraft som är den bästa eller vilken beslutsprocess som 
är effektivast, vi anser dock att det är centralt att redogöra för de styrkor och svagheter som vi 
anser varje företag har.  
  
Det är viktigt att börja reflektera över vad en förändring kan komma att innebära och medföra 
i ett så tidigt skede som möjligt och SWOT - analysen anser vi vara en central teori för att 
kunna skapa förståelse för vad företag kan komma att vänta sig. Som med alla typer av beslut, 
kan även namnbyte innebära de faktorer som SWOT-analysen tar upp. SWOT:en analyserar 
som sagt styrkor, svagheter, möjligheter och hot, så vi anser att företagen bör starta en 
tankegång som tar upp allt som kan hända, möjligheter som namnbytet kan innebära, styrkor 
företaget besitter, svagheter med namnbytet samt vilka hot som de kan komma att ställas 
inför. Redan i stadiet då själva iden om namnbyte föds bör företag ta en ordentlig titt runt 
omkring sig för att kunna identifiera rätt strategi.117 
 
Att skapa en SWOT- analys är dock inte alltid enkelt men den är väldigt effektiv då den även 
skapar en grad av objektivitet, vilket vi också anser vara viktigt då man analyserar en sådan 
viktig förändring. Att se på svagheter och hot kan innebära att man upptäcker risker för att 
sedan förhoppningsvis undvika dem själv. Vilket vi anser vara viktigt i ett tidigt skede av en 
beslutsprocess. Vi kommer i kapitel 5 och 6, det vill säga inom- och mellanfallsanalysen 
använda oss av SWOT-analysen som ett verktyg för att jämföra hur de studerade företagen 
förhåller sig till teorin. De styrkor och svagheter vi kommer att nämna där är givetvis 
baserade på den teori vi läst in oss på. Vidare baserar vi även våra senare presenterade 
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möjligheter på teorin, till exempel att namnbyte kan vara en möjlighet för att framställa en ny 
position och på så vis en möjlighet att få en nystart. Processen att genomföra namnbyte 
medför många konsekvenser för företagen och vi analyserar även dessa med hjälp av SWOT-
analysen, för att se om konsekvenserna anses positiva eller negativa.  
 
3.12 Sammanfattande modell 
 
För att Ni som läsare skall få en tydligare bild av de teorier vi valt att använda som grund för 
empiriinsamlingen, kommer vi nedan att presentera en sammanfattning av dessa i en 
analysmodell. Denna modell kommer vi senare att använda i kapitel 5 genom att koppla var 
företag för sig till vår modell. 
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     Figur 3: av författarna 
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Vår ovan presenterade analysmodell har vi konstruerat utifrån hur vi anser företagens 
beslutsprocess kring namnbytet ser ut. Det första steget är drivkrafterna, vad den primära 
anledningen till namnbytet är. Vi anser att i de fall ett företag exempelvis går samman med 
andra, så kommer nästa steg vara för företaget att fundera på vilket namn de ska anta, vilket 
leder till nästa steg i modellen, hur idén väckts. I detta steg anser vi att styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot med att genomföra namnbytet hör hemma, vad företaget förlorar på att 
byta namn, men även det positiva det kan komma att leda till. Det tredje steget i modellen 
handlar om beslutsprocessen, vilka fallgropar som då bör undvikas, tidigare beslut som 
företaget kan dra nytta utav. En annan del av detta steg anser vi berör beslutsfattarna, vilka 
som tagit beslutet. Detta i sin tur leder oss vidare in i den öppna besluts processen, som 
handlar om i vilken utsträckning företaget har involverat medarbetarna och avslutningsvis 
tittar vi här på kundernas involvering i beslutsprocessen. Men beslutsprocessen anser vi även 
handlar om de resurser som företaget besitter, i form av arbetskraft, tid och pengar, vilka 
möjligheter de har givits anser vi således kommer att påverka det kommande steget i 
modellen. Men innan vi kliver ett till steg ner i modellen vill vi lyfta fram den sista delen av 
detta steg vilket vi anser vara kulturen, hur den har bevarats eller inte, förmedlingen av det 
nya namnet, hur företaget arbetat med att göra namnet och därigenom företaget mer gripbart 
och sist men inte minst känslorna, hur företaget har hanterat de känslomässiga band som 
kunderna kan ha till företagsnamnet. Avslutningsvis har vi valt att presentera 
implementeringen av det fattade beslutet. Vi har här valt att se på vilken strategi företaget valt 
för implementeringen av det nya företagsnamnet samt vilka övriga förändringar som 
genomförts. 
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4 PRAKTISK METOD 
I detta kapitel vill vi beskriva vår insamlingsprocess från urval till genomförandet och 
bearbetningen av intervjuerna. Avsnittet är till för att varje läsare ska få veta hur insamlingen 
av det empiriska materialet har gått till. Vi avslutar sedan med en kritisk granskning av vårt 
insamlade material.  
 
4.1 Primära källor  
 
Till primära källor räknas det empiriska underlaget där författaren själv gjort iakttagelser och 
förmedlat dessa118. Våra primära källor består av de intervjuer vi gjort med personerna på de 
företag vi valt att undersöka. Vi har intervjuat den person som företaget utsett som mest insatt 
i processen för att vi skulle får en god förståelse och således ett bättre resultat.  
 
Valet av vilka företag vi valt är ett medvetet val eftersom vi ville utföra studien på stora 
börsnoterade företag som genomfört ett namnbyte relativt nyligt. Vilka dessa företag skulle 
vara har diskuterats och vi har gjort efterforskningar för att finna de som skulle var mest 
lämpade för vår studie. Anledningen till att vi valde fyra företag var för att få mera fakta, 
mera att stå på, och slutligen för att kunna jämföra företagen emellan. Vi hade naturligtvis 
kunnat intervjua fler företag och fler företrädare för företagen men av anledning till ämnet var 
det svårt att få tag på företag som uppfyllde kriteriet ”relativt nyligt”. Som exempel var ABB 
med i vårt första urval men på grund av att deras namnbyte genomfördes för 15 år sedan valde 
vi bort dem från studien då vi ansåg att det fanns en överhängande risk att företrädare, om 
dessa ens arbetar kvar inom företaget, inte klart skulle minnas hur processen gått till vilket i 
sin tur skulle skada trovärdigheten på vår studie.  
 
Vidare är de personer vi lyckats intervjua som nämnts mest insatta och har enligt oss gett oss 
tillräckligt med information för att lösa vår studie. Vi har även haft tillgång till dessa personer 
under skrivandets gång för att ta hjälp om vi känt att vi missat något eller velat förtydliga 
något.  
 
Urval som görs går alltid att kritisera. Självklart kunde studien ha varit fokuserad på mindre 
företag men då vi ville titta på hur beslutsprocessen ser ut kände vi att det var centralt att göra 
ett urval där det finns en tydligare ledning och där själva processen är mer omfattande.  
 
4.2 Materialinsamling 
 
Vi har i denna studie gjort ett avsiktligt urval, det vill säga vi har riktat och begränsat vårt 
urval för att få en djupare förståelse för det vi studerar. Det är vid kvalitativa studier viktigare 
att avsiktligt välja informationsenheter som ur teoretisk synpunkt är relevant, än att sträva 
efter representativitet.119 Då vi bestämt oss för vilka företag vi ville ha med i studien började 
vi med att kolla på deras hemsidor efter namn och nummer för att få tag på rätt personer att 
slutligen intervjua. Vi skickade e-mail, ringde växeln och fick kontakt med många trevliga 
människor som till slut kunde lotsa oss fram till de mest insatta personerna inom ämnet. 
Tidsaspekten är en orsak till att vi valde ett avsiktligt urval även gällande respondenter, vi har 
inte haft möjlighet att intervjua precis varje person som varit delaktig i processen vid 
namnbyte.  
 

                                                 
118 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 89. 
119 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 99. 
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Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att skicka över våra intervjufrågor till 
respondenterna för att de skulle kunna få en chans att förbereda sig så att vi i vår tur skulle få 
en så bra intervju som möjligt. Med tanke på att vi inte haft alltför lång tid på oss att 
genomföra intervjuerna ville vi inte ta risken att våra respondenter inte var förberedda och 
skulle vara tvungen att ha för lång tid på sig att finna svar. Genom att låta respondenterna 
förbereda sig tror vi att både de och vi känner oss säkrare i intervjun och resultatet blir bättre.  
 
Vi är medvetna att man genom att skicka frågorna i förväg dock kan styra respondenterna. Vi 
tror dock inte att vi på något betydligt sätt skulle kunna styra våra respondenter i detta ämne 
då det är en process som redan är utförd. Vi klargjorde även tydligt till vilket syfte och på 
vilket sätt vi skulle komma att använda intervjuerna, vilket rekommenderas i den teori vi tagit 
del av120.  
 
Vi bokade telefonintervjuer då vi fått tag på rätt personer, och motivet till telefonintervju är på 
grund av att alla våra respondenter har sina kontor långt ifrån Umeå. Vi vet att intervju på 
plats möjligen hade kunnat vara ännu bättre men vi valde att genomföra telefonintervjuer av 
kostnadsskäl. Nackdelen med telefonintervjuer är att de kan bli opersonliga och försvåra för 
författarna att komma åt respondentens djupare tankar. Genom att forskaren inte ser den 
intervjuade gås miste om kroppsspråket som säger mycket, den omedvetna 
kommunikationen.121 Den omedvetna kommunikationen är dock även något som kan komma 
att vara en nackdel. Under en intervju är det viktigt att visa respondenten genuint intresse och 
visa medgivenhet avseende respondentens uttryck och attityder. Det kan vara lätt för 
respondenten att skapa en försvarsattityd om denna upplever att vi som intervjuar på något 
sätt dömer eller kritiserar denne, och detta sker inte minst via gester och ansiktsmimik. Detta 
är givetvis något som inte riskeras vid telefonintervjuer.122 Ytterligare något som kan vara en 
nackdel med telefonintervju är att de ofta blir korta vilket resulterar i att författaren inte hinner 
samla in tillräckligt med information.123 Detta har vi dock haft i åtanke och därför bokat fast 
en tid samt som ovan nämnts och redan innan intervjun förberett respondenten på vad 
intervjun kommer att handla om, för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av den. Vi har 
även haft möjligheten att återkoppla våra intervjuer till respondenterna. 
  
Innan vi startade med intervjuerna genomförde vi en testintervju på en kollega för att vara 
säkra på att allt skulle flyta på bra och att frågorna uppfattades korrekt. Då vi genomförde 
intervjuerna valde vi att banda dem för att vara säkra på att vi inte skulle missa någon viktig 
information. Självkart frågade vi respondenterna om detta gick bra, vilket det i samtliga fall 
gjorde. Genom att banda intervjuerna fångar man viktiga delar som inte fås med på 
anteckningar, såsom tonläge. Vi började med att presentera oss själva, vad vi läser för något 
samt vilket syfte vi har med denna studie. Vi erbjöd varje respondent anonymitet vilket vi 
anser kan medföra en bättre access till den information vi sökte, dock valde samtliga 
respondenter att inte vara anonym. Vi använde högtalartelefon till varje intervju för att båda 
författarna skulle kunna höra vad som sägs och vara med i diskussionerna.  
 
Vi använde vår intervjuguide genom hela intervjun, vilken återfinns som bilaga. Vi hade en 
guide och respondenten en. På vår egen intervjuguide hade vi ställt upp fler stödfrågor för att 

                                                 
120 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, (Lund: Studentlitteratur  1991), 62. 
121 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, (Lund: Studentlitteratur 1993), 159. 
122 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och rapportera en 
undersökning, 63. 
123 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, 160. 
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vara säkra på att intervjun skulle bli så bra som möjligt. Intervjuguide används då författare 
väljer att intervjua flera respondenter och dessutom vill försäkra sig om att dessa kan jämföras 
sinsemellan124.  
 
4.3 Bearbetning av materialet 
 
Trots att vi bandade våra intervjuer förde vi även anteckningar samtidigt så gott vi kunde. 
Detta underlättade avsevärt arbetet då vi skulle lyssna igenom banden och skriva ned 
intervjuerna. Det var viktigt för oss att så fort som möjligt efter varje intervju komma igång 
med bearbetningen av den. Dels för att minska risken att vi skulle glömma en del information 
och dels för att så fort som möjligt även kunna återkoppla till respondenten. Vi valde 
nämligen att ge varje respondent möjligheten att läsa igenom intervjun efter att vi skrivit ned 
och sammanställt den. Vi lärde oss saker efter varje intervju som vi hade i åtanke till 
nästkommande intervju, varför vi noga med varandra diskuterade för och nackdelar med den 
just utförda intervjun.  
 
Det finns risker med bandinspelningar, störningar av olika slag kan uppstå och det finns risk 
att ljudkvaliteten blir för dålig för att kunna använda. Vi hade dock testat bandspelaren och 
gjort en testintervju för att vara säkra på att ljudet blev bra. Gällande elektronik som kan störa 
valde vi att stänga av våra mobiler och annat vi trodde kunde orsaka störningar.  
 
Bearbetningen av intervjuerna skedde i samtliga fall direkt efter intervjun genomförts. Varje 
sammanställning har börjats med en kort presentation av både företaget och respondenten. Vi 
anser att denna presentation kan ge läsarna en bild och således ta ställning till om de i sin tur 
anser respondenten passande för studien.  
 
Vi har försökt strukturera sammanställningarna av intervjuerna på ett sätt som skall göra det 
enkelt att läsa och förstå sammanhanget. Vi har valt att behålla samma struktur för varje 
företag/respondent delvis för att det skall underlätta att göra en jämförelse företagen emellan.  
 
4.4 Källkritik 
 
Enligt teorier bör en forskare granska och ifrågasätta det empiriska materialet och källans 
riktighet125, vilket vi här diskuterar. Angående källans äkthet anser vi att våra respondenter 
inte haft någon anledning att ljuga, dels då det är en process som redan är utförd och vi söker 
endast fakta, och dels då detta är en studie som respondenterna vet att andra människor 
kommer att läsa. Vi är dock medvetna om risken att en respondent kan undanhålla 
information. Det har framkommit negativa saker om företagen vilket vi anser kan tolkas som 
att företagen inte försöker undanhålla något väsentligt. Detta ligger nära frågan om en källa är 
opartisk. Vi menar att en källa till viss del nästan alltid är partisk, vare sig det är medvetet 
eller omedvetet. Självklart har varje företag normer och värderingar som genomsyrar 
medarbetarna men vi anser inte att detta påverkat vår studie anmärkbart. Vi har även 
presenterat var sammanställning av företagen för sig för att varje läsare själva lättare skall 
kunna skapa sig sin egen uppfattning om företagen.  
 
Det sägs att en källa är mer pålitlig ju närmare händelsen återberättanden är126. Det finns risk 
att vissa saker glöms bort om det hinner gå för lång tid och detta är något vi försökt ta hänsyn 

                                                 
124 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, 19. 
125 Torsten Thurén, Orientering i källkritik: Är det verkligen sant, 70. 
126 Torsten Thurén, Orientering i källkritik: Är det verkligen sant, 71. 
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till. Swedbank genomförde sitt namnbyte hösten 2006, Telenor genomförde namnbytet våren 
2006 och E.ON gjorde det hösten 2005. Dessa tidsramar anser vi inte finna någon rimlighet i 
att behöva kontrollera noggrannare då detta är så gott som precis avklarat. Nordea 
genomförde sitt namnbyte i början av 2001 och det skulle kunna riktas kritik mot detta val. Vi 
anser dock att vi undkommit denna risk genom att vi kommit i kontakt med en person som är 
insatt i ämnet och kunnat ge oss de svaren i behövt. Vi anser vidare att fem år inte kan klassas 
som för lång tid då det gäller så omfattande processer som detta handlar om.  
 
Ett relevant problem kan vara om respondenterna inte förstår våra frågor och därför ger 
felaktiga svar. Vi anser oss dock ha undvikit detta genom att dels gjort en testintervju, dels i 
god tid innan intervjun skicka frågorna till varje respondent och dels genom att både vi och 
respondenterna givetvis frågade om något var oklart. Varje intervju utvecklades dessutom till 
en diskussion där ett resonemang fördes vilket ökade vår förståelse. 
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5 INOMFALLSANALYS 
Vi kommer i detta kapitel att presentera den kunskap vi genererat från företrädarna för de 
företag vi valt att bygga vår studie på. Samtidigt kommer en analys av dessa intervjuer att 
löpande genomsyra texten och vi jämför med vår insamlade teori. Vi har valt att redogöra för 
företagen var för sig då vi anser att det ger en bättre struktur för Er som läsare. Vi kommer 
nedan att börja med de två bankerna som vi studerat, Swedbank och Nordea. Därefter följer 
Telenor och kapitlet avslutas med E.ON.  Vi har valt detta tillvägagångssätt då vi anser att de 
teoretiska kopplingarna blir tydligare än om vi hade valt att presentera analysen efter 
empirin. 
 
5.1 Swedbank 
Swedbank är före detta FöreningsSparbanken.  I april 2006 beslutade årsstämman att 
koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank. Namnbytet skedde legalt den 8 
september samma år. Bankens gemensamma historia sträcker sig långt tillbaka, ända till 1820 
då landets första sparbank bildades. Swedbank är idag en ledande nordisk-baltisk 
bankkoncern med 8,7 miljoner privatkunder och 439 000 företagskunder.127 
 
Vi gavs möjligheten att intervjua två personer som var väl insatta i Föreningssparbankens 
namnbyte samt processen kring detta. Respondenterna var Anders Ragvald som är 
varumärkeschef. Ragvalds position har inneburit att han satt med från början då förslaget på 
att företaget skulle byta namn gavs. Vår andra respondent, Peter Wånggren, var projektledare 
för namnbytet, och är således insatt i de mer specifika frågorna. Våra respondenters kunskap 
runt detta var väldigt kompletterande och bidrog till att svaren vi fick på frågorna blev väldigt 
djupgående. 
 
5.1.1 Drivkrafterna  
 
Det är viktigt att genomföra ett namnbyte av rätt orsak128. Swedbanks huvudsakliga 
bakomliggande drivkraft till beslutet om namnbyte är att bankmarkanden idag ser annorlunda 
ut än vad den tidigare har gjort. Detta beror i stor utsträckning på den ökade konkurrensen 
som har uppstått i samband med Internet. Dagens bankkunder har fler valmöjligheter vilket 
har inneburit att banken måste anta ett tydligare positionstagande. Då ett namn har en stark 
roll i att skapa positiva förväntningar hos konsumenter av existerande och kommande 
produkter och tjänster som företaget tillhandahåller kan namnet hjälpa till med 
positioneringsarbetet129. ”Service leadership” är Swedbanks position och de har därför satsat 
mycket på sin Internetbank och Telefonbank. Swedbanks affärsstrategi är följaktligen 
tillgänglighet.  
 
Två av projekten har pågått parallellt med varandra, namnbytesprojektet och 
logotypbytesprojektet. Projekten, som internt kallas för ”förbättringsprogrammet”, är 
framtaget för att möta de allt växande och större kundkraven och att göra det på ett 
strukturerat sätt. Bland annat så har det arbetats med behovet av individualiserade lösningar 
genom att dela upp kundbasen. Namn och logotypbytet är således egentligen bara ett 
ytterliggare steg i förbättringsprogrammet.  
  

                                                 
127 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 2007-01-02, 13:26. 
128 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 23. 
129 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 1. 
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I vår teori har vi nämnt att företag som antar ett fusionsnamn i vissa fall redan från dag ett har 
en plan på att anta ett annat namn längre fram130, ett namn som då symboliserar de olika 
företagen gemensamt men inte genom att lika tydligt symbolisera det genom namnet. Utifrån 
detta uppstod funderingar ifall detta även var tanken när Föreningsbanken och Sparbanken 
gick samman. Med andra ord, om namnet Swedbank eller om att överhuvudtaget byta namn 
redan diskuterades vid fusionsnamnbytet. Våra respondenter kände dock inte till att något 
sådant diskuterades då namnet FöreningsSparbanken antogs. Vi anser att våra respondenter är 
så insatta i ämnet och känner företaget så väl att de skulle ha vetat om det ända från 
sammanslagningen funnits en tanke att senare byta ut fusionsnamnet. Således anser vi att det 
inte förlegat en sådan tanke som teorin nämner.  
 
Drivkrafterna: 
 

• Nästa steg i ett pågående projekt 
• Internationalisering 

 
5.1.2 Varför just Swedbank 
 
Då beslutet att byta namn väl var taget var det dags att besluta sig för vilket namn banken 
skulle anta. Eftersom namn ses som ett viktigt verktyg i processen att skapa en identitet131 
anser vi som författare att det är viktigt att finna rätt namn. De var öppna för förslag och 
många namn, närmare 200 stycken, kom i inledningsfasen att testas. Att företag inledningsvis 
väljer bland en större samling namn är något som våra teorier styrker. Blyhte nämner metoden 
”brainstorming” där man i princip sprudlar med idéer till en början132. Vi har i vår teori även 
visat på ett exempel om Arthur Andersen som använde sig av den tekniken, 
”brainstorming”133 och vi menar att en förutsättning för att finna det absolut bästa namnet är 
att ha en bred bas i utgångsläget, trots att det gör att processen kan bli mer tidskrävande.  
 
Ett namn skall fungera på många sätt och det skall finnas möjlighet att kunna skydda 
namnet134. Ett förslag på namn var FSB, dock beslutades det av olika skäl att det inte var 
passande då ett namn både skall kunna skyddas och fungera på Internet. Möjligheten att 
skydda namnet har varit en avgörande faktor i utsorteringen av potentiella namn för 
Swedbank. Ett exempel är det väletablerade namnet i Baltikum, nämligen Hansabank, som 
dock är ett namn som inte gick att skydda. Swedbank kom slutligen efter många tester att visa 
sig vara det starkaste och mest passande namnet. Namnet hade då prövats i lingvistiska 
undersökningar samt i olika kundtester. Respondenterna anser att Swedbank är ett så passande 
namn eftersom det visar på det svenska ursprunget. Respondenterna är överens om att 
förändringar som denna ska göras med stor ödmjukhet och att det är viktigt att alla företagets 
skapade värden tas med i förändringen. Namnet Swedbank indikerar även på 
internationalisering, vilket bland annat gynnar företagskunderna. En av våra respondenter 
menar att det egentligen bara fanns en väsentlig anledning till att det blev just namnet 
Swedbank som antogs, nämligen för att:  
 

                                                 
130 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
131 Rooney, J.A. (1995) Branding- a trend for today and tomorrow. Journal of Product and Brand Management, 
Vol. 4, Nr. 4. s 48-55. 
132 Blythe, Essentials of Marketing Communications, 135. 
133 Transforming Andersen into Accenture, (Strategic Direction, Vol. 20, Nr. 5, 2004), 17. 
134 Laurent Muzellec and Mary Lambkin, Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand 
equity? , 71. 
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”Swedbank är ett väldigt, väldigt bra namn” 
 
Namnet Swedbank har tidigare inte varit speciellt erkänt på den svenska markanden trots att 
det har använts som Föreningssparbankens internationella namn sedan 1982. Respondenterna 
berättar att för att underlätta för kunder och övriga intressenter antog Swedbank en ”one-
brand strategy”, det vill säga ett enda namn för alla verksamheter. Detta var för att underlätta 
namnbytet för kunderna, vilket enligt respondenterna visat sig uppskattat. Alla dotterföretag 
har dessutom fått namnet som prefix, exempelvis Swedbank Fastighetsbyrå. 
 
Enligt respondenterna finns på den svenska marknaden ett antal varumärken som berör 
människor, exempelvis IKEA, Volvo, H&M med flera. Respondenterna menar att även 
FöreningsSparbanken är ett av dessa namn, med 4.5 miljoner kunder och tillsammans med de 
fristående sparbankarna 6 miljoner kunder. Detta innebär att många har en relation till banken 
och saker som banken beslutar om påverkar många människorna. Vi nämner i våra teorier att 
namnet på ett företag dels är viktigt på grund av den relation det har till världen vi lever i och 
att företaget påverkar människor eftersom det blir en del av vardagens val och möjligheter135. 
Detta är något som våra respondenter anser måste respekteras.  
 
I vår teori nämner vi om fyra element som ett namn innehåller136. Det första elementet, 
”culture” handlar om den kulturella aspekten av ett namn. Vi anser att Swedbank har behållit 
ett värde genom sin logotyp, det vill säga eken. Detta återkommer vi då vi analyserar 
symbolen ytterligare. Det andra elementet, ”intricate”, handlar om att företagsnamn kan vara 
svårbegripliga. FöreningsSparbanken är inget smidigt namn och banken har vuxit 
internationellt och behövde dessutom ett mer gångbart namn. Vi anser att ett namn bör vara 
lätt, begripligt och vara smidigt att kommunicera genom olika medier, vilket Swedbank gör.  
 
Det tredje elementet, ”tangible”, har Swedbank också lyckats beröra. Swedbank har som vi 
kommer att nämna valt att göra eken mera central än tidigare. Den har kommit att få en mer 
betydande roll för företaget då den står för och visar företagets själ.  
 
Det fjärde och sista elementet handlar om de emotionella reaktionerna från intressenter ett 
företagsnamn kan ge. Detta anser vi att Swedbank har hanterat väl genom att de viskat fram 
sitt namnbyte. Valet av implementeringsstrategi har enligt oss en betydande roll i hur 
intressenterna påverkas av förändringen. Vidare kan detta val ha varit en bidragande orsak till 
att många av de värden företaget arbetat upp kvarstår.  
 
Vi har för förtydligandets skull valt att sammanfatta den ovan presenterade analysen. 
 

• Culture – logotyp � Symbolen påminner om den tidigare, kan ha säkrat värden 
• Intricate – namnet Swedbank � enkelt och mer internationellt gångbart än det 

tidigare namnet 
• Tangible – logotypen samt namnets uppbyggnad � eken mer central, namnet visar på 

ursprung samt verksamhet och att samma namn för alla verksamheter 
• Ethereal – Implementeringsstrategin � viskat fram namnbytet  

 
Sammanfattningsvis grundar sig namnbytet och valet av Swedbank på fyra faktorer. Den 
första är att namnet signalerar att banken har kvar sitt svenska ursprung men också att banken 

                                                 
135 Davis, More than a name, 33. 
136 Anne, Daffey & Russell Abratt. Corporate branding in a banking environment, 88. 
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har en internationell ambition. Den andra faktorn har att göra med att Swedbank har blivit en 
stor internationell koncern och de ville tydliggöra att Robur, Spintab med flera tillhör 
Swedbank, vilket enligt våra respondenter tidigare varit otydligt. Den tredje faktorn är att det 
är kostsamt att tillhandahålla många namn, olika logotyper har inneburit en dyr förvaltning 
vilket banken nu slipper genom ett gemensamt namn. Slutligen var själva namnbytet ett steg i 
ett pågående projekt som Swedbank förde. Respondenterna hoppas att detta skall leda till att 
bankens position stärks. Vi anser det rimligt då förändringen bör medföra en tydligare bild 
över företaget, att ha ett enat och starkt varumärke ser vi som en möjlighet för banken. En 
teori som vi har tagit del av menar dessutom att rebranding handlar om att skapa en 
differentierad position137. De fyra faktorerna är således:  
 

• Svenska ursprunget 
• Internationalisering 
• Kostnadseffektivisering - tydlighet 
• Ett steg i ett pågående projekt 
 

5.1.3 Beslutsprocessen 
 
Vi vill förtydliga hur sammansatt det projekt som Swedbank påbörjat är, genom att presentera 
en översikt av projektet som helhet. I samband med namnbytet har det drivits tolv stycken 
underprojekt. Våra teorier säger att rebranding kan vara en del av ett större projekt138. Tre av 
underprojekten har varit, juridik, digital interfaces och IT. Ytterligare projekt behandlade 
broschyrer, varumärkesstrategi, intern implementering samt design. Vidare drevs projekt 
rörande, skyltar och produkter samt projekt som behandlade hur webben skulle komma att se 
ut. Ett projekt, ”costumer offspring projektet” hanterade vad banken kunde ladda in i 
varumärket, exempelvis öppettider och hur extern kommunikation skulle komma ut till 
kunden. Kontorens utformning och utseende är ett längre projekt som fortfarande löper, vilket 
också innebär att banken kommer att leva med dubbla varumärken under en period. Andra 
underprojekt som har drivits i samband med namnbytet är bygglov, dotterbolag och filialer, 
Robur och med mera. Avslutningsvis har det drivits ett projekt som har behandlat bankens 
helägda bank i Baltikum. Som man förstår är namnbytet bara en del av en stor förändring. 
 
Swedbank är en stor koncern och har haft en stor och tydlig projektorganisation för 
namnbytet. Det beslutande organet har varit en styrgrupp bestående av koncernledningen. 
Organisationen har träffats ofta, minst varje vecka då projektet har inneburit många frågor att 
hålla ihop och isär. Detta har varit nödvändigt då ett hundratal personer har varit involverade i 
projektet. Att träffas ofta och informera regelbundet minskar risken för osäkerhet om 
samband en förändring kan medföra, som våra teorier säger139. Vi anser i enighet med teorin 
att kommunikationsprocessen inom ett företag dessutom är viktig för hur dess identitet skall 
uppfattas140. 
 
Swedbank har lyckats undvika risken som rör osäkerhet om samband vilket en förändring kan 
medföra, som våra teorier141, genom att de har träffats ofta och informerat regelbundet om 
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processen vilket i sin tur har minimerat risken att olika avdelningar inte har koll på vad de 
andra håller på med. Att detta namnbeslut är väldigt komplext och berör ett flertal 
medarbetare anser vi vara en bidragande orsak till de frekventa sammanträdarna. Att byta 
namn är enligt en av våra teorier en lång process som handlar om strategi, kultur och givetvis 
företagets själ142. Vi kommer nedan att presentera hur beslutsprocessen har gått till, den 
strategi företaget valt att tillämpa och hur de hanterat kulturfrågorna och därigenom ta vara på 
företagets själ. Dessa aspekter anser vi att Swedbank varit medvetna om då de gått och går 
hand i hand genom hela processen. 
 
Att ett namnbyte skulle ske beslutades av årsstämman och det slutgiltiga beslutet togs i slutet 
av april 2006. Den första processen, att huvudtaget byta namn, drevs i en begränsad skara då 
allting var ytterst konfidentiellt. Anledningen till det är att banken måste följa börsreglerna då 
ett beslut som detta kan vara direkt kurspåverkande. Det var således tvunget av rent formella 
skäl att hållas inom en begränsade skara tills det blev officiellt att styrelsen hade för avsikt att 
föreslå projektet. De personer som satt med i denna skara var en handfull interna människor 
och några externa konsulter. Ett beslutsfattande påverkas av de individer som deltar i 
processen143 och i vår teori nämner vi att en förändring inte bör ske inomhus utan bör 
genomföras ute i verksamheten av de människor som verkligen berörs av den144. Dock anser 
vi att denna teori inte går tillämpa på Swedbank då de har regler att följa, som kräver att 
beslut tas konfidentiellt. 
 
Vi är av full förståelse att beslutet om att byta namn hölls inom en liten krets. Dock kan man 
enligt våra teorier ställa sig frågande till varför Swedbank valde att anlita extern hjälp redan i 
den första fasen. Teorin säger att det finns risk att externa konsulter tar över för mycket i ett 
beslut145. Då gruppen som skulle fatta beslutet var begränsad kan tänkas att de externa 
konsulterna fort kan bli en majoritet. Det är de som arbetar internt som känner företaget och 
dess själ bäst. Vi tvekar dock inte på att de externa konsulter som varit med har varit väl 
insatta i frågan och omständigheterna runt omkring.  
 
Gruppen arbetade direkt mot styrelsen och även koncernchefen deltog i sammanträden. Efter 
offentliggörandet om att banken skulle komma att byta namn informerades och involverades 
alla och frågorna kom att konkretiseras. Då beslut skall fattas gäller det enligt vår teori att 
kommunikationen inom företaget är god146. Swedbank har 16 000 medarbetare och enligt våra 
respondenter har relativt många varit med och reflekterat kring vilket nytt namn som skulle 
antas. Medarbetare bör engageras då det enligt våra teorier leder till ett bättre resultat och som 
vi nämner finns det forskare som hävdar att de primära effekterna av ett beslut ligger inom 
företaget och att företaget följaktligen måste överföra budskapet om beslut inom 
verksamheten innan det kan spridas till marknaden147. Även kunder fick chans att reflektera 
genom undersökningar, vilket anses vara en bidragande orsak till att övergången från 
FöreningsSparbanken till Swedbank har gått så pass smidigt. Enligt den öppna 
beslutsprocessen är det viktigt att medarbetare engageras och får all nödvändig information 
om processen148. Medarbetarna är nämligen en av de viktigaste faktorerna till att kunder och 
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intressenter kan motta det nya namnet smidigt149 eftersom alla personer inom ett företag 
påverkar identiteten och det är medarbetarna som är företagets ansikte utåt150.  Detta anser vi 
att Swedbank har varit medvetna om.   
 
Många företag har bytt namn och både misslyckats och lyckats. Då Swedbank inte ville begå 
misstag har de tagit hjälp i frågor rörande design, varumärkes distribution och reklam. 
Samtidigt anser våra respondenter att det är viktigt att företaget själv äger frågan och att 
endast använda den externa hjälpen som ett bollplank. Teorierna vi har tagit del av talar för att 
extern hjälp är bra att ta men att företag ska akta sig för att lämna över för mycket på externt 
folk då de inte känner företaget lika väl151. Vi anser att Swedbank har en bra förståelse för hur 
beslut i denna omfattning skall bemötas. 
 
Parallellt med att FöreningsSparbanken har bytt namn har även många andra stora företag i 
landet bytt namn och liksom dem har FöreningsSparbanken valt en strategi. Bankens primära 
uppgift är att förvalta sina kunders pengar och därför anser de att namnbytet måste 
genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Kärnan i strategin är att kunderna ska märka 
förändringen när de kommer in på kontoret inte att de ska se det på en reklamfilm. Banken har 
därför valt att inte ”skrika” ut detta, utan istället ”viska” fram det. Detta har medfört att 
summan som lagts på reklam är relativt liten. Budgeten för namnbytet var 300 miljoner och 
respondenterna menar att om en annan implementeringsstrategi valts, att exempelvis byta 
namn över en natt skulle det inte ens ha räckt med det dubbla beloppet. Vi som författare 
anser att denna strategi är passande för Swedbank då det som respondenterna säger kan var 
känsligt om banken inte genomför ett projekt så kostnadseffektivt som möjligt, då banken 
faktiskt förvaltar människors tillgångar. Swedbank bedriver sin verksamhet i tolv länder och 
har således stora kostnader på IT, produktutveckling, pensioner och öppettider med mera. 
Mindre än 15 procent av denna summa har lagts på reklam vilket i detta sammanhang 
betraktas som lite. Swedbank har nio miljoner kunder och under denna treårs period som 
budgeten innefattar, så innebär det att det läggs ner mindre än 50 kronor per kund. Det anses 
vara väldigt viktigt att detta framgår till kunden då kostnadseffektivitet är oerhört central. Att 
byta ut skyltar är enligt respondenterna en process som kommer att ta långt tid då även det 
skall genomföras till en så liten kostnad som möjligt. Till slut kommer kunder i New York, 
Köpenhamn, Luxemburg och Shanghai alla att mötas av likadana skyltar. Dock fick vissa 
kontor redan veckan efter att namnet antogs nya skyltar. Det nya namnet antogs formellt den 
8 september 2006 klockan 16:37. 
 
Den legala fasen av namnbytet skedde naturligtvis över en natt men själva implementeringen 
av namnbytet sker än idag och kommer att ta upp emot ett år. Detta är ett medvetet val dels 
för att som vi nämnts, kunna vara så kostnadseffektiva som möjligt. Även fast banken 
formellt har bytt namn används fortfarande material och skyltar med det gamla namnet, vilket 
successivt kommer att bytas ut. Enligt vår teori om implementeringsstrategier152 finns en 
strategi där man i en övergångsperiod använder både det nya och det gamla namnet, nämligen 
”phase-in/ phase- out” och en strategi, ”translucent warning strategy”, som bygger på att 
fånga uppmärksamheten hos kunder både innan och efter namnbytet. Vi anser att Swedbank 
använt sig av en kombination av ”phase-in/ phase-out” och ”translucent warning strategy”. 
Banken har valt att successivt övergå rent praktiskt från det gamla till det nya namnet, vilket 
”phase-in /phase-out” strategin handlar om. Banken har medvetet valt att under en bestämd 
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period leva med två namn parallellt. Banken har samtidigt valt att behålla värdena som 
företaget redan byggt upp genom att förändra så lite som möjligt i deras logotyp och 
uppmärksammat kunder innan och efter namnbytet. ”Translucent warning strategy” handlar 
om att visa att man fortfarande är samma företag genom exempelvis behålla samma logotyp. 
Banken har dock inte ådragit sig någon massiv uppmärksamhet i samband med namnbytet.  
 
Vi har i vår teori och ovan skrivit om hur centrala drivkrafterna till namnbytet är 153 . Det 
handlar inte bara om att lägga ner så mycket pengar som möjligt på reklam utan det handlar 
om att lyckas med att företaget skall lysa starkare154. Detta är något som vi anser Swedbank 
varit medvetna om då de har fokuserat på saker som kunderna verkligen uppskattar. Vi anser 
att det är bättre att satsa pengar på längre öppettider istället för reklam, då detta generar ett 
större värde för kunden och således även för banken.  
  
Beslutsprocess: 
 
Affärsstrategi � Varumärkestrategi � Val av namn  
 
Swedbanks beslutsprocess: 
 
Tillgänglighet, tydlighet, kostnadseffektivisering � Onebrand � Swedbank 
 
5.1.4 Tidigare erfarenhet 
 
Vid större förändringar kan det vara klokt att ta hjälp av andras eller egna misslyckanden och 
lyckanden. Konsulter och externa rådgivare kan då ha en viktig roll155. Att ta vara på kunskap 
som företaget har genererat genom tidigare stora beslut som fattas har Swedbank haft nytta 
av. Ett exempel på detta är att för cirka femton år sen bildades Sparbanken Sverige, vilket 
hölls hemligt in i sista stund. Implementeringen genomfördes omedelbart, alla skyltar byttes 
ut under en natt. Banken har tagit en viktig lärdom av denna strategi nämligen att det helt 
enkelt kostar för mycket pengar för det värde man får ut utav det. Under fusionen mellan 
Sparbanken och Föreningsbanken år 1997 var taktiken även då att genomföra det fysiska 
namnbytet successivt. Den främsta anledningen till detta var även då att kunderna inte skulle 
känna att de betalade för förändringen. Vi anser att Swedbank har tagit vara på erfarenheter, 
dels av sina egna men även från andra aktörer på marknaden. 
 
Banken har genom tiderna bytt namn relativt ofta vilket har resulterat i en hel del erfarenhet 
av att byta namn. Det var för några år sedan förslag om en fusion mellan 
FöreningsSparbanken och SEB. Detta var dock ett förslag som aldrig kom att se dagsljus trots 
att frågorna drevs relativt långt. Erfarenheter från denna process är dock också något 
Swedbank tagit till vara på vilket vi anser vara bra och kan vara en av orsakerna till att 
namnbytet lyckats.  
  
Sammanfattningsvis anser våra respondenter att företaget har tagit ett steg framåt i och med 
det nya namnet samtidigt som de har tagit med sig mycket från den gamla 
Föreningssparbanken. Som våra teorier säger så ser många på branding som att det enbart 
skapar en identitet genom en logo, ett namn och en identifierbar stil men det omfattar även de 
synliga och gripbara elementen liksom de känslomässiga och ogripbara delar som skapar en 
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länk mellan namnet och konsumenten156.  Att behålla värden som ett företaget redan besitter 
anser vi vara viktigt för ett lyckat namnbyte och att egenskaper som intressenter som kunder 
och anställda uppskattar inte går till spillo.  
 
5.1.5 Logotyp 
Att eken i bankens logotyp skulle finnas kvar var givet då den blivit en symbol för bankens 
historia och detta stärker teorin att ett namn och symboler är konstruerat med kulturella 
rötter157. Det bestämdes dessutom att eken skulle se verklighetstrogen ut. Banken har tidigare 
provat med en modifierade färgglad ek men kände att det inte var rätt. Responsen på den 
färgglada eken var att de var tråkigt att banken hade kastat bort den tidigare betydligt finare 
eken. Som vi nämner i vår teori så tenderar en del människor att söka sig till företagsnamn 
med renodlat kulturarv och auktoritet158. För att missnöjet med eken inte skulle komma att 
upprepas har ett flertal tester genomförts, vilket teorierna rekommenderar159, och resultatet 
från dessa undersökningar var att det ansågs viktigt att eken verkligen skulle se ut som en 
riktig ek.  
 
För att lyckas med denna designfråga har banken tagit extern hjälp då de inte själva sitter på 
tillräckligt med erfarenhet och kunskap om just detta. Den logotyp som nu tagits fram 
påminner så mycket om den gamla att det nu har gått smärtfritt. Små förändringar har skett, 
vissa saker har tagits bort och eken som anses vara central har blivit större. Logan innehåller 
orden ”since 1820”, det år då den första Sparbanken bildades och som sedan genom fusioner 
och uppköp slutligen har blivit Swedbank. Vår teori som berör symboler och färger 
poängterar hur vansklig den aspekten kan vara, så fungerat det att behålla den färg och 
logotyp som redan är etablerad anser vi att det är ett klokt val160. Eftersom det dock inte 
fungerade för Swedbank anser vi det befogat att eken bytte färg. Den logga 
Föreningssparbanken tidigare hade innehöll tre tjärvarna som nu har tagits bort. Detta gjordes 
delvis på grund av ”cross-cultural problem”161. Namn är som nämnts tvetydiga av dess natur 
och namn och logotyper kan ha olika innebörd på olika språk162.  
  
CITE-modellen163 presenterar, som vi tidigare har nämnt, fyra stycken element, där det första 
är den kulturella aspekten av namnet och vi anser att Swedbank har valt att behålla värdet i 
sin logotyp, nämligen eken. Detta kan vara ett sätt att säkra de värden som 
FöreningsSparbanken redan hade byggt upp och för att göra att företaget lätt känns igen. Att 
namnet just blev Swedbank har vi redan berört. Swedbank passade bäst, både nationellt och 
internationellt.  
 
5.1.6 SWOT 
 
SWOT - analysen anser vi vara en central teori för att kunna skapa förståelse för vad företag 
kan komma att vänta sig. Som med alla typer av beslut, innebär även namnbyten möjligheter, 
styrkor, hot och svagheter164.  
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En styrka med namnbytet är att Swedbank genom gemensam marknadsföring kommer att 
spara mycket pengar då de i fortsättningen kommer att ha färre namn att förvalta. Swedbank 
har även funderat ordentligt om osäkerheten kring utfallet av namnbytet. Att hantera en 
förändring som påverkar så pass många kräver en god självinsikt av företaget vilket vi anser 
att Swedbank visat på165. Vidare ser vi en styrka med den implementeringsstrategin som 
Swedbank har valt då det har lett till att kunderna hinner vänja sig med det nya namnet och på 
så vis kan förlusten av det gamla namnet inte uppfattas lika jobbigt. En av de teorier vi 
presenterat behandlar just detta, att företagsnamn blir en del av människans vardag och att det 
därför är en hel del känslor förknippade till namnet166. 
 
Svagheten som banken såg med namnbytet var hur de skulle förklara för kunderna vad de får 
ut av att banken lägger 300 miljoner på att byta namn och varför de inte istället lägger 
pengarna på att till exempel reglera räntan. För att hantera detta valde Swedbank att utföra 
förändringen till en så liten summa som möjligt, de ansåg det viktigt att visa sig 
kostnadseffektiva. En relativt stor summa har de även lagt till att utöka öppettiderna på ett 
flertal kontor runt om i landet vilket bör vara positivt för kunder. Swedbank har arbetat med 
en strategi att kunder skall märka en förändring och inte enbart höra talas om den. Det fanns 
även en bakomliggande tanke med att utöka tillgängligheten och således en möjlighet. 
Banken hoppas att det kommer att leda till fler kunder, fler affärer vilket i sin tur leder till 
frekventare möten med kunder, vilket resulterar i att banken lär känna sina kunder bättre. 
Kundinsikt är nämligen enligt våra respondenter viktigt för Swedbank. Det är utifrån 
kundinsikten som fler affärsmöjligheter kommer att genereras och således kommer namnbytet 
att vara lönsamt. Det nya namnet och logotypen är bara en signal för den nya position som 
banken har som affärsstrategi, vilket vi anser vara möjligheten som det nya namnet innebär. 
Detta stämmer väl överens med vår teori som nämner att förmedla en större förändring kan 
underlättas med ett nytt namn eftersom detta indikerar på någon form av förnyelse167. 
 
Det fanns ett hot med namnbytet enligt våra respondenter, nämligen att blicken kan riktas inåt 
i organisationen istället för att rikta blicken utåt mot kunder och övriga intressenter. Banken 
har dock arbetat hårt för att detta inte skulle uppstå och försökt arbeta med fokus utåt, på den 
slutgiltiga kunden. Det är som våra teorier säger viktigt att låta de som blir påverkade av en 
förändring delaktiga168. Vi anser att det största hotet är att banken lämnar ett väletablerat 
varumärke. Enligt teorin kan företag känna sig osäkra på vad de värderar högst, tryggheten de 
har eller en eventuell positiv förändring169.  
 
Våra respondenter nämner tre saker som banken strävar efter. De ska vara tillgängliga och de 
utökade öppettiderna är ett steg mot denna strävan. Banken ska också vara okomplicerad 
vilket innebär att göra affärer ska vara enkelt oavsett om det görs via kontor, Internetbanken 
eller telefonbanken. Sist men inte minst ska banken vara proaktiva, det vill säga de ska ligga i 
framkant när det gäller service-leadership. Vi kan således utifrån det respondenterna förklarat 
och den teori vi tagit del av fastställa styrkor, svagheter, möjligheter och hot som beslutet att 
anta namnet Swedbank inneburit: 
 
Styrkor � Kostnadseffektivisering 
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Svagheter � Hur förklara för kunderna varför banken lägger pengar på ett namnbyte  
 
Möjligheter � Signal till något större 
 
Hot � Lämnar ett väletablerat varumärke 
 
5.1.7 Andra förändringar 
 
I och med namnbytet har mycket förändrats för gamla FöreningsSparbanken. Som nämnts 
säger teorin att det genom att byta namn kan underlätta att förmedla en större förändring 
eftersom det tyder på förnyelse170. Vidare menar teorin att ett beslut om förändring som ett 
företag tar ofta leder till andra förändringar171. I Swedbanks fall är de andra förändringarna 
det tidigare nämnda ”förbättringsprogrammet”. Inga organisatoriska förändringar ligger till 
grund för namnbytet utan detta beslut är tagit då det är en del i någonting större. Andra 
förändringar som genomfördes är som nämnt symbolen, men även att de förlängt öppettiderna 
på att flertal kontor. Några andra större förändringar i samband med just själva namnbytet har 
inte skett. 
 
5.1.8 Tillämpningsmodellen 
 
För att förtydliga kopplingarna mellan teori och empiri för Er som läsare har vi här valt att 
använda vår tidigare presenterade tillämpningsmodell på Swedbank.  

                                                 
170 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 5. 
171 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20-21. 
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Beslutsprocessen 
Tillgänglighet, tydlighet, 
kostnadseffektivisering � 
Onebrand � Swedbank 
 

Drivkrafter 
Bankmarkandens förändring 

 

Hur idén väckts 
Det svenska ursprunget och 

den internationella ambitionen 
 

Beslutsfattarna 
- Årsstämman 
- Koncernledningen 
- Projektgrupp 
- Extern hjälp på de 
områden där det 
ansetts nödvändigt  

Andra som deltagit i 
processen 
- Kundtester   
- Medarbetarna har 
varit centrala 
 

Resurser 
Arbetskraft stor 
Tid begränsad men 
relativt lång 
Pengar kostnads-
effektivisering 
 

Tidigare beslut 
Fusionen 1997 
Påtänkt 
sammanslagning med 
SEB 
 

Styrkor 
Kostnadseffektiviseri
ng 
Möjligheter 
Signal till något 
större 
 

Svagheter 
Förklara för kunderna 
Hot 
Lämna ett 
väletablerat 
varumärke 
 

Implementering av det fattade beslutet 
Gradvis införa/ avveckla 
Valde att leva med två namn i en 
övergångsperiod 
Halvgenomskinlig varningsstrategi 
För att behålla värden; logotypen finns kvar för 
att visa att det är samma bank 

 

Ny image, ny position 
Förbättringsprogrammet. 
Positionstagandet måste bli 
tydligare: Service 
leadership 

Internationalisering 
Växer internationellt 
måste således ha ett 
mer gångbart namn. 
Tydligheten är central. 
 

CITE 
Kultur Logotyp; 
Eken 
Förmedling 
Kostnadseffektivt 
Gripbarhet 
Logotyp samt 
namnets 
uppbyggnad 
Känslor 
Implementeringen 
 

Övriga förändringar 
Logotyp; 
Eken mer central, taggar, 
kärvar tas bort. Logon är 
viktigt för att behålla 
företagets värde 
Öppettider; 
Förlängs på ett flertal kontor 
för att stärka signalen om 
något större 

Fallgropar 
- Betydelsen, många 
att ta hänsyn till 
- ”Namnbytartrenden” 
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Utifrån modellen ovan anser vi att drivkrafterna är ”förbättringsprogrammet” som skapats 
utifrån de förändringar som bankmarkanden genomgått, samt tillväxten på den internationella 
marknaden. Dessa drivkrafter har gemensamt lett företaget in på vårt andra steg i 
tillämpningsmodellen, nämligen hur idé till namnet har väckt, de vill visa på sitt ursprung 
samt den internationella ambitionen. Vi anser att styrkan med namnbytet är den 
kostnadseffektivisering som det nya namnet innebär. Svagheten ligger i att förklara för 
kunden varför företaget väljer att lägga pengar på detta. Möjligheten som finns med det nya 
namnet är att det signalerna till privatkunder liksom företagskunder att någonting större är på 
gång. Namnet FöreningsSparbanken anser vi innehöll mycket styrka och var väletablerat, 
således anser vi att det största hotet med namnbytet är att dessa faktorer går förlorade.  
 
Nästa steg i modellen är beslutsprocessen, vi anser att de tydligaste fallgroparna är att få 
förstå vikten av namnets betydelse samt ”namnbytartrenden”. Tidigare beslut som företaget 
har kunnat ta hjälp utav är, fusionen som tidigare ägt rum samt en påtänkt sammanslagning. 
Resurser i form av arbetskraft och tid anser vi inte har varit någon bristvara, däremot när det 
gäller pengar, har företaget varit sparsamma. Beslutsfattarna till att i huvudtaget byta namn 
har varit årsstämman, senare i projektet har det varit koncernledningen i samarbete med en 
projektgrupp. Externhjälp har också anlitas på de områden där det inte funnits tillräckligt med 
kunskap inom företagets egna väggar. Kundtester har genomförts, vilket givit kunderna en 
möjlighet att komma till tals. Den öppna beslutsprocessen anser vi har genomsyrat företaget 
då medarbetarna har haft en central roll. Kulturen har bevarats genom den inte allt för 
nyskapade logotypen och förmedlingen av det nya namnet har skett kostnadseffektivt. 
Gripbarheten anser vi ligga i hur namnet är uppbyggt och företaget har genom sin 
implementeringsstrategi visat respekt för sina kunders känslor. Beslutsprocessen anser vi har 
gått från att företaget vill vara mer tillgängliga, tydliga och kostnadseffektiva och att de 
därigenom tagit beslutet om att enbart förvalta ett namn, vilket har resulterat i Swedbank. Det 
sista steget i tillämpningsmodellen handlar om implementeringsstrategin, vi anser att företaget 
har valt att gradvis inför det nya namnet samtidigt som de gradvis avvecklar det gamla. 
Parallellt med detta anser vi att de använt sig utav en halvgenomskinlig varningsstrategi. 
Övriga förändringar som har gjorts är i logotypen där det centrala har lyfts fram och det 
mindre centrala plockats bort, de har även skapat ett mervärde genom att förlänga 
öppettiderna. 
 
5.2 Nordea 
 
Namnet på den nordiska koncernen Nordea presenterades hösten 2000 och i början av 2001 
lanserades det nya namnet. Nordea är idag den ledande finanskoncernen i Norden och 
Östersjöregionen. Nordea har nästan 10 miljoner kunder och över 1 100 kontor. Bankens 
rötter sträcker sig mer än 186 år tillbaka i tiden och på vägen har 250 banker införlivats.172  
 
Vi kommer här att presentera en intervju med vår företrädare för Nordea. Nämligen Andrew 
Oldfield med titeln ”head of brand platform and unlearn communication”. Vi anser att vår 
respondent besitter den kunskap som krävs för att besvara våra frågor och öka vår förståelse 
för hur deras beslutsprocess har sett ut. 
 
 
 
 

                                                 
172 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062 2007-01-02, 13:53. 
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5.2.1 Drivkrafterna 
 
Nordea bildades genom att fyra banker i den nordiska regionen valde att bilda ett enda bolag, 
med ett namn. Det var banker i Sverige, Norge, Finland och Danmark som slogs samman. 
Dessa var, Nordbanken i Sverige, Merita i Finland, Unibank i Danmark och K-bank i Norge, 
bankerna var ungefärligen lika stora. Valet stod mellan att antingen ta ett av de fyra befintliga 
namnen eller att skapa ett helt nytt namn. I vår teori nämner vi om att sammanslagningar av 
företag ofta resulterar i enorma namnbyteskampanjer. Det nysammansatta företaget vill i 
många fall hålla kvar och förmedla tidigare namn vilket ofta resulterar i att helt enkelt slå ihop 
de gamla namnen. Nordea har lyckats undvika denna fallgrop genom att direkt inta ett helt 
nytt namn. Vi nämner vidare att företag som går samman bör undersöka andra alternativ då 
det visar sig att i princip alla ändå byter till ett helt nytt namn så småningom, vilket Nordea 
lyckats bra med. 173  Syftet med det nya namnet Nordea var att symbolisera att banken är en 
enad Nordisk bank.  
 
Associationer kring ett företag påverkar hur ett företag kan lyckas med sin image174 och före 
detta Nordbanken såg sammanslagningen och således namnbytet som en chans att starta något 
nytt, att skapa nya positiva associationer och inta en ny spelplan. Enligt våra teorier kan 
rebranding handla om att skapa ett nytt namn för att på så sätt skapa ett varumärke och genom 
det en ny differentierad position i intressenters ögon175.  
 
Drivkrafterna: 
 

• Sammanslagning 
• Symbolisera att det är en enad Nordisk bank 
• Nystart, skapa ett positivt laddat namn 
• Inta en ny spelplan 

 
 
5.2.2 Varför just Nordea  
 
Namnet på ett företag är viktigt dels på grund av den relation det har till världen vi lever i och 
att det påverkar människor eftersom det blir en del av vardagens val och möjligheter176. 
Nordea strävade efter ett namn som skulle fungera i alla de fyra nordiska språken och givetvis 
engelskan. Teorin säger att det nya namnet skall vara lätt att uttala i alla länder där företaget 
bedriver sin verksamhet, vara lagom långt och passa in i sammanhanget.177 Vi anser att 
Nordea har lyckats med alla dessa kriterier. Idén bakom företaget var att de trodde att man 
kunde ha ett enda nordiska företag istället för fyra olika landsspecifika bolag. Man trodde på 
nordiska idéer och de strävade således efter att hitta någon förkortning på ”Nordic Ideas”, och 
slutligen kom de fram till Nordea. Detta är bakgrunden till drivkrafterna till namnbytet, 
nämligen sammanslagningen till det nordiska företaget. Namnet är enligt våra teorier även 
viktigt då det påverkar hur företaget bakom namnet uppfattas178. Vi anser att Nordea har 
lyckats bra med sitt namn då det är lätt att associera till norden.  

                                                 
173 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
174 Dahlqvist, Ulf & Westerståhl, Peter, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 23-24. 
175 Laurent, Muzellec & Lambkin, Mary. (2006) Corporate rebranding: destroying, transferring or creating 
brand equity? 803-824. 
176 Davis, More than a name, 33. 
177 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
178 Davis, More than a name, 33. 
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”Namnet är en sammandragning av Nordic Ideas” 

 
I vår teori nämner vi ett antal fallgropar och Nordea hade ett tag som förslag att bilda namn 
utifrån en av de fallgropar vi nämnt, nämligen att anta ett fusionsnamn179. Dock blev förslaget 
aldrig aktuellt utan det avslogs ganska tidigt vilket vi anser klokt då fusionsnamn ofta 
resulterar i ytterligare namnbyte.  
 
Vi har i vår teori nämnt om fyra element som Balmer180 anser ett namn innehåller, nämligen 
”culture”, ”intricate”, ”tangible” och ”etheral”. Först och främst då det gäller ”culture” var 
detta ingenting som Nordbanken ville bevara, de ansåg att deras dåvarande namn inte var 
tillräckligt starkt, vår respondent anser att namnet inte var positivt laddat. Banken ville ha en 
helt ny start och ansåg därför det inte centralt att bevara kulturarvet genom det gamla namnet. 
Vi tyder detta som att banken istället har satsat på att bygga upp en gemensam kultur med de 
bankerna de sammanslagit sig med. Det andra elementet är ”intricate” vilket dels handlar om 
att göra namnet kommersiellt användbart. Detta anser vi att de har gjort genom att det nya 
namnet dels visar på dess nordiska ursprung och att det är enkelt att uttala. Det tredje 
elementet handlar om hur pass gripbart, ”tangible”, ett företagsnamn är. Att använda sig av 
samma namn för alla verksameter och oavsett i vilket land det bedrivs anser vi göra namnet 
gripbart. Med detta menar vi att kopplingarna till företaget och dess verksamhet genom 
namnet blir mer tydligt. Avslutningsvis handlar det fjärde elementet, ”ethereal”, om hur 
förändringen har anpassats till dem som berörs av den. Nordbanken valde att genomföra 
namnbytet successivt, detta anser vi gjordes för att inte skrämma bort sina existerande kunder 
men samtidigt välkomna nya. 
 
Nedan följer en förenkling av den ovan gjorda analysen av elementen i Nordeas namn: 
 

• Culture – Inget bevarades � Nordbanken ville ha en nystart 
• Intricate – Namnet Nordea � Enkelt, står för Nordiska idéer 
• Tangible – Omfattningen � Ett enda namn för hela verksamheten, en enda logga 
• Ethereal – Implementeringsstrategin � Namnbytet genomfördes successivt för att 

minska förvirring 
 
5.2.3 Beslutsprocessen 
 
Eftersom det var fyra befintliga bolag som skulle gå samman och bilda ett enda nytt bolag, 
var det många olika viljor och många olika kulturer som skulle tas hänsyn till. Det var en 
långdragen process. Först kom de till insikt om att de ville ha ett gemensamt namn, och det 
var alla var överens om. Arbetet med att komma överens om det nya namnet tog betydligt 
längre tid.  
 
Idéer kom internt ifrån och de anlitade även externa experter till hjälp. En teori varnar 
visserligen för att anlita extern hjälp men vi anser oss inte hålla med den teorin utan menar att 
det kan vara bra att få hjälp utifrån181. Vi är eniga med teorin om att konsulter och andra 
externa rådgivare har en viktig roll men att kärnan givetvis måste utgöras av medarbetare från 
företaget182. Hundratals förslag arbetades igenom.  Det gjordes tester i de olika länderna på 
                                                 
179 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
180 Anne, Daffey & Russell Abratt. Corporate branding in a banking environment, 88. 
181 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 20. 
182 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
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kunder för att testa att namnet fungerade bra. Det var en omständlig process med många 
viljor. Man valde dock att inte låta medarbetare vara med och reflektera under processen. De 
ansåg att om ytterligare 40 000 personer skulle tillåtas vara med i beslutet så skulle det vara 
omöjligt att komma fram till något. Det räckte gott och väl med hela ledningen Varje bolag 
hade representanter, människor med olika viljor från olika länder och med olika kulturer. Vi 
skriver om en öppen besluts process som vi är starkt för, men vi kan förstå att Nordea inte 
hade möjlighet att låta över 40 000 personer reflektera innan beslutet skulle tas183.  
 
Nordea valde att inte byta namn över en natt utan det fick ske successivt. Av de strategier vi 
skrivit om stämmer ”phase-in/phase-out” strategin in på Nordea, det vill säga att det gamla 
namnet finns med i en övergångsperiod för att senare helt uteslutas184. Respondenten jämför 
Nordeas rebrandingkampanj med den kampanj Telenor nyligt har genomfört och menar på att 
det var en liknande kampanj Nordea förde. Nordea använde sig liksom Telenor av TV- 
reklamer, affischer och arbetade med temat ”nordic ideas” för att väl fästa namnet. Det lades 
ned enorma resurser. Bolaget hade 12 miljoner kunder som de var rädda om och det var 
således stora risker och mycket pengar på spel.  
 
Processen innan allt slutligen var färdigt tog tid. Att hitta sina platser i ett nystartat företag tar 
tid. Alla var tvungna att hitta sina roller i det nya Nordea och det gick inte heller över en natt. 
Det tog ungefär fyra år innan hela processen var i mål. Respondenten menar att orsaken till 
detta är att det inte går att glömma kunderna under tiden en process pågår utan man måste 
sköta företaget löpande.  
 
”Det är orealistiskt att sätta all tid till att strukturera om allt internt” 
 
Då namnbytesprocessen var klar var dock alla nöjda. Vår respondent tror att detta till stor 
sannolikhet beror på att det nysammansatta företaget valde att byta till ett helt nytt namn, 
vilket vi nämner i vår teori som den bästa lösningen185. Att använda något av de befintliga 
namnen hade inte gått anser respondenten och det är inte heller något som rekommenderas. 
 
Beslutsprocess: 
 
Sammanslagning � Varumärkesstrategi � Vilket namn skall antas? 
 
Nordeas beslutsprocess: 
 
Nordbanken, Merita, Unibank och K-bank � Behålla ett etablerat/ Skapa ett nytt � Nordea 
 
 
5.2.4 Tidigare erfarenheter 
 
Att ta hjälp från tidigare beslut som ett företag fattat kan medföra att man undviker vissa 
fallgropar och kan rätta sig efter tidigare lärdomar186. Nordea menar dock att det kan vara 
enklare att se tillbaka på erfarenheter och ta hjälp av dessa om det är ett enda företag som 
genomgår en förändring. Eftersom det var fyra olika bolag så blev de erfarenheter alla hade, 
en kulturfråga. Finnarna har en tendens att göra på ett sätt eftersom de har sina erfarenheter, 

                                                 
183 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 73. 
184 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
185 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
186 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
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svenskarna gör på ett sätt och likaså även danskarna och norrmännen. Att använda 
erfarenheter på ett konstruktivt sätt utan att göra det till en landsfråga var enligt vår 
respondent väldigt svårt eftersom det fanns kulturskillnader. Det blev således svårt för Nordea 
att studera och ta hjälp av tidigare erfarenheter.  
 
Vi nämner att konsulter och externa rådgivare kan ha en viktig roll i en förändring187 och 
Nordea har som denna teori rekommenderar tagit hjälp utifrån.  
 
5.2.5 Logotyp 
 
Förändringen som Nordbanken genomgick har resulterat i stora omställningar. Förutom de 
organisatoriska förändringarna och själva namnbytet så har även deras logotyp förändrats. Att 
logotypen ändrats är givet då namnet och allt annat även har förändrats. Färgen blått som 
Nordbanken hade innan sammanslagningen är dock kvar som Nordeas kännetecken, vilket vi 
anser kan vara positivt188. Vi anser detta trots att vår respondent berättar att de inte ville bli 
förknippade med det gångna, då den blåa färgen skapar en kännedom som gör att de inte 
upplever förändringen som ”för stor”. Trots att respondenten menar att de inte vill kopplas 
samman med Nordbanken anser vi att det faktum att den blåa färgen är kvar kan ha medfört 
att de minskad risken att tappa kunder.  
 
5.2.6 SWOT  
 
Det är viktigt att tänka igenom alla de omständigheter som kan komma ha betydelse till följd 
av en förändring och SWOT-analysen är då till god hjälp då den analyserar många faktorer189. 
Vår respondent anser att det största hotet ett företag har då de byter namn är att de överger ett 
gammalt och inarbetat varunamn. Det finns en marknad och det finns kunder, det finns ett 
namn och ett varumärke som i princip slängs bort för att skapa något nytt. I teorin nämner vi 
att det är viktigt att väl tänka igenom varför man skall genomföra ett namnbyte eftersom 
missar kan bli kostsamma190. För att försöka undvika eventuella komplikationerna av detta 
var Nordea försiktig med övergångsperioden och under en sex månaders period använde man 
både de gamla namnen och det nya namnet parallellt.  
 
En stor möjlighet som Nordbanken såg med namnbytet var att helt enkelt få en nystart. 
Nordbanken var enligt vår respondent inget ”supervarumärke” på något sätt och det var inte 
positivt laddat. Sammanslagningen sågs därför som en chans till något nytt. I vår teori nämner 
vi att det är viktigt att genomföra ett namnbyte av rätt orsak. En orsak är om ett företag 
förknippas med något ”gammalt och tråkigt”, det vill säga om namnet inte är positivt laddat. 
Ett nytt namn kan då vara ett sätt att få en ny start med en ny och fräsch image191. I före detta 
Nordbankens fall var det riktigt att genomföra detta namnbyte. Hela iden med Nordea var att 
byta spelplan. Istället för att fyra banker skulle vara två på sina marknader skulle det bildas en 
stark bank som skulle vara ledande i norden. Vår respondent menar att ”det är bättre att vara 
ledande i norden än att vara tvåa eller trea på sina respektive länders marknad”. Nordea är 
idag en stor bank, slår man ihop Swedbank och SEB så kommer man nästan upp i Nordeas 
storlek och detta anser vi vara Nordeas styrka. Detta hade Nordbanken inte kunnat uppnå 
ensam på något annat sätt, vilket givetvis var Nordbankens stora möjlighet med förändringen.  

                                                 
187 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
188 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
189 Davis, Melissa. More than a name, 40. 
190 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
191 Consignia plays the re-branding game – and loses, 29. 
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Namnet Nordea känns för oss väldigt nordiskt och enligt respondenten var det även tanken 
bakom det. Företaget ville att det skulle låta modernt och nordiskt. Dock ligger det nya 
namnet Nordea inte långt ifrån det gamla namnet Nordbanken och detta kan ha vara en 
svaghet med namnbytet till Nordea. Ett namn är enligt vår teori ett effektivt verktyg192. Det 
hjälper till att förmedla företagets identitet193 vilket Nordea i och för sig gör men det är enligt 
respondenten olyckligt att det ligger så nära Nordbanken. Detta eftersom man ville förmedla 
att hela företaget blir nytt, inte att det enbart är ett namnbyte. Budskapet som ville framföras 
var att det bildades en helt ny bank och inte att det var i rebrandingsyfte som Nordbanken 
bytte namn, vilket man lätt kan tro. Detta gäller inte de övriga bankerna. Det kan vara lättare 
att förstå att Merita, Unibank och K-bank har blivit en helt ny bank i och med att namnen 
förändrades till något helt nytt. Respondenten menar att ”folk blandar ihop Nordbanken med 
Nordea, men man blandar inte ihop Unibank med Nordea”.  
 
Själva namnbytet är för Nordea egentligen bara toppen på ett jätteisberg. Problematiken med 
det var egentligen bara att komma överens om ett nytt namn. Det svåra med att bilda det 
gemensamma bolaget som sträcker sig i fyra länder har varit att skapa gemensamma processer 
som gör att bolaget fungerar i alla länder. Tidigare fanns fyra arbetssätt, idag har de ett. Detta 
kan anses ha setts som ett hot, att inte lyckas organisera det hela. Dock är Nordea idag ett 
mycket väl fungerande företag med fungerande rutiner och en styrka företaget såg var att 
kunna effektivisera arbeten. Genom bildningen av Nordea har bankerna har kunnat 
effektivisera stora delar av organisationen. Nordeas reklam ser till exempel likadan ut i alla 
länderna och arbetet görs en gång på ett ställe, vilket är en enorm styrka. 
 
Styrkor � En stor bank 
 
Svagheter � Nordea och Nordbanken kan blandas ihop 
 
Möjligheter � Nystart  
 
Hot � Slänger bort ett väletablerat varumärke 
 
 
5.2.7 Andra förändringar 
 
Teorin säger att förmedla en större förändring kan underlättas med ett nytt namn då detta 
tyder på någon form av förnyelse194. Vi anser att före detta Nordbanken tagit till vara på 
denna teori. I och med namnbytet och sammanslagningen förändrades mycket för före detta 
Nordbanken. Vår teori säger att beslut som tas inom ett område i sin tur påverkar andra 
områden och att kunskapen om sådana samband ofta är begränsad195. Nordbanken inriktade 
sig på en ”vi-känsla” som var typiskt svensk och de ville förmedla mycket omhändertagande. 
Nordea ska vara mera individanpassad. Nordea går efter en positioneringsmodell som arbetar 
med hur introvert och extrovert ett företag är. Hur mycket de jobbar med individen och hur 
mycket de jobbar med gruppen som förebild. Nordea vill positionera sig mer åt det 
individuella och extroverta håller. Det ska inte längre vara så mycket ”vi” och 

                                                 
192 Rooney, J.A. Branding- a trend for today and tomorrow.(Journal of Product and Brand Management, Vol. 4, 
Nr. 4, 1995), 48-55. 
193 Davis, More than a name, 218. 
194 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 5. 
195 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20-21. 
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omhändertagande längre, utan mera individen. De danska och finska bankerna låg redan 
under den positionering som Nordea ville åstadkomma. En anledning till att man valde bort 
den svenska ”vi-känslan” och gick över på danska och finska ”individen” istället, kan ha att 
göra med att danska och finska marknaderna var starkare än vad den svenska marknaden var 
just vid tidpunkten för alla beslut.  
 
Hela organisationen förändrades i och med sammanslagningen och namnbytet och enligt en 
teori vi tagit del av görs vissa förändringar i syftet att det skall påverka andra områden196, 
vilket vi anser att före detta Nordbanken hade som syfte. Företaget fick en nordisk 
ledningsgrupp med parter från de olika länderna. Företaget har inte landschefer utan 
affärsområdeschefer, vilket medför att de har medarbetare som sitter i fyra olika länder. Det 
talas om multinationella företag och där hör verkligen Nordea in. Nordea har flera länder som 
hemland och ingen kan svara på vilket land Nordea kommer ifrån. Företaget har inte en enda 
nation att falla tillbaka på utan det är ett nordiskt företag. 
 
5.2.8 Tillämpningsmodell 
 
För att förtydliga kopplingarna mellan teori och empiri för Ni som läsare har vi här valt att 
använda vår tidigare presenterade tillämpningsmodell på Nordea.  
 

                                                 
196 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 5. 
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Beslutsprocessen 
Nordbanken, Merita, 
Unibank och K-bank � 
Behålla ett etablerat/ 
skapa ett nytt � Nordea 
 

Drivkrafter 
De fyra nordiska bankerna 

som valde att bilda ett 
gemensamt bolag 

Hur idén väckts 
Symbolisera att det är en 

enad Nordisk bank 
 

Beslutsfattarna 
- Representanter från 
varje ursprungligt 
bolag 
- Extern hjälp på de   
områden där det 
ansetts nödvändigt 
Andra som deltagit 
i processen 
- Kundtester i de 
olika länderna 
- Medarbetare fick 
inget att säga till om 

Resurser 
Arbetskraft 
omfattande 
Tid lång process 
Pengar kostade 
stora summor att 
genomföra 

Tidigare beslut 
Kulturella skillnader 
satte stopp 

Styrkor 
En stor bank 
Möjligheter 
En nystart 

Svagheter 
Nordea kan blandas 
ihop med 
Nordbanken 
Hot 
Slänger bort ett 
väletablerat namn 
 

Implementering av det fattade beslutet 
 
Gradvis införa/ avveckla 
 
Valde att leva med två namn i en 
övergångsperiod 

 

Bryta med det 
förflutna 
Nytt namn med 
positivladdning 

Fusion/ 
Sammanslagning 
Nordbanken, 
Merita, Unibank, 
K-bank 

Ny image, ny position 
Inta en ny spelplan 

CITE 
Kultur Inget 
bevarades 
Förmedling 
Namnet; Nordiska 
idéer 
Gripbarhet Ett 
namn, en logotyp 
Känslor 
Implementeringen 
 

Övriga förändringar 
Logotyp; 
En gemensam ny 
logotyp 
Organisatoriska; 
nordisk ledningsgrupp 

Fallgropar 
Betydelsen 
Fusionsnamn 
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Utifrån den ovan presenterade modellen vill vi förtydliga att vi anser att drivkrafterna är att 
Nordbanken ville bryta med det förflutna samtidigt som de genomgår en fusion, en ytterligare 
drivkraft är att de nu gemensamt kan kliva in på en ny spelplan. Drivkrafterna leder oss ett 
steg ner i modellen, hur idén till namnet väckt, vilket den gjort genom att namnet skall 
symbolisera att företaget är en gemensam nordisk bank. Styrkan med namnet är den 
effektivisering som det innebär, svagheten i sin tur är att Nordea kan lätt förknippas med det 
gamla namnet Nordbanken. Möjligheten är den ny start som namnbytet ger, men på samma 
sätt föreligger det en hotbild genom att de slänger bort ett väletablerat namn. 
 
Det tredje steget i vår tillämpningsmodell är själva beslutsprocessen hur företagen genom 
sammanslagningen kom fram till att de skulle anta ett gemensamt namn och att det skulle bli 
Nordea. Fallgroparna anser vi vara det gamla namnets betydelse samt att det i ett tidigt 
stadium förekom en fundering på ett fusionsnamn. Tidigare erfarenheter har det inte kunnats 
dra nytta ifrån, då kulturella skillnader stått i vägen. Resurser i form av arbetskraft, tid och 
pengar har alla varit stora. I det beslutfattande organet har alla ursprungliga företag haft 
representanter och extern hjälp har anlitas i frågor där den egna kunskapen inom bolaget inte 
räckt till. Kundtester har genomförts i de länder som berörts av namnbytet, således har 
kunderna getts en möjlighet att säga sitt. Den öppna beslutsprocessen var inte allt för stor, 
företaget har många medarbetare och ansåg således inte det möjligt att låta dem komma till 
tals i någon större utsträckning. Inget bevarades vad gäller kulturen, ville starta om som på ett 
oskrivet blad, förmedlingen gjorde de genom sitt namn och dess innebörd, nordiska idéer. 
Gripbarheten anser vi ligger i att det är samma namn och logotyp i alla länder, vilket 
samtidigt gör företaget mer enat. Känslorna för namnet hanterades genom deras 
implementeringsstrategi. Det sista steget handlar om just implementeringsstrategin, där de 
valde att gradvis införa det nya namnet parallellt som de gradvis avvecklade det gamla 
namnet. Sista pusselbiten handlar om de övriga förändringarna som genomförts, vilka var 
omfattande, från logotypen till de organisatoriska. 
 
5.3 Telenor 
 
I april 2006 presenterade Telenor, före detta Vodafone, en ny visuell identitet och en ny 
position på den svenska marknaden. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag och 
är idag en internationell aktör med verksamhet i 12 länder och har funnits i mer än 150 år.197 
 
Vi intervjuade en representant för Telenor som var väl insatt i företagets namnbyte, nämligen 
marknadsdirektör Anders Jensen. Jensen hade all den kunskap som vi efterfrågade. 
 
5.3.1 Drivkrafterna 
 
Enligt vår respondent var drivkrafterna till namnbytet både praktiska och strategiska. Det var 
framför allt en väldigt tydlig faktor till varför Vodafone Sverige bytte namn. Bakgrunden är 
att Vodafone Sverige blev uppköpta av Telenor. Idén till att byta namn kom alltså inte bara 
som en klar blixt från himmelen. I och med uppköpet beslutade Vodafone att varumärket inte 
skulle få finnas kvar i Sverige. Detta innebar att Vodafone Sverige hade nio månader på sig 
att besluta om ett nytt namn. Det kom således att genomföras en mängd olika undersökningar 
som slutligen resulterade i Telenor. Som vi nämner i vår teori uppstår beslutssituationer ur 
flera olika omständigheter och att fatta beslut kan vara svårt198. Detta är ännu en omständighet 

                                                 
197 http://www.telenor.se om Telenor/verksamheten. 2007-01-02. 13:47. 
198 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20. 
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till ett beslut, att uppköpet tvingade företaget att byta namn. Dock anser vi inte detta beslut, 
att byta namn, var särskilt svårt eftersom Vodafone Sverige inte hade något val då det var 
Vodafones beslut att varumärket inte skulle få finnas kvar i Sverige.  
 
Det fungerar så att ju mer människor vet om ett företag ju positivare blir de till det och därför 
krävs det en medvetenhet inom företaget om vad företaget är och vad de vill vara199. Tidigare 
Vodafone Sverige var inte nöjd med sin position. I och med uppköpet och namnbytet såg de 
sin chans att förstärka sin position och som teorierna säger så kan rebranding hjälpa till att 
skapa en differentierad position i exempelvis aktieägare och konkurrenters ögon200. .  
 
Drivkrafterna: 
 

• Uppköpet 
• Tvingades byta 
• Förstärka sin position  

 
5.3.2 Varför just Telenor 
 
Då ett företag blir uppköpt ligger den nya ägarens namn självklart nära till hands. Vodafone 
Sverige gjorde dock omfattande undersökningar för att se vilka typer av andra namn och vilka 
alternativ som var aktuellt. En mängd olika namn testades på kunderna för att se vad det var 
för typ av olika associationer till namnen och vilka typ av preferenser som eventuellt fanns. 
Det kom utifrån dessa tester att visa sig att Telenor fungerade bäst. Det gjordes ytterligare en 
omfattande undersökning för att säkerställa att det inte fanns några som helst negativa 
laddningar eller barriärer som skulle kunna utgöra ett hot mot namnet Telenor. I vår teori 
nämner vi att undersökningar kring namnet bör utföras noggrant201 och att det är centralt att 
låta intressenter reflektera kring alternativet, för att få det bästa resultatet202. Telenor har varit 
medvetna om detta och gjort noggranna undersökningar om namnet. Då ett företag genomför 
förändringar bör de som blir påverkade av det uppmärksammas och kanske till och med låtas 
vara delaktiga203. Respondenten berättar att medarbetarna i viss utsträckning har varit med i 
beslutsprocessen. Vi anser att namnet Telenor väl förklarar vad företaget är. ”Tele” indikerar 
på telefoni och ”nor” syftar på dess norska ursprung. 
 
Telenor testade även deras gamla namn Europolitan, vilket är en av teorierna, ”retrobranding” 

204, men det alternativet blev ganska snabbt bortvalt. Som vi nämner i teorin kan det 
ifrågasättas om det är en klok idé att ta tillbaka ett gammalt namn om beslutet en gång väl 
tagits att byta ut det. Vi anser därför att Telenors beslut att inte återta det gamla namnet var 
klokt. 
 
Vår respondent förklarar beslutet till valet av namn: 
  

”Telenor var helt enkelt bäst!” 

                                                 
199 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering,14-
15. 
200 Laurent, Muzellec & Lambkin, Mary. Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand 
equity?, 803-824. 
201 Consignia plays the re-branding game – and loses, 28. 
202 Consignia plays the re-branding game-and loses, 28-31. 
203 Consignia plays the re-branding game-and loses, 28-31. 
204 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
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Vi nämner i vår teori ”CITE” 205, fyra element som ett namn inrymmer. Vi har här analyserat 
dessa element för Telenor. Först och främst anser vi att kulturarvet som Vodafone skapat gick 
förlorat till viss del genom namnbytet men att de samtidigt istället fått tagit del av den nya 
ägarens, Telenors, kulturarv. När det gäller det andra elementet, ”intricate”, vilket handlar om 
hur väl ett namn fungerar, så valde Vodafone Sverige ett redan existerande namn vilket vi 
anser vara ett klokt val samtidigt som de på köpet både vinner kultur och de kommer även att 
bidra till det tredje elementet som handlar om ett namns gripbarhet. Vår respondent förklarade 
detta med att kunder idag inte bara vet vem de är utan även vad de är. Detta anser vi som 
författare till stor del beror på att de har blivit tydligare i sitt positionstagande, vilket kan vara 
ett syfte med namnbyte206. De har tillsammans med Telenor även breddat sin verksamhet och 
kompetens. Det sista elementet, ”etheral”, handlar om hur företaget har valt att hantera 
namnbytet till sina kunder, det vill säga val av implementeringsstrategi. Telenor valde att 
genomföra namnbytet så snabbt som de ansåg vara möjligt, vilket vi anser kan bidra till att 
kunder blir förvirrade. Vidare anser vi dock att Telenor genom sina enorma reklamkampanjer 
har gjort allt de kan för att motverka detta.  
 
Nedan följer en sammanfattning av den ovan genomförda analysen av elementen i Telenors 
namn: 
 

• Culture – Använder sig av köparens namn � Ärver Telenors kultur 
• Intricate – Namnet Telenor � Namnet var redan ett existerade fungerande namn 
• Tangible – Gripbarheten � Folk vet idag vem Telenor är och vad Telenor är 
• Ethereal – Implementeringsstrategin � Namnbytet genomfördes så snabbt som 

möjligt 
 
5.3.3 Beslutsprocessen 
 
Själva beslutsprocessen var egentligen inte speciellt tidsmässigt forcerad och engagerad. 
Telenor hade väldigt kort om tid på sig och var därför tvungna att vara effektiva, 
beslutskraftiga och beslutsmässiga. Enligt teorin så handlar att fatta beslut om att välja mellan 
olika alternativ givet begränsade resurser som till exempel tid207. Hela januari och delvis i 
februari 2006 arbetades det med marknadsundersökningarna vilket möjliggjorde att i slutet på 
februari kunde beslutet om det nya varumärket Telenor tas. Den 20 april kom hela kampanjen 
att lanseras och vid den tidpunkten var all marknadsföring och dylikt avklarat. Projektet var 
gigantiskt stort men genomfördes totalt på mindre än fyra månader, själva beslutsprocessen 
varade i en och en halv månad. Vi har beskrivit sex olika strategier208 vid implementering av 
ett nytt namn och vi anser att ”sudden eradiction strategy” stämmer väl överens med Telenor. 
Denna strategi bygger på att över en natt lämna det gamla namnet och gå över till det nya209. 
Vår respondent beskriver den strategi de använde vid införandet som ”så snabbt som möjligt”, 
utan att det fick ske på bekostnad av kvaliteten på kampanjerna. ”Så snabbt som möjligt” 
anser vi ligger närmast ”över en natt” strategin.  Vidare var dock Telenor noga med att inte gå 
ut på svenska marknaden förrän de hade ett entydigt budskap. Detta för att undvika eventuell 
förvirring som i sådana fall skulle ha kunnat uppstå hos konsumenten. 

                                                 
205 Anne, Daffey & Russell Abratt. Corporate branding in a banking environment, 88. 
206 Laurent, Muzellec & Lambkin, Mary. Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand 
equity?, 803-824. 
207 Richard, Wahlund, Att fatta beslut under osäkerhet och risk, 15. 
208 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
209 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
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Vår respondent anser att en del av deras framgång i namnbytet ligger i att de just hade ont om 
tid och så var tvungna att vara rationella, vilket teori stärker210. Det var på grund av detta 
nödvändigt för Vodafone att arbeta effektivt. Om man ställer det i relation till vad det hade 
kostat dem att vara långsam så har Vodafone sparat in en enorm summa pengar. 
Verksamheten var givetvis igång även under processen under ett varumärke som de med all 
säkerhet visste att de inte skulle behålla. Men under en process kan man inte stanna av 
verksamheten, utan man måste naturligtvis ändå fortsätta marknadsföra sig och vara aktiva för 
att inte tappa tryck i marknaden. Detta medför att för varje dag som gick så var Vodafone 
tvungna att investera i ett varumärke som de inte hade för avsikt att behålla. Så på samma sätt 
sparade de pengar för varje dag som de kunde effektivisera arbetet. 
 
Beslutet om namnbytet har enbart påverkat Telenor positivt menar vår respondent. 
Respondenten anser som vi och teorin att alla företag i förändringar, exempelvis företag som 
blir uppköpta, mår bra av kraftig beslutsförmåga.211. Vodafone kunde på kort tid vara 
effektiva och fattade snabba tunga beslut i den svenska verksamheten och engagerade hela 
företaget. Alla inom företaget var delaktig och hade därigenom möjlighet att bidra med sina 
åsikter och funderingar. Detta stämmer överens med Östbloms teori om en öppen 
beslutsprocess där alla berörda ska vara med och reflektera vid beslut212. Telenors 
beslutsprocessen styrdes samtidigt väldigt hårt från en 
kommunikationsavdelnings/ledningsperspektiv, detta då de som tidigare nämnts hade relativt 
ont om tid på sig att fatta beslutet och implementera det. Eftersom beslutet berörde alla i 
företaget, var således alla engagerade alltifrån att rensa sitt skrivbord till att hänga upp skyltar 
och fixa broschyrer. Alla berördes på olika sätt och det skapar en kollektiv kraft i företaget, 
vilket är positivt. Vi nämner i teorin om så kallade identitetsbärare vilka i huvudsak är 
medarbetarna eftersom de genom att vara ansiktet utåt påverkar företagets identitet213. Vi 
anser att Telenor varit medvetna om detta och att det är en anledning till att Telenor lyckats så 
bra att förmedla sin nya position. Telenor ser sammanfattningsvis hela förändringen som 
väldigt nyttigt för företaget då det har resulterat i en total genomgång av företaget.  
 
Beslutsprocess: 
 
Uppköp � Varumärkesstrategi � Vilket namn skall antas? 
 
Telenors beslutsprocess: 
 
Telenor köper Vodafone Sverige � Namnet måste bytas ut inom viss tid � Telenor 
 
5.3.4 Tidigare erfarenheter 
 
Stora förändringar, som rebranding, är inte någonting som Telenor ofta har hanterat. Telenor 
har dock en erfarenhet som de har kunnat studera och ta hjälp utav, nämligen då Vodafone 
fick sitt namn, med andra ord då Europolitan blev Vodafone. Detta gjordes för att se saker 
som var mer eller mindre bra och på så vis lära de sig av det. Vi nämner i vår teori att företag 
bör studera andras misstag och lyckanden för att åstadkomma bästa möjliga resultat vilket 

                                                 
210 Richard, Wahlund, Att fatta beslut under osäkerhet och risk, 15. 
211 Richard, Wahlund, Att fatta beslut under osäkerhet och risk, 15. 
212 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 74. 
213 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering, 19. 
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enklast göras genom att ta hjälp av konsulter och externa rådgivare214, och det har Telenor 
försökt göra. Dock påpekade vår respondent att det beslutsfattande de gjort nu med Telenor är 
helt unikt.  
 
Telenors erfarenheter om sin mer eller mindre tidigare misslyckade positionering har också 
medfört att de har lyckats med det idag. Respondenten menar som tidigare nämnt att alla idag 
vet vem Telenor är och vad Telenor är.  
 
Att studera tidigare erfarenheter innebär alltså inte enbart att se tillbaka på sin egen historia 
utan att även se på andras erfarenheter och då som nämnt ta hjälp av externa experter215. 
Telenor anlitade extern hjälp till att genomföra kundattitydsundersökningar. Företaget 
designade själva kriterierna för frågorna men den externa hjälpen möjliggjorde det praktiska 
genomförandet. Efter de externa konsulterna genomfört dessa undersökningar genomfördes 
en analys av dem. Detta gjordes tillsammans med externa konsulter och medarbetare från 
Vodafone och resulterade i ett underlag på undersökningen. Därefter genomförde Vodafone 
en egen analys för att hjälpa dem att fatta det bästa tänkbara beslutet.  Ungefär 80 procent av 
beslutsprocessen har bestått av internt arbete och detta anser vår respondent nästan vara ett 
måste då ett företag står inför ett beslut inom den tidsram som de gjorde. Den teori vi tidigare 
presenterat angående extern hjälp förtydligar detta, att extern hjälp kan vara väl till hands när 
företaget inte besitter tillräckligt med kunskap eller resurser, så som tid i Vodafones fall, och 
självklart viss kunskap216. Samtidigt är det centralt att företaget, som känner sig själv allra 
bäst, också har kontroll på situationen. Detta anser vi att Vodafone har haft då de inte blint 
litat på den externa hjälpen utan de har tagit det slutgiltiga beslutet själva utifrån en sin egen 
analys. En fallgrop vi nämnt är nämligen att inte förlita sig för mycket på extern hjälp217, dock 
är vi inte eniga med den teorin utan vi anser att det i Telenors fall enbart varit positivt med 
extern hjälp.  
 
5.3.5 Logotyp 
 
Som vi nämner i vår teori så kommer ett företag till ett skede då de måste bestämma om 
symboler, ska de ha kvar eller byta ut den gamla helt, eller kanske delvis förnya den218. Vi vill 
förtydliga att Telenor som nämnt har gått från rött till blått, och att det inte har någon som 
helst politisk bakgrund, vilket associationer kan göras till. När beslutet väl var taget om att 
använda sig av slogan, ”allt rött blir blått”, så reflekterade de inte överhuvudtaget över att det 
var valår, i alla fall inte förrän de kommit en bit in i processen. De anade då att det kunde 
komma att bli kopplingar men givetvis är beslutet helt opolitiskt. Dock visade det sig 
lyckosamt eftersom valet resulterade i det resultat som det gjorde, vilket har medfört en massa 
roliga associationer. Färger kan enligt vår teori användas som en lyftning för namnet. Vi vill 
dock påpeka i enlighet med våra teorier att fel färg för ett varumärke kan vara riskfyllt219 och 
att färgvalet kanske hade kunnat påverka dem på ett annat sätt om det politiska valet inte fick 
det resultat det fick.  
 
 
 

                                                 
214 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
215 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
216 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
217 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 20. 
218 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
219 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
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5.3.6 SWOT 
 
Vi har nämnt att företag kan använda sig av en SWOT-analys då beslut skall fattas och 
förändringar genomföras220. SWOT-analysen innefattar styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot och vi anser att Telenor har försökt att täcka upp alla dessa faktorer och analyserat dem. 

Den absolut största risken med att byta namn är enligt vår respondent att kännedomen kring 
varumärkets som byggts upp, genom namnbytet riskerar att bli bortkastat. Enligt teorin kan 
företag känna sig osäkra på vad de värderar högst, tryggheten de har eller en eventuell positiv 
förändring221. Vodafone var ett välkänt namn och hade en kundstock som var väldigt stor, 
vilket var avgörande för deras affärer. Vodafone hade 1,7 miljoner kunder. Ifall det finns allt 
för mycket preferenser till det gamla varumärket så skapar man en risk att kunderna kan 
komma att lämna företaget då de känner lojalitet med det gamla namnet och inte känner sig 
identifierad med det nya menar respondenten. Detta stämmer även väl överens med den teori 
vi tagit del av, som säger att en av de vanligaste fallgroparna med namnbyten är att det gamla 
namnet har viktig betydelse222. Hela huvudsyftet med rebrandingkampanjen och där de såg 
den största risken, var således att se till att kunderna inte skulle lämna dem. Målet med 
rebrandingen var således att trygga deras befintliga kunder och informera hela Sverige att nu 
har Vodafone blivit Telenor. Rebrandingkampanjen som helhet kostade naturligtvis en del 
pengar, men vår respondent påpekar här att väl investerade pengar minskar riskerna för att 
denna fallgrop skall uppstå i allt för stor utsträckning, det vill säga att kunderna skulle lämna 
dem. Eftersom beslutsprocessen, att anta ett nytt namn, var en väldigt komprimerad och 
effektiv process, kom Vodafone relativt billigt undan, summan blev inte så ohyggligt stor som 
den skulle ha kunnat bli, om de hade haft mer tid på sig. 
 
Vi har ovan nämnt hot. Vodafone såg många möjligheter med namnbytet. Den största 
möjligheten fanns i historiken. Vodafone var som varumärke väldigt välkänt men det var inte 
speciellt väletablerat positionsmässigt. Över 80 procent av svenska befolkningen visste vad 
Vodafone var men inte vem Vodafone var. Namnet är viktigt eftersom det påverkar hur 
företaget bakom namnet uppfattas223. I och med chansen att skapa ett nytt och fräscht 
varumärke kunde de börja om från noll. Med sina lärdomar och erfarenheter i bagaget hade de 
möjlighet att arbeta hårt med att skapa en kännedom och arbeta med en väldigt tydlig 
position, vilket är i full gång nu. Vi nämner i vår teori att det är en bra idé att se tillbaka på 
andras misstag och lyckanden för att kunna åstadkomma bästa möjliga resultat224.  
 
Telenor har på väldigt kort tid arbetat upp en kännedom under deras första år som Telenor, 
och det är en enorm styrka att kunna göra det. Alla vet idag vem Telenor är och vad Telenor 
är. De har på kort tid lyckats arbeta med att fylla varumärket med ett värde som är unikt på 
den svenska marknaden, och på allvar skapat förutsättning för att frambringa avtryck i 
marknaden genom att skapa tillräckligt med tyngd i företaget. De har som teorin nämner 
genom att byta namn lyckats förmedla en ny stark position225. Deras ambition är att utmana 
Telia och ta marknadsandelar, och då krävs tillräckligt med tyngd. Idag anser vår respondent 
att Telenor ha lyckats med detta och att de således har tillräckligt med kraft. Detta var en av 
de möjligheter som Telenor såg med namnbytet. 

                                                 
220 Davis. More than a name, 40. 
221 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20. 
222 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
223 Davis, More than a name, 33. 
224 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
225 Laurent, Muzellec & Lambkin, Mary. Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand 
equity?, 803-824. 
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Vår respondent menar att förutsättningarna för ett företag att bli lönsamt är att kunderna vet 
vad de står för. På så vis såg Vodafone stora möjligheter med namnbytet eftersom det 
möjliggör att ända från start kunna skapa och visa en tydlig positionering. Namnet på ett 
företag är som vår teori säger viktigt på grund av den relation det har till världen vi lever i och 
det påverkar människor eftersom det blir en del av vardagens val och möjligheter226. 
 
Styrkor � Lärdomar och erfarenheter tas med in i det nya namnet 
 
Svagheter � Valet av implementeringsstrategi 
 
Möjligheter � Nystart och stärka sin position, skapa tyngd i företaget 
 
Hot � Kunder enbart lojala till namnet och därför mista kunder samt, lämna ett väletablerat 
varumärke 
 
5.3.7 Andra förändringar 
 
Enligt vår teori så påverkar ofta ett beslut inte bara beslutet utan även mycket mer227. I och 
med namnbytet och uppköpet för Telenor så förändrades mycket praktiskt. Butikerna ändrade 
till exempel utseende och genomgick en totalomklädning och de fick nya grafiska manualer. 
Företaget fick en ny ägare, Telenor, och företaget arbetade med att presentera den nya ägaren 
och den grafiska förflyttningen med företagen. Företrädaren för Telenor anser således att 
namnbytet var en bra övning för företaget att gå igenom. Ambitionen var dock hela tiden att 
behålla ursprungsföretagets hjärta och själ, och dna:t från den gamla Vodafone och 
Europolitan känslan. I teorin skriver vi om att beslut om förändringar kan innehålla osäkerhet 
men även att förändringar kan göras för att medvetet få andra effekter228. Telenor har gått på 
den linjen och genomfört en stor rebrandingkampanj samtidigt som de förändrat sin 
positionering. 
  
Teorin säger slutligen att ett nytt namn kan underlätta förmedlingen av en större förändring 
eftersom ett nytt namn tyder på någon form av förnyelse229. Vi anser att denna teori mycket 
väl stämmer överens med Telenor. Det nya namnet har underlättat att förmedla den position 
som Telenor numera har.  
 
5.3.8 Tillämpningsmodell 
 
För att förtydliga kopplingarna mellan teori och empiri för Er som läsare har vi här valt att 
använda vår tidigare presenterade tillämpningsmodell på Telenor.  

                                                 
226 Davis, More than a name, 33. 
227 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20-21. 
228 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20-21. 
229 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 5. 
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Beslutsprocessen 
Telenor köper Vodafone 
Sverige � Namnet måste 
bytas ut inom viss tid � 

Telenor 
 

Drivkrafter 
Praktiska; redan etablerat 
Strategiska; att bli stora 

Hur idén väckts 
Ägarens namn låg nära till 
hands och fungerade bra 

Beslutsfattarna 
- Ledningen, tagit 
besluten.  80 procent 
var internt arbete 
- Extern hjälp, 
möjliggjorde det 
praktiska 
genomförandet  
Andra som deltagit 
i processen 
- Kund-
undersökningar 
- Medarbetare, i viss 
utsträckning. 
Engagerade hela 
företaget 

Resurser 
Arbetskraft 
omfattande 
Tid nio månader 
Pengar relativ liten, 
då de var så 
effektiva 

Tidigare beslut 
Europolitan blev 
Vodafone 

Styrkor 
Antar ett redan 
väletablerat namn 
Möjligheter 
Nystart, stärka sin 
position genom att 
skapa tyngd i 
företaget 

Svagheter 
Kort tid för 
beslutsfattande och 
implementering 
Hot 
Lämna ett 
väletablerat 
varumärke 

Implementering av det fattade beslutet 
 
Plötslig utrotningsstrategi 

Så snabbt som möjligt utan att påverka 
kvalitén på kampanjerna 

Övriga förändringar 
Logotyp; 
Är ny, färgen har också 
gått från röd till blå 
Organisatoriska; 
Ny ägare, samt 
positionering 

Uppköp 
Vodafone Sverige 
blir uppköpta 
Vodafone beslutar 
således att de måste 
byta namn  

Ny image, ny position 
Vill genom namnet 
anta en ny starkare 
position 

CITE 
Kultur namnet; 
ärver uppköparens  
Förmedling 
Namnet; redan 
etablerat 
Gripbarhet Både 
vem och vad de är 
Känslor 
Implementeringen 
 

Fallgropar 
- Betydelsen 
- Extern hjälp 
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Den modell vi ovan presenterat visar på drivkrafterna som vi anser ligger till grund för 
företagets beslut att byta namn. Dessa är först och främst att Vodafone Sverige blev uppköpta 
men även att de vill anta en ny position, varför vi anser att namnvalet både var strategiskt och 
praktiskt. Idén till namnvalet var att det redan var etablerat av företagets nya ägare och att 
namnet fungerade bra. Styrkan med namnbytet anser vi vara de antar ett redan väletablerat 
namn, medan svagheten ligger i den korta tid företaget fick på sig att byta namn. Möjligheten 
är nystarten som bjuds och att skapa tyngd i företaget tillsammans med ägaren, samtidigt som 
det alltid uppstår en hotbild med att lämna ett etablerat namn. 
 
Ett steg längre ner i modellen finner vi beslutsprocessen, där vi anser att fallgroparna är 
namnets betydelse samt den externa hjälpen. Tidigare beslut har kunnat vägleda företaget 
även i detta. Resurser vad gäller arbetskraften har varit omfattande, vilket inte gäller 
tidsaspekten, då den har varit hårt åtstramad. Den tredje resursen som vi studerat, pengar, har 
inte varit alltför tilltagen den heller, detta anser respondenten bero på den snabba och 
effektiva processen. Beslutsfattarna var ledningen och 80 procent av besluten har tagits av 
företagets folk men den externa hjälp som ändå varit involverade har samtidigt möjliggjort 
detta. Kundundersökningar har genomförts, vilket vi anser har engagerat dem. Medarbetarna 
har inte fattat namnbeslutet i sig men de har varit väldigt engagerade i processen runt 
omkring. Kulturen anser vi de lämnar bakom sig men samtidigt ärver de sina nya ägares, 
förmedlingen av namnet är inte alltför komplex då namnet är etablerat på andra håll. 
Gripbarheten innebär att nu vet kunderna inte bara vem företaget är utan även vad de är. 
Känslorna anser vi att de kunnat beakta bättre genom valet av deras implementeringsstrategi, 
men då de var tvungna att snabbt byta namn var detta ingen möjlighet. Övriga förändringar 
som har skett är omfattande, ny ägare, nytt namn, ny logotyp där även färgen bytts ut. 
 
5.4 E.ON 
 
Före detta Sydkraft och Graninge blev E.ON Sverige den 16 september 2005. I och med att de 
numera är ett dotterbolag i världens största privata energikoncern har många dörrar öppnat 
sig. E.ON Sverige har drygt 5 200 medarbetare och en omsättning på  cirka 26 miljarder 
kronor.230 
 
Den företrädare vi intervjuat från E.ON är Lars-Göran Pihl. Lars-Göran Pihl arbetar som 
marknadskommunikations chef och har den kunskapen som krävdes för vår studie då han 
varit insatt i namnbytet. 
 
5.4.1 Drivkrafterna 
 
Då ett företag funderar på att byta namn är det viktigt att finna de rätta orsakerna. Vi skriver i 
våra teorier att förtagen måste bestämma varför de ska byta namn, om det verkligen är 
nödvändigt och varför det befintliga namnet inte fungerar231.  I E.ON: s fall var det inte fråga 
om att fundera igenom dessa alternativ, majoriteten av ägarna hade redan sedan en tid tillbaka 
beslutat att ett namnbyte ska ske. 
 
Nuvarande E.ON hette innan namnbytet Sydkraft. Sydkraft köpte Graninge 2004, och i 
september 2005 bytte Sydkraft namn till E.ON. Majoriteten av tidigare Sydkraft, nuvarande 
E.ON Sverige, ägs av ett tyska företag, E.ON, och de beslutade att ett namnbyte skulle ske. 
Ägarna vill ha ett multinationellt företag, som till exempel Coca Cola. Ägarnas strategi var att 
                                                 
230 http://www.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=12083 2007-01-02, 14:00. 
231 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 23. 
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bilda ett ”world wide” företag, alla bolag i koncernen skall vara lika oavsett vilket land det 
ligger i. E.ON vill växa och tillväxten kommer att ske i huvudsak genom företagsförvärv. 
Syftet är att bli det största privatägda elbolaget i världen, vilket de också lyckats med.  
 
Vår respondent anser att en ytterligare drivkraft med namnbytet var tillfället att skapa något 
nytt. Sydkraft råkade som vi kommer att nämna ut för en katastrof vilket innebar mycket 
negativ PR och som vi nämner i våra teorier så påverkar associationerna kring ett företag hur 
företaget lyckas med sin image232. 
 
Drivkrafterna: 
 

• Uppköp 
• ”World wide” företag 
• Nystart 

 
5.4.2 Varför just E.ON 
 
Att det nya namnet skulle bli just E.ON var redan bestämt. Ägarna har som syfte att alla bolag 
som de äger, exempelvis i England och tyskland slutligen skall heta E.ON. Namnet E.ON är 
inte någon förkortning på något utan det är ett grafiskt antaget namn. Vår teori säger att ett 
nytt namn skall vara minnesvärt och enkelt att uttala i alla länder där företaget bedriver sin 
verksamhet233. Vi anser att E.ON är ett namn som lyckats fästa sig och det är ett namn som är 
testat och som vi vet fungerar väl i länderna där verksamheten bedrivs. Vi anser emellertid 
inte att namnet E.ON på ett tydligt sätt förklarar vad företaget är, står för och vad det är för 
verksamhet. Dock anser företaget att E.ON: s varumärke beskriver vad företaget står för och 
hur E.ON vill uppfattas. 
 
Namn är enligt teorin tvetydiga av naturen och det finns problem då namn kan ha olika 
innebörd på olika språk234. Detta är som nämnts dock testat så detta problem anser vi att E.ON 
lyckats utesluta. 
 
Vår teori behandlar ”CITE” modellen vilket behandlar fyra element som ett namn 
inrymmer235. Den kulturella aspekten som ett namn innehåller har Sydkraft lagt bakom sig 
genom att de lagt sitt gamla namn och även dess logotyp bakom sig men genom att de antagit 
namnet E.ON anser vi att de även har antagit dess kultur. Den ”intricate” elementet av namnet 
anser vi redan från början var garanterat genom att namnet E.ON var etablerat och fungerade 
väl på markanden. Gripbarheten med namnet anser vi vara att E.ON har valt att använda sig 
utav en gemensam logotyp i alla deras verksamheter, vilket vi anser ökar företagets tydlighet 
och således dess gripbarhet. Det är lättare för kunder att känna igen företaget vilket gör 
företaget mer ”tangible”. Det sista elementet som namnet innehåller är den känslomässiga 
aspekten. Representanten för företaget anser att Sydkraft inte tillhandahöll några speciella 
känslomässiga band från sina kunder mycket tack vare den relativt nyligen orkanen Gudrun 
som bidragit med negativ publicitet. E.on anses istället vara positivt laddat. Vi i vår tur anser 
att det varit en fördel för företaget att kunna byta namn efter Gudrun och att de nu fått en ny 
start. Hade de behållit det gamla namnet anser vi att det skulle ha tagit längre tid att vinna 
tillbaka förtroendet hos sina kunder än det nu har tagit.  
                                                 
232 Dahlqvist, Ulf & Westerståhl, Peter, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 23-24. 
233 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 18. 
234 Blythe, Essentials of Marketing Communications, 135. 
235 Anne, Daffey & Russell Abratt. Corporate branding in a banking environment, 88. 
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Vi har här valt att presentera element för E.ON Sverige kortfattat: 
 

• Culture – Använder sig av majoriteten av ägarnas namn � Ärver E.ONs kultur 
• Intricate – Namnet E.ON � Namnet existerar och fungerar redan på andra marknader 
• Tangible – Byter helt ut den gamla logotypen � E.ONs internationella  
• Ethereal – Känslomässiga relationer existerar inte� E.ON positivt laddat 
 

5.4.3 Beslutsprocessen 
 
Beslutsprocessen var inte någon komplicerad process. Ägarna i tyskland har en tidsplan för att 
se då det är lämpligt att byta namn. Det är en typ av tidsschema som bestämmer då det är dags 
för de olika bolagen att byta namn. Namnbytet kom alltså inte heller för E.ON Sverige som 
någon blixt från en klar himmel utan det var något de varit medvetna om skulle ske.  
 
I vår teori nämner vi att beslutssituationer kan uppstå ur olika omständigheter236, till exempel 
att företaget har ett nytt mål i sikte och vill förändra sig. Att fatta beslut kan vara svårt och 
eftersom ingen vet vad det kommer att resultera i vilket leder till att företag kan känna sig 
osäkra på om beslutet är värt det. Värderas tryggheten ett företag redan har eller vill man ta 
risken för en eventuell positiv förändring.237 För E.ON anser vi att beslutet om namnbyte 
delvis är taget på grund av att man vill förändra sig, vilket en annan teori vi tagit del av 
stärker238. Vidare anser vi inte att teorin, om att beslutet kan vara svårt att fatta då det är svårt 
att veta vad beslutet leder till, stämmer överens med E.ON eftersom E.ON har genomfört 
namnbyten på flera av de ägda företagen vilket har visat sig lyckosamt.  
 
Det var tänkt att Sydkraft/Graninge skulle byta namn redan i början av 2005. Under denna 
tidpunkt skedde dock något oväntat, nämligen orkanen Gudrun, vilket gjorde att företaget 
valde att skjuta upp namnbytet. Företaget ville avvakta och reda ut saker och ting och på så 
vis även försöka undvika negativa reaktioner av intressenter.  
 
Dåvarande Sydkraft/Graninge beslutade att det inte var läge att genomföra ett namnbyte i 
samband med en katastrof som orkanen Gudrun innebar. Vår respondent menar att företaget 
innan de antog ett nytt namn ville reda ut allt som stormen innebar, och försäkra sig om att det 
inte fanns några negativa kopplingar till företaget. En ytterligare anledning till att namnbytet 
sköts upp var att det inte kändes moraliskt att lägga pengar på en stor och omfattande 
reklamkampanj då många kunder hamnat i kris efter stormen, då Sydkraft/Graninge hade som 
uppgift att renovera efter den. Eftersom namn spelar en stor roll för hur företaget bakom 
namnet uppfattas239 anser vi att det varit klokt av Sydkraft att försöka lämna det gamla 
namnet bakom sig så rent som mjöligt. Ett företagsnamn har dessutom en central roll i att 
skapa positiva förväntningar hos intressenter240 och vi anser att det kan ha varit till fördel för 
E.ON Sverige att de rensade upp innan de övergav namnet Sydkraft.  
 
Processen med namnbytet tog längre tid än vad som var planerat på grund av den hänsyn som 
togs till orkanen Gudrun. Totalt tog processen enligt vår respondent något mer än sex 
månader. Tanken var som nämnt att det skulle ske i början av januari 2005 men den 15 

                                                 
236 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20. 
237 Edlund & Högberg & Leonardz, Beslutsmodeller- redskap för ekonomiska argumentationer, 20. 
238 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 5. 
239 Davis, More than a name, 33. 
240 Hatch & Schultz, Bringing the corporation into corporate branding, 1. 
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januari 2006 var allting klart och då sattes skyltar över hela landet upp. Trots att den totala 
processen tog ett antal månader att genomföra så stämmer själva implementeringsprocessen 
av namnet ändå mest in på ”sudden eradiction strategy”, det vill säga över en natt, helt utan 
övergångsperiod241. E.ON Sverige bytte som nämnts skyltar helt över en natt. Teorin säger att 
denna strategin är lämplig om företaget till exempel inte presterat som förväntat eller önskvärt 
och således vill skapa en ny image242 och vi anser att den teorin delvis stämmer överens med 
E.ON Sverige på grund av orkanen Gudrun. 
 
Företaget förhandsinformerade dock tydligt om att Sydkraft snart skulle komma att byta namn 
genom en kommunikationskampanj. Denna kampanj fortsatte även efter namnbytet med 
budskapet att nu heter Sydkraft/Graninge E.on. Detta anser vi har hjälpt till att bygga upp den 
stora kännedom E.on idag har. Denna strategi som E.on Sverige använt sig av för att fånga 
uppmärksamheten liknar ”translucent warning strategy”, vilken bygger på att fånga 
uppmärksamhet både innan och efter namnbytet243. Dock riktar sig denna strategi mer på att 
till exempel låta utformningen på skyltar och logo vara densamma ett tag och bara byta ut 
namnet. Detta kräver en välplanerad marknadsföring och det kan leda till att förändringen 
sker på ett så smidigt sätt som möjligt för intressenterna244. Dock bytte Sydkraft namn och 
skyltar till E.on över en natt.  
 
Respondenten uppskattar att 90 procent av den totala processen skedde över en natt. I vår 
teori nämner vi strategin ”phase in/phase out” som den starkaste strategin. Denna strategi går 
ut på att det gamla namnet finns kvar i en övergångsperiod245. Dock anser vår respondent att 
det inte är hållbart att leva med två namn parallellt och att en sådan omfattande förändring 
som detta bör ske enligt den strategi de använde sig av, det vill säga över en natt.  Processen 
har inte kostat så mycket pengar som det skulle ha kunnat göra och företaget har lyckats 
uppnå sitt syfte, att snabbt skapa kännedom. Respondenten anser vidare att E.ON varit ett lätt 
namn att kommunicera till viss del tack vare att Sydkraft var ett känt varumärke. 
 
Beslutet om namnbytet togs som nämnt av ägarna i Tyskland. Ägarna förde givetvis en dialog 
med ledningen i Sverige för att kunna genomföra förändringen så bra som möjligt. 
Medarbetarna var inte med och reflektera över beslutet om namnbytet. Vi nämner i våra 
teorier att en öppen beslutsprocess där medarbetare får vara med och ge sin åsikt är att föredra 
246. Vi har dock förståelse för varför detta inte gick genomföra då detta var ett beslut som 
ägarna sedan länge tagit och varit en del av en tidsplan. 
 
Medarbetarna har dock varit delaktiga i det praktiska genomförandet av namnbytet. Företaget 
hade till exempel datasystem som skulle göras om, bilar som skulle stylas och brevpapper 
som skulle bytas ut, vilket medarbetarna varit med och förverkligat.  Det satsas idag mycket 
på att ha en öppenhet med medarbetarna och vi anser i enlighet med teorin att 
kommunikationsprocessen inom ett företag är viktig för hur dess identitet skall uppfattas247. 
E.ON har ett koncept där alla skall tänka lika och alla ska vara delaktiga. E.ON anser som oss 
och vår teori, att medarbetare bör engageras i förändringar. De menar att medarbetarnas 
agerande avgör hur väl E.ON Sverige lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Detta 

                                                 
241 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
242 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
243 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
244 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
245 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 21. 
246 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 74. 
247 Olins, Wally, The new guide to Identity; How to create and substain change through managing Identity, 3-9. 
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stämmer väl överens med den teori vi tagit del av som handlar om den öppna 
beslutsprocessen, att låta medarbetarnas synpunkter bli hörda, att de får veta vad de kan vänta 
sig och får möjlighet att förstå hur de bör agera för att företaget skall lyckas så bra som 
möjligt, men att rätten att fatta beslut ligger hos ledningen248. Vi anser även att det varit bra av 
E.ON att låta medarbetarna vara delaktiga då de är nyckeln i att förmedla företagets 
identitet249. 
 
Sydkraft/Graninge genomförde inga marknadsundersökningar för att kontrollera om namnet 
E.ON skulle fungera bra eller vad kunderna tyckte om förändringen. Dock påpekar 
respondenten att ägarna i Tyskland gjorde detta. Det kontrollerades att namnet skulle fungera 
i Sverige samt undersökte så namnet inte var upptaget. Enligt teorin så krävs det vid ett 
namnbyte omfattande vetenskaplig undersökning och mycket hårt arbete250. Ett namn kan 
uppfattas på helt olika sätt i olika och dessutom inom samma kultur251, det stärker teorierna att 
ett namn bör kontrolleras vilket ägarna i Tyskland har gjort.  
 
Sydkraft/Graninge anlitade extern hjälp till marknadsföring. Respondenten berättar att ägarna 
i Tyskland givetvis också använt sig av externa konsulter vid beslutandet och planering om 
namnbytet. Teorierna om extern hjälp är lite tvetydiga då de menar att man bör undvika att ta 
hjälp av externa konsulter då det kan komma att betyda att de beslutar om för mycket252. 
Samtidigt uppmuntrar dessa teorier till att ta hjälp av tidigare och andras erfarenheter, vilket 
enklast kan göras med hjälp av externa konsulter253. 
 
Beslutsprocess: 
 
Ägarna bestämmer att företagen ska byta namn � Namnet är sedan tidigare bestämt 
 
E.ON: s beslutsprocess: 
 
Namnen Sydkraft och Graninge byts ut � E.ON 
 
5.4.4 Tidigare erfarenheter 
 
E.ON lär av varandra och delar på upparbetad erfarenhet och kompetens. Detta anser vi vara 
väldigt bra. Namnbyten är något som pågår kontinuerligt för E.ON då ägarnas avsikt är att ha 
alla de ägda bolagen under ett och samma namn. För tillfället pågår till exempel en 
rebrandingkampanj i England. Då namnbyten sker och skett ofta har det medfört att företagets 
ägare har god kunskap om namnbyten. Detta sammanfaller med våra teorier. Vi nämner att 
det är klokt att basera beslut på tidigare erfarenheter, att studera tidigare liknande beslut som 
företaget genomfört samt även kolla på andras lyckanden och misslyckanden254. Även 
ledningen i E.ON Sverige har goda kunskaper om hur en namnbytesprocess går till. Varje 
gång företaget förvärvat andra företag har de då också genomfört namnbyte på dessa. Detta är 
kunskaper som företaget haft god nytta av trots att den rebrandingkampanj som nyligt 
genomförts är mycket mer omfattande. Vår teori säger också att konsulter och externa 

                                                 
248 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 74. 
249 Hinn, Lars, Rossling, Göran, Företagsidentitet: Från Corporate Identity till praktisk företagsprofilering, 45. 
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252 Kaikati and Kaikati, , A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 20.  
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254 Östblom, Nya spår i strategiutvecklingen, 25. 
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rådgivare kan ha en viktig roll då de besitter kunskaper och erfarenheter, men att kärnan dock 
skall utgöras från medarbetare i företaget255 och vi anser att det är så E.ON arbetat.  
 
5.4.5 Logotyp 
 
Då ett namnbyte genomförs kommer så småningom företaget att måsta besluta om symboler. 
Namn kopplas ofta samman med symboler256. E.ON är som vi nämnt ett grafiskt antaget 
namn och deras logotyp är namnet. Teorin menar att antigen används den gamla symbolen, 
kanske delvis förnyar den, eller så byter man till en helt ny symbol257. E.ON Sverige har i och 
med namnbytet helt bytt ut den tidigare logga som Sydkraft hade. Symbolen är nu lika för alla 
bolag med namnet E.ON.  
 
5.4.6 SWOT 
 
Då vi i vår teori behandlar vi en analysmodell SWOT har vi valt att studera de faktorer som 
denna innefattar på E.ON. Det är enligt teorin viktigt att reflektera över vad en förändring kan 
komma att innebära i form av faktorerna styrkor, svagheter, möjligheter och hot258. 
 
E.ON har lyckats bli välkända. E.ON är som nämnt idag världens största privatägda elbolag, 
de tillhör en stark familj, företaget har skapat sig en ny identitet och de är mer offensivare än 
tidigare. En styrka med att vara ett stort företag är att möjligheten att få hjälp vid katastrofer 
finns. Då orkanen Gudrun skedde kom ett flertal medarbetare från bolagen i olika länder hit 
och arbetade för att på bästa sätt och så fort som möjligt få ordning på allt igen. Utan denna 
hjälp hade företaget inte kunnat hantera situationen som uppstod i samband med orkanen. 
Detta menar respondenten är en viktig styrka, att företaget ses som en familj och man kan 
hjälpas åt. Hela E.ON delar dessutom erfarenheter vilken även det är en enorm styrka 
företaget nu åstadkommit.  
 
Ytterligare en styrka med namnet E.ON, som respondenten berättade om, är att människor 
känner stolthet av att tillhöra E.ON. Vi anser även att namnet E.ON har en betydelsefull 
styrka, nämligen att det är ett namn som kan tänkas fungera bättre internationellt än vad 
Sydkraft gjorde och enligt teorierna skall ett namn vara lätt att uttala i alla länder där företaget 
bedriver sin verksamhet259.  
  
En svaghet med att alla företag har samma namn är att det kan leda till en så kallad 
”dominoeffekt”. Det vill säga om något av koncernens bolag hamnar i blåsväder så kan det 
komma att påverka de andra bolagen, då det är samma företagsnamn som det rubriceras om. 
Exempelvis så skulle det kunna bli ett bekymmer att det skrivs i Tysk press om E.ON: s 
användning av kol, om detta skulle uppmärksammas i Sverige. Händelser för E.ON i andra 
länder påverkar alltså E.ON i Sverige, trots att det är någonting som de inte kan påverka. Och 
naturligtvis påverkas de andra länderna om E.ON Sverige hamnar i blåsväder. Vår respondent 
menar att det naturligtvis kan finnas ytterligare risker som dock påverkas av externa faktorer 
som i förhand inte går förutspå. Risk för ”dominoeffekt” föreligger självklart för alla företag 
som driver sin verksamhet under samma namn, men vi anser att risken är överhängande för 
energibolag eftersom de har en tendens att få mycket negativ publicitet.  
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256 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
257 Kaikati and Kaikati, A rose by any other name: rebranding campaigns that work, 22. 
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Företaget har många olika kulturer eftersom det bedrivs i ett flertal olika länder. Att ha alla 
företag under ett enda namn menar respondenten vara en möjlighet då de flesta beslut sker 
under ett tak, vilket ger en möjlighet till effektivisering. En annan möjlighet med att byta 
namn är att komma ifrån namnet Sydkraft. Orkanen Gudrun har trots allt satt sina spår och 
många associerar katastrofen till Sydkraft. Namnet är enligt vår teori ett viktigt verktyg260 och 
namnbytet har inneburit en chans till att börja om och starta något nytt. Dock påpekar 
respondenten att de rensade upp efter stormen innan de övergick till nytt namn. En definition 
av rebranding är enligt teorin att skapa ett nytt namn, symbol och design för att på så sätt 
skapa ett varumärke och genom det en ny position261. 
 
Enligt teorin handlar rebranding mycket om att skapa känslomässiga band med 
konsumenten

262

 och E.ON Sverige har varit framgångsrika då det gäller att öka förtroendet 
igen efter orkanen Gudrun. Detta kan ha varit orsaken till en bättre kundkontakt vilket E.ON 
har för avsikt att fortsätta med och fortsätta att agera på ett kundorienterat sätt för att möta 
kundernas behov. Detta är en möjlighet som vi anser E.ON väl tagit vara på.  
 
Företaget såg inget enormt hot med att byta namn men självklart finns vissa risker som måste 
tas i beaktning. Sydkraft och Graninge hade byggt upp en stark kännedom och detta är något 
som respondenten ansåg ha kunnat vara svårt att byta ut och således ett hot vilket stämmer 
överens med vår teorin som menar kan företag känna sig osäkra på vad de värderar högst, 
tryggheten de har eller en eventuell positiv förändring263. Det är dessutom svårt att uppskatta 
vad det kostar att bygga upp en ny god kännedom kring ett varumärke.  
 
Styrkor � Stort företag - stor familj 
 
Svagheter � Möjligen risk för ”dominoeffekt” 
 
Möjligheter � Effektivisering, ny start, bättre kundkontakt 
 
Hot � Byta ut namnet Sydkraft/Graninge som har stark kännedom 
 
5.4.7 Andra förändringar 
 
Mycket har förändrats för före detta Sydkraft. Enligt våra teorier så påverkar ofta ett beslut 
inom ett visst område i sin tur ett annat område utan att så var tänkt264. Vidare säger teorin att 
vissa förändringar till och med kan göras med syftet att det skall påverka andra områden265 
och detta anser vi att E.ON gjort. 
 
E.ON har idag många projekt på gång men med ett enda mål, nämligen att ständigt förbättra 
processer och bli konkurrenskraftigare. Målet är även att förbättra kundtjänst och tydliggöra 
styrningsprinciperna. E.ON: s varumärke beskriver vad företaget står för och hur de vill 
uppfattas. Respondenten förklarar att det är öppenhet, nytänkande och värdehöjande lösningar 
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som företaget satsar på. Praktiska förändringar har vi redan nämnt, såsom att styla bilar och 
ordna skyltar.   
 
Sydkrafts namnbyte har lett till en nystart för företaget. Teorin menar att för att underlätta en 
större förändring, till exempel en nystart, kan det göras med ett nytt namn eftersom det tyder 
på någon form av förnyelse266. 
 
Slutligen vill vi nämna att enligt SKI, som mäter kundnöjdhet, det vill säga hur elbolagen 
upplevs av sina kunder, framgår det att de små bolagen upplevs som positivare. Respondenten 
berättar att det alltid har varit så. Respondenten påpekar dock att de större bolagen respekteras 
och dess kunskap och styrka värdesätts. Han uttrycker sig så här: 
 

”Det är inte ett stort förälskande i oss, men vi är respekterade och anses som ett duktigt 
företag” 

 
5.4.8 Tillämpningsmodell 
 
För att förtydliga kopplingarna mellan teori och empiri för Ni som läsare har vi här valt att 
använda vår tidigare presenterade tillämpningsmodell på E.ON.  
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Beslutsprocessen 
Namnen Sydkraft och 

Graninge byts ut � E.ON 
 

Drivkrafter 
Majoriteten av ägarna fattade 

beslutet tidigare 

Hur idén väckts 
Själva namnet var redan 

beslutat 

Beslutsfattarna 
- Majoritetsägarna 
- Ledningen 
- Extern hjälp  
 
Andra som deltagit 
i processen 
- Kundtester har 
genomförts tidigare 
- Medarbetare, 
förstående till 
beslutet 

Resurser 
Arbetskraft 
omfattande 
Tid bestämt men 
flexibel 
Pengar relativt lite 

Tidigare beslut 
Andra företag som 
köpts upp har de bytt 
namn på 

Styrkor 
Stort företag 
Möjligheter 
Effektivisering, ny 
start, bättre 
kundkontakt 

Svagheter 
”Dominoeffekten” 
Hot 
Lämnar ett etablerat 
namn 
 

Implementering av det fattade beslutet 
 
Plötslig utrotningsstrategi 
 
Hela 90 procent av 
implementeringsprocessen skedde över en 
natt 

Övriga förändringar 
Logo;  
Namnet är även 
logotypen för företaget 

Bryta med det 
förflutna 
Ville skapa något 
nytt, 
skandalförknippat 

Internationalisering 
Ingå i det 
multinationella företag 
som E.ON vill skapa 

CITE 
Kultur ärver den 
kultur som E.ON 
byggt upp 
Förmedling 
Namnet; redan 
fungerande 
Gripbarhet 
Logotypen byts ut 
till den 
internationella 
Känslor 
Inga speciella 
reaktioner rörande 
Sydkraft fanns. 
E.ON är däremot 
positivt laddat 
 

Fallgropar 
- Betydelsen  

Ny position/ 
Nyspelplan 
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I den presenterade modellen ovan visar vi på de drivkrafter som ligger till grund för 
namnbytet, detta var ett beslut som majoritetsägarna fattat sen en tid tillbaka. Främst för att 
Sydkraft mer tydligt skulle komma att ingå i det multinationella företag som E-ON vill skapa, 
En annan drivkraft, men inte den primära anledningen, var att de ville skapa något nytt, bryta 
med det förflutna. Några funderingar på vilket namn som skulle antas gjordes inte, då detta 
redan var givet. Styrkan med det antagna namnet är att det nu mer tydligt framgår vilket stort 
företag de verkligen tillhör, svagheten är att det ett företag gör kan svartmåla ett annat. 
Möjligheten som nu uppkommit är dels en nystart men även att kunna effektivisera och 
därigenom skapa en bättre kundkontakt. Det största hotet med att överge det gamla namnet är 
att det är ett väletablerat namn som innehåller värden som är svåra att säkra.  
 
Det tredje steget i tillämpningsmodellen är beslutsprocessen där vi anser att den mest 
framträdande fallgropen är namnets betydelse. Tidigare besluts som företaget tagit när de bytt 
namn på företag som de i sin tur har köpt upp har varit kunskap som legat väl tillpass. 
Resurser vad gäller arbetskraften har varit omfattande, tiden har dock varit relativ kort men 
flexibel och pengabudgeten har inte varit speciellt stor. Beslutsfattarna har varit ledningen 
men extern hjälp har anlitas när de ansetts nödvändigt. Kundtester har gjort tidigare, när det 
globala namnet testades, för att se att det skulle fungera på de olika marknaderna, kunderna 
har således inte nämnvärt involverats i processen. Den öppna beslutsprocessen har fungerat på 
så vis att medarbetarna har engagerats i beslutet som tagits, de har förstått varför namnbytet är 
nödvändigt. Namnets kultur lämnas och istället antas ägarnas, att namnet redan är etablerat 
har gynnat förmedlingen. Gripbarheten har förstärkts genom att fler och fler av företagen 
byter till det gemensamma namnet och således även den gemensamma logotypen. Vad gäller 
känslorna för namnet anser respondenten att inga sådana har försökts bevaras då företaget var 
skandalförknippat.  Det sista steget behandlar implementeringsstrategin där de valt en plötslig 
utrotningsstrategi. Övriga förändringar är enbart logotyp relaterade. 
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6 MELLANFALLSANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera de skillnader som vi anser genomsyrar företagen, allt 
från namnbytets drivkrafter till dess implementeringsstrategi.  
  
6.1 Resurser 
 
Ett beslut är begränsad av olika resurser i form av tid, pengar och arbetskraft267. Här 
föreligger det vissa skillnader mellan våra respondenter. Swedbanks beslutsprocess och 
implementeringen av det nya namnet har skett successivt, således har de inte varit begränsad i 
tidsaspekten i någon större utsträckning. Detta var inte fallet för Telenor. De hamnade i en 
situation som medförde att de var tvungen att snabbt byta namn och valde då ett mer 
aggressivt införande av deras nya namn. Vi anser utifrån det att strategin till stor del beror på 
den tidsram, nio månader, som uppköparen gett dem. E.ON i sin tur valde inte själva hur lång 
tid implementeringen skulle få ta, den har dock varit elastisk då den kom att ta längre tid än 
vad som var den ursprungliga planen. I fallet där Nordbanken och andra bankerna gick 
samman kom beslutsprocessen att ta relativt lång tid då de var många som skulle komma 
överens. Detta anser vi vara nödvändigt. Att en beslutsprocess som berör fyra istället för ett 
eller i vissa fall två företag också tar längre tid anser vi vara givet. Implementeringen i sin tur 
tog, liksom för Swedbank, en längre tid. Nordea valde också att under en begränsad tid leva 
med två varumärken, vilket vi anser vara en bra strategi då den tillåter kunderna att vänja sig 
vid det nya och samtidigt ta farväl av det som varit. 
 
När det gäller den andra resursen, pengar, så har Swedbank och budgeten för förändringen 
dock varit begränsad. Inte för att det inte finns pengar att tillgå utan för att företaget strävat 
efter att beslutet och implementeringen av det skulle genomföras så kostnadseffektivt som 
möjligt. E.ON kände också en viss oro över vad namnbytet skulle komma att kosta, de liksom 
Swedbank valde att inte spendera så mycket pengar som de hade kunnat göra. Telenor anser 
vi inte har dragit sig för att lägga ner de resurser i form av pengar som de bara ansett 
nödvändigt. Vi anser samtidigt att detta blir följden då de valt den implementeringsstrategi 
som de valt. Mycket av de pengar de lagt ner anser vi också beror på att stärka sin position, 
alltså inte  bara på att marknadsföra det nya namnet. Nordea i sin tur lade också ner enorma 
summor pengar. De ansåg detta nödvändigt dels för att deras kundstock var så pass stor men 
även då det var mycket som stod på spel, beslutet var så pass omfattande. Vi anser att vid en 
process som denna, att gå från att ta beslutet till att implementera det, i de flesta fall kräver en 
hel del resurser i form utav pengar. Samtidigt anser vi att det är viktigt att planera vart dessa 
pengar skall spenderas. Det är således, enligt oss, viktigt att visa intressenter att pengarna 
även spenderas på något som ökar kundvärdet. Därför anser vi att det som Swedbank gjort, 
det vill säga, istället för att lägga så enorma summor på reklam så utökar de öppettiderna på 
ett flertal kontor runt om i landet, är en minst lika bra idé då både kunden och företaget tjänar 
på i det långa loppet. 
 
När det avslutningsvis gäller arbetskraften så har Swedbank involverat folk både internt och 
externt och vi anser därför att denna resurs inte varit begränsad. När det gäller Nordea så har 
flera människor involverats på grund av de olika nationaliteterna. Både före detta Sydkraft 
och ägarna E.ON har genom sina tidigare likartade beslut samlat på sig mycket kunskap om 
att byta namn inom bolaget, men i vissa beslut har även de tagit hjälp utifrån. Även Telenor 
har haft både intern och extern arbetskraft som jobbat med processen. Vi anser utifrån detta 
att arbetskraften kring namnbytet inte har varit en resurs som någon av våra företag har snålat 
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med. De frågor där kunskap inte funnits inom företaget har extern hjälp tagits. Vi anser att 
alla företagen har i enighet med de teorier vi tagit del av, använt sig av extern hjälp då det 
behövs268, men inte låtit det gå överstyr269.    
 
6.2 Drivkraften till namnbytet 
 
Vi presenterade inledningsvis, i teorikapitlet, olika drivkrafter till att ett namnbyte genomförs. 
Dessa kan vara allt från att företaget har genomgått en fusion med ett eller flera andra företag, 
att företaget har blivit uppköpt, att de måste ha ett mer internationellt gångbart namn eller att 
de helt enkelt vill bryta med det förflutna då namnet kanske är förknippat med en tidigare 
skandal. Avslutningsvis kan en drivkraft vara att det nuvarande namnet känns förlegat eller att 
företaget vill inta en ny position på markanden.270 Vi har under studiens gång insett att teorin 
stämmer överens med verkligheten och de företag vi studerat har alla olika drivkrafter till 
namnbytena.  
 
Drivkrafterna till namnbytena som våra utvalda företag har genomgått skiljer sig åt, vilket i 
sin tur kommer att påverka deras val av bland annat implementeringsstrategi. Swedbanks 
drivkraft till namnbytet är att det ingår i ett pågående projekt, det är således en del av något 
mycket större. Detta projekt har sina rötter i det faktum att bankmarknaden idag ser 
annorlunda ut än för några år sedan, och som enligt teorin tvingar banken att reagera och 
anpassa sig efter förändringarna.271. Nordeas drivkraft låg sin tur i att bryta med det förflutna 
och tillsammans med de andra nordiska bankerna skapa något nytt och större. Vi anser att det 
är intressant att se hur ett företag verkligen vill bevara sina kulturella rötter medan ett annat 
företag inget annat vill än att släppa det. Här ska det inte misstolkas att vi anser att företag 
som vill ha en nystart inte är rädda om sina befintliga kunder, utan vi anser mycket väl att så 
är fallet. Swedbank ville behålla sina gamla anor, vilket de bland annat gjorde genom 
logotypen, medan Nordea inte tycker att det är bra att det nya namnet är så pass likt deras 
gamla, Nordbanken.  Telenors drivkraft anser vi var mindre komplex då de blev uppköpta och 
de därför inte längre fick behålla sitt namn, samtidigt såg de en chans att stärka sin position. 
Vidare var drivkrafterna för namnbytet som Sydkraft gjorde väldigt enkelt. Ägaren E.ON har 
en tidsplan för när alla dess företag skall byta namn, anledningen till att namnbytet inte 
genomförts tidigare är att implementeringen anpassas till den rådande marknadssituationen 
som det enskilda bolaget står inför. Detta har således varit en plan som funnits sedan långt 
tillbaka, och som nu är genomfört. De har genom att de fått ta del av det gemensamma 
namnet kunnat lämna det gamla bakom sig och istället blicka framåt. Vår teori säger att det 
genom att byta namn är lättare att förmedla en större förändring272, och det hjälper till att 
skapa en ny position273. 
 
6.3 Valet av namn 
 
Blythe274 skriver om hur själva namnet uppkommer och utifrån den teorin har vi studerat hur 
våra företags nya namn har skapats. FöreningsSparbanken utgick från ett flertal namn, 
däribland namn som redan fanns etablerade inom koncernen, men de kom till slut att arbeta 
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sig fram till att namnet Swedbank passade bäst. Detta i motsats till Sydkraft/Graninge som har 
antagit dess ägares namn, E.ON. Det har således inte drivits någon omfattande process för att 
få fram det bästa tänkbara namnet. Dock har E.ON testat namnet så att det skulle fungera i 
Sverige. Vodafone Sverige, som representerar ett företag som blivit uppköpt, fick däremot 
välja om de ville anta uppköparens namn, Telenor, eller om de ville anta ett på markanden 
helt nytt namn. De genomförde undersökningar i denna fråga som resulterade i att namnet 
Telenor var det bästa tänkbara. De testade exempelvis ett gammalt namn men även den 
undersökningen kom att resultera i att Telenor var det bästa valet. Vi anser som även våra 
teorier förespråkar275, att det kan vara tidskrävande att finna rätt namn och det var bra att 
genomföra undersökningar och testa andra namn trots att de till sist ändå kom att anta 
uppköpares namn. Valet att anta det redan etablerade namnet anser vi vara ett val som skall 
göras i de fall där företag vill visa på vilka som äger dem, att de tillsammans arbetar för 
samma sak och givetvis om namnet är positivt laddat. Vidare då det gäller hur namnet Nordea 
kom till så var det ett gemensamt beslut som togs av de fyra berörda sammanslagna bankerna. 
Namnet testades på de olika marknaderna vilket visade att namnet var enkelt att uttala på de 
olika nordiska språken. Detta är enligt våra teorier ett krav för ett namn, att det skall fungera i 
de länder där verksamhet bedrivs276. Att inte anta en av bankernas befintliga namn anser vi 
vara en av nycklarna till att fusionen fungerat så bra. Risken att anta ett av de gamla 
bankernas namn är att det hade kunnat ge en känsla av att bankerna inte var enad, utan att 
banken vars namn de antagit vore en form av ”moderbolag” och att den nystart som velats 
skapas inte skulle ha uppnåtts. Att Sydkraft antog ägares namn, E.ON, var inget som 
diskuterades utan det var ett beslut som var taget av ägarna sedan länge. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att de största skillnaderna när det gäller hur företagsnamnen har 
antagits är anledningen till namnbytet, ifall det är gjort av egen vilja, uppköp, fusion eller på 
grund utav att de är ett ägarbestämt beslut. 
 
6.4 Osäkerheter 
 
Vi skriver i teorin om tre olika faktorer av osäkerheter som kan uppstå när ett beslut skall 
fattas277. Vi har här kopplat dessa osäkerheter till beslutet av namnbytet samt 
implementeringen. Den första faktorn berör osäkerheten kring utfallet av namnbytet, hur 
förändringen kommer att uppfattas av kunderna. Den andra osäkerheten berör värderingarna 
som företaget har när det gäller beslutet, exempelvis vad som skall prioriteras. Den sista 
osäkerheten som denna teori behandlar ligger kring hur sambandet mellan dem som arbetar 
med namnbytet fungerar, att de olika personerna vet vad andra arbetar med, att de finns ett 
gemensamt mål och en karta över hur företaget skall nå dit. Denna faktor innefattar även 
sambandet att en förändring kan resultera i en annan förändring.278 
 
För att minimera osäkerheten kring utfallet av namnbytet har vi tidigare skrivit att detta på 
bästa sätt görs genom att låta de som berörs mest utav förändringen få komma till tals279. En 
av anledningen till att namnet Swedbank antogs, var att namnet redan var etablerat 
internationellt, så osäkerheten kring utfallet var således begränsat till Sverige. Swedbank har 
för att minimera denna osäkerhet testat sitt namn i kundundersökningar och lingvistiska tester. 
Påpekas bör att dessa undersökningar gjordes på vilket namn kunderna ansåg bäst lämpat, inte 
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om de skulle byta namn eller inte. Vi anser att även fast beslutet att byta namn var nödvändigt 
för att företaget skall kunna utvecklas så finns det en risk att just namnvalet uppfattas konstigt 
av många, då det är en blandning av svenska och engelska. Nordbanken och de andra tre 
berörda bankerna valde även de att testa sitt kommande namn. Det var här många olika 
kulturer som det skulle tas hänsyn till varför det gjordes tester i de olika länderna. Vi anser att 
namnet de valde, Nordea, tydligt markerar att det är en nordisk bank. Men även att det 
samtidigt, som vår respondent berättade, anspelar på det gamla namnet så pass mycket att 
kunder i Sverige inte lika tydlig insåg förändring som hade genomfört och som företaget så 
gärna ville markera. Vi anser dock att detta inte enbart behöver vara något negativt, utan att 
Nordea har behållit några av värdena som namnet Nordbanken stod för, vilket säkerligen har 
resulterat i att kunder som annars skulle ha gått förlorade inte gjorde det. Telenor liksom de 
tidigare nämnda företagen gjorde även de undersökningarna för att försäkra sig om att namnet 
inte hade någon negativ association. Vi anser att namnvalet gjordes dels för att 
undersökningarna visade att det var ett bra namn men även för att det innebar en viss trygghet 
för företaget, då namnet redan var etablerat på marknaden. Trots detta har företaget, som vi 
tidigare nämnt, satsat stora resurser på att förändringen skulle nå fram till det svenska folket. 
Gamla Sydkraft/Graninge genomförde däremot inte, detta har dock gjorts av deras ägare. 
E.ON har genomfört tester i alla länder där verksamheten bedrivs för att på så sätt finna ett 
globaltnamn som skall passa i alla länder. Att orkanen Gudrun just hade härjat och skapat 
dålig publicitet för företaget anser vi dock inte bidragit i någon större utsträckning gällande 
osäkerheten kring utfallet av namnet. Vidare anser vi att osäkerheten kring utfallet om 
företaget istället skulle ha behållit det gamla namnet hade varit betydligt mer omfattande.  
 
Osäkerheten som föreligger bland de värderingar som ett företag har, anser vi Swedbank 
hanterat genom att tydligt markera att förändringen skall ske så kostnadseffektivt som möjligt. 
Våra respondenter från Swedbank anser att resultatet av att viska fram förändringen enbart har 
uppfattas som positivt från deras kunder och att det delvis kan bero på att kunderna märker att 
företaget inte spenderar deras pengar. Vi anser att detta tillvägagångssätt, att ha 
kostnadseffektivisering som en stark värdering som genomsyrar processen, är väldigt bra och 
skapar i sin tur en trygghet hos dem som arbetar med förändringen. Det gäller att skapa 
känslomässiga band till intressenterna280. Sammanslagningen av de fyra bankerna som kom 
att bli Nordea hade i ett relativt tidigt skede bestämt sig för att de ville ha ett gemensamt 
namn. Att alla var överens om att ett gemensamt namn skulle antas och således prioriterades 
detta, anser vi betydelsefullt för processen. Hade inte detta beslut tagits kunde processen ha 
sett helt annorlunda ut, med det menar vi att företagen var för sig inte skulle ha haft en lika 
klar och tydlig bild över vilken riktning den gemensamma banken skulle vandra. Det söktes 
således efter beslutet om det gemensamma namnet var tagit, efter ett namn som var lika 
gångbart i Sverige, Norge, Finland samt i Danmark.  I Telenors fall var prioriteringen att så 
snabbt som möjligt finna ett passande namn. Vi har tidigare nämnt att vi anser att valet av 
namn är lyckat men samtidigt anser vi att den tidspress företaget levde under inte enbart varit 
till fördel, som vår respondent antyder. Vi anser att det föreligger en risk att Vodafone 
Sverige, trots att de genomföra undersökningarna visade att Telenor var det bästa namnvalet, 
valt att anta uppköparens namn då tidsaspekten var ett så tydligt faktum. Vi menar att om det 
funnit mer tid kunde beslutet kanske ha varit ett annat. När det gäller E.ON så var det, som 
tidigare nämnts, redan bestämt att namnet skulle bytas och även vilket namn som skulle antas. 
Vi anser därför att värderingarna som kom från en högre nivå, var tydligt definierade och de 
som tidigare arbetat under namnet Sydkraft var glada över att denna förändrig äntligen 
genomfördes, då en nystart var efterlängtad.  

                                                 
280 Davis, More than a name, 14. 



 79 

 
Sammanfattningsvis vill vi förtydliga de osäkerhetsfaktorer där vi anser att de största 
skillnaderna föreligger. Osäkerheten kring utfallet av det nya namnet har alla hanterat genom 
kundundersökningar. Swedbanks namn var redan etablerat på den internationella marknaden, 
vilket även Telenor och E.on var. Namnet Nordea var det enda namnet som var helt nyskapat, 
varför vi anser att osäkerheten i detta fall var betydligt mer omfattande. När det gäller 
osäkerheten kring värderingarna anser vi att Swedbank, vars organisation inte förändrats, inte 
har haft nämnvärda bekymmer gällande detta, de har haft klara och tydliga mål med det 
fattade beslutet. E.ON har inte heller förändrat sin organisation, de har enbart bytt sitt namn, 
vilket innebär att det inte heller förekommit några nämnvärda osäkerheter kring 
värderingarna. I fallen med Nordea och Telenor anser vi dock att osäkerheten när det gäller 
värderingarna som företaget har är omfattande. Nordea stod inför dilemmat att fyra företag 
skulle fatta ett gemensamt beslut medan Telenor hade utmaningen att anpassa beslutet efter 
sin egen vilja men även att det skulle klinga bra ihop med uppköparen. Slutligen osäkerheten 
gällande sambanden anser vi att detta inte har varit ett överhängande orosmoment för våra 
företag förutom till viss del för Telenor, detta anser vi då tidsbegränsningen i relativt stor 
utsträckning har påverkat beslutet. 
 
6.5 SWOT 
 
SWOT-analysen behandlar de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som namnbytet 
innebär281. Vi anser att det föreligger, vissa mer tydliga än andra, styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot i företagens process att byta namn. Dessa skiljer sig dock åt. Till att börja 
med så anser vi att de styrkor som Swedbank har med sitt nya namn är den 
kostnadseffektivisering som det innebär för företaget vilket i sin tur slår fördelaktigt mot 
kunderna. För Nordea är styrkan med det nya namnet att det ger dem en nystart genom att de 
lämnar ett namn med en negativ laddning bakom sig. Associationer kring ett företag påverkar 
hur företaget lyckas påverka sin image282. 
 
Vidare så ligger styrkan för Telenors del att de tar med sig lärdomar och kunskap in i 
processen med det nya namnet vilket även redan var etablerat. Den absoluta styrkan med 
E.ON är att de nu  tydligare ingår i en verksamhet som är det största privatägda 
energiföretaget och att denna styrka som de har tillsammans gör att de kan leverera och 
prestera bättre gentemot sina existerande och blivande kunder. De kan nu tack vare sitt mer 
internationellt gångbara namn även attrahera en annan marknad. 
 
När det gäller svagheter anser vi att den främsta svagheten för FöreningsSparbanken att byta 
namn till Swedbank är att kunder kan uppleva det som att banken spenderar deras pengar i 
onödan. Pengar de istället kunde ha lagt på någonting som skulle ha gett kunderna mervärde, 
exempelvis att höja respektive sänka räntan. För Nordea ligger den största svagheten i att 
namnet lätt kan blandas ihop med det förflutna, med andra ord med Nordbanken. Detta är inte 
något som banken vill utan de ville tydligt signalera att de är en ny, enad bank tillsammans 
med de andra. Den främsta svagheten i Telenors fall är att de tvingats genomföra namnbytet 
inom en kort, utsatt tid. Även om detta är något som representanten anser vara en anledning 
till att namnbytet gått så bra, ställer vi oss fundersamma till om det verkligen är så bra att fatta 
beslut i denna omfattning med alla de konsekvenser som kan uppkomma, under en så pass 
begränsad tidsram. Vidare anser vi att den främsta svagheten med namnet E.ON är att det 
föreligger en överhängande risk för en så kallad ”dominoeffekt”, att verksamheten i Sverige 
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får städa upp efter sånt som verksamheten i ett annat land ställt till med. Vilket vi tidigare 
poängterat är E.ON i en bransch som är väldigt utsatta för negativ publicitet, vilket gör att vi 
anser denna svaghet som ytterst relevant. Alla de svagheter som vi ovan nämnt anser vi vara 
centrala då det är en stor risk att förlora sina kunder genom att företaget uppfattas fel. Till 
exempel uppfattas som att de lägger pengar på onödiga saker, att genom ett relativt jämförbart 
namn förknippas med något som banken inte längre står för, att stressa fram ett beslut och att 
anta ett namn som inte talar för vad företaget är. 
 
Möjligheterna som föreligger med att FöreningsSparbanken har valt att anta ett nytt namn är 
många, men den främsta är att det enligt teorin283 tyder på en större förändring. Namnbytet är 
en del i ett förbättringsprojekt som handlar om att skapa bättre kundinsikt, vilket är en bra 
möjlighet. Namnbytet har bidragit till ett mer internationellt gångbart namn, ett namn som 
kostar mindre pengar att förvalta då det nuvarande namnet är detsamma runt om i världen 
samt att dotterbolagen har namnet som ett prefix. Nordbankens, Meritas, Unibanks och K-
banks största möjlighet med deras nya namn är att det öppnar upp dörren till en helt ny start. 
Vi anser det nödvändigt att anta ett helt nytt gemensamt namn då det var fyra banker som gick 
samman som dessutom hade relativt samma storlek. Om ett av de gamla bankernas namn 
använts skulle det ha skapat en obalans dem emellan, samtidigt som namnet i sin tur inte hade 
passat lika bra språkmässigt i de andra länderna. Den främsta möjligheten med Vodafone 
Sveriges namnbyte är att Telenor är ett etablerat namn och att de tillsammans kan skapa en 
tyngd i företaget. Hade de istället valt att anta ett helt nytt namn hade denna tyngd i namnet 
varit betydligt mycket svårare att uppnå då mycket av företagets energi måste läggas enbart på 
att etablera namnet på marknaden. Ju mer människor vet om ett företag ju positivare blir de 
till det vilket resulterar i en medvetenhet inom företaget om vad företaget är och vad de vill 
vara284. Detta anser vi att Telenor har lyckats med. Avslutningsvis då det gäller 
Sydkraft/Graninge var den främsta möjligheten att få en nystart med namnet E.ON efter 
orkanen Gudrun. Detta är en möjlighet vi anser vara väldigt central för dem då det utan 
namnbyte hade varit svårt att få bort den association till orkanen som fanns, den kanske idag 
inte är helt bort tvättad men åtminstone betydligt mindre. Teorin styrker även att en bra 
anledning att byta namn för är just om man associeras med något negativt eller en skandal285.  
 
Ett hot som uppstod i samband med att FöreningsSparbanken valde att byta namn anser vi 
vara det faktum att de övergav ett etablerat varumärke, enligt respondenterna ett av de mest 
välkända på den svenska marknaden. Vi anser att så även är fallet för Nordea och Telenor. Vi 
anser att det alltid är en chansning att lämna ett etablerat varumärke men hur stor hotbilden i 
sig är beror på vad företaget väljer att anta för namn istället. Sydkraft/Graninge lämnade till 
exempel sitt etablerade namn för ett annat redan etablerat namn, E.ON, och då minskar enligt 
oss hotet som föreligger. 
 
Sammanfattningsvis då det gäller SWOT- analysen anser vi att möjligheter som namnbytet 
för Swedbanks innebar, väger betydligt mycket mer än vad svagheterna och det hot som vi 
presenterat. Det förutsätts dock enligt oss att hotet och svagheterna hanteras på rätt sätt, det 
vill säga att det nya namnet implementeras på ett sånt sätt att kunderna fortsätter att känna sig 
hemma på banken och att det verkligen framgår att kunderna kommer att tjäna på namnbytet i 
längden, att det inte har antagits bara för det är en rolig grej. För Nordeas del anser vi att 
möjligheten till en nystart tillsammans med de andra bankerna väger tyngre än de svagheter 
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och hot som namnbytet innebär. Även då Nordea i viss omfattning påminner om Nordbanken 
och detta är något som ledningen inte vill, anser vi att detta faktum dock kan bidra till att 
vissa kunder känner sig mer lojala då de känner igen sig. De uppoffringar som Vodafone 
Sverige fick göra genom uppköpet av Telenor anser vi inte heller vara större än de möjligheter 
som detta kan komma att leda till, nämligen en ny chans till en starkare positionering. Även 
E.ONs styrkor och möjligheter, att få ingå i en stor familj och möjligheten att starta om efter 
orkanen Gudrun, överväger svagheterna och hoten med att bland annat lämna ett etablerat 
namn.   
 
6.6 Fallgropar 
 
Vi har tidigare i teorin presenterat fyra fallgropar286 som bör undvikas för att namnbytet skall 
bli lyckat. En av fallgroparna är att inte missa att se om namnet har en viktig betydelse. Den 
andra fallgropen är att inte enbart följa ”namnbytartrenden”. Den tredje fallgropen är att i 
första hand inte välja ett fusionsnamn och avslutningsvis är den fjärde att företag skall se upp 
för extern hjälp.  
 
Den första fallgropen behandlar hur viktigt det är att undersöka det befintliga namnet, hur 
kunden värderar det. Dåvarande Nordbanken gjorde undersökningar om namnbytet och ansåg 
att det gamla namnet inte var svårt att ersätta med något bättre och mer framgångsrikt namn. 
Namnet Nordbanken ansågs också ha en negativ laddning. Vi anser att 
marknadsundersökningar för att testa vad kunderna verkligen tycker är viktigt och alla våra 
företag har till viss del satsat på detta trots att det föreligger vissa skillnader. Även om 
kunderna gillade namnen Telenor och E.ON så gavs de inte någon större möjlighet att 
påverka beslutet. Detta då beslutet i stor utsträckning togs av de förra ägarna samt av ägarna 
sen en lång tid tillbaka. Dock genomfördes undersökningar för att ta till vara på intressenters 
åsikter. Nordbankens och FöreningsSparbankens kunder hade större möjligheter att komma 
till tals. Detta kan för Swedbanks del bero på att sätet trots allt ligger i Sverige och även om så 
inte är fallet för det nuvarande Nordea så gick bolaget samman med andra bolag, de blev 
alltså inte uppköpta, och lämnade således inte bort makten.  
 
Då det gäller FöreningsSparbanken som bytt namn i ett mer rebrandingsyfte än exempelvis 
Vodafone Sverige eftersom de blev uppköpta och således inte hade något annat val än att byta 
namn, så funderade vi på om FöreningsSparbankens namnbytet skett för att är en trend. 
Artiklar vi tagit del av påstår att det råder en trend kring namnbyten287, och samtidigt är en av 
fallgroparna just detta288. Då vi efter intervjun med Swedbank hade mer kött på benen i denna 
fråga så framgår det att namnbytet är ett steg i en betydligt mycket mer omfattande process. 
Vi anser därför att namnbytet inte enbart har gjorts för att följa med i trenden men samtidigt 
har det gjorts för att inte hamna efter och kunna utvecklas i den riktning som företaget strävar 
efter. Nordea har genomfört sitt namnbyte på grund av en fusion, vilket innebär att de inte 
genomfört namnbyte för att följa trenden. Vi anser att valet av namn gjordes för att skapa en 
gemenskap mellan de berörda bankerna, något som inte hade varit lika enkelt om en av 
bankernas befintliga namn hade antagits som det gemensamma. Telenor har inte heller de bytt 
namn för att följa trenden utan det beror på uppköpet. Slutligen i E.ONs fall är namnbytet en 
del i en stor process med att få alla ägda företag under samma namn och således anser vi 
namnbytet som Sydkraft genomfört inte heller är för att följa trenden.  
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Att välja ett fusionsnamn anses enligt våra teorier inte vara en lyckad idé289. Det har visat sig 
att företag som tillämpar denna strategi i de flesta fall ändå byter namn så småningom290 och 
denna strategi har inget av de företag vi valt att studera använt sig av i denna 
namnbytesprocess. FöreningsSparbanken var dock ett så kallat fusionsnamn och som teorin 
säger så har de nu valt att än en gång byta namn. Vår respondent från Nordea berättade att det 
var på tal att anta någon form fusionsnamn men förslaget blev snabbt nerröstat.  
 
Alla företag har både använt sig av intern och externhjälp, vilket vi anser vara en bra 
kombination. Vi anser i samklang med teorin att extern hjälp bör anlitas i de frågor där 
företaget inte besitter tillräckligt med kunskap, men att det samtidigt är viktigt att kärnan 
utgörs av företaget själv och att inte för mycket läggs över på den externa hjälp291. Det 
föreligger således ingen markant skillnad mellan företagen då det gäller extern hjälp, vilket 
kan tolkas som att företagen är medvetna om riskerna som föreligger om för mycket av 
projektet läggs ut på externa konsulter. Vi vill här förtydliga att teorierna om att använda sig 
av extern hjälp är motsägelsefulla. Den säger dels att externa rådgivare och konsulter har en 
viktig roll292 samtidigt som den avråder från att ta hjälp utifrån293. Vi är av den åsikten att 
båda dessa teorier skall uppmärksammas. Vi anser att ett företag mycket väl kan ta hjälp 
utifrån men att man bör vara uppmärksamma så att de inte tar över, det är viktigt att företaget 
själv äger frågan.  
 
Sammanfattningsvis när det gäller de fyra fallgroparna anser vi i en jämförelse mellan 
företagen att de har hanteras relativt lika, extern hjälp har anlitas men företagen har samtidigt 
själva haft kontrollen över processen. Vi anser trots detta att Telenor är det företag som denna 
fallgrop, extern hjälp, har varit mest tydlig. Tidspressen de arbetade under anser vi vara en 
faktor som gör att det är svårare att fatta beslut inom företaget och mycket mer kan därför 
lämnas över på externa konsulter. Den tredje fallgropen, fusionsnamn, har inte varit aktuell 
för något av våra företag, endast Nordea riskerade att falla i den, men så blev inte fallet. Att 
fallgroparna hanterats relativt lika gäller dock inte när det handlar om hur kunders åsikter om 
det befintliga namnet har hanteras. Både Swedbank och Nordea har lyssnat på sina kunder i 
stor utsträckning. Vi menar här inte att Telenor och E.ON inte har lyssnat på deras kunder 
utan att Vodafone Sverige genom uppköpet av Telenor inte fick behålla sitt tidigare namn och 
kunde således inte ta hänsyn till vad deras kunder hade för känslor till företagsnamnet på 
samma sätt som bankerna kunde. E.ON upplevde ett snarlikt scenario då deras gamla namn, 
Sydkraft, inte heller kunde fortsätta existera på marknaden, vilket också låg utanför deras 
makt. Vi anser också att Sydkraft kan ha underskattat deras företagsnamns betydelse för 
kunderna då inte alla hade en negativ bild av företaget. Vi anser således att för att de var 
skandalförknippade inte såg klart på vad deras namn hade för betydelse, vilket innebär att 
denna fallgrop är något som spelat en stor roll i namnbytesbeslutet. En annan fallgrop där vi 
anser att det förekommer en skillnad mellan företagen är att inte enbart följa 
”namnbytartrenden”. Swedbank är det företag som vi anser vara närmst att hamna i gropen. 
Även om vi nu vet att företaget gjort sitt namnbyte för att det ingår i et större projekt så är 
deras namnbyte det enda genomförts utan att de skett några organisatoriska förändringar eller 
att ägarna har beslutat att det. 
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6.7 Tidigare erfarenheter 
 
Vi har som en del i vår tillämpningsmodell fokuserat på tidigare erfarenheter och dess 
betydelse för beslutet som företaget stått inför. Detta då vi och även teorin anser att dessa 
erfarenheter är av stor vikt294. Swedbank har erfarenhet av att byta namn dels från fusionen 
mellan Sparbanken och Föreningsbanken men även från en påtänkt sammanslagning med SEB. 
Denna styrka som företaget besitter kan jämföras med Nordea där de kulturella skillnaderna som 
uppstod vid fusionen gjorde det mer eller mindre omöjligt att applicera de olika erfarenheterna 
som företaget tog med sig in sammanslagningen. När Vodafone Sverige bytte namn till Telenor, 
hade de i ryggsäcken med sig erfarenheten då de bytt namn från Europolitan, vilket vi anser är 
en styrka för företaget som hjälpte dem att genomföra och fatta ett bättre beslut än tidigare. 
Telenor diskuterade ett tag att ta tillbaka namnet Europolitan och vi anser att deras 
erfarenheter hjälpte dem att inte hamna i den fallgropen295. E.ON satt på en kunskapskälla 
genom att de i ett flertal år har köpt upp andra företag som de då även bytt namn på. Utifrån 
detta så anser vi att Swedbank, Telenor och E.ON är de företag som har kunnat nyttja den 
kunskap de tillhandahåller i denna fråga allra bäst. E.ON har en klar fördel med att ha 
implementerat namnbytet ett flertal gånger tidigare, Swedbank och Telenor har kunnat ta 
tillvara på ett antal färre namnbyten men trots detta anser vi att alla tre företagen har god 
kunskap om frågan. 
 
De tidigare anser vi även vara till nytta när det gäller implementeringsstrategi vilket vi 
kommer att analysera närmare nedan. 
 
6.8 Implementeringsstrategi 
 
Vi har tidigare i teorin presenterat sex strategiska alternativ för en lyckad implementering av 
ett nytt företagsnamn. Dessa är ”phase-in/phase-out”, “combined rebranding strategy via one 
umbrella brand”, ”translucent warning strategy”, ”sudden eradication strategy”, ”counter-
takeover strategy” och avslutningsvis ”retrobranding”296. Vi har även i det avsnittet tagit 
ställning till vilket av strategierna vi anser vara det starkaste respektive svagaste, ”Phase-
in/phase-out” respektive ”Sudden eradication strategy”.  
 
Swedbank har genom sitt successiva införande av det nya namnet använt sig utav den första 
av strategierna, ”phase-in/phase-out”, det vill säga att behålla sitt gamla namn under en 
övergångsperiod. Samtidigt har de använt sig av en ”translucent warning strategy”, vilket 
innebär att de genom att inte förändra så mycket i deras logotyp signalerar att de är samma 
bank. Denna kombination av implementeringsstrategier anser vi vara väldigt bra utifrån det 
bakomliggande syftet men namnbytet. Att de valt att behålla namnet i en övergångsperiod, 
och att behålla det centrala i logotypen anser vi resulterar i att de befintliga kunderna inte 
upplever förändringen som något som nödvändigtvis är negativt. Vi anser att deras tidigare 
nämnda erfarenhet i frågan också har gjort valet av implementeringsstrategi enklare. Detta då 
de använt sig utan ”sudden eradication strategy” tidigare men inte anser att denna är den mest 
lämpade. Den implementeringsstrategi som Telenor har använt sig av är en form av ”sudden 
eradication strategy”, eftersom implementeringen skulle ske så snabbt som det bara praktiskt 
var genomförbart. Utifrån den bakomliggande drivkraften till namnbytet anser vi att 
implementeringsstrategin som valdes var den bästa men även att det var bra att den inte 
genomfördes för fort. Nordea i sin tur har mer renodlat valt sin strategi, ”phase-in/phase-out”. 
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Samtidigt som de introducerade namnet, Nordea, har de haft kvar det gamla namnet 
Nordbanken en bit in på resans gång. E.ON valde liksom Telenor ”sudden eradication” 
strategin, dock en mer renodlad sådan, då de över en natt bytte ut sitt gamla namn. Detta anser 
representanten för företaget vara det enda sättet att gå tillväga när ett namnbyte sker i ett syfte 
som deras.  
 
Sammanfattningsvis så anser vi att de skillnaderna som föreligger mellan företagen när det 
gäller implementeringsstrategi bero på den ursprungliga drivkraften till namnbytet, vad 
företaget vill uppnå med namnbytet och om det är dem själva eller något annat företag som 
styr beslutet. 
 
6.9 CITE 
 
CITE-modellen handlar om hur viktigt ett varumärke är och det innehåller fyra distinkta 
attribut, närmare bestämt culture, intricate, tangible och avslutningsvis etheral297. Då det 
gäller den kulturella aspekten anser vi att det föreligger en stor skillnad mellan företagen. 
Swedbank har arbetat för att behålla sitt kulturarv, bland annat genom deras logotyp, medan 
Telenor som har ärvt sin uppköpares namn och således även ärver deras kultur och därigenom 
förlorat delar av sin gamla kultur. De har dock arbetat för att den gamla ”Vodafoneandan” 
skall finnas kvar. Nordea i sin tur har valt att inte ta med sig något kulturarv från det gamla 
Nordbanken till det nya namnet eftersom de strävade efter att helt börja om. E.ON har liksom 
Nordea lämnat det mesta bakom sig då de antagit uppköparens namn och då syftet delvis var 
att starta om. Vi anser att både E.ON och Nordea delvis har sett denna nystart som en 
möjlighet att inte längre förknippas med de bolag de en gång i tiden varit. Detta skiljer sig 
markant från Swedbank och Telenor.  
 
Det andra elementet är intricate, vilket handlar om namnets komplexitet. Swedbanks tidigare 
namn, FöreningsSparbanken, är inte ett internationellt gångbart namn och om ett företag vill 
växa utomlands är den aspekten en förutsättning. Namnet klingar idag både svenskt och 
internationellt vilket vi anser kan vara en styrka. Nordea har också lyckats när det gäller 
gångbarhet i ett flertal länder, det klingar nordiskt och är enkelt att uttala, vilket teorin kräver 
att ett namn skall vara298. Att Vodafone Sverige valde att ta sin uppköpares namn Telenor, är 
ett strategiskt smart val då de redan från början visste att det var ett namn som var 
kommunicerbart, enkelt, står för vad företaget gör och som dessutom redan var etablerat på 
marknaden. Avslutningsvis när det gäller Sydkrafts nya namn E.ON så fanns även i detta fall 
namnet redan inarbetat på marknaden och det är ett enkelt namn att uttala.  
  
Det tredje elementet är tangible, vilket handlar om att göra namnet gripbart för dess kunder. 
Detta anser vi att Swedbank har lyckats med, mycket tack vare deras logotyp. Första delen av 
namnet signalerar att det är ett svenskt företag, och dess andra hälft att verksamheten är bank. 
Swedbank har också nu valt att använda sitt namn på alla verksamheter och i alla länder där 
de existerar, vilket gör att namnet blir mer gripbart och således mer tydligt. Nordea anser vi 
har lyckats till viss del när det gäller namnets gripbara element, detta genom att med sitt nya 
namn visa vad företaget är och vad det står för, att det är en nordisk bank med nordiska idéer. 
Dock berättar namnet Nordea i sig inte vad verksamheten är.  För Telenors del så har 
företaget lyckats gå från att folk har vetat vem de är till att folk nu även vet vad de är, vilket 
visar på att företaget genom dess nya namn har blivit mer gripbart. Namnet beskriver genom 
sin första del ”Tele” även vad verksamheten innebär och i den andra delen ”nor” visar de på 
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sitt norska ursprung, vilket vi anser gör namnet mer gripbart. När det gäller E.ON har  de 
genom att alla ägda företag inom sin tid kommer att anta det gemensamma namnet, gjort hela 
verksamheten mer gripbar. Vi anser att namnet E.ON är enkelt att uttala samt att det är lättare 
att använda internationellt än namnet Sydkraft. Vi anser dock att en svaghet som finns med 
namnet och dess gripbarhet är att företagets verksamhet inte tydligt framgår. Vi anser vidare 
att gripbarheten är väldigt central i ett namn och att alla företag varit medvetna om denna 
aspekt, men att vissa företag har lyckats bättre än andra. Medarbetare kan också vara till god 
hjälp gällande gripbarheten, då de representerar den mest gripbara aspekten av ett namn 
eftersom det är de som interagerar med kunderna299. Vi anser att alla fyra företagen i den mån 
det har varit möjligt har involverat och engagerat sina medarbetare. Vidare förstår vi att detta 
inte är det lättaste då dessa företag är så stora och komplexa men som vi tidigare nämnt anser 
vi att det är nödvändigt att medarbetarna förstår varför beslutet är tagit, vilket vi återkommer 
till i avsnittet om öppen beslutsprocess. 
  
Det sista elementet som behandlas i CITE- modellen är de emotionella reaktionerna från 
intressenter ett företagsnamn kan ge, etheral. Swedbank valde en implementeringsstrategi som 
gick ut på att viska fram sitt namnbyte och att ta det successivt. Vi anser att de har gjort detta 
för att behålla så mycket av deras upparbetade värden som möjligt och på så vis ta hänsyn till 
intressenters känslor. Detta är dock motsatsen till den strategi E.ON valde. E.ON 
förhandsinformerade visserligen sina kunder innan namnbytet skedde vilket vi anser vara bra, 
men implementeringen skedde sedan över en natt. Enligt respondenterna har även Swedbank 
testad denna teknik vid tidigare namnbyten och anser utifrån de erfarenheter de nu besitter att 
kostnaderna inte vägs upp av det resultat som genereras av tekniken. Telenor använde sig i 
princip av samma teknik som E.ON, det vill säga de genomförde namnbytet så snabbt som det 
bara var möjligt. Vi anser att detta kan ha berott på att Telenor hade en begränsad tid på sig att 
genomföra namnbytet. Dock har Telenor genomfört en omfattande rebrandingkampanj för att 
ingen skulle missa att Vodafone bytte namn och vi anser att detta har medfört att Telenor 
lyckats behålla en stor del av de värden som Vodafone tidigare skapat. Nordea i sin tur valde 
liksom Swedbank, att successivt införa namnbytet, det vill säga ”phase in/phase out” 
strategin. Detta för att minska risken att kunderna skulle bli förvirrade av förändringen. 
Vidare anser vi att banksektorn är en känslig bransch när det gäller denna fråga, vi anser 
därför att de känslomässiga aspekterna är centralare för bankerna. Detta då vi anser att 
människor känner ett starkare förtroende till dess bank än till dess telefon- eller elleverantör. 
Detta anser vi kan vara en ytterligare orsak till varför Swedbank och Nordea genom valet av 
implementeringsstrategi tog mer hänsyn till deras kunders känslor inför namnbytet, att det 
helt enkelt ansågs nödvändigt för att inte mista sina kunder och deras förtroende. 
 
6.10 Öppen beslutsprocess 
 
Den öppna beslutsprocessen handlar om att de som berörs av beslutet också skall involveras i 
processen300. Detta anser vi att alla våra företag har jobbat med i den utsträckning det är 
möjligt. Att involvera medarbetare i det första beslutet, att överhuvudtaget byta namn har 
dock inget av våra företag gjort. Detta är något som vi förstår inte är genomförbart eftersom 
företagen har flera tusen anställda och samtidigt har de ”börslagar” att rätta sig efter, vilket 
omöjliggör dem från att redan här driva en öppen beslutsprocess. Då det varit dags för att fatta 
beslutet om vilket namn företaget skulle anta har medarbetare fått komma till tals gällande 
Swedbank och Telenor. Det är enligt teorin viktigt att framför allt internt klargöra företagets 
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syfte och tankar för att skapa tillhörighet inom företaget och på så sätt bättre lyckas med att 
skapa och underhålla en stark identitet301. Sydkraft valde inte själva sitt nya namn och Nordea 
hade enligt respondenten inte möjlighet att låta respondenter reflektera.  
 
Den öppna beslutsprocessen har delvis genomsyrat alla företagen men främst när det gäller 
implementeringen. I den fasen har i princip alla medarbetare involverats i processen och vi 
anser att de i detta steg har fått förklarat för sig de beslut som fattats och även vilka spelregler 
som hädanefter gäller. 
 
Som vi nämnt anser vi att en öppen beslutsprocess är det bästa sättet att genomföra en 
förändring på och enligt teorin är kommunikationsprocessen inom ett företag viktig för hur 
dess identitet skall uppfattas302. Då detta är centralt för alla företag, att få intressenter att 
uppfatta identiteten rätt, anser vi att varje företag som genomför förändringar som exempelvis 
namnbyte bör föra en bra kommunikation till alla medarbetare. Vi anser att de studerade 
företagen har lyckats skapa en identitet och mycket tack vare kommunikationen.  
 
6.11 Logotyp 
 
En förändring av företagsnamn innebär ofta en förändring av logotypen303, vilket även är 
fallet för samtliga av våra företag. Den minsta förändringen är gjort i Swedbanks fall, de har 
tagit bort vissa delar och samtidigt centrerat eken som funnits med sen begynnelsen. De har 
valt att använda sig av samma färg som tidigare. Då det gäller Nordea så har de kvar den blå 
färgen men allt annat är förändrat. Telenor har genomgått en totalförändring gällande 
logotypen, de har bytt från den röda färgen till blått. E.ON har också de genomfört en helt ny 
logotyp. Vi har inte strävat efter att skapa en förståelse för denna aspekt utan mer att beskriva 
hur andra delar hänger samman med namnbytet. Då företag byter namn är det ganska 
självklart att även logotypen måste förändras till viss del. Vi har utifrån studien kommit fram 
till att det är E.ON och Telenor som har genomgått de största förändringarna vad gäller 
symboler och logotyper. 
 
6.12 Övriga förändringar 
 
När det gäller övriga förändringar så antyder vår teori att namnbyten ofta är en del av en 
större process304 och att andra förändringar lättare kan förmedlas om man även genomför ett 
namnbyte305. Detta stämmer väl överens med Swedbank då deras namnbyte ingår i ett större 
projekt och för att ytterliggare markera detta har de förutom namnbytet tagit fram en ny 
logotyp, vilket vi tidigare har nämnt. De har även satsat på att ge kunden ett mervärde i form 
av att förlänga öppettiderna. Nordeas har även de genomfört många förändringar. De har som 
vi nämnt valt att starta om på nytt, genomfört organisatoriska förändringar och de har fått en 
helt ny ledningsgrupp. Vodafone Sverige fick en ny ägare så även här har det skett betydligt 
mycket fler förändringar än enbart namn och logotyp. Vårt fjärde företag, Sydkraft, bytte inte 
ägare utan ägaren beslöt enbart att deras namn och således även deras logotyp skulle bytas ut, 
så inga organisatoriska förändringar har i detta fall genomförts, utan de har en ny logotyp och 
ingår nu i en större familj. Sammanfattningsvis anser vi att de företag som bytt ledning, namn 
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och logotyp, Telenor och Nordea, är de företag som förutom namnbytet genomgått de största 
förändringarna.  
 
6.13 Sammanfattande matris 
 
För att förtydliga för Ni som läsare kommer vi nedan att presentera en sammanfattande 
matris. Matrisen är konstruerad utifrån den tillämpningsmodell vi först presenterade i kapitel 
3. Ni kan här se de skillnader och likheter vi funnit utifrån våra företag i den ovan 
genomförda analysen, vad som exempelvis var deras drivkrafter samt hur beslutsprocessen 
såg ut. Slutsatserna som kommer att presenteras i nästkommande kapitel baseras på denna 
matris. 
 
Företag Swedbank Nordea Telenor E.ON 
Drivkrafter Positionering Positionering Positionering Positionering 

  Internationalisering 
Bryta med det 
förflutna Uppköp 

Bryta med det 
förflutna 

    Fusion   Internationalisering 
SWOT         
Styrkor Kostnads- En stor bank Antar ett  Stort företag 
  effektivisering   etablerat namn   

Svagheter Förklara för kunder 
Namnet likt det 
tidigare Tidsramen Dominoeffekten 

Möjligheter 
Signal till något 
större Nystart Nystart Effektivisering 

Hot Lämnar väletablerat  Lämnar väletablerat  
Lämnar 
väletablerat  Lämnar väletablerat  

  namn namn namn namn 
Fallgropar Betydelsen Betydelsen Betydelsen Betydelsen 
  Namnbytartrenden Fusionsnamn Externhjälp   
Erfarenhet från         
tidigare beslut Förekom Förekom inte Förekom Förekom 
Resurser         
Arbetskraft Omfattande Omfattande Omfattande Omfattande 
Tid Obegränsad Obegränsad Begränsad Begränsad  
        men flexibel 
Pengar Begränsade,  Obegränsade Begränsade,  Begränsade 
  kostnadseffektiva   effektivitet   
Beslutsfattarna         
Externhjälp Förekom Förekom Förekom Förekom 
Kundtester Genomfördes Genomfördes Genomfördes Genomfördes 
Medarbetare Involverades Involverades inte Involverades Involverades 
CITE         
Kultur Logotyp Inget bevarades Ärver uppköparens Ärver ägarens 
Förmedling Kostnadseffektivt Namnets innebörd Namnet,  Namnet,  
      redan etaberat redan etablerat 
Gripbarhet Logotyp, namnets Ett namn, en logotyp vem och vad Logotyp,  
  uppbyggnad     internationell 

Känslor Implementering Implementering Implementering 
Inga att ta hänsyn 
till 

Implementering Phase in/ Phase out Phase in/ Phase out Sudden eradiction Sudden eradiction   
  Tranculant warning     stratey strategy 
  strategy       
Övrigt Logotyp Logotyp Logotyp Logotyp 
  Öppettider Organisatoriska Organisatoriska Organisatoriska 
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7  SLUTSATSER 
I detta kapitel börjar vi med att återigen presentera studiens problemformulering och syfte, 
sedermera kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till och följaktligen ge ett 
svar på problemformuleringen. Avslutningsvis visar vi en sammanfattande modell av de 
redogjorda slutsatserna.  
 
För att underlätta för Er som läsare presenteras problemformuleringen och syftet nedan.  
 
Problemformulering: Vilka är de huvudsakliga drivkrafterna till att företag byter namn och 
hur ser denna process ut? 
 
Syfte: Att utifrån ett företagsledningsperspektiv skapa förståelse för varför företag byter 
namn samt beskriva hur beslutsprocessen ser ut. Vidare är vårt delsyfte att analysera de 
implementeringsstrategier som används vid införandet av beslutet. 
 
Utifrån den studie vi har genomfört har vi kommit fram till att de huvudsakliga drivkrafterna 
som ligger till grund för att företag byter namn är varierande men i huvudsak har det skett en 
större förändring. Företaget har till exempel blivit uppköpta, gått samman med andra företag, 
velat bryta med sitt förflutna, stärka sin position eller att namnbytet helt enkelt är en del i en 
plan, exempelvis internationalisering. Enligt denna studie är den vanligaste drivkraften att 
företag vill bryta med sitt förflutna, vilket vi anser ligger starkt förankrat med att företagen 
vill ändra sin positionering och därigenom bli starkare på marknaden. Huruvida 
positioneringen och syftet att få en nystart är den avgörande faktorn kan diskuteras, men det 
ingår inte i vår studie.  
 
Beslutsprocessen har genomgående inneburit omfattande arbetskraftsinsatser, tiden som 
funnits till förfogande har dock varierat. Pengar som varit disponibla för företaget i och med 
namnbytesprocessen har i stor utsträckning varit begränsad. Huruvida extern hjälp funnits 
med i beslutsprocessen har vi kommit fram till att det förekommit i samtliga fall, dock 
poängterar vi att företaget själv ägt frågan och drivit processen. Kundundersökningar har visat 
sig vara viktigt och det har förekommit i samtliga fall, i de flesta fall har det genomförts av de 
berörda företaget och i ett av fallen av ägaren som tidigare testat namnets funktionalitet. 
Medarbetarna har i de flesta av fallen varit delaktiga och involverats för att skapa ett bättre 
resultat och lättare kunna förmedla förändringen. Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen 
att företagen har varit medvetna av vikten att föra en god kommunikation och en öppen 
beslutsprocess.  
 
Vi anser att valet av implementeringsstrategi är avgörande för hur företaget beaktar 
intressenters känslor. Vad gäller de emotionella reaktioner som finns förknippade med 
företagsnamnet så anser vi att företagen har beaktat detta genom den implementeringsstrategi 
de valt. Precis hälften av företagen har använt sig av den strategi som vi redan i teoriavsnittet 
ansåg som mest lämplig, nämligen ”phase in/phase out” strategin, som innebär att de har tagit 
det försiktigt och låtit varje människa vänja sig vid det nya namnet. Den andra strategin som 
resterande företag använt sig av, ”sudden eradication”, gick ut på att företaget med andra ord 
”rycker ett plåster”, det vill säga implementera namnet så snabbt och smärtfritt som bara är 
genomförbart. Vi har insett att valet av implementeringsstrategi ligger stark förankrat med 
andra bakomliggande omständigheter. 
 
Processen att genomföra namnbytet har medfört många konsekvenser för företagen. Vi har 
analyserat dessa med hjälp av SWOT-analysen och kommit fram till slutsatserna att de 
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styrkor som är mest övergripande är att företag som byter namn på grund av sammanslagning 
och uppköp och antar gemensamt nytt namn blir starkare på marknaden. Vidare anser vi att 
styrkor med namnbytet är kostnadseffektivisering som det innebär samt att namnet redan är 
etablerat på markanden. Svagheterna har varierat mellan företagen vilket vi anser beror på att 
alla namnbyten har genomförts av olika motiv och drivkrafter. Möjligheten i och med 
namnbytet är att företaget, oavsett drivkraft, får en nystart, det signalerar att något större är på 
gång och det hjälper till att stärka positioneringen. Hotet som sedermera föreligger är 
genomgående att de lämnar ett väletablerat namn bakom sig och således riskerar de att även 
lämna kunder bakom sig.  
 
Den fallgrop som vi kommit fram till vara den mest återkommande och således den största, är 
att namnets betydelse för kunderna underskattas. Att ta med sig den erfarenhet företagen har 
samlat på sig genom åren till beslutet om namnbytet har de flesta företagen gjort. 
 
I stor utsträckning har inte kulturen bevarats, företagen har genom namnbytet sagt farväl till 
det gångna. De har antingen ärvt kulturen från det redan etablerade namnet eller så har de 
velat skapa sig en ny kultur. Namnets innebörd har i hälften av fallen varit glasklara då 
namnet redan varit etablerat på marknaden och i de fall det inte varit så, har namnet berört 
saker som legat väldigt nära företagets verksamhet, så som att namnet symboliserar 
sammanslagningen eller tanken bakom namnbytet. Logotypen är väldigt central för att göra 
företaget gripbart för kunden och för företaget. Avseende andra förändringar så har varje 
företag genomgått andra större förändringar. Dessa har dock varierat, såsom organisatoriska 
förändringar och nya logotyper. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån studie konstatera att de huvudsakliga drivkrafterna 
stämmer överens med de teorier vi tagit del av, nämligen att företaget blivit uppköpta, gått 
samman med andra företag, velat bryta med sitt förflutna, stärka sin position eller att 
namnbytet är en del i en plan. Vidare angående beslutsprocessen så ser den olika ut beroende 
på grund av omständigheter såsom drivkraft, vad man anser viktigt och resurser. Slutligen 
anser vi att vi har lyckats skapa förståelse både för de drivkrafter som avgör att företag fattar 
beslut om namnbyte och för beslutsprocessen kring det.  
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En sammanfattande bild över de slutsatser som vi dragit utifrån studien som genomförts 
kommer nedan att presenteras. Detta har vi gjort för att Ni som läsare skall få en tydlig 
överblick över slutsatserna, vi hänvisar dock till den verbala texten ovan för djupare 
förståelse. 
 
Drivkraft Positionering 
Styrkor Starkare på marknaden 
Svagheter Varierande 
Möjligheter Nystart 
Hot Lämnar väletablerat namn 
Fallgrop Namnets betydelse 
 
  
Beslutsprocessen  
Erfarenhet från tidigare beslut Används 
Arbetsinsats Omfattande 
Tid Varierande 
Pengar Begränsat 
Kultur Bevaras inte 
Innebörd Redan tydlig/ Symboliserar förändringen 
Gripbarhet Logotyp 
Känslor Implementeringstrategi 
Extern hjälp Används 
Kunder Involverades 
Medarbetare Involverades 
Implementeringsstrategi Phase in/Phase out samt 
 Sudden eradiction strategy 
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8 SANNINGSKRITERIER 
I detta avslutande kapitel kommer vi att ta ställning till och kritisera de tillvägagångssätt som 
vi har valt att använda i denna studie. Vi gör detta med hjälp av att titta närmare på tre 
kriterier, nämligen giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 
 
8.1 Giltighet 
 
En god giltighet i en studie kräver att så mycket data är insamlat att det utvecklar och styrker 
uppsatsen teoretiska ramverk. Teoretisk mättnad innebär att fakta som tillförs studien inte 
längre utvecklar den306. Ett problem som kan uppstå är om forskaren samlat in för lite data så 
att den bildade teorin inte täcker alla kvalitéer hos det studerade307.  Vi anser att vi har nått en 
acceptabel teoretisk mättnad då vi under arbetets gång upptäckt att samma forskare och 
samma teorier återkommit, vilket innebar att vi ansåg att vi inte kunde tillföra vår teori något 
ytterligare. Vi bedömer även att vår insamlade teori täcker alla kvalitéer i vår studie.  
 
Empirisk mättnad innebär att de fakta som fås från ytterligare en respondent inte längre tillför 
studien något ytterligare. Vi anser att det är svårt att nå total empirisk mättnad. Det går 
naturligtvis utveckla studien och genomföra den på ännu flera respondenter vilket självfallet 
skulle ge mer information. Vi har dock gjort våra avsiktliga val och är nöjda med utfallet av 
den primära insamlingen.  
 
Vidare är giltigheten enligt Eneroth308 inbyggd i den kvalitativa metoden. Metoden garanterar 
överensstämmelse med data, vilket styrker att man måste samla ihop tillräckligt med data för 
att täcka kvalitéerna. Han menar även att det krävs en mer ödmjuk syn på 
kunskapsutveckling. Utifrån den kvalitativa metoden tror man inte på någon slutgiltig 
kunskap eller sanning utan varje undersökning är endast en del i en pågående 
kunskapsutveckling och därmed begränsas studien i sin giltighet. Viktigt att påpeka är att 
detta inte betyder att slutsatserna är tvivelaktigt, tvärtom gäller på grund av metodens 
inbyggda giltighet att det man kommer fram till alltid är relativt giltigt. 
  
Enligt vissa teorier innefattar även giltighet begreppen validitet och reliabilitet309.  Validiteten 
sägs kunna ifrågasättas då det är svårt att avgöra skillnaden mellan objektiv fakta och 
subjektiva tolkningar från forskaren.  Vi anser dock, i enighet med Merriam310, att det är 
forskarens skyldighet att återge en ärlig och sanningsenlig presentation av respondenternas 
erfarenheter, vilket vi anser oss gjort. Vi har även som nämnts låtit respondenterna få ta del av 
sammanställningarna. Reliabilitet handlar om att upprepade studier ger samma resultat311 och 
eftersom människans beteende förändras anser vi att detta kriterium inte är det mest relevanta. 
Dock är vi av den åsikten att en upprepad studie av samma företag skulle ge samma resultat. 
Enligt Eneroth312 är dock dessa problem, med validitet och reliabilitet, endast den kvantitativa 
metodens problem och vi har efter vår studie också den uppfattningen eftersom vi inte har 
haft problem angående dessa begrepp.  
 
 

                                                 
306 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 164-166. 
307 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 73. 
308 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 74-75. 
309 Steinar Kvale, Issues of Validity in Qualitative Research, (Lund: Studentlitteratur 1989), 47-69. 
310 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur 1994), 178. 
311 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 161. 
312 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 65. 



 92 

8.2 Intersubjektivitet 
 
Ett sätt att uppnå intersubjektivitet är att låta respondenten ha möjlighet att läsa igenom 
författarnas sammanställning av intervjun, för att således undvika misstolkningar313. Vi tolkar 
det faktum att ingen av våra respondenter anmärkt på vår sammanställning som att våra 
tolkningar har accepterats och således har studien intersubjektivitet. Teorin menar att trots att 
återkopplingen kan vara positiv så behöver det inte betyda att tolkningarna är trovärdiga Det 
gäller att vi som forskare litar på vår egen bedömning och det har vi gjort i denna studie.314 
 
Enligt Eneroth315 skapas intersubjektivitet genom att få en utomstående person att förstå hur 
vi med vår valda metod kunnat samla in och sammanställa data, vilket vi har försökt 
redogöra. 
 
En teori vi tagit del av menar att forskare kan be kollegor ge sina kommentarer och 
synpunkter på studien för att på så sätt uppnå intersubjektivitet från ett forskarperspektiv316. 
Vi har låtit några nära och bekanta få ta del av vår studie och på så sätt mottagit synpunkter. 
Detta anser vi kan tyda på att studien även har intersubjektivitet från forskarperspektiv.  
 
Vi har inte bara använt intersubjektiviteten som ett trovärdighetskriterium utan även använt 
det under studiens gång under hela intervjusammanställnings- och teoriutvecklingsfasen, 
vilket också Johansson Lindfors menar att intersubjektiviteten även handlar om317.  
 
8.3 Praktisk användbarhet och förslag till fortsatta studier 
 
Om denna studie kan användas i praktiken och om den kan användas av andra individer eller 
grupper till att bättre hantera och förstå sin verklighet så är studien praktisk användbar318. 
Vårt syfte med denna studie har inte varit att på något sätt utforma någon ”handbok” för 
företag som genomför ett namnbyte. Dock tror vi att studien kan ge en förståelse för hur 
processen vid namnbyte går till och dess betydelse för företaget, och således välkomnar vi 
alla som anser att studien kan användas i det syftet. Vi är av den uppfattningen att människor 
och företag som hamnar i situationen att genomföra ett namnbyte mycket väl kan känna igen 
sig i vår studie och givetvis finns nämnda händelser som bör undvikas och händelser företag 
kan ta efter.  
 
Gällande fortsatta studier så anser vi nu då denna studie är avklarad att det skulle vara 
intressant att även studera företagens namnbyte utifrån kundernas perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
313 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 166. 
314 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 167. 
315 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 68-69. 
316 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetodik, 178-180. 
317 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 166. 
318 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, 167-168. 
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BILAGOR  
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide till företag: 
 

• Vad var drivkrafterna till namnbytet?  
 
• Hur väcktes idén till namnbytet?  

 
• Vilka objektiva konsekvenser såg Ni med namnbytet?  
 
• Hur såg beslutsprocessen ut?  

 
• Vilka var med i beslutsprocessen?   

Var medarbetarna och/eller kunder engagerade i processen?  
Informerades intressenter löpande under processen?  
 

• Anlitade Ni extern hjälp?  
 
• Gjordes undersökningar, frågade Ni konsumenterna?  
 
• Tog ni hänsyn till eventuella tidigare erfarenheter?  

 
Då väl beslutet var taget… 
 
• Hur såg strategin för införandet av namnbytet ut?  

 
• Fanns osäkerhet om utfallet av namnbytet? Hade ni kontroll över konsekvenserna eller 

fanns externa faktorer som kunde komma att påverka utfallet?  
 

• Osäkerhet om värderingar, var alla överens om namnbytet? 
 

•  Vad såg ni för styrkor med att byta namn? Såg ni enbart möjligheter?  
 

• Såg ni några svagheter? Möjligen hot?  
 

• Vilka övriga förändringar genomfördes i samband med namnbytet?  
     Öppettider, logon, andra organisatoriska förändringar. 
 
Slutligen, något övrigt ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Vår egen intervjuguide: 
 

• Anonyma? Får vi nämna ert namn? Ert företag? 
 

•  Vad var drivkrafterna till namnbytet?  
Ny vision, internationalisering, bryta med förflutna, associeras till något negativt, fusion, 
uppköp, strategiskt, taktiskt? En del i ytterligare projekt?  
 
• Hur väcktes idén till namnbytet? 
Brainstorming, plötslig idé som väcktes hos en individ, strukturerad process? 
 
• Vilka objektiva konsekvenser såg Ni med namnbytet? 
Fallgropar, möjligheter.  
 
• Hur såg beslutsprocessen ut? 
Svår, enkel, omfattande, dyr, kort, mycket tid.  
 
• Vilka var med i beslutsprocessen? 
Enbart ledningen, intressenter såsom kunder, medarbetare? Öppen beslutsprocess, 
kommunikationen. 
  
• Anlitade Ni extern hjälp? 
Konsulter eller andra experter  
 
• Gjordes undersökningar, frågade Ni konsumenterna? 
 
• Tog ni hänsyn till eventuella tidigare erfarenheter?  
Tidigare egna förändringar, eventuellt namnbyten, andras erfarenheter?  

 
Då väl beslutet var taget: 
 

• Hur såg strategin för införandet av namnbytet ut? 
Gradvis införa, gradvis avveckla strategin 
Kombinerad namnbytesstrategi genom ett paraplynamn 
Halvgenomskinlig varningsstrategi, fånga uppmärksamhet före samt efter namnbytet 
Plötslig utrotningsstrategi, ingen övergångsperiod – över en natt 
Informationsövertagandestrategi 
Återanvändning av ett gammalt namn 
 
• Fanns osäkerhet om utfallet av namnbytet? Hade ni kontroll över konsekvenserna eller 

fanns externa faktorer som kunde komma att påverka utfallet?  
 

• Osäkerhet om värderingar, var alla överens om namnbytet? 
Kulturskillnader? 

 
• Vad såg ni för styrkor med att byta namn? Såg ni enbart möjligheter? 
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• Såg ni några svagheter? Möjligen hot? 
 

• Vilka övriga förändringar genomfördes i samband med namnbytet? 
Öppettider, logon, andra organisatoriska förändringar i samband 
 
Slutligen, något övrigt ni vill tillägga?  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


