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Abstract 
 
That a company delivers a product to satisfy a customer is the foundation of all business 
activity. And if the customer is displeased with the product he or she will most likely acquire 
the product somewhere else. But there is an added value that companies can offer their 
customers, something that is not a physically attribute, but that can nevertheless deliver 
satisfaction to the customer, namely the brand.     
 
The brand can be a very important competitive advantage for a company, and can assert a 
decisive influence in a competitive market. One industry where competition is critical is the 
telecom industry. This market has gone from a state monopoly to being an extremely 
competitive market, with leading competitors like Tele2.comviq, Telia, VodaFone and 3.   
 
The purpose with this paper is to examine the relationship between “brand promise” and 
“brand delivery” in the telecom industry, and to map areas where their might arise conflict. To 
this end we began with conducting a literature study with the aim to identify theories that 
could function as a foundation for this paper. We also conducted empirical studies with 
companies’ customers, studies which comprised a focus-group interview as well as several 
more in-depth interviews.  
 
Our conclusion is that the relationship between brand promise and brand delivery in the 
telecom industry is generally strong. We have identified a connection between good brand 
delivery and a good market image. But we have also seen that occasionally bad brand 
deliveries can still lead to a good market image, frequently resulting in very high brand 
loyalty. This challenges acepted branding theory, and we can in fact see the necessity of yet 
another brand benefit over and above the functional, emotional and self-expressive. This 
constitutes a highly important source of knowledge, one which can allow companies to 
exploit their brand at a higher level.  

 



 
 

Sammanfattning 
 
Att ett företag levererar en produkt som tillfredställer kunden är grunden för all 
affärsverksamhet. Om kunden inte blir tillfredställd kommer kunden med högsta sannolikhet 
att byta företag och köpa produkten någon annanstans. Men det finns även ett mervärde som 
företag kan erbjuda sina kunder. Något som inte kan tas på, men som kan öka 
kundtillfredsställelsen hos kunden, nämligen varumärket.  
 
Varumärket är en väldigt viktig konkurrensfördel och är speciellt avgörande i en 
konkurrenskritisk bransch. En bransch där konkurrensen är ytterst hög är telekombranschen. 
Branschen har gått från att ha varit ett statligt monopol till en ytterst konkurrenskraftig 
marknad med flera stora aktörer som till exempel Tele2.Comviq, Telia, VodaFone och 3. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om de stora aktörerna i telekombranschen när det 
kommer till mobiltelefoni, levererar vad de lovar med sitt varumärke. Vi ville ta reda på hur 
det förhöll sig mellan varumärkeslöften och varumärkesleverans och kartlägga var eventuella 
problem uppstår. För att sätta in oss i det ämnesområde vi valde att utforska började vi med en 
litteraturstudie, vars syfte var att hitta passande teorier som sedan skulle ligga till grund för 
vårt arbete. Därefter utförde vi vår empiristudie med företagens kunder. Detta innebar en 
fokusgruppsintervju och flera fördjupningsintervjuer där vi konfronterade respondenterna 
med varumärkeslöften från fyra telekombolag.   
 
Det förhåller sig bra mellan varumärkeslöften och varumärkesleverans i 
telekombranschen. Vi har sett ett samband mellan goda varumärkesleveranser och en 
bra image. Men vi har också lokaliserat, där vi ifrågasätter dagens teori, att också dåliga 
varumärkesleveranser kan leda till en bra image, då i form av väldigt hög lojalitet. Vi 
vill säga oss se ett behov till en vidareutveckling i dagens teori, då vi föreslår ännu en 
fördel med varumärket utöver de funktionella, emotionella och självuttryckande som 
finns idag. Detta är en ytterst viktig kunskap för företagen som kan utnyttja sitt 
varumärke på en högre nivå.  
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0 Inledning 
Nedan redogör vi för uppsatsens ämnesområde samt problem relaterade till detta. Vi redogör 
även för uppsatsens frågeställning samt dess intressenter. 

0.0 Ämnesområde 
Redan som liten får man lära sig att hålla vad man lovar. Och som liten frågade man sig 
varför detta var så viktigt? Om man inte håller vad man lovar så försvinner en hel del 
möjligheter en människa har. Ljuger en person om privata företeelser som materiella ting eller 
förvränger vad som har hänt i verkligheten är risken stor att man förlorar sina vänner. Ljuger 
man om sin kunskap när man söker ett arbete förlorar man hela sin trovärdighet när 
arbetsgivaren märker blåsningen, och man blir troligtvis avskedad. Man kan snart se att det i 
längden inte leder till något bra. 
 
Om man däremot är ärlig mot sina vänner och andra i sin omgivning bygger man upp ett 
förtroende som istället kan leda till en massa goda ting. Vännerna som litar på dig vill mer än 
gärna dela sina problem och lyckor med dig. Och din arbetsgivare känner sig trygg i att du 
håller vad du lovar, och anställningen svävar inte i fara. Att hålla vad man lovar verkar klart 
vara en fördel i det mänskliga livet och detta gäller även för företag.  
 
Att ett företag levererar en produkt som tillfredställer kunden är grunden för all 
affärsverksamhet. Om kunden inte blir tillfredställd, om det är i det demokratiska och 
lagstadgade samhälle som vi har i Sverige, kommer kunden med högsta sannolikhet att byta 
företag och köpa produkten någon annanstans. Men det finns även ett mervärde som företag 
kan erbjuda sina kunder. Något som inte kan tas på, men som kan öka kundtillfredsställelsen 
hos kunden, nämligen varumärket. Lagergren (1998) förklarar att varumärket är ett mervärde 
för företagets tjänster och produkters funktionella erbjudande. Ett exempel kan vara inom 
textilindustrin där de stora modemärkena som Gucci, Prada etcetera, säljer inte bara plagget 
utan också en status till den som köper. Det finns alltså en högre abstraktionsnivå på 
produkter och tjänster som kan göra företag mer konkurrenskraftiga. Varumärket 
kommunicerar till konsumenterna vad företaget och produkten står för (Aaker, 2000). 
 
Figuren nedan illustrerar det mervärde som varumärket tillför företagets produkter (Se Figur 
1). Ett starkt varumärke ger ett högre mervärde på produkterna och tjänsterna som ett företag 
erbjuder.   
 

 
Figur 1 - Mervärde för företagets produkter och tjänster. 
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Janice Spark (2005) förklarar att ett varumärke är mätbart genom kundernas perception av och 
attityder gentemot företaget. Hon menar att ju bättre en kund tycker att företaget håller vad de 
lovar, desto starkare blir varumärket. Light (1996) visar med sin modell, 
”lojalitetsmarknadsföring”, hur uppbyggandet av ett varumärke står i direkt relation till ökad 
vinst. Han utgår ifrån att ett företag har ett ”varumärkeslöfte” som med rätt värde för kunden 
ger kundtillfredsställelse – en bra ”varumärkesleverans”. Denna kundtillfredsställelse leder till 
”varumärkeslojalitet” som mynnar ut i mer försäljning och ökad vinst för företaget.   

0.0 Problemområde 
Aaker (1996) menar att ett företag i en dynamisk konkurrerande omvärld måste bemöta 
konkurrens på ett effektivt sätt. Han argumenterar för att varumärket kan utgöra en viktig 
konkurrensfördel för dessa företag. Även Keller (1998) poängterar att ett starkt varumärke gör 
att produkter och tjänster blir mindre sårbara i aggressiv konkurrens. Och precis som vi 
tidigare exemplifierat måste även ett varumärke hålla vad det lovar för att det ska bli starkt 
och därmed mer konkurrenskraftigt. Vi fann det därför ytterst intressant att ta reda på hur det 
förhöll sig mellan ”varumärkeslöften” och ”varumärkesleverans” i stora branscher där 
omvärlden är dynamisk och konkurrensen är hög.   
 
En bransch där konkurrensen är ytterst hög är telekombranschen. I telekombranschen har det 
skett ofantliga förändringar de senaste åren. Branschen har gått från att ha varit ett statligt 
monopol till en ytterst konkurrenskraftig marknad med flera stora aktörer som till exempel 
Tele2.Comviq, Telia, VodaFone och 3. Idag finns det cirka 8 miljoner mobilabonnemang i 
Sverige. I en marknad med hög konkurrens måste konsumenterna ha en positiv bild på 
företagets varumärke för att de ska vara konkurrenskraftiga (Aaker, 1996).  Det är ytterst 
viktigt för bolagen att konsumenterna är nöjda då de annars kan byta bland flertalet 
konkurrenter. Detta gör att ett starkt varumärke är viktigt.         

0.0 Frågeställning 
Utifrån givet problemområde växte följande forskningsfråga fram: 
 

”Hur förhåller det sig mellan varumärkeslöften och varumärkesleverans i en 
konkurrenskritisk bransch?” 

0.0 Syfte 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om de stora aktörerna i telekombranschen när det 
kommer till mobiltelefoni, levererar vad de lovar med sitt varumärke. Vi ville ta reda på hur 
det förhöll sig mellan varumärkeslöften och varumärkesleverans och kartlägga var eventuella 
problem uppstår.   

0.0 Avgränsningar  
Vi valde att avgränsa oss till telekomföretagens mobiltelefonitjänster som gäller ”business to 
consumer”. Att redogöra för hur både företag och konsumenter uppfattar varumärket skulle 
göra studien allt för omfattande och det var inte vad vi hade för avsikt att göra. Vidare 
avgränsade vi oss till mobiltelefonabonnemang. Syftet var inte att framställa vilket företag 
som var bäst utan framförallt att påvisa var bristerna uppstår mellan vad de lovar och vad de 
levererar med sitt varumärke.   
 
En avgränsning till fyra av de stora telekomföretagen gjordes då vi anser att det räcker för att 
svara för hela branschen. Dessa fyra är Vodafone, Telia, Tele2.Comviq och 3.    
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0.0 Intressenter 
Intressenterna är de individer, eller grupper av individer, som har en relation till problemet. 
Nedan redogör vi för uppsatsens intressenter. 
 

• Företag i Telekombranschen 
Den kunskap som utvecklas är intressant för aktörer som konkurrerar i 
telekombranschen. Kunskapen ska leda till att ta vara på företagets varumärke. 
 

• Forskare 
Inom ämnesområdet för varumärken bidrar vi med intressant kunskap då vi utvärderar 
varumärkeslöften och varumärkesleverans på en stor och viktig bransch. Därmed är 
det intressant för forskare inom området. 

0.0 Perspektiv 
Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka hur de stora aktörerna i telekombranschen 
levererar det som de lovar konsumenterna med sitt varumärke och kartlägga var problemen 
uppstår, antog vi ett företagsperspektiv. Med detta menar vi att vi ser på problemet utifrån 
företagens synvinkel, och kartläggningen som ska göras är kunskap som är intressant just för 
dem.   
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9 Vår syn på varumärkeslöften och varumärkesleverans 
Nedan beskrivs vår syn på varumärkets väg till att ge ett varumärkeslöfte och hur detta 
levereras till kunden. Detta stycke är till för att man med tidigare kunskap om varumärken 
ska kunna sätta sig in i uppsatsen direkt. Om man vill härleda hur denna modell vi 
presenterar uppkommit kan man göra det i teori avsnittet (Se 18 Teori).  
 
Utifrån given teori (Se 18 Teori) har vi skapat en modell som illustrerar hur vi ser på 
problemet mellan varumärkeslöftet och varumärkesleveransen. Företaget (varumärkesägaren) 
måste finna sitt varumärkes identitet för att se till att de fördelar som kommer utlovas 
verkligen stämmer med de fördelar som kan levereras. Kunden köper en produkt och vid 
skedet för köpet kommer ett värde att skapas, negativt eller positivt. Ifall värdet är positivt 
kommer kunden bli nöjd och få positiva tankar om varumärket. Detta leder till bättre lojalitet 
och associationer till varumärket. Detta leder i sin tur vidare till ett starkare varumärke med 
ett högre mervärde och därmed ökad försäljning och ökad vinst för företaget. Ifall värdet blir 
negativt kommer negativa tankar om varumärket att återföras till kunden vilket leder till 
dåliga associationer och dålig lojalitet till varumärket. Detta leder till minskad försäljning och 
minskad vinst. (Se figur 2)     
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Figur 2 - Värdeskapande av varumärkeslöfte och varumärkesleverans.  
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10 Metod 
Nedan redogör vi för den metod vi använt oss av för att uppnå uppsatsens syfte.  

0.0 Sammanfattning av tillvägagångssätt 
För att sätta in oss i det ämnesområde vi valde att utforska började vi med en litteraturstudie, 
vars syfte var att hitta passande teorier som sedan skulle ligga till grund för vårt arbete. 
Därefter utförde vi vår empiristudie med företagens kunder. Detta innebar en 
fokusgruppsintervju och flera fördjupningsintervjuer där vi konfronterade respondenterna 
med varumärkeslöften från fyra telekombolag. Dessa insamlade data analyserades sedan 
tillsammans med teori i en diskussion och utifrån den drog vi våra slutsatser. I figuren nedan 
visas hur denna process kommer att utföras. (Se Figur 3)  
 

 
Figur 3 - Sammanfattning av tillvägagångssätt.  

0.0 Vetenskapligt ställningstagande 
För att uppfylla syftet med uppsatsen och ge svar på vår frågeställning har vi valt att använda 
en kvalitativ forskningsstrategi. Uppsatsens syfte kräver att vi studerar och tolkar data för att 
erhålla det djup som denna studie eftersträvar.   

0.0 Insamling av data 
Studien bygger på primärdata och teori. Primärdata samlades in via en analysstudie av 
företagens varumärkeslöften och genom en fokusgruppsintervju och flera 
fördjupningsintervjuer med kunder till de utvalda företagen. Motivet till denna insamling av 
data grundades i författarnas uppfattning om vilka verktyg som bäst lämpar sig för att uppnå 
syftet. Som underlag för fokusgruppen har författarna samlat in och sammanställt uppgifter 
gällande företagens varumärkeslöften. Teorin består av böcker, artiklar och tidigare uppsatser 
inom ämnet.  
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0.0 Telekombranschens varumärkeslöften 
Löftena togs fram genom att studera TV-reklamer, Billboards och företagens webbsidor. Vi 
letade efter klara budskap som företagen kommunicerade till deras kunder och analyserade 
dessa gentemot de tre fördelarna som ett varumärkeslöfte är uppbyggt på, funktionella, 
emotionella och självuttryckande (se 4.4). Efter att ha lokaliserat varumärkeslöftena 
kontaktades varje telekomföretag som medverkade i uppsatsen för att få ett accept på det vi 
analyserat fram.   

0.0 Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer är en metod som används för att studera människors föreställningar, 
kunskaper, attityder och värderingar kring ett fenomen. Fokusgrupper används för att samla in 
data genom gruppinteraktion runt ett ämne som är bestämt av forskaren (Wibeck, 2000). 
Metoden innebär att ett givet ämne diskuteras under ledningen av en moderator. Moderatorn 
startar samtalet och leder den vidare i den mån det behövs (Morgan, 1998). 
Moderatorn/moderatorerna i detta fall var författarna. Det man fokuserar på är gruppens 
samlade värderingar och uttalanden och inte vad varje enskild person säger. I fokusgruppen 
diskuteras de fyra utvalda bolagen, som telekombranschen i helhet, och därför kommer det 
medverka kunder från alla dessa företag. Detta för en bredare diskussion inom fokusgruppen 
då kunder till ett visst bolag kan ha åsikter om de andra bolagens löften och dess varumärke. 
Det kan också ta upp viktig information att diskutera närmare i fördjupningsintervjuerna.  
 
Valet av fokusgrupper gjordes då författarna önskade att få flera dimensioner av 
respondenternas värderingar och attityder kring telekombolagens varumärken. Intervjuerna 
spelades in och finns sparat hos författarna på digitalt format.  
 
Vid fokusgruppsintervjun välkomnade vi alla och tackade i förtid för deras medverkan i 
studien. Vi lät alla respondenter hälsa på varandra och tala fritt i några minuter för att få dem 
att känna sig bekväma i situationen. Vi presenterade sedan ämnet för fokusgruppsintervjun 
lite närmare och startade med att exponerade reklamkampanjer och tryckta textstycken från de 
olika telekombolagen (Se 28.0 Telekombolagens varumärkeslöften) för att underlätta 
uppstartandet och genomförandet av fokusgruppsintervjun. Efter att ha visat dessa fick 
diskussionen gå fritt där personerna blivit ombedda att diskutera hur de kände och tänkte 
kring varumärket utifrån associationer, lojalitet, kännedom och upplevd kvalitet (se 9 Vår syn 
på varumärkeslöften och varumärkes leverans). Dessa data analyserades sedan som stöd för 
att bygga upp fördjupningsintervjuerna. 
 
Eftersom det inte är en komparativ studie mellan de fyra företagen utan en analys om hur det 
förhåller sig för hela branschen, valde vi att genomföra fokusgruppen med kunder från alla 
fyra företagen. Vanligtvis brukar en fokusgrupp innefatta 6 – 10 personer, och vi tyckte att två 
kunder från varje företag skulle vara tillräckligt. Vi valde att använda oss av personer mellan 
18 och 30 år då vi ansåg att denna generation är både stora användare av mobiltelefoni och 
ytterst varumärkesmedvetna.  

0.0 Fördjupningsintervjuer 
Dessa intervjuer byggde vi upp kring kundernas upplevelse av de tre fördelarna (funktionella, 
emotionella och självuttryckande (se 4.4)) som ett varumärkeslöfte skall innehålla, och 
huruvida dessa levererats till kunden eller ej.    
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Det manus vi använde under intervjuerna hade till uppgift att försäkra oss om att intervjun vid 
dess slut hade berört ett antal viktiga punkter. Detta för att underlätta för eventuella 
jämförelser eller parallelldragningar vi knyter samman i analysen.  
 
Vid intervjuns genomförande följde vi Kvales (1996) riktlinjer över krav på kvalitativa 
intervjuer:  
 

• Intervjuare ska vara insatta i detalj och känna till intervjuns fokus  
• De ska beskriva syftet med intervjun, inleda den, avrunda den och fråga om 

respondenterna har några frågor  
• De ska vara tydliga genom att ställa korta och begripliga frågor  
• De ska visa hänsyn genom att låta respondenten prata till punkt och ge denne tid att 

tänka 
• De ska lyssna uppmärksamt på alla svar 
• De ska vara flexibla och öppna under intervjun 
• De ska veta vad de vill ha ut av intervjun 
• De ska vara beredda att ifrågasatta svar från respondenterna 
• De ska tolka och klargöra vad informanterna sagt. 

 
Fördjupningsintervjuerna skedde enskilt med kunderna för respektive bolag. Dessa personer 
var desamma som var med i fokusgruppen för att den information som kom upp där skulle 
kunna diskuteras närmare. Syftet med denna fördjupningsstudie var att få större förståelse för 
de attityder och värderingar som uppkommit under fokusgruppsdiskussionen.  
 
Intervjuerna dokumenterades noggrant och spelades in. Inspelningarna finns sparade hos 
författarna i digitalt format.   
 
De frågor vi ställde var:  
 

0. Varför valde du x och hur känner du dig som användare av varumärket?  
0. Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
0. Varför valde du inte något annat? 
0. Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
0. Hur kände du dig vid valet/köpet av detta varumärke? 

0.0 Kritik till metod 
Det är diskuterbart huruvida det var lämpligt att först använda sig utav en fokusgruppsintervju 
och sedan fortsätta med fördjupningsintervjuer, då fokusgruppsintervjun kanske formade 
respondenternas åsikter under fördjupningsintervjuerna. Det finns även en chans att studien 
kunnat leverera en annan slutsats med andra respondenter, då resultatet bygger kring våra 
respondenters specifika åsikter.    
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18 Teori 
Nedan redogör vi för den teori som kommer att ligga till grund för vidare analys och 
diskussion 

0.0 Vad är ett varumärke? 
För att visa varför det är intressant att göra en studie gällande kundtillfredsställelsen av ett 
företags varumärke finns det anledning att förklara vad varumärket innebär och hur vi ser på 
det i denna studie. Varumärket kommunicerar för konsumenterna vad företaget och produkten 
står för (Aaker, 2000). Lagergren (1998) menar att varumärket:  
 

• Är en kvalitetsgaranti för en kedja händelser som ska upprepas vid varje köp.  
• Är en försäkring som gör att kunden ska komma tillbaka till företaget.  
• Är en symbol för det mervärde som skapar arbetsglädje och ekonomisk vinst.  
• Är det som man känner igen genom hela distributionskedjan, från produktion till 

levererad vara.   
• Är ett resultat man gemensamt åstadkommer då alla i organisationen strävar åt samma 

håll för att få ett starkare varumärke. 
 
Det viktigaste Lagergren (1998) argumenterar för är att ett varumärke är ett mervärde. Han 
menar att utöver produkten så levereras även varumärket som i sig har ett värde. Ett exempel 
kan vara inom textilindustrin där de stora modemärkena som Gucci, Prada etcetera, säljer inte 
bara plagget utan också en status till den som köper. Ett varumärkes styrka kan ha stor 
betydelse för en produkts eller företags framgång. Välkända varumärken kan höja ett företags 
marginalintäkter och bidra till ökad kundlojalitet. Varumärkets värde kan också utgöra en 
mycket viktig andel av ett företags hela värde (Uggla, 2003). Bilden nedan visar abstraktionen 
varumärket som ett mervärde för företagets tjänster och produkter (se Figur 4).  
 

 
Figur 4 - Mervärde för företagets produkter och tjänster.  

Keller (1998) poängterar att det är positivt att lyfta fram ett varumärke genom att det gör att 
produkter och tjänster blir mindre sårbara i aggressiv konkurrens.    

0.0 Mervärdet – varumärkeskapital  
Mervärdet som Lagergren talar om gällande varumärken kan lättare tydliggöras som 
varumärkeskapital. Varumärkeskapital är enligt Aaker (1991) de tillgångar och skulder som 
kopplas till ett varumärke och som ökar eller minskar värdet av en vara eller tjänst. Detta 

9 



 
 

värde kan gälla både tillverkaren och den som köper. Kapitalet består av fyra huvuddelar 
(Aaker, 1996):  
 

• kännedom 
• associationer  
• upplevd kvalitet 
• lojalitet   

 
Att ha ett starkt varumärkeskapital är en förutsättning för att ett varumärke ska kunna utvidgas 
framgångsrikt.  

0.0.0 Kännedom 
Kännedom av ett varumärke är nödvändigt för att kunna bygga upp det. Det finns fyra skikt 
av kännedom enligt Aaker (1991):  
 

0. ”Top of mind” innebär det första varumärket som en kund tänker på inom en viss 
kategori av produkter. 

0. ”Brand recall” innebär att varumärket nämns när man listar varumärken inom en viss 
produktkategori men är inte det första man tänker på.  

0. ”Brand recognition” innebär att kunden känner till varumärket och vilken kategori av 
produkter det står för, men bara när någon nämner det.  

0. ”Unawareness of brand” innebär att kunden inte känner till varumärket.  
 
Ett bra tecken för att påvisa vikten av kännedom är impulsköp. En kund som inte har för 
avsikt att köpa någonting i en butik kanske gör det om den stöter på en produkt med ett 
varumärke denne känner till. (Apéria & Back, 2004) 

0.0.0 Associationer  
Associationer är någonting i kundens minne som är kopplat till ett varumärke. Det är alltså det 
som kunden tänker på när denne konfronteras med ett varumärke. Företagen använder dessa 
associationer för att differentiera och positionera sina produkter. De kan också användas för 
att skapa en positiv attityd till varumärket och de underlättar även för kunden genom att den 
får lättare att sortera och värdera olika varumärken. (Apéria & Back, 2004) Detta kan 
exemplifieras med en person som alltid fick Coca-Cola hemma hos sin mysiga farmor som 
liten, och kan därför idag känna emotionell värme när han stöter på varumärket.  

0.0.0 Upplevd kvalitet 
På lång sikt är upplevd kvalitet enormt viktigt för varumärket. Kännedom av och 
associationer till ett varumärke leder till att nylanserade produkter säljs, men det är sedan 
viktigt att den upplevda kvalitén möter kundens förväntningar för att denna ska bli en 
återkommande kund. Apéria & Back (2004) argumenterar för att en dålig produkt inte kan 
räddas hur mycket pengar man än stoppar in i reklam om den upplevda kvalitén inte är 
positiv. Ett exempel kan vara det exklusiva bilmärket Mercedes vars A-klass modell välte 
under en officiell testkörning och blev således därför svårsåld, trots förutspådda framgångar 
och alla pengar som lades på promotion.   
 
Aaker (1996) förklarar att ett varumärke som erfarit en negativ upplevd kvalitet är svårt att 
rentvå. Därför är det viktigt att se till att inte hamna i den positionen.       
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0.0.0 Lojalitet  
Kärnan av varumärkeskapital är lojalitet. De övriga delarna av varumärkeskapitalet har en 
inverkan på just lojaliteten (Apéria & Back, 2004). Det finns fyra olika typer av grupperingar 
gällande hur kunder förhåller sig till ett varumärke.  
 

0. Grupp ett köper kanske regelbundet varor med ett visst varumärke utan att ha något 
speciellt förhållande till det.  

0. Grupp två kanske anser sig som nöjda kunder till ett visst varumärke men byter trots 
det varumärken titt som tätt.  

0. Grupp tre byter endast varumärke när det de önskar, inte finns tillgängligt.  
0. Grupp fyra är den starkaste lojalitetsfränden. De skulle hellre byta butik än att vara 

olojala till sitt varumärke om varumärket inte fanns tillgängligt.  

0.0 Varumärkets identitet och image 
Varumärket har både en identitet och en image. Båda dessa är viktiga delar att ta hänsyn till 
då man bygger ett varumärke. Image är omvärldens övergripande syn på företaget. 
Omvärlden innefattar kunder, aktieägare, media och folk i allmänhet (Hatch and Schultz, 
2001). En mer vedertagen syn på image, som bland annat stöds av Kapferer (1992), är att den 
visar hur varumärket uppfattas av kunderna.  
 
Tidigare har det nämnts att varumärken är att anse som ett mervärde för produkter och 
tjänster. Detta mervärde framkommer just när en kund har en positiv image av varumärket. 
Kunden väljer troligtvis den produkt med det varumärke som den har en god image av. Men 
innan man kan arbeta med att inge en god image hos kunden måste man ge sitt varumärke en 
identitet. Kapferer (1992) menar att ett varumärkes identitet måste föregå sin image. Genom 
att lokalisera och definiera varumärkets identitet kan man styra så att kunderna får en positiv 
image. Genom att besvara ett antal frågor har man en bra grund för identitetsuppbyggnaden, 
några av dem är (Apéria & Back, 2004): 
 

• Existens – Varför finns varumärket? Skulle kunderna sakna det? 
• Ursprung – Var kommer det ifrån?  
• Vision – Vad är visionen för produkterna och omvärlden? 
• Värderingar – Vad är varumärkets huvudsakliga värderingar? 

 
Genom att varumärkesägaren känner till sin identitet kan denne på ett effektivt sätt bygga sitt 
varumärke. Ett starkt varumärke är således beroende av att det finns en utvecklad 
varumärkesidentitet som är internt implementerad samt externt realiserad (Aaker, 1996). 

0.0 Varumärkeslöfte och varumärkesleverans 
Starka varumärken bygger på ett löfte till kunden. Ett löfte som uppfattas som trovärdigt och 
värdefullt skapar förutsättningar för att upprätthålla viktiga värden som kan bidra till 
långsiktig ekonomisk lönsamhet (Uggla, 2003). Ett företags varumärkeslöfte kan uthämtas 
från varumärkets identitet. Aaker (1996) väljer att beskriva varumärkesidentiteten så här: 
 

”Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist 
aspires to create or maintain. These associations represent what the brand stands 
for and imply a promise to customers from organizational members” 
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Med detta menar Aaker (1996) att varumärkesidentiteten lovar kunden något som 
organisationen står för. Han argumenterar för att ett löfte uttrycker:  
 

• Funktionella fördelar 
• Emotionella fördelar 
• Självuttryckande fördelar  

 
Dessa fördelar formar sedan det erbjudande – ”löfte” som skall levereras till kunden. Keller 
(1993) menar att dessa fördelar är det personliga värde som kunden har till varumärket. De 
Funktionella fördelarna är de som gäller en produkts funktionalitet. De emotionella fördelarna 
innefattar hur kunden känner sig vid inköp av varumärket. Känner den sig glad och positiv 
eller är det tråkigt och negativt? Den som köper Coops egna ketchup kanske känner sig snål 
och tråkig medan den som köper Heinz’s ketchup känner sig lyxig. Emotionella fördelar 
styrker varumärket och skapar ett djup i upplevelsen att äga och använda varumärket (Aaker, 
1996). De självuttryckande fördelarna innefattar hur varumärket påverkar kunden genom 
status eller tillhörighet. Folk med märkeskläder kanske lättare kan uppfattas ha en högre status 
och känner därmed tillhörighet hos societeten.  
 
Light (1996) visar med sin modell, lojalitetsmarknadsföring, hur uppbyggandet av ett 
varumärke står i direkt relation till ökad vinst (se Figur 5). Han utgår ifrån att ett företag har 
ett varumärkeslöfte som med rätt värde för kunden ger kundtillfredsställelse. Denna 
kundtillfredsställelse leder till varumärkeslojalitet som mynnar ut i mer försäljning och ökad 
vinst för företaget.  

 
Figur 5 - Lojalitetsmarknadsföringsmodellen. Källa: (Light, 1996) 
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Huruvida kunden blir levererad vad den utlovats eller ej är en viktig del för 
varumärkesbyggandet. Man kan säga att graden av kundtillfredsställelse gällande ett köp av 
ett varumärke är varumärkesleverans (se Figur 6).  
 

 
Figur 6 - En utvecklad modell av varumärket som ett mervärde för företagets produkter och tjänster som 

skapas utifrån bra varumärkesleverans. 
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27 Empiri 

0.0 Telekombranschens varumärkeslöften 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de varumärkeslöften som företagen kommunicerar 
ut till sina kunder.  

0.0.0 Tele2.Comviq 
Utifrån Tele2.Comviqs webbplats kan uthämtas följande information:  
 

• ”Strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser” 
• ”Unika värderingar som grund” 
• ”Levererar billig och enkel telekom till alla européer” 

 
Tele2.Comviqs TV-reklamer har sloganen: ”the company that brings you small bills”. Dessa 
utspelar sig på olika vis, men fokus ligger på att de som har Tele2 får hem en dvärg som heter 
Bill i brevlådan och de andra som ej har Tele2 får en stor jätte som också heter Bill i 
brevlådan. Löftet som Tele2 kommunicerar är till största delen att de ska vara billigast på 
marknaden. Detta löfte spelar mest på de emotionella fördelarna, men även de funktionella 
fördelarna med varumärket. Att kunden vet att den har gjort en bra affär genom att välja det 
billigaste alternativet, men där även det funktionella fungerar, borde resultera i att kunden 
känner sig glad och positiv till att köpa/äga detta varumärke. De självuttryckande fördelarna 
att känna någon speciell tillhörighet av ägandet av detta varumärke är inget som 
Tele2.Comviqs löfte argumenterar för.  
 
De lovar helt enkelt den billigaste telefonin. 

0.0.0 3 
Utifrån 3s webbplats kan man uthämta följande information:  
 

• ”Finansiell information via Dagens Industri” 
• “Fördriva tiden med att ladda ner musik och filmsnuttar” 
• “Vi är pionjärer för ett bättre mobilt liv” 
• “Lysande 3G-täckning” 

 
TV-reklamerna meddelar ”We love music” som budskap för deras varumärke. Ofta 
förekommande är lite ”MTV-inspirerade” inslag av musik och form. Detta löfte fokuserar på 
de emotionella, funktionella och självuttryckande fördelarna. De emotionella fördelarna ges 
genom att erbjuda mycket nöje med deras tjänster. Man kan inte bara ringa utan även ladda 
hem massor av musik, se musikvideos i mobilen och snart även titta på tv detta resulterar i att 
kunden ska kunna ha mycket mera nöje än bara telefonitjänsten. De funktionella fördelarna 
härleds ur deras utlovanden om avancerad mobilteknik och många tjänster. De 
självuttryckande fördelarna blir att kunden får känna samhörighet med en grupp som är 
pionjärer inom mobila livet.  
 
3s löfte till marknaden är att de erbjuder något mer än bara telefoni. Kunden ska kunna 
använda sin mobil som en musikspelare, en tv eller för andra nöjen. Kunden ska också känna 
sig som en pionjär inom det mobila livet.  
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0.0.0 Telia 
Utifrån Telias webbplats kan man uthämta följande information: 
 

• ”Prata utan avbrott med Sveriges bästa täckning” 
• ”Tjänster som fungerar” 
• ”Underlätta vardagen” 

 
I TV-reklamen får man följa en familjs liv som Telia-kunder. Man får följa dem i 
vardagssituationer där Telia som varumärke underlättar deras tillvaro. De handlar mycket om 
att täckningen är bra då en reklam visar hur pappan i familjen är vilse i vildmarken, men har 
ändå möjlighet att tala i sin mobil. En annan utspelar sig under en orienteringsrunda, där 
dottern i familjen fått en kille som är kär i henne att springa rundan åt henne medan de talar i 
telefon. Detta löfte fokuserar på en stor sak och det är täckningen. Det är de funktionella 
fördelarna som står i fokus.  
 
Kunden ska veta att den alltid kommer att ha täckning vart den än befinner sig. Detta löfte ger 
också en emotionell fördel då kunden ska känna sig säker och trygg med sin mobil.   

0.0.0 Vodafone 
Utifrån Vodafones webbplats kan man uthämta följande information: 
 

• ”När andra svarar nej säger vi ja” 
• ”Samma minutpris utomlands” 

 
I TV-reklamen får man se Vodafones call center där hela personalen genomgående svarar ja 
på alla frågor de får från kunderna. Vodafones löfte fokuserar på en bredd av de mobila 
tjänsterna. Att kunna erbjuda sådant som andra svarar nej på inger ett löfte om god service 
och skräddarsydda tjänster. Att dem även använder deras kundservice i reklamen visar på att 
de är seriösa och exemplifierar företagsbilden. De emotionella fördelarna med detta löfte är 
att man ska känna sig nöjd över att köpa/äga detta varumärke då man kan förvänta sig god 
service och många tjänster.  
 
Vodafone lovar att de alltid svarar ja på frågor från sina kunder och står för hög kvalité och 
därmed god funktionalitet.  

0.0 Fokusgruppsintervjuer 
Nedan presenteras vad som kom fram under fokusgruppsintervjun. Informationen är 
uppdelad efter varje företag och betyder därför att informationen inte presenteras efter hur 
intervjun förlöpte.  

0.0.0 Tele2.Comviq 
 
När vi erinrat studieobjekten om TV-reklamerna som Tele2.Comviq visar började 
diskussionen hett. Flera personer menade på att Tele2.Comviq är billiga, men att detta också 
gör Tele2.Comviq till ett ”billigt varumärke” menande att det inte var speciellt glamoröst att 
ha. Andra opponerade detta med att förklara att de hyste stor respekt för Tele2.Comviq och att 
de varit lojala sen sitt första mobilabonnemang.  
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Nästintill hela fokusgruppen var överens om att Tele2.Comviq stod för billig telefoni och att 
detta löfte hade blivit tydlig av reklamerna som hade visats. Detta genom reklam om att kunna 
ringa gratis till varandra och att få hem en liten Bill (räkning) istället för en stor. De personer 
som var eller hade varit ägare till varumärket var överens om att de ofta hade haft lägre 
mobila kostnader än sina vänner med andra abonnemang. 
 
En person som associerade Tele2.Comviq med företag och ”glassigt att ha” yttrade efter ett 
tag att han skulle ”ifrågasätta sin lojalitet” efter denna diskussion. Detta för att denne kände 
sig osäker på Tele2.Comviq när denne tog ställning till reklamerna som endast går ut på att de 
är billigast. Personen ville minnas 1996 när denne köpt sin första mobil och ”Tele2.Comviq 
var det självklara valet”. Nu när denne tog ställning till varumärket utifrån reklamerna som 
presenterats kände den inte igen det varumärke som växt i dennes huvud. De negativt inställda 
personerna ansåg att Tele2.Comviq var ”fattigt”, ”underklass” och ”70-tal”. En av dessa 
menade att denne inte skulle gå med på att ta ett Tele2.Comviq abonnemang trots att det 
företag personen arbetar på skulle erbjuda ett sådant. De förstod inte alls den personen som 
ansåg att varumärket var ”glassigt att ha” då de tyckte att varumärket endast riktade sig till 
dem som inte hade råd med något bättre. Det uppstod en liten konflikt mellan dessa deltagare 
då de som var negativt inställda till Tele2.Comviq var väldigt lojala till deras bolag och ville 
omvända den användare till Tele2.Comviq som hade en positiv bild.  
 
Då vi lät personerna beskriva varumärket Tele2.Comviq med ett ord svarade de med majoritet 
”billigt”, men ord som ”70-tal” och ”redundant” kom upp. 

0.0.0 Vodafone 
 
En stor majoritet av personerna ansåg att Vodafone var ett företagsabonnemang. Detta 
grundades i att Vodafone är gamla Europolitan som de flesta ansåg bara vara för företag.  
 
Det blev dock en diskussion kring huruvida Vodafone ville vara för företag eller ungdomar, 
då en person erinrade sig om gamla Vodafone reklamer då kändisar som David Beckham 
figurerade i media. ”Då kändes det inte särskilt företag” sade denne. Denne jämförde 
Vodafone med 3 och tyckte att båda kändes väldigt ungdomliga.  
 
En person som lovordat Vodafone menade på frågan om denne var lojal mot varumärket att 
denne ”inte gillar att vara beroende av något” utan snarare accepterade varumärket men 
ogillade alla andra. Vidare argumenterade denne för att Vodafone var tryggt att använda sig 
av.  
 
Gällande reklamen med Vodafones call center som hela tiden svarar ”JA” på kundernas 
förfrågningar, var det ingen med Vodafone abonnemang som instämde med detta. En person 
berättade att denne bett om att få EuroVoice (Vodafones telefonsvarare) inkopplat på sitt 
abonnemang med fått ett ”nej” av dem. När personen sedan hade konfronterat kundservicen 
igen svarade de att de skulle se efter om det fanns någon möjlighet och återkomma senare. 
Detta gjorde de aldrig. En annan person yttrade ”Vodafones kundservice är alltid öppen, men 
jävligt otrevlig!” och menade på att man alltid får ett dåligt bemötande av personerna som 
arbetade där och sällan hjälp med sitt problem.  
 
På frågan om lojalitet var den hög. Inte bara personen som accepterade Vodafone och ogillade 
alla andra var lojal. En person förklarade att hon ibland inte ens har täckning i sin lägenhet i 
centrala Stockholm, och faktiskt var medveten om att hon kunde ringa billigare hos andra 
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abonnenter – sade att hon var 100 % lojal mot Vodafone. ”Det känns bra på grund av att man 
känner en tillhörighet med människor som använder Vodafone och att de alltid erbjuder bra 
mobiltelefoner till sina abonnemang” sade hon.   
 
Då vi lät personerna beskriva varumärket Vodafone med ett ord svarade de med majoritet 
”Företag”. En av de lojala personerna svarade ”den gode operatören”.  

0.0.0 3 
 
”3 är riktigt snaskigt, dolda avgifter och skittelefoner”, yttrade en av deltagarna. Denna 
mening var delad av flera. Många ansåg att 3 endast var till för ungdomar och kunde inte 
förstå hur någon skulle kunna använda deras abonnemang. En person undrade hur 3 hade 
mage att söka kunder bland företagen med tanke på deras ”barnreklamer” där artister som 
Timbuktu och Madonna verkar. En annan sade ”3 tycker jag ger ett oseriöst intryck! Det 
känns ungdomligt och som en stor blåsning! Och vill man verkligen ha ett abonnemang på 
grund av att man får en mobil med mp3-spelare?”. En annan fortsatte ”och bitraten på 
MP3:orna är inte ens bra!” (Med ”bitraten” syftade denne på kvalitén på ljudet när man 
spelade musikfiler).  
 
Det visade sig dock att majoriteten hade testat 3 som abonnemang och senare bytt till andra. 
En person som bytt sade ”att det är bra när det funkar”, men att detta inte räcker. ”Det är inte 
ok att mina samtal bryts” fortsatte en annan. Det kanske kan vara ok för ungdomar om samtal 
bryts men det är ohållbart för företag menade deltagaren. Det mest motsägelsefulla med 3 
menade deltagarna var att när de först lanserade sig på marknaden hade stort fokus på att 
vända sig till företag. ”Vid denna tidpunkt hade de inte byggt färdigt nätet så jag förstår 
verkligen inte hur de tänkte med att vända sig till företag”?  
 
De som hade haft varumärket kände till största delen att de blivit besvikna på att 
funktionaliteten inte fungerat. Nätet var ej färdigbyggt när 3 lanserade sig för första gången 
berättar en 3 kund. Detta svek gör att denne inte skulle köpa varumärket idag. Det positiva 
som kom fram i samband med 3 var ändå att de försökte tänka utanför de traditionella med 
mobila tjänsterna, att de helt enkelt inte var rädda att gå sin egen väg och var nytänkande.  
 
En av deltagarna hade själv aldrig använt sig utav 3 men tyckte det var häftigt med 
reklamerna och att 3 var ”coolt”. Denne menade att denne gärna skulle välja 3 ifall denne 
någon gång skulle byta abonnemang. Vidare sade deltagaren att 3 varit pionjärer inom 
telekom och att sådana alltid får mycket skräp på sig, men i framtiden så kommer de istället 
bli ledande.  
 
”Det känns som om 3 måste jaga sina kunder. Kommer det fram en säljare på stan så känns 
det som om det alltid är 3”, sade en deltagare. Andra undrade varför de inte ”brandade” om 
sitt varumärke då denne endast hade hört dåligt om varumärket under alla år det funnits.  
 
Då vi lät personerna beskriva varumärket 3 med ett ord svarade de med ord som ”Timbuktu”, 
”ungdomligt”, ”musik” och ”känner mig lurad”.  

0.0.0 Telia  
 
Telias reklam var väldigt omtyckt. ”Den är helt underbar” yttrades och andra menade på att 
den fångade en riktig ”Svensson”-familj. Varumärket tyckte de också stod för detta. Många 
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ansåg att Telia var tråkigt att ha. Däremot var alla överens om att de ansåg att Telia hade bäst 
täckning. En person tyckte att Telia kändes väldigt gammeldags och att denna aldrig skulle 
lita på välfungerande framtida tjänster.  
 
Det framgick ganska tydligt att Telia var något som många hade som fast telefoni och därför 
inte relaterade varumärket som något man väljer till sin mobiltelefoni. De som hade Telia var 
av anledningar såsom att de haft tjänsten länge och ej hade orken till att byta eftersom det 
ändå fungerade bra. Skulle användarna välja nytt abonnemang idag skulle det förmodligen 
inte välja Telia då det finns andra bolag som känns mer nya och heta. 
 
Största andledningen till att deltagarna inte skulle välja Telia var på grund av att 
monopolmarknaden satt stämplat på varumärket. Att man tidigare bara kunnat använda Telia 
och att det nu fanns så många andra aktörer på marknaden gjorde att varumärket kändes 
gammalt. Samtidigt var alla överens om att de kanske hade svarat annorlunda om de ej varit 
bosatta i Stockholm och inte haft bra täckning med andra operatörer.  
 
Då vi lät personerna beskriva varumärket Telia med ett ord svarade de ”forna sovjet”, ”trött”, 
”mossigt”, ”trygghet” och ”säkerhet”.  

0.0 Fördjupningsintervjuer 

0.0.0 Person 1 - Vodafone 
 
Varför valde du Vodafone och hur känner du dig som användare av varumärket?  
 
”De har bra telefoner och bra erbjudande, det är enkelt”, började personen. Denne ansåg att 
det inte fanns något bättre på marknaden. Personen förklarar att denne hade ett annat 
varumärke innan denne började på ett nytt arbete och fick Vodafone. Efter detta har personen 
inte haft en tanke på att byta. ”Jag känner mig lite cool och har en het samhörighet till skillnad 
mot mitt förra val som bara var rent ekonomiskt”. Denne känner även en stark trygghet med 
att de alltid har en öppen kundservice. ”Det finns säkert andra bra erbjudanden men jag skulle 
välja Vodafone för att jag har bara varit nöjd med deras tjänster”. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Ja! Jag känner trygghet och säkerhet och de har alltid bra service”. ”Hett och lite roligare!” 
förklarar denne att tillhörighetskretsen känns. ”Sådana människor som jag är kompis med har 
Vodafone!”. Personen menar att varumärket ger något mer än bara en mobil tjänst. ”Man 
känner samhörighet till själva varumärket”. Personen avslutar med att säga ”jag skulle aldrig 
ha sex med någon som har Tele2.Comviq” och skrattar.  
 
Varför valde du inte något annat? 
 
”Enkelt!”, börjar personen. Denne menar att en operatör som man kunde sammankoppla allt 
med är det självklara valet. De kunde skräddarsy lösningar efter individens begär vilket 
passade denna personen väl. ”Till exempel om man sms:ar mycket kan man välja smstjänst 
och liknande”. Personen vill kunna få allt till sin mobil och struntar i om denne kanske får 
betala en extra slant för det. ”Det känns som om Vodafone kan ge mig det och så länge det 
känns så kommer jag inte välja något annat varumärke”, säger personen. 
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Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
 
Personen tyckte att den har fungerat bra. Denne ville ha ett fast pris till sin telefon och det har 
denne idag. ”Dock låg nätet nere hela skärtorsdagen vilket gjorde mig besviken och det 
händer faktiskt ibland att täckningen är ganska dålig”. Personen menar dock som sagts 
tidigare att denne känner tillhörighet till detta varumärke nu, så det är en starkare känsla ändå. 
”Jag tycker även att varumärket har växt senaste året och det har blivit starkare. Nu tycker jag 
det är intressant och håller ögonen öppna för reklamen och artiklar”. 
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”Jag känner mig väldigt nöjd. Det finns inget bättre på marknaden idag för min del”, sa 
personen. 

0.0.0 Person 2 - Vodafone 
 
Varför valde du Vodafone och hur känner du dig som användare av varumärket?  
 
Varför personen valde Vodafone allra första gången var på grund av att dennes fars företag 
skaffade det och denne hade sitt abonnemang på hans företag. Efter detta val berättar 
personen att denne fortsatt att använda det för att det har funkat bra utan någon direkt tanke 
bakom valet. Idag känner sig personen mer lojal till varumärket och kommer inte att byta till 
något annat. Personen känner sig väldigt nöjd som användare av varumärket och det har 
kommit att betyda mer än bara en tjänst för denne, ”jag känner någon slags djupare 
tillhörighet”, säger personen.  
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Som jag nämnde på föregående fråga så känner jag en djupare tillhörighet” förklarar 
personen. Många av mina vänner har det, det känns seriöst men samtidigt roligt och det passar 
mig helt enkelt”. Många företag som personen gillar och känner tillhörighet till använder sig 
av Vodafone och detta bara späder på dennes känsla för varumärket. 
 
Varför valde du inte något annat? 
 
Personen berättar att de helt enkelt erbjöd den bästa tjänsten vid det tillfället. ”Bra mobiler, 
bra service, ja man får hela paketet!”, säger personen. Även om det kommit upp andra aktörer 
på marknaden idag som erbjuder samma tjänst så har personen blivit lojal till Vodafone. De 
andra märkena känns antingen billiga eller tråkiga menar denne. Samtidigt tycker personen att 
det känns som en risk att byta operatör idag då man binder sig vid sån lång tid så det skulle 
mycket till för att denne skulle göra det. 
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
 
”Mycket bra! Jag ville inte ha någon fast telefoni utan bara använda min mobil och då har jag 
fått en tjänst med ett fast pris vilket är optimalt för mig!”, säger personen. Denne fortsätter 
med att säga att det även är väldigt viktigt för denne att kunna byta mobil varje år och det kan 
man med denna tjänst. Vodafone har också ett väldigt stort utbud av telefoner vissa andra 
kanske också erbjuder ett byte varje år men då har de inget direkt urval att välja mellan 
förklarar personen.  
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Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”Väldigt nöjd! Som marknaden ser ut idag finns det inget annat varumärke som passar mig  
bättre”, förklarar personen.  

0.0.0 Person 3 - Telia 
 
Varför valde du Telia och hur känner du dig som användare av varumärket?  
 
”Jag valde dem för de var först ut på marknaden”, svarar respondenten. ”De var absolut först 
med ett rikstäckande nät och de verkade bra” fortsätter personen. Denne användare menar att 
det är tryggt och säkert att använda Telia. Det har blivit så stort nu med alla nya företag på 
marknaden förklarar personen att denne inte orkar ha ett varumärke som kommer med nya 
erbjudanden hela tiden som man måste hålla reda på. ”De håller vad de lovar”, säger 
personen. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Absolut inte! Det är bara jag bland mina vänner som har Telia”. Personen förklarar att man 
kan säga att denne har ett visst engagemang för varumärket eftersom denne alltid haft det och 
tillhörigheten skulle väl i sådant fall vara trygghet, bekvämlighet och enkelhet. 
 
Varför valde du inte något annat? 
 
”Det fanns inget annat då, mitt abonnemang är från 1993 så Telia var det självklara valet!”, 
säger personen. 
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
 
Personen tycker att tjänsten fungerat väldigt bra och menar att det aldrig har varit några 
problem. ”Jag har ju i stort sett haft samma tjänst som för första gången jag började använda 
mobil”, säger denne. ”Det är klart att jag lagt till några tjänster som till exempel WAP, men 
det fanns ju inte när jag köpte för första gången, men det är typ samma tjänst och den funkar 
jätte bra!”, avslutar personen.  
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”Som sagt så fanns det inget annat på marknaden då jag gjorde mitt val men jag kände mig 
trygg”. Personen förklarar att denne vet att nästan alla är billigare än Telia idag men denne 
tycker verkligen det är värt det. Personen förklarar att det har varit så mycket upp och ned 
gångar med andra företag men att Telia håller sig stabila. Han känner sig trygg. 

0.0.0 Person 4 – Tele2.Comviq 
 
Varför valde du Tele2.Comviq och hur känner du dig som användare av varumärket? 
 
”För att de är helt klart billigast på marknaden”. Det känns ändå som att det är samma tjänster 
som erbjuds av alla företag så varför inte välja det billigaste alternativet menar personen. 
Denne vill kunna ringa och sms:a och det kan denne göra absolut billigast med Tele2.Comviq. 
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Personen hade Telia tidigare. Detta på grund av att de hade bäst täckning men idag menar 
personen har alla nästan lika bra, så därför valde denne tele2.Comviq. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Nej jag är inte trogen varumärket. Skulle någon annan vara billigare så skulle jag välja det.”, 
sade personen.  
 
Varför valde du inte något annat? 
 
”De är överlägset billigast.” Det är även väldigt bra att de ej har någon bindningstid, andra 
bolag vill binda upp en på minst ett år menar personen. ”Sedan fick jag ta med mig mitt gamla 
nummer helt gratis vilket var väldigt viktigt för mig”, fortsätter personen. Allting med 
Tele2.Comviq känns väldigt smidigt menar denne. Och då de kan erbjuda denne samma tjänst 
som de andra bolagen känns det naturligt att välja det billigaste. 
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
 
”Den har fungerat väldigt bra!” Det som personen tycker är det bästa med tjänsten är att 
denna får ett sms på hur stor räkningen är per månad och så dras det på autogiro från dennes 
konto. ”Man får koll på sina räkningar samtidigt som man ej behöver sköta något själv vilket 
passar mig utmärkt” säger personen. 
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”Nöjd” uttrycker sig personen då denne även fick en mobil gratis vid tecknandet av denna 
tjänst. Personen menar att denne kommer att fortsätta att använda tjänsten så länge det inte 
kommer upp något bolag som kan erbjuda samma tjänst som är billigare. 

0.0.0 Person 5 – Tele2.Comviq 
 
Varför valde du Tele2.Comviq och hur känner du dig som användare av varumärket? 
 
”Det var ett självklart val för mig.” Personen valde Tele2.Comviq som sitt första abonnemang 
och har haft det sedan dess för det varit ett bekvämt val. Denna blev rekommenderad 
Tele2.Comviq av sina vänner och tänkte att det var det självklara valet. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Absolut finns det starkare band till varumärket än tjänsten jag köpt.” Personen säger att det 
är många av dennes vänner som har Tele2.Comviq och känner därav en typ av samhörighet. 
Denna skulle inte välja något annat varumärke idag. 
 
Varför valde du inte något annat? 
 
”Det var det enda jag visste om när jag för första gången skaffade mobil.” Denne blev 
rekommenderad Tele2.Comviq och kände då, men känner även idag, att det är ett enkelt och 
bekvämt val.  
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
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”Jätte bra, det har aldrig varit något strul. Jag har aldrig varit missnöjd med mitt val” säger 
personen. 
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
Personen beskriver att denne känner sig lyckad med sitt val. Att alltid veta att denne har det 
billigaste på marknaden och att känna tillhörighet till varumärket genom att vänner har det 
samma gör att denne känner sig väldigt nöjd och ej har för avsikt att lämna varumärket. 

0.0.0 Person 6 – 3 
 
Varför valde du 3 och hur känner du dig som användare av varumärket? 
 
Det abonnemang som personen hade innan denne bytte till 3 var alldeles för dyrt så denne 
kunde inte ha kvar mobiltelefonen om denne inte bytte. ”Alla sa att 3 var billigt plus att jag 
var i det skedet att byta telefon så därför blev det 3” säger personen. Personen kände och 
känner sig väldigt nöjd med valet. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Ja, delvis”. Denne menar att det är något speciellt med alla som har 3 och dessa kan använda 
videosamtal och ringa gratis till varandra. ”Jag skulle inte byta till något annat om jag hade 
chansen idag” säger personen. 
 
Varför valde du inte något annat? 
 
Att det var helt nytt när personen valde 3 var något som denne tyckte var roligt. Det var sådan 
bra deal med att ringa varandra gratis tyckte denne. ”De praktiskt taget gav bort telefoner till 
människor”. Dessutom hade nästan alla dennes vänner 3 och denne kände helt enkelt att det 
var ett roligare företag. 
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
  
”Bra, jag har aldrig tyckt att täckningen varit ett problem” säger personen. Ibland tycker 
denne att det varit lite strul med fakturor som kommit bort och lite andra administrativa saker 
som ställt till det, men i det stora hela tycker personen att det fungerat bra. 
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”I tiden på något sätt, man vill ju ha det nyaste” säger personen. Denne menar att det kändes 
speciellt att ha 3, de var annorlunda mot de andra bolagen och detta kunde denna identifiera 
sig med. ”De var de första som hade 3G nät och det kändes väldigt nytt och rolig” säger 
personen.  
 

0.0.0 Person 7 – 3 
 
Varför valde du 3 och hur känner du dig som användare av varumärket? 
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”Det var inte ett aktivt val som jag gjorde” börjar personen, utan ett val som dennes fars 
företag gjorde och då denne har sitt abonnemang på företaget blev det så. Med 3 kunde denne 
halvera sina mobilkostnader fast behålla samma tjänst så det kändes som ett bra val menar 
personen. ”Jag känner nog ingen skillnad från det jag hade förut, det är ingen större grej” 
menar personen. 
 
Känner du någon speciell tillhörighet med detta varumärke? 
 
”Nej skulle kunna ha vilket varumärke som helst bara de erbjöd en likadan tjänst”. 
 
Varför valde du inte något annat? 
 
Återigen menar personen att de fått en sådan bra deal av 3 gällande kostnaderna. ”Ja vi har 
kunnat halvera våra kostnader” upprepar personen. Att det inte blev något annat val menar 
denna var på grund av att 3 verkligen kunde påvisa att de skulle kunna halvera kostnaderna 
och de visade det på ett enkelt och överskådligt sätt. ”De hade även ett väldigt bra urval på 
telefoner och det är viktigt för mig” fortsätter personen. 
 
Hur har tjänsten som du köpt av detta varumärke fungerat? 
  
Personen tycker tjänsten fungerat bra. Att det finns så många extra finesser som att ladda hem 
musikvideos är inget som denna är i behov av, men företaget har kunnat effektiviseras genom 
bytet. ”Att kunna samla all information som kalender, koppla upp mot datorn skapar ett 
mervärde för företaget” säger personen. 
 
Hur kände dig vid valet/köpet av detta varumärke? 
 
”Jag kände nog inget speciellt vid köpet förutom att jag var nöjd” säger personen. Denne var 
bara glad att kunna halvera sina kostnader, kunna behålla samma tjänst som tidigare och få en 
ny telefon på köpet.  
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46 Diskussion och analys 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och analysera den empiri och teori som har framförts i 
denna uppsats.  
 
Mervärdet av ett varumärke blev tydligt i djupintervjuerna med kunderna till de olika bolagen. 
Det var denna känsla av att inte bara köpa tjänsten utan också en viss tillhörighet som fick 
kunderna att vara lojala eller illojala sitt varumärke. Detta mervärde kunde vara så pass starkt 
att vissa kunder som ej upplevde att företags löfte hållit vad de lovat att ändå vara lojala sitt 
varumärke då de kände en starkare tillhörighet. I andra fall var mervärdet för kunden inte lika 
viktigt utan andra fördelar såsom funktionalitet eller kostnader.  
 
Vi vill anse att en del av dagens varumärkesteori går att ifrågasätta då vi med vårat resultat 
kan se att trots en dålig varumärkesleverans kan lojaliteten vara väldigt hög. Det finns en 
möjlighet att det är ännu en fördel som ett varumärke utlovar som inte balanseras av 
varumärkesägarna. Denna fördel skapas av kunderna själva som med en övertygelse om 
varumärkets icke-existentiella fördelar, blir ytterst lojala, känner en hög upplevd kvalité och 
har bra associationer till varumärket. Flera av respondenterna och oftast de med högst 
lojalitet, hade själva, alltså inte utifrån varumärkesleveransen, byggt upp en väldigt positiv 
image för varumärket.  
 
De bitar av imagen som var ytterst relevanta i denna studie var lojalitet, associationer och 
upplevd kvalité. Huruvida kännedomen var kring varumärkena gällande varumärkeslöften och 
varumärkesleverans kändes inte relevant. Vi anser även att dessa varumärken är kända för 
varje gemene svensk, i alla fall för de respondenter som deltog i denna studie. 
Respondenternas associationer, tankar om upplevda kvalité och lojalitet kopplades till 
varumärkets tre fördelar för att kunna göra en jämförelse mellan varumärkeslöftet och 
varumärkesleveransen.  
 
För att kunna analysera våra insamlade data har vi valt att utgå från den modell som vi 
utformat med hjälp av teori (Se figur 3). Modellen visar hur Företaget (varumärkesägaren) 
formar en identitet som utger ett löfte som präglas av emotionella, funktionella och 
självuttryckande fördelar. Vid en varumärkesleverans ska detta löfte hållas för att ge kunden 
en god image av varumärket. När det blir en bra varumärkesleverans, alltså när varumärket 
höll det som utlovats i form av de olika fördelarna som identiteten uttrycker, får kunden 
positiva tankar kring varumärket. Detta styrker lojaliteten och ger bra associationer till 
varumärket och den upplevda kvaliteten uppfattas som hög. Detta står sedan i direkt relation 
till att varumärket säljs mer och därmed ger företaget en ökad vinst. Om 
varumärkesleveransen är negativ så blir effekten den motsatta.       
 
Tele2.Comviq kommunicerar med sitt varumärke att de är billigast. Detta löfte spelar mest på 
de emotionella fördelarna då en kund känner sig nöjd med sitt inköp av varumärket då den vet 
att denne fått det billigaste priset. Under fokusgruppsinervjun framkom det att Tele2.Comviq 
uppfattades av majoriteten som billigast på marknaden. Ifall man hade ett Tele2.Comviq 
abonnemang hade man den billigaste operatören. Detta ger en klar bild av att de emotionella 
fördelarna som Tele2.Comviq utlovar som ett varumärkeslöfte är också det som en kund får 
vid varumärkesleveransen. Diskussionen kretsade även kring självuttryckande fördelar som 
om huruvida Tele2.Comviq var ett ”billigt varumärke” eller ”glassigt att ha”. En person som 
hade byggt upp en image av det sistnämnda fick sig en ”reality check” när denna inte kunde 
identifiera sig med de reklamer som presenterades under fokusgruppen. Men vad varumärket 
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lovar har inga självutryckande fördelar, så de sviker inte det löfte som de utger trots att 
personen i fråga ställde sig kritisk till Tele2.Comviq efter fokusgruppen. Man kan härleda 
ifrån fördjupningsintervjun att personen som tyckte att Tele2.Comviq var ”glassig att ha” 
hade skaffat abonnemanget genom grupptryck från vänner Så det är inte helt orimligt att 
föreslå att det är ifrån dem som denne byggt upp denna image och inte från Tele2.Comviqs 
marknadskommunikation. I den andra fördjupningsintervjun framkommer det just att 
Tele2.Comviq sålts in genom att varumärket lovar att vara billigast. På frågan om lojalitet 
menar personen att denne skulle byta om det fanns något billigare alternativ. Detta vill vi anse 
som dålig lojalitet trots att varumärket håller vad de lovar.  
 
3 utlovar att de erbjuder något men än bara telefoni. Kunden ska kunna använda sin mobil 
som en musikspelare, en tv eller för andra nöjen. Kunden ska också känna sig som en pionjär 
inom det mobila livet. Detta löfte är väldigt massivt och erbjuder både emotionella, 
funktionella och självuttryckande fördelar. Det kan vara just därför som det blev ett kaos av 
olika uppfattningar gällande varumärket i fokusgruppen. ”3 är riktigt snaskigt, dolda avgifter 
och skittelefoner”, yttrade en av deltagarna. Den meningen säger precis emot allt som 
varumärket utlovar. Många kände att 3 gav ett oseriöst intryck och att man blev lurad av dem. 
Majoriteten hade någon gång haft ett 3 abonnemang men känt sig lurade och då bytt till något 
annat. Detta tyder på en väldigt dålig varumärkesleverans. Det kan diskuteras om detta inte är 
just på grund utav att de lovar för mycket. Däremot så framkom det i framförallt en av 
fördjupningsintervjuerna att personen i fråga kände en samhörighet med andra användare av 
varumärket 3. ”Jag skulle inte byta till något annat om jag hade chansen idag”, sa denne. 3 
användarna anser att 3 är ett roligt företag och att de känner en samhörighet till det.     
 
Vodafone lovar att de alltid svarar ”ja” på frågor från sina kunder och står för hög kvalité och 
därmed god funktionalitet. Detta löfte sammanfattar både emotionella fördelar att kunden ska 
känna sig nöjd och säker efter att har valt Vodafone som svarar ”ja” på allt och ett funktionellt 
löfte i form av ett brett sortiment av tjänster. Under fokusgruppsintervjun framkom det att det 
rådde en konflikt i huruvida Vodafone var ungdomligt eller för företag. Denna diskussion 
uppkom genom att en deltagare erinrade sig gamla reklamer från Vodafone som kretsade mest 
krig ungdomlighet med kändisar som David Beckham som förebild. Det fanns dock en stark 
lojalitet hos dem som använde sig av varumärket. I båda fördjupningsintervjuerna och under 
fokusgruppsintervjun framgick det att kunderna till Vodafone kände en stark tillhörighet till 
varumärket och människor som använder sig utav det. Detta talar för starka självuttryckande 
fördelar, men som varumärket i sig inte utlovar. Till och med en person som förklarade sin 
avsky till att vara beroende av något menade att denne inte tyckte något speciellt om 
varumärket Vodafone men avskydde alla andra. En annan person menade på att denne ibland 
inte har täckning mitt i centrala Stockholm, visste att denne betalade mycket för sin tjänst och 
hade dålig erfarenhet av kundservicen, men var ändå ”100 % nöjd” med varumärket. Hur 
känslan av tillhörighet som kunderna till Vodafone känner har uppkommit kan diskuteras. Vi 
märkte att det fanns en statuskänsla i varumärket och att det uppfattades som ”det bästa 
abonnemanget utan like” av kunderna. Man kan alltså säga att varumärket fått sitt egna liv 
utanför företagets (varumärkesägarens) ramverk. Något vi anser de borde utnyttja till sin 
fördel. Man kan se att denna lojalitet inte grundar sig direkt i de emotionella fördelarna om att 
Vodafone svarar ”ja” på allt, då ingen hade erfarit någon bra service från företaget. De 
emotionella fördelarna hade inte levererats, men däremot kände sig kunderna nöjda med de 
funktionella fördelarna med många tjänster och ”att allt går att ordna” känsla. Då varumärket 
skulle sammanfattas med ett ord blev det ”företag” som var det överlägset mest 
förekommande ordet. Detta kan tyda på att folk minns Europolitan som var det tidigare 
varumärket som hade stor företagsstämpel eller att reklamerna utspelade sig i kontorsmiljö.     
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Telia utlovar att kunden alltid kommer att ha täckning vart den än befinner sig. Detta löfte 
trycker på emotionella fördelar då kunden ska känna sig säker och trygg med sitt inhandlande 
av varumärket. Under fokusgruppsintervjun framkom det just det att man var en ”Svensson” 
om man hade Telia. En ”Svensson” syftar till trygghet, säkerhet och lite konservativt. Alla 
samtyckte att Telia hade en bra tjänst idag, men det fanns tvivel för framtiden med Telias 
tjänster, kanske just därför att de flesta fick en konservativ känsla av varumärket. Många 
menade att man inte skulle väja varumärket idag på grund av att det finns fler bolag som är 
nya och heta. Alltså kan man se att Telias varumärkeslöfte har hållits mot kunderna, då de 
känner att Telia, trots att det är lite ”mossigt”, står för trygghet och säkerhet. 
 
Lika stor vikt som att tjänsten verkligen fungerar (funktionella fördelar) var emotionella 
fördelar som att känna sig trygg med sitt varumärke. Det framgick på så väl 
fokusgruppsintervjun som fördjupningsintervjuerna att fördelarna kunderna kände med sitt 
varumärke grundade sig på hur företaget hade positionerat sig på marknaden. De företag som 
hade satsat på reklam, tillkomsttjänster i form av nöje eller goda dekals med mobiltelefoner 
hade kunder som värdesatte dessa och var minde pris och funktionalitets känsliga. Alla som 
hade Vodafone eller 3 ansåg att det var rimligt att betala en extra slant för att kunna få 
skräddarsydda lösningar. Dessa kunder kände ofta en större tillhörighet till sitt varumärke. De 
företag som satsat på att erbjuda låga priser eller säkra funktionella tjänster i form av täckning 
och så vidare hade inte kunder som kände samma tillhörighet till varumärket utan kanske 
skulle byta om något billigare eller bättre kom på marknaden.  
 
I fokusgruppsintervjun exponerades medlemmarna för de olika bolagens löften till 
marknaden. Med andledning till vikten av associationer till ett varumärke fick varje medlem 
uttrycka vad denne först kom att tänka på när ett bolag presenterades. Det var tydligt hur 
många av deltagarna hade liknande associationer till bolagen. Dessa associationer hade stor 
vikt när det kom till medlemmarnas generella inställning till varumärket. Associationerna till 
de olika varumärkena var det som låg till största grund för vilket av bolagen som kunderna 
valde. Genom dessa associationer kunde kunderna identifiera sig själva eller ta ställning till de 
prioriterade i denna typ av tjänst. Vissa ville ha så låga kostnader som möjligt samtidigt som 
andra var beredda att lägga mer pengar för att kunna ha ett varumärke som kändes nytt och 
roligt.  
 
Lojaliteten på kunderna varierade men det som ändå var det viktigaste för kunden var att 
tjänsten som de köpt stod för det den utgavs att göra.  
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47 Slutsats 
 
Vi tog oss an att besvara en fråga utifrån, ett vad vi anser är, ett ytterst intressant område. 
Denna fråga var: 
 

”Hur förhåller det sig mellan varumärkeslöften och varumärkesleverans i en 
konkurrenshäftig bransch?” 

 
Denna fråga har vi valt att svara på genom at göra en kvalitativ undersökning på 
telekombranschen. Det förhåller sig bra mellan varumärkeslöften och 
varumärkesleverans i telekombranschen. På två av fyra företag som vi har undersökt har 
varumärkeslöftet hållits vid varumärkesleveransen. Vid de två resterande företagen har 
löftet hållits till en viss del, men varumärkesleveransen har ändå misslyckats på grund 
av antingen att de utlovat för mycket eller för litet. I 3s fall utlovade varumärket 
emotionella, funktionella och självuttryckande fördelar till kunden, men där endast 
självuttryckande fördelar i form av en stark känsla av tillhörighet var det som 
levererades. I Vodafones fall levererades de funktionella fördelarna. Men de 
emotionella och de självuttryckande fördelarna, som var de starkaste som kunden 
uppfattat, var inget som Vodafone som företag, själva valt att kommunicera.  
 
Vi har sett ett samband mellan goda varumärkesleveranser och en bra image. Men vi har 
också lokaliserat, där vi ifrågasätter dagens teori, att också dåliga varumärkesleveranser 
kan leda till en bra image, då i form av väldigt hög lojalitet. Vi vill säga oss se ett behov 
till en vidare utveckling i dagens teori, då vi föreslår ännu en fördel med varumärket 
som inte är finns idag. Detta är en ytterst viktig kunskap för företagen som kan utnyttja 
sitt varumärke på en högre nivå.  
 
Där det brister i varumärkesleveransen är på 3 och Vodafone där det utlovas för mycket 
eller för litet. Det är inte ett entydigt löfte som utlovas från dessa företag till skillnad 
från hos Tele2.Comviq och Telia vilket gör att löftena uppfattas olika hos kunderna. 3 
försöker fånga för många genom att erbjuda både funktionella, emotionella och 
självuttryckande fördelar. Detta leder till att de inte har en klar positionering på 
marknaden vilket i sin tur leder till att de får en kundgrupp som inte har en klar 
uppfattning om vad de önskar. Och Vodafone har också positioneringsproblem då deras 
starkaste löfte med emotionella fördelar om service inte alls hålls, men däremot andra 
fördelar såsom självuttryckande, vilket gjort kunderna ytterst lojala, inte lovas, men är 
det som kunderna känner.     
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