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Abstrakt	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka relationer mellan ett varumärke i som erbjuder 

servicetjänster och unga konsumenter. Syftet besvaras genom fyra frågeställningar gällande 

varumärkets kommunikation, hur konsumenterna uppfattar varumärket och hur 

konsumenterna relaterar till varumärket. Undersökningen teoretiska ramverk består av teorier 

och begrep inom området public relations, centrala begrepp är märkeslojalitet, position, 

identitet och image. 

Undersökningens empiri är insamlad genom en deskriptiv anals av varumärket 3, två 

informantintervjuer med säljare på 3 och två fokusgruppsintervjuer med unga konsumenter.  

Empiri är analyserat genom en innehållsanalys och de slutsatser som framkom är att 

relationen mellan konsumenter och varumärke är skev, där varumärket kommunicerar en 

image som inte uppfattas likadant av konsumenterna. Det framkom även att den relation som 

konsumenterna har till varumärket är en form av märkeslojalitet som grundar sig mer på 

bekvämlighet än ren lojalitet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Varumärkeskommunikation, identitet, image, reputation, positionering, 

märkeslojalitet, immateriella tjänster.  
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1.	  Inledning	  
Var vi än befinner oss idag så överöses vi av varumärken av alla dess slag och dessa 

varumärken är ofta laddade med både budskap och värden. Stora företag har ofta varumärken 

som är värda mer som varumärke än hela företaget är värderat. Det finns studier på bland 

annat Pepsi och Coca-Cola där konsumenterna föredrar produkten Pepsi i ett blindtest men 

väljer ändå att dricka coca-cola för deras varumärke (Bengtsson & Österberg 2011) Ett annat 

modernt exempel är Apple som har en så stark kundbas med lojala kunder som försvarar och 

agerar som privata marknadsförare av Apple-produkter. 

Det var exempel som dessa som väckte mitt intresse för varumärken och hur varumärken 

förmedlas till kunder. Att sedan se hur konsumenter uppfattar företaget och dess 

kommunikation är ytterligare en intressant aspekt på området som återspeglar hur bra ett 

företag lyckas med sin kommunikation. 

Forskning om varumärken och varumärkeskommunikation idag kretsar oftast kring produkter 

av materiell karaktär där produktens kvalité, användarvänlighet och design har stor betydelse 

för hur populära varumärken är. Inom tjänstebranschen blir frågan om varumärken och 

framförallt kommunikationen av dessa, kanske både intressantare och mer problematiskt då 

konsumenterna inte kan konsumera en tjänst på samma sätt som en produkt. Inte heller kan 

användarvänligheten eller designen utvärderas på samma sätt. Enligt Hoffman och Bateson 

(2002) finns det skillnader värda att nämna mellan tjänster och produkter. Mer praktiska 

skillnaderna är dels i kvalitetmätningen av produkten där en tjänst inte kan kvalitettestas på 

samma sätt som en materiell produkt eftersom konsumenten och mottagandet blir en del av 

produkten. Denna process blir även pågående under hela tiden som konsumenten har kontakt 

eller avtal med leverantören och det går inte att tala om konsumtion och produktion på samma 

sätt som om det vore materiella produkter. 

Mobiloperatörsbranschen är idag populärare än någonsin med en ökande konkurrens 

samtidigt som priser, utbud och service mer och mer ser likadant ut oavsett vilken 

mobiloperatör som kunderna väljer. Här säljs immateriella tjänster i abonnemangsform där 

kvalitet bör mätas på andra sätt än med materiella produkter, det blir därför intressant att se 

hur konsumenter tänker kring dessa mobiloperatörer samt om de kan se eller skapar några 

skillnader mellan operatörer som finns på den svenska marknaden. Utvecklingen är ingenting 

som är unikt för just mobiloperatörer, samma utveckling kan ses på andra servicebaserade 

tjänster så som eventförsäljning, försäkringar eller så kallade moln och streamingtjänster. Att 
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undersöka just marknaden för mobiltelefoni och operatörer är intressant av den anledningen 

att större delen av Sveriges befolkning idag äger en mobil och många av dem har ett 

abonnemang kopplat till denna. Detta gör att en stor del av befolkningen kan relatera till 

varumärkena och känna igen de som finns på marknaden.  

Det finns även ett behov att applicera den teori om varumärken och kommunikation som finns 

tillgänglig på materiella produkter till immateriella produkter, så som abonnemang. Detta 

eftersom vi idag ser en ökning av abonnemangsbaserade produkter med intågandet av bland 

annat Netflix, Spotify, försäkringar och liknande.  

Uppsatsen är en form av sändare- och mottagarstudie och bygger på teorier om image, 

identitet och positionering för att reda ut hur företaget kommunicerar en identitet och kunna 

ställa detta i relation till vad som uppfattas av konsumenter. Begreppet märkeslojalitet 

kommer att anpassas till studiens syfte och branschen i allmänhet för att analysera hur 

relationen ser ut mellan kunder och varumärke. Empiri samlas in från deskriptiva 

textanalyser, kvalitativa informantintervjuer och fokusgruppsintervjuer för att sen analyseras. 

Slutligen presenteras resultat och slutsatser där en diskussion avslutar uppsatsen. 

Intervjuguider och utdrag av empirin finns tillgängliga i bilagorna.   

	   	   2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

2.1.	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka kommunikationen och relationen mellan ett varumärke 

som erbjuder servicetjänster och unga konsumenter. För att göra detta kommer extern 

kommunikation, konsumenternas uppfattade bild av varumärket samt konsumenternas relation 

och lojalitet till varumärket att studeras. Studien är en sändare- och mottagarstudie där den 

externa kommunikationen kommer ställas i kontrast till den uppfattade identiteten kring ett 

företag som säljer immateriella varor. 

Studien är en fallstudie i det svenska varumärket 3 som säljer immateriella varor och tjänster, 

i detta fall mobilabonnemang. Varumärket är valt för att det är ett branschtypiskt företag som 

verkar i en intressant bransch. 

För att förstå sig på hela processen med varumärkeskommunikation är det nödvändigt att 

ytligt beskriva hur företaget marknadsför sitt varumärke samt hur denna kommunikation når 

till kunderna. Studien undersöker hur förteget kommunicerar identitet och värderingar till sina 

kunder i form av reklamfilmer, hemsida, Facebook och hur säljarna förmedlar varumärket.  
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Detta kommer sedan att jämföras med hur ungdomar i ålder 20-25 uppfattar varumärket med 

koppling till begreppet image. Slutligen kommer konsumenternas relation till varumärket 

undersökas med koppling till begreppen märkeslojalitet och märkesrelationer.  

2.2.	  Frågeställningar	  
För att besvara syftet svarar studien på fyra frågeställningar där de två första står för ett 

företagsperspektiv och ska ge svar på vad varumärket 3 är och vad 3 står för. De sista två 

frågeställningarna ger svar till hur konsumenterna uppfattar 3 och vilken relation de har till 

varumärket.  

De konkreta frågeställningar som uppsatsen besvarar för att uppfylla syftet är följande:  

1. Vilken identitet och position förmedlar 3 till konsumenterna via sin externa 

kommunikation?	  

2. Vilken identitet och position kommunicerar säljare till konsumenterna?	  

3. Vilken image anser konsumenterna att 3 förmedlar?	  

4. Finns det en märkeslojalitet hos de unga konsumenterna?	  

3.	  Material	  och	  avgränsningar	  

3.1.	  Material	  
Empirin som utgör underlaget till uppsatsen består av data från olika intervjuer. Två 

informantintervjuer gjorda med säljare från företaget 3s butiker i Stockholmsområdet samt en 

fokusgrupp med kunder i åldern 20-25 och en fokusgrupp med användare av andra operatörer 

i samma ålder. Pågående marknadsföring kommer att kartläggas och kortare presenteras samt 

analyseras som kanal för marknadsföring och förmedlare av identitet. Här har information 

hämtats från 3s Facebook, hemsida samt 3s reklamfilmsserie. Denna empiri kommer sedan 

analyseras med hjälp av teori och teoretiska begrepp mestadels från Frans Melins 

Varumärkesstrategi (2008), Jacquie L’Etangs Public Relations (2009) och Windalhs Using 

Communication Theory (2009) men även annan litteratur kommer att användas. Material som 

har legat till grund för hur metoden ser ut är främst Veronica Wibecks Om Fokusgrupper och 

Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun. Den tidigare forskning som tas upp är 

relevant men inte på samma område, då de inte finns gjort på det företaget eller liknande 

presenteras under det avsnittet.  
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3.2.	  Avgränsningar	  

De avgränsningar som görs i undersökningen görs av praktiska skäl där aspekter och delar 

som inte är relevanta för syftet inte tas upp. Undersökningen är en fallstudie i företaget 3 och 

kommer bara analyserar utifrån sin svenska gren och tyngden kommer ligga på mobiltelefoni, 

då 3 även finns på andra marknader. Uppsatsen kommer också att förhålla sig till kunder, 

reklam och säljare i Stockholmsområdet för att säkerställa att det blir en mer homogen grupp 

som undersöks. Marknadsföring kommer kortfattat presenteras och bidra till analysen, 

däremot kommer inga djupare text- eller innehållsanalyser göras på detta material av 

anledning till att jag söker vad 3 står för och vad de kommunicerar mer konkret och inte på ett 

psykologiskt eller metaforiskt plan. Internkommunikation och relationer inom företaget 

kommer inte att presenteras då detta inte bidrar till att besvara syftet.  

4.	  Bakgrund	  
Här presenteras bakgrund till mobiloperatörer och abonnemang, hur det ser ut och hur det går 

till. Senare under rubriken kommer 3s historia och ägarstruktur presenteras och slutligen 

kommer en kortare presentation av 3s marknadsföringskanaler hösten 2013. 

4.1.	  Operatörer	  och	  abonnemang	  
I Sverige har mobiltelefoni och dess användning exploderat de senaste åren och 2009 räknade 

man med att 97 % av Svenskarna hade tillgång till mobiltelefon i hushållet, denna siffra är 

större än till exempel internet där endast 86 % av svenskar har tillgång till internet. Detta visar 

hur utbredd mobiltelefonin är i Sverige och utgör tillsammans med TV det vanligaste mediet i 

svenskarnas hushåll. Det är bara de allra äldsta som saknar mobiltelefon idag, och även där 

börjar det ändra sig (Bolin 2010: 443).  

Abonnemang och dess utbredning och användning kan även den utläsas och här finns 

skillnader i ålder och kön. Ålder är den största skillnaden i användning av mobilabonnemang. 

Allra störst är användandet i åldern 25-29 där 71 % av alla svenskar använder abonnemang 

istället för kontantkort. Skillnaden mellan kön i användandet av abonnemang är obefintlig, 

däremot finns skillnader vilka som har tjänstetelefon eller inte. Av männen är det cirka 32 % 

av alla som har tjänstetelefon och av kvinnorna är det endast 14 % som har tjänstetelefon 

(Bolin 2010: 444).  

Idag finns det flera stora operatörer i Sverige är de största är Telia, Tele2, Telenor och 3. 

Operatörerna levererar både kontantskortstelefoni och abonnemangsbaserad telefoni, med 



9	  
	  

skillnaden att abonnemang debiteras efter användning och oftare med förmånligare priser än 

kontantkort där pengar laddas på telefonen innan användning. Abonnemangen finns i olika 

varianter som är ihopsatta av leverantören, det är sedan upp till kunden att välja den typ av 

abonnemang som passar bäst. Oftast är kunden bunden till abonnemanget under en viss tid, 

normalt tolv eller 24 månader, innan kunden kan teckna om eller byta abonnemang. Undantag 

är Comviq som väldigt nyligen lanserat ett abonnemang helt utan bindningstid (Comviq.se). 

Här skiljer sig mobiloperatörer från andra abonnemangstjänster där bindningstid sällan 

förekommer. Vid tecknande av abonnemang brukar även en mobiltelefon erbjudas antingen 

till ett fast månadspris på avbetalning eller gratis vid längre bindningstider.  

4.2.	  Om	  företaget	  3	  
Företaget Hi3G Access AB och varumärket 3 som de mer är kända som lanserades i Sverige 

den femte maj 2003 på marknaden inom telefonoperatörer. Varumärket har växt snabbt till att 

idag vara Sveriges fjärde största mobiloperatör med totalt 68 butiker i Sverige (Tre.se).  I 

Sverige är Nicholas Högberg verkställande direktör sedan 2012 och Koncernchef för 

3skandinaven är Peder Ramel, 3Skandinavien innefattar idag Sverige och Danmark (Tre.se). 3 

är idag världens största 3G-operatör med över 25 miljoner kunder världen över. 

 3Sverige ägs till 60 procent av Hutchinson Whampoa vilket är ett Hongkongbaserat företag 

och ett av Hongkongs största företag med olika etableringar i totalt 52 länder, bland annat 

inom hotell, energi, infrastruktur och telefoni. I Europa bedriver Hutchinson Whampoa 

telefonoperatörer under varumärket 3 i Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Österrike 

och Italien under titeln 3 Group Europé, enligt Hutchison-Whampoas egna hemsida 

(Hutchison-whampoa.com).  

40 procent av företaget 3 ägs av svenska Investor vilket är ett investmentbolag som bedriver 

investeringsverksamheter i Europa, USA och Asien. Investor investerar i högkvalitativa bolag 

och besitter både minoritet och majoritetsandelar i olika bolag. Enligt Investors strategi så 

använder de sina styrelsepositioner till att ständigt förbättra organisationerna och kan med sitt 

kapital stödja långsiktiga utvecklingsmöjligheter i bolagen. Investor har som strategi att 

bolagen de har innehav i ska vara eller uppnå en ledarposition eller best-in-Class i respektive 

bransch, de strävar även efter att bolagen ska utveckla god service samt 

eftermarknadsverksamheter för att bibehålla marknader och kunder även efter avslutad affär. 

Investor har även specialister som utvärderar organisationen och branschen och sätter upp 

värdeskapande planer och identifierar tillväxtmöjligheter (Investorab.se).   
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4.3.	  Marknadsföring	  
3 använder flera kanaler för att marknadsföra sig och har alltid olika reklamer till olika 

kampanjer och erbjudanden. Här kommer det presenteras några olika marknadsföringskanaler 

de använde sig av hösten 2013. 

En av de vanligast förekommande inslagen av marknadsföring är 3s TV reklam ett antal olika 

reklamfilmer finns ute samtidigt. Under hösten 2013 gjorde en av reklamfilmerna reklam för 

tillbehör, i det här fallet mobilskal, medan den andra reklamfilmen syftar till att marknadsföra 

och informera om några utvalda abonnemang och paketerbjudanden. Reklamfilmerna är 

framtagna av McCann Stockholm och ska syfta till att belysa fördelarna med operatören 3, 

enligt tidningen Resumés internetupplaga (resume.se). 3 använder sig även av reklam vid 

busskurer och utskick, då med enklare bilder eller enbart sin logga och en kortare text. Även 

på internet finns så kallade baners på svenska hemsidor, till exempel på aftonbladet, där 

utformningen av reklamen påminner mycket om den affischering som förkommer vid bland 

annat busskurer.  

5.	  Tidigare	  forskning	  
Eventföretag och branschen kring detta liknar operatörsbranschen på flera plan. Dels så 

handlar de om tjänster och immateriella produkter som erbjuds och dels så är båda branscher 

där företagen liknar varandra och erbjuder i princip samma produkt till samma pris. 

I en kandidatuppsats från universitetet i Umeå har studenterna Mikael Jönsson och Robert 

Palo undersökt hur ett företag inom upplevelseindustrin arbetar för att stärka och 

kommunicera sitt varumärke. I undersökningen har de använt sig av intervjuer med personal 

på ett företag inom upplevelseindustrin, Brändö konferens och fritidshus, för att undersöka 

hur man jobbar med marknadsföring för att stärka och förmedla ett varumärke. 

Undersökningen bygger på teorier från bland andra Melin och Aaker, men även annan 

litteratur används. Resultatet de kommer fram till är att företaget i detta avseende saknar en 

uttalad strategi i hur de ska gå tillväga vid skapande och kommunikation kring sitt varumärke 

men ändå klarar av att göra detta ganska bra och mer eller mindre omedvetet följer teoretiska 

tips vid skapande av mervärde och varumärkesassociationer (Jönsson & Palo 2006). 

I min undersökning kan denna studie användas både med teoretiska, litterära och även 

metodologiska tips. Jag kan även se hur de i mindre företag använder sig av 

varumärkeskommunikation och hur denna fungerar både internt och externt. Jag kan däremot 
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inte jämföra resultaten sinsemellan studierna då jag anser att företagens storlek är alldeles för 

olik där 3 är ett globalt, multinationellt företag medan Brändö konferensens och fritidshus är 

ett mindre lokalt företag.  

6.	  Teoretisk	  ram	  
Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag kommunicerar identitet och position 

via marknadsföring, och hur kunder betraktar deras varumärke blir det viktigt att teoretiskt 

förklara och särskilja begreppen Identitet, image och reputation samt deras relation 

sinsemellan.  

Abonnemangsbranschen skiljer sig på flera avseenden från traditionella branscher då 

produkten som skapas och säljs inte är en saklig och observerbar produkt utan istället någon 

blandning av en produkt och en tjänst. Även om avsikten med uppsatsen inte är att särskilja 

dessa begrepp så blir det relevant att vara medveten om skillnaderna. Positionering 

presenteras som begrepp och är av stor vikt både i uppsatsen och i branschen, där företagen 

säljer samma produkter blir position ett starkt konkurrensmedel. Även begreppet 

märkeslojalitet kommer att förklaras och problematiseras. Slutligen kommer teorier om 

kommunikationsflöde i form av tvåstegshypotesen att presenteras samt anpassas till 

undersökningens syfte. 

6.1.	  Identitet,	  image	  och	  reputation	  
Identitet, image och reputation är tre begrepp som ligger varandra nära och kan ibland 

användas som synonymer till varandra. Utöver dessa finns de en uppsjö av olika begrepp som 

kan förklara samma eller närliggande företeelser. Jag har valt att bara använda dessa tre då jag 

tycker de ger bäst förståelse av hela varumärket.  

Identitet kommer i den här uppsatsen att användas som samlingsbegrepp på tre olika fenomen 

som alla har teoretisk förankring till begreppet identitet hämtade från några olika författare. 

Frans Melin förklarar Identitet som vad ett företag står för samt hur de vill uppfattas (Melin 

2008: 85). Emma Woods och Ian Somerville har en lite annorlunda men ändå mycket givande 

definition av identitet då de ser ett företags identitet som den sammanlagda bilden av företaget 

som kommuniceras ut till konsumenter och möjliga konsumenter (Wood & Somerville 2012: 

126-130). Denna definition har en starkare koppling till reklam och kommunikation är Frans 

Melins lite bredare definition men saknar internkommunikation och fokuserar på den externa 

kommunikationen. En tredje definition är hämtad från L’etangs Public Relations där hon 
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problematiserar begreppet en aning. Här särskiljs begreppet identitet från personlighet (som 

kanske mer liknar Melins identitet), Cornelissen beskriver identitet som en djup process där 

ena änden ställer frågor kring vad organisationen är och vad organisationen står för, detta 

kallar hon för Organisationens identitet. På andra sidan av begreppet finner man frågor 

rörande uppvisandet och projicerandet av bilder kring hur företaget framställs genom 

marknadskommunikation, anställdas beteende och produkter. Detta kallar Cornelissen för 

företagets identitet. sammanfattat som den bild av företaget som uppvisas och kommuniceras 

till konsumenter (Cornelissen 2004: 69 i L’etang 2009: 53). 

Begreppet identitet är ganska komplext och innehåller flera olika delar men för uppsatsens 

syfte används identitet under den sammanlagda definitionen och med alla dessa aspekter av de 

tre definitionerna ovan.  

 

Image har en mer bestämd mening och betydelsen förhandlas inte like mycket som identitet 

och sägs handla om hur företaget uppfattas av konsumenterna. L’etang (2009) beskriver 

image som omgivningens och konsumenternas egna verkligheter eller projektioner om ett 

företag eller varumärke. Bernstein sätter upp några viktiga punkter som handlar om image: 

• Image är en subjektiv verklighet som konsumenten som skapat och ser som en verklighet.  

• Det kommer alltid att finnas mer än en image. 

• Det är skillnad mellan den image som organisationen vill att andra ska ha och den image 

som andra faktiskt har. 

• Image bidrar till det övergripande rykte som en organisation har. (Bernstein 1984 i L’etang 

2009: 57) 

L’etang tar även upp ett citat som belyser vikten av image för företag och även hur den kan 

kopplas till identitet.  

Image is reality. … It is the result of our actions. If the image is false and our performance is 
good, it’s our fault for being bad communicators. If the image is true and reflects our bad 
performance, it’s our fault for being bad managers. Unless we know our image we can 
neither communicate nor manage (Bernstein, 1985: förord i L’etang 2009: 57)  

Citatet visar vikten av image och hur företagen bör förstå hur konsumenterna uppfattar dem, 

citatet ger även en koppling mellan identitet och image. Under studien kan ibland begreppet 

uppfattad identitet användas som synonym för image, då det gör sig bättre i vissa 

sammanhang och är mer användarvänligt i det svenska språket. 
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Reputation beskrivs i uppslagsböcker ofta som vad den generella åsikten är kring personer 

eller organisationer (L’etang 2009: 48). Reputation är nära kopplat till image och har som det 

begreppet att göra med hur konsumenterna uppfattar varumärket. Skillnaden ligger enligt 

Emma Wood och Ian Somerville i att image är en mer flytande, direkt bild som en konsument 

har om ett varumärke medan reputation rör en mer historisk och framtida uppfattning om 

varumärket som berör uppfattningar om trovärdighet och kvalité (Wood & Somerville 2012: 

129-130). L’etang ser reputation på lite samma sätt och sätter upp följande tre frågor som ett 

företags reputation hjälper konsumenterna att svara på.  

Vad handlar den här organisationen om? Varför gör den som den gör? Varför har den gjort 

det den gjort? L’etang beskriver reputation på samma sätt som Woods och Somerville men 

tillägger viktiga aspekter så som att reputation formas utanför organisationer och baseras på 

subjektiva uppfattningar kring företeelser. Hon menar även att reputation kan manipuleras och 

likt image är värdelöst (ur ett public relations perspektiv) om de inte baserar på sanningar om 

en organisation (L’Etang 2009: 47). 

I denna uppsats används begreppen på följande sätt. Identitet kommer att användas för att 

förstå vad ett företag kommunicerar och benämns som identitet eller kommunicerad identitet. 

Image diskuteras och tas upp som begreppen image eller uppfattad identitet för att lättare 

särskilja begreppen för läsaren och för att underlätta en jämförande analys mellan identitet 

och image i vissa lägen. Dessa två begrepp är utvalda för att de representerar två olika 

utgångspunkter: Identitet utgår från ett företagsperspektiv och uppfattad identitet eller image 

utgår ifrån ett konsumentperspektiv.  

6.2.	  Positionering	  
Positionering är ett av de viktigaste begreppen när de kommer till varumärken och 

marknadskommunikation och är ursprunget ur Unique selling proposition. Positionering idag 

nämns oftast som antingen produktpositionering eller psykologisk positionering. Psykologisk 

positionering går enligt marknadsföringsprofessorerna Al Ries och Jack Trout ut på att 

märkesinnehavaren ska lyckas positionera produkten i konsumenternas medvetande, medan 

produktpsotionering handlar om objektiva och identifierbara skillnader mellan olika 

produkter. En lyckad positionering ska i längden kunna leda till märkeslojalitet (Ries & Trout 

1986 I Melin 2008: 96). Positioneringen av en produkt är en av varumärkets kraftigaste 

konkurrensmedel och på grund av detta läggs ofta mycket tid och tanke till att skapa 

strategiska beslut kring hur ett varumärke ska positionera sig. Positionering ligger nära 
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begrepp som identitet, image och mervärde men största skillnaden är att positioneringen utgår 

ifrån referenser och sker med hjälp av dessa referenser.  

Melin nämner fyra strategier som kan användas för att positionera en produkt. Den första är 

att vara först, både med en produkt och en position. Han motiverar det ganska simpelt genom 

att företaget själv kan välja position utan att behöva konkurrera med andra om samma 

referenser och begrepp. Det är dock sällan företag är först eller ensamma i en bransch och det 

kan därför vara mer relevant att lägga ner mer tyngd på de övriga strategierna.  

Identifiera en ny position - Strategin går ut på att identifiera en ny position inom branschen 

som är intressant och relevant för kunderna. Det finns flera positioner att välja mellan och 

genom att välja en som inte redan besitts så konkurrerar företagen på olika nivåer om olika 

kunder.  

Utveckla en befintlig position – Att ställa sig i relation till den marknadsledande produkten 

på genom att kanske framställa sig som den mindre, kundnära företaget med stark service 

känsla eller som en kontrast, ett alternativ till den marknadsledande.  

Depositionera en konkurrent – att ifrågasätta och underminera en konkurrents position, 

behöver inte göras öppet med rena angrepp, utan kan göras försiktigt. Ett bra exempel är 

stolichnaya som ifrågasatte Smirnoffs ryska positionering, efter de kommit fram att Smirnoff 

tillverkades i USA, genom att marknadsföra sig med ”its different, its russian”(Melin 2008: 

99). 

Något som inte får glömmas när man kollar på dessa positioneringsstrategier är att det inte 

bara går att välja position, utan den måste ha en koppling och förankring i den produkten som 

kommuniceras och ska säljas. Genom att välja en position som förankras i produktens 

konkurrensfördelar eller produktens kärnvärde kan det bidra till en anledning för 

konsumenterna att välja produkten. Positioneringar kan vara många olika och syfta till pris, 

kvalité, säkerhet, nationalitet eller helt andra positioner. Att vara positionerade på ett sätt som 

konsumenterna förstår hjälper företagen att undvika förvirring och osäkerhet från 

konsumenterna och kan i bästa fall leda självklara köpbeteenden från konsumenterna. Ett 

exempel är om någonting lyckas positionera sig som hög kvalité, så kan konsumenterna välja 

detta alternativ utan att spekulera så mycket kring varför de kostar mer än billigare alternativ.  

Sammanfattat och kopplat till studiens syfte kommer begreppen hanteras på följande sätt. 

Image handlar om vilken bild, eller vilken uppfattning konsumenten har om företaget, hur de 
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uppfattar företaget. Identitet är image sett från företagets perspektiv och handlar om hur 

företaget vill uppfattas och hur företaget kommunicerar sitt varumärke via 

marknadskommunikation. I den här undersökningen kommer image undersökas från 

konsumenternas sida för att ge svar på frågan: hur uppfattar konsumenterna företaget? Och 

besvarar frågeställning nummer tre i uppsatsen. Från ett organisationsperspektiv och för att 

svara på frågeställningen om 3s marknadsföring kommer position svara till frågan: vilken 

plats kommunicerar 3 att de har på den svenska marknaden? och identitet svarar till frågan: 

vilken identitet kommunicerar 3 genom marknadskommunikation? Båda frågorna ryms i 

frågeställningen om 3s marknadskommunikation. 

6.3.	  Märkeslojalitet	  
Mycket av den varumärkesskapande processen och kommunikationen av varumärket är tänkt 

att resultera i någon form av märkeslojalitet och kan ses som ett resultat av ett högt och lyckat 

varumärkeskapital. Många andra aspekter spelar även in och avgör i vilken grad ett 

varumärke uppnår märkeslojalitet. Märkeslojalitet betyder att konsumenten och varumärket 

skapar en så stark relation till varandra att konsumenten inte behöver bli övertalad att använda 

produkten längre utan använder den för att konsumenten är lojal och fullt nöjd med produkten 

(Melin 2008: 37). Bengtsson och Österberg ställer sig lite mer kritiska till märkeslojalitet som 

begrepp och framhäver en enligt mig viktig poäng. De menar att märkeslojalitet oftast 

förutsätter att en konsument är trogen endast ett märke inom en viss kategori och en 

konsument som pendlar mellan flera istället är illojal. De förespråkar ett annat synsätt om 

märkesrelationer där relationer mellan konsumenter och märken kan utvecklas och blir 

individuella utifrån varje person (Bengtsson & Östberg 2011: 62-69). De ser inte kunder som 

antingen lojala eller illojala utan som att det finns en uppsjö med olika relationer mellan 

konsument och varumärke och att en kund kan ha relationer med flera varumärken inom 

samma bransch utan att ses som illojal.	  	  

Inom Abonnemangsvärlden blir märkeslojalitet ett användbart begrepp då att konsumenter 

ofta förhåller sig till enbart en av produkterna på marknaden (Undantag finns självklart och 

vissa har olika abonnemang till arbete och privatliv). Däremot kan man väcka frågan hur 

medveten märkeslojaliteten är från konsumentens sida när det gäller abonnemang med 

bindningstid, då konsumenterna inte har något val under bindningstiden. Märkeslojalitet kan 

även ifrågasättas och problematiseras då konsumenter kan använda samma produkt 

regelbundet av andra skäl än lojalitet, bland annat likgiltighet och vana kan vara anledningar 

till upprepat användande av en produkt. Användandet kan även vara så psykologiskt förankrat 
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att lojaliteten inte ses som lojalitet från konsumentens sida (Bengtsson & Östberg 2011). Av 

dessa anledningar är både märkeslojalitet och Bengtsson och Östbergs märkesrelationer 

användbara inom området och kompletterar varandra väl för att undersöka branschen.  

Ett knep som många storföretag använder sig av är att ha en återkommande person i sin 

kommunikation som ska bidra till att konsumenterna lättare ska kunna skapa relationer till 

företagen samt att företagen lättare ska kunna anspela på känslor samt förmedla en identitet 

med hjälp av antingen en fiktiv figur eller en känd person. (Bengtsson & Österberg 2011).  

Studien använder begreppet märkeslojalitet för att undersöka hur relationen ser ut mellan 

konsumenterna och företaget 3. Märkeslojalitet som begrepp anpassas till syftet genom att ses 

både som märkesrelationer och märkeslojalitet då detta det ger större betydelse inom området.  

6.4.	  Tvåstegshypotesen	  
En av de mer klassiska modellerna inom kommunikation är Katz och Lazarfelds 

Tvåstegshypotes som ger en modell över masskommunikation. Modellen visar hur media 

flödar via opinionsledare och vidare till individer och skiljer sig från tidigare modeller där 

information gick direkt från media till individer eller massan (Windahl 2009: 70).  I sitt 

ursprungliga utförande förklarar denna teori hur information når till enskilda individer 

indirekt via andra personer, ofta kallade experter eller opinionsledare. Dessa personer 

anpassar sedan meddelandet efter den publik som de förmedlar den vidare till, enskilda 

individer (ibland kallat följare)(ibid). Det finns andra varianter av denna teori med flera steg 

av opinionsledare som förmedlar informationen mellan sig innan den når sin publik. Det går 

även att utskilja två olika typer av opinionsledare: aktiva och passiva. De aktiva försöker 

medvetet influera publiken och de passiva blir istället tillfrågade om sin åsikt (ibid: 73). 

Modellen är ursprungligen en modell som inriktade sig på politisk kommunikation men den 

går även att använda i många andra områden. Det som gör denna teori användbar i mitt syfte 

är dess syn på det sociala samspelet inom kommunikation och dess kombination av personlig 

kommunikation och masskommunikation. 
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Figur 1. Figuren visar hur den egentliga modellen och är en illustration av hur 

tvåstegshypotesen beskrivs i boken Using communication theory: an introduction to planned 

communication (Windahl 2009). 

I undersökningen används en modifierad version av modellen som jag anpassat för att förklara 

hur kommunikationen flödar mellan företag och konsumenter inom tjänstebranschen. 

Modellen är anpassad för att vara användbar inom tjänstebranschen där handel sker med 

immateriella varor. Istället för att kommunikation utgår från ett massmedium så utgår här 

kommunikationen från företaget och förmedlas vidare på två sätt, via så kallade massmedier i 

form av reklam eller via säljare, då de är dessa som konsumenter får kontakt med. Säljarna 

agerar här i rollen som aktiva opinionsledare vars uppgift blir att medvetet försöka influera 

konsumenter med den information de har. Nedan följer en modell över kommunikationen.  
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Figur 2. Modellen visar hur tvåstegshypotesen kan användas i denna undersökning.  

Modellen förklarar hur kommunikation av ett varumärke flödar och visar att det finns flera 

kanaler för kommunikationen. Konsumenterna kan uppfatta varumärket olika beroende på 

från vilka kanaler de får informationen, och ofta kan flera kanaler nå samma publik. Det är då 

viktigt att informationen från olika kanaler är homogen för att kommunicera en tydlig bild av 

varumärket. En annan poäng med modellen är att visa den sociala aspekten, där 

opinionsledarna är sociala och tolkande varelser som kanske inte förmedlar samma värden 

som företaget direkt förmedlar via massmedier utan istället kan förmedla en personligt tolkad 

version av dessa. Modellen blir intressant ur ett mobiloperatörsperspektiv då konsumenterna 

både får direktinformation från reklam och i vissa fall information via säljare, som i den här 

modellen ses som opinionsledare, det kan därför hjälpa till att förklara varför informationen 

kan skilja sig åt från olika kanaler och kan också användas för att förklara att information via 

flera kanaler samtidigt kan ge upphov till förvirring och otydlighet.   
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7.	  Metoder	  
Undersökningen använder sig av en rad kvalitativa metoder där en deskriptiv textanalys 

används för att besvara den första frågeställningen, informantintervjuer till frågeställning två 

och fokusgrupper för frågeställning tre och fyra. Den kvalitativa metodansatsen är en 

metodansats som går på djupet och söker mening snarare än kvantifierbarhet (Tufte 2003: 67). 

En stor del av det kvalitativa metodarbetet är tolkning, vilket innebär att forskaren blir 

medskapare av resultat på en annan nivå än i kvantitativa metoder, detta är även den större 

kritiken som riktats mot kvalitativa metoder. Fördelar med kvalitativa metoder är att de är mer 

levande eller flexibla, där informanterna inte är bundna till givna svar på en enkät utan får 

möjligheten att uttrycka sig själva i intervjuer. Forskaren är inte heller lika bunden till ett 

författat material utan kan under intervjuns gång byta plats på frågor eller följa upp intressanta 

teman. Slutligen, och huvudanledningen till att kvalitativa metoder valts i denna studie är att 

kvalitativa metoder söker djupare mening och förklaringar (Tufte 2003: 69).  

7.1.	  Deskriptiv	  textanalys	  

I studien används en deskriptiv textanalys för att undersöka och analysera 3s marknadsföring 

och se vilken identitet och position som företaget förmedlar till konsumenterna. Textanalysen 

har gjorts på ett ytligt plan för att se vad företaget kommunicerar ut till konsumenterna utan 

att leta efter dolda agendor eller andra subtila meddelanden. Textanalysen är gjord på 

företagets hemsida, Facebooksida samt reklamfilm och genomfördes genom att se hur 

företaget beskrev sig själva och hur de valde att presentera sig på dessa plattformar.  

7.2.	  Informantintervjuer	  

Informantintervjuerna användes för att få fram empiri för att svara på frågeställningen om hur 

säljarna förmedlar varumärket 3s identitet och position. Två medarbetare på 3 har intervjuats 

för att få en beskrivning och tankar kring hur de förmedlar och jobbar med varumärket 3 samt 

hur de förmedlar 3 i relation till andra varumärken på den svenska marknaden inom 

branschen. Intervjuerna har gjorts i en inhyrd konferenslokal. Intervjuerna har följt 

intervjuguiderna ganska strikt och tagit cirka 15 till 20 minuter. 

 Urvalet till informantintervjuerna har vart ett bekvämlighetsurval där jag pratat med en 

säljare på 3 och genomfört intervjun med honom och sedan bett honom rekommendera någon 

annan som skulle kunna vara intressant för studien. Eftersom intervjuernas syfte var att få 

fram fakta och inte värderingar eller säljarnas egna tankar utan istället hur de jobbar med 

varumärket och hur de kommunicerar varumärket så gjordes en ganska strukturerad 
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intervjuguide. Det fanns fortfarande utrymme för följdfrågor och exemplifierande frågor.  

En fokusgrupp hade kunnat användas även som metod här men att samla tillräckligt många 

säljare från 3 på ett och samma ställe vid samma tid visade sig vara en mycket komplicerad 

uppgift. Det skulle även kunna leda till mer oärlighet och förtryckta tankar. De säljare som 

intervjuades var följande. 

Hänvisning  Kön  Ålder   

Säljare 1  Man  24 

Säljare 2  Man  21      
Säljarnas unga ålder kan kommenteras och bör finnas med i åtanke då detta kan påverka deras 

uttalanden. Med detta menat kan deras unga ålder medföra att de inte har en lång erfarenhet 

av säljarbete både på 3 och i allmänhet. Däremot så är de flesta säljarna på 3 runt denna ålder 

vilket motiverar valet av dessa säljare.  

7.2.	  Fokusgruppsintervjuer	  
En del av syftet i undersökningen är att undersöka hur konsumenter uppfattar varumärket 3s 

image samt hur de förhåller sig relationellt till företaget, och i enighet med detta har 

fokusgrupper genomförts för att samla in empiri. Anledningen till att valet fallit på 

fokusgrupper är dels för att syftet är att få reda på folks åsikter och attityder, då bland annat 

Wibeck föreslår fokusgrupper vid sådana frågeställningar (Wibeck 2000: 37).  

Vanliga informantintervjuer hade varit ett alternativ men valdes bort då frågorna i de fallen 

blir mer direkta och forskarens inblandning i intervjun blir större. Fördelar sågs även i att 

diskussioner i fokusgrupper bidrar till djup och till förståelse kring mening och betydelse på 

ett annat sätt än informantintervjuer. Ytterligare en stark fördel i valet är att i en fokusgrupp 

genereras en stor mängd fakta på en relativt kort tid, där flera respondenter närvarar vid 

samma tillfälle. En annan fördel är att inblandningen av forskaren blir liten i jämförelse med 

en informantintervju. Det finns även nackdelar med metoden, som här vägs upp av fördelarna 

och som kan minimeras med bra urval och tillvägagångssätt. En nackdel med metoden är att 

alla åsikter uttrycks i grupper och grupptryck kan göra att åsikter som skiljer sig från normen 

eller på något sätt inte är representativ för gruppen inte framkommer.  

Fokusgrupperna i min undersökning har konstruerats med tips från Wibecks ”fokusgrupper” i 

första hand. Två stycken fokusgrupper genomfördes, en med kunder hos 3 och en grupp med 

informanter som inte var kunder hos 3. Fokusgrupperna kommer att refereras till som 

användare av 3 och användare av andra operatörer. Gruppstorlekarna bestämdes till fem 
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personer i enighet med Wibecks tips där hon föreslår mellan fyra och sex informanter och 

urvalet blev ett bekvämlighetsurval där jag kontaktade personer i min bekantskapskrets och 

bad om tips på vilka personer som skulle kunna vara intresserade att ställa upp. Urvalet valdes 

med motivationen att jag själv ska kunna kontrollera medlemmarna i grupperna så att de 

motsvarade mina kriterier och att de inte kände varandra alltför väl redan innan, detta för att 

motverka att informanterna föll in i tidigare roller och påverkar informationen på grund av 

detta. I urvalet försökte jag också kontrollera så att antalet personer av respektive kön var lika 

i båda grupperna för att underlätta jämförandet av grupperna. Nedan följer en tabell över 

respondenterna från fokusgruppen med användare av 3 där de även fått nummer tilldelade för 

att underlätta att se vem som sagt vad senare i analysen. 

Hänvisning  Kön  Ålder  Yrke 

Informant 1  Man  22  Assistent 

Informant 2  Kvinna  23              Eventplanerare 

Informant 3  Kvinna  23                    Headhunter 

Informant 4  Man  24    Mäklare 

Informant 5  Man  21     Student 

Tabell 8.1 tabellen visar en uppställning över deltagarna från fokusgruppen med användare 

av mobilabonnemang från 3.  

Tabellen nedan visar respondenterna från fokusgruppen med användare av andra operatörer.  

Hänvisning  Kön  Ålder  Yrke 

Informant 6  Man  23  Försäljare 

Informant 7  Man  21  Student 

Informant 8  Kvinna  23  Student 

Informant 9  Man  25  Brevbärare 

Informant 10  Kvinna  20               Ekonomiassistent 

Tabell 8.2 Tabellen visar en uppställning över deltagarna från fokusgruppen med användare 

av andra operatörer än 3.  

Platsen för intervjun är en inhyrd konferenslokal med anledningen att alla ska få samma 

förutsättningar för intervjun och ingen ska känna sig mer hemma än någon annan.   

Det finns flera varianter av intervjuteknik och i den här studien genomfördes 

semistrukturerade fokusgrupper. Den semistrukturerade förespråkas ofta i fokusgrupper där 
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till exempel Wibeck menar att fördelarna med denna variant är att intervjuledaren kan avbryta 

eller styra tillbaka diskussionerna om de glider in på helt fel ämne, eller rikta frågor till 

speciella personer om de pratar för lite, samtidigt som den är öppen för djupare diskussioner 

med endast ett antal övergripande diskussionsfrågor (Wibeck 2000: 45-48). Intervjutypen 

bidrar till att forskaren inte blandar sig i intervjun mer än nödvändigt och även om intervjun 

påverkas genom forskarens blotta närvaro, så är påverkan begränsad. 

Intervjun skedde kring ett ovalt bord där jag placerade mig på ena långsidan för att inte ge 

känsla av att intervjun leddes av mig. Inspelnings apparatur testades innan intervjun och 

bestod av en mobiltelefon. Deltagarna informerades om att deras namn inte skulle finnas med 

i de transkriberade intervjuerna innan intervjun startade.  Under intervjun höll jag mig till 

intervjuguiden (se bilaga för intervjuguider) i så stor utsträckning som möjligt, vissa 

följdfrågor fick jag gå in med när diskussionen dog ut för att gå djupare, till exempel ställdes 

frågor så som ”hur menade du när du sa det där?” eller ”kan du ge ett exempel på det?” och 

om fokusgruppen svävade ut i områden helt irrelevanta för studien ledde jag tillbaka till 

frågan.  

7.3.	  Intervjuanalys	  
Empirin har analyserats genom en innehållsanalys där intervjuerna först har transkriberats, 

transkriptionerna har gjorts enligt en kombination av Wibecks nivå två och tre. Nivå två avser 

en väldigt ordagrann nivå där bland annat omstarter, felsägningar, pauser och tveksamheter 

skrivs ut. Nivå tre är en nivå som riktar sig mer mot innehållet i det som sägs, nivå tre består 

endast av meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt (Wibeck 2000: 81). 

Transkriptionerna i uppsatsen har gjorts som en kombination mellan dessa där pauser och 

tveksamheter skrivits ut, även kommentarer och uppbackningar av andra i fokusgrupperna 

skrivs ut. Däremot kommer felsägningar, stamningar och andra detaljer som inte är relevanta 

för undersökningar inte transkriberas eller upp då de mer försvårar och komplicerar analys än 

leder till mer korrekta resultat. I transkriberingen och även i citat som finns med i analysen så 

är längre pauser i uttalanden utskrivna med (.). 

Analys av empiri insamlad via intervjuer är komplicerat på flera sätt. Ett av de mest 

omdiskuterade problemen med denna typ av intervju är att det inte finns någon regelbok eller 

guide till hur analysen ska gå till. En av de vanligaste kritikerna till analyser av intervjuer är 

att de är personliga utsagor från en person och därför inte värda att analysera för att säga 

något mer allmängiltigt (Kvale 2009: 217). Det finns även kritik riktat mot att objektiviteten i 
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intervjuanalyser blir lidande i och med att forskaren själv tolkar och ger mening till 

informanternas utsagor, detta kan enligt kritiken ge en vinklad bild av verkligheten. Eftersom 

större delen av min analys bygger på fokusgrupper där djupare diskussioner skett i grupperna 

har utsagorna inte vart rent personliga utan skapats i sociala sammanhang under en diskussion 

mellan flera människor. Med detta menat blir blir utsagorna fortfarande unika till den grupp 

där de sagts men de får ändå en större mening än vid personliga informantintervjuer. 

Problemet med tolkningen går lättast att lösa genom att själv vara medveten om att man som 

forskare är medskapare och försöker att undvika subjektiva tolkningar, och leta efter 

uttalanden i intervjuerna som kan gå emot de tolkningar som görs.  

I intervjuguiden finns teman med frågor som kretsar kring olika områden kopplade till 

frågeställningarna. De temana är image och märkeslojalitet och relationer. Utöver dessa två 

teman så finns även frågor av kunskapskaraktär för att kunna kartlägga vilka deltagarna var 

och hur kunniga de var inom området. Utifrån dessa har sedan transkriptionerna kodats för att 

sedan samla uttalanden som liknar varandra under rubriker och på så sätt tematisera 

transkriptionerna och på ett mer eller mindre kvantifierbart och sammanfattat sätt se vilket 

eller vilka teman som uppenbarar sig mest och tydligast. Utsagor från informanter som får 

medhåll av övriga i gruppen har tagits hänsyn till för att upptäcka mönster och för att se ifall 

uttalanden är homogena och allmänt medhållna. Även variationer i fokusgrupperna har 

eftersöks för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan de två fokusgrupperna.  

Tolkning i analysen har gjorts så objektivt som möjligt genom att behandla all empiri och 

uttalande likvärdigt och inte försökt utläsa någonting som informanterna inte sagt. Kodningen 

har sedan lett till att övergripande kategorier och teman har kunnat utläsas ur materialet och 

de temana har sedan presenterats i analysen. Även motsägelser mot de övergripande temana 

presenteras i den grad de framkommer för att få så hög tillförlitlighet som möjligt och för att 

undvika subjektiva resultat.  

7.4.	  Reliabilitet	  	  
Reliabilitet och validitet är två begrepp som huvudsakligen används inom kvantitativ 

forskning men det är av relevans att diskutera även i kvalitativ forskning.  

Med reliabiltet i en studie menas det om undersökningens resultat är tillförlitlig och till 

exempel att undersökningen skulle få samma resultat om den upprepas. Det kan testas genom 

att samma undersökning upprepas eller genom att flera forskare värderar samma data och 

anser de vara tillförlitliga (Tufte 2003: 265). I intervjusammanhang kan här reliabilitet 
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diskuteras genom att respondenterna skulle ge samma svar om de intervjuades vid ett senare 

tillfälle av en annan forskare och stor vikt ligger här på hur forskaren använder sig av 

frågeguiden och hur frågorna formas. Även vid analys av materialet blir reliabilitet av vikt då 

analysen ska ha genomförts systematiskt och vara tillförlitlig, det ska vara tydligt hur 

transkriptionerna lett till de slutsatser som dragits av forskare (Kvale 2009: 262).  

I undersökningen finns det både delar med hög reliabilitet samt delar med lite lägre 

reliabilitet, vilket hänger ihop med mitt val av metod. Då fokusgrupper förutsätter sociala 

samspel så kan svaren i grupperna variera beroende på hur grupper konstrueras och hur och 

om roller tas i grupperna. Det är svårt att säga hur detta påverkat resultatet och om åsikter 

undertrycktes eller inte vågades lyftas fram, men känslan under fokusgruppintervjuerna var att 

så inte var fallet och att alla vågade prata fritt. Jag tror att intervjufrågorna i fokusgrupperna 

fungerade väl och att de inte var riktade för att få informanterna att svara på speciella sätt och 

en fördel med fokusgrupper är här att diskussionerna sker runt frågan och inte bara ger direkta 

och raka svar på frågan, vilket jag anser minskar påverkan som utformningen av frågan kan 

ha på svaret.   

7.5.	  Validitet	  
Validitet avser att undersökningen har undersökt det den syftat att undersöka, med andra ord 

att empirin har representerat de fenomen som ska undersökas (Tufte 2003: 267). Validiteten 

är en pågående process under undersökningen och rör inte bara resultat och empiri utan även 

övriga delar så som metod, syfte och teori. Kvale nämner sju stadier av validitet som utgör en 

pågående kvalitetskontroll: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering. Han nämner även att som forskare som ska kontrollera sin validitet ska man 

spela djävulens advokat och söka efter misstag med en kritisk inställning till sin egen 

undersökning (Kvale 2009: 266).   

Undersökningen är enligt mig valid då jag undersökt det jag syftat undersöka och följt det 

under undersökningens gång. Tematisering har skett i intervjuguiderna och de teman som 

framkommit går att följa i frågeställningar, teori, intervjumaterial och analys. De frågor som 

ställts till transkriptionerna i analysen är teoretiskt underbyggda och den tematisering som 

gjorts gör analysen systematisk och valid. Det som kan diskuteras är urvalet i intervjuerna, om 

det är tillräckligt för att motsvara populationen som ämnats undersökas. Det kan även föras en 

diskussion kring hur de teoretiska begreppen jag valt att använda definieras och hur detta 

påverkar resultatet, då det med andra definitioner av begreppen kan påverka resultatet. Jag 
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anser dock att mina definitioner bidrar till uppsatsen validitet då de har ett starkt litterärt 

ursprung samtidigt som de är anpassade för att svara till syfte och frågeställningar. 

7.6.	  Generaliserbarhet	  
Med generaliserbarhet menas att resultaten från undersökningen kan överföras till andra 

liknande fenomen (Tufte 2003: 260). I intervjubaserade undersökningar blir generaliserbarhet 

något av ett problem då antalet informanter ofta är för litet för att kunna säga någonting 

universellt och allsägande, och i viss mån blir det irrelevant att generalisera då kvalitativa 

samhällsstudier är kulturellt och socialt konstituerade och ofta bara giltiga just nu, just här. 

Det blir även en fråga om hur man ser på kunskap och vilken vetenskapssyn som forskaren 

har. (Kvale 2009: 280). 

Det som i denna studie kan diskuteras kring generaliserbarhet är om fallstudien som 

genomförts kan säga någonting om branschen som helhet, mer än bara om det här specifika 

fallet. Jag anser att det i undersökningens fall går att överföra delar av resultatet till övriga 

opperatörsbranschen och kanske tjänst- och servicebranschen i helhet. Det finns likheter och 

det finns skillnader mellan branscherna och de rent specifika resultaten för det här företaget är 

svåra att generalisera till andra företag eller branscher. Mer övergripande teorier, arbetssätt 

och problem går däremot att generalisera till närliggande fenomen. 

7.7.	  Etiska	  överväganden	  
Ett etiska övervägande som gjorts i undersökningen är huruvida informanter ska refereras till 

och hur mycket information kring dessa som ska finnas tillgänglig. Informanterna, såväl 

säljare som deltagare i fokusgrupperna har inga namn utskrivna utan refereras istället till med 

en siffra för att vara så anonyma som möjligt. Säljarna refereras bara till som säljare på 3 i 

Stockholmsområdet och ålder. I metodavsnittet finns information om deltagarna i 

fokusgruppen och deras yrke, ålder och kön. Ett övervägande som Wibeck tar upp är huruvida 

deltagarna i fokusgrupper ska ersättas, och även om detta kanske är frågor som ställs på 

undersökningar i lite större utsträckning så kan det ändå tanken uppkomma här i och med att 

deltagarna offrar ledig tid och reser en bit för att medverka. Wibeck nämner mindre ersättning 

som biobiljetter, donationer och presentkort (Wibeck 2000: 71). Jag valde att inte ge någon 

ersättning av praktiska skäl och bjöd istället på kaffe och tilltugg till de medverkande.  
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8.	  Analys	  
I analysen kommer empiri att analyseras för att besvara uppsatsens frågeställningar. Först 

kommer en beskrivande del kring 3s marknadskommunikation där reklamfilm, hemsida och 

Facebooksida deskriptivt och ytligt kommer analyseras för att se hur varumärket 

kommuniceras via dessa kanaler. Vidare kommer informant- och fokusgruppsintervjuerna att 

analyseras enligt angiven metod ovan och relevanta citat kommer att presenteras. 

8.1.	  Varumärket	  3s	  kommunikation	  
Under denna rubrik analyseras de delar av undersökningen som berör företaget, nämligen 

vilken identitet och position de förmedlar via sin marknadskommunikation och via sina 

säljare. Företagsperspektivet i uppsatsen motsvarar frågeställning ett och två och kommer att 

analyseras en i taget. Varumärket 3 kommuniceras via olika kanaler, bland annat reklam, 

säljare, lokaler, butiker, konsumenter och rykte. Jag kommer i den här undersökningen 

fokusera på de delar av varumärket som når konsumenterna och som kan bidra till 

konsumenternas uppfattning om företaget. Relevant marknadskommunikationskanaler 

kommer här presenteras som förmedlare av varumärke de kanaler som analyserar är: 

reklamfilmer, hemsida, Facebooksida samt säljare av 3-abonnemang. 

8.1.1.	  Reklamfilm	  
 I sin marknadsföring har 3 den senaste tiden använt sig av en ny reklamfilmserie som 

lanserades i mars 2013 och som är skapad av McCann Stockholm, serien som är tydligt James 

Bond-inspirerad använder sig av en huvudperson i ljus kostym som flyr undan ett gäng 

skurkar iklädda mörka kostymer. De mörkklädda försöker på något sätt förstöra för 

huvudpersonen genom olika knep. Enligt Resumé har reklamen haft som utgångspunkt att 

lansera ett nya erbjudanden samt stärka sitt varumärke som utmanaren (www.resume.se). 

Reklamfilmsserien presenterar huvudrollsinnehavaren som Mannen från 3 medan de 

mörkklädda männen som jagar honom presenteras med rubriken De andra och ska 

förmodligen föreställa de andra mobiloperatörerna. Reklamfilmerna slutar varje gång med att 

”Mannen från 3” undkommer ”De andra” och ofta får han hjälp av en kvinna i närheten. 

Här kan kopplingar göras till de teoretiska begreppen som tagits upp. Här finns uttalade drag 

om position där skaparna till reklamfilmen meddelat att den ska stärka sitt varumärke som 

utmanaren, vilket kan utläsas från reklamen. Det kan även diskuteras kring benämningarna 

Mannen från 3 och De andra om detta kanske är tänkt att stärka tillhörigheten hos de som 

använder 3, då 3 både porträtteras som den goda actionhjälten James Bond och samtidigt visar 
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att det finns andra, elaka grupper som vill förstöra för dem där ute. Att använda en och samma 

huvudperson eller protagonist i varje del av reklamfilmerna kan även vara ett sätt få tittare att 

relatera till reklamerna och personen på ett mer känslomässigt sätt, som nämnt under 

märkeslojalitet i teoriavsnittet.   

Kopplat till teorin om positionering kan detta ses som ett sätt att depositionera konkurrenter, 

genom att indirekt framställa dem som de onda i reklamserien. 3 representeras av den James 

Bond-inspirerade mannen och framstår som hjälten. Genom detta så ska varumärket 3 

framställas som den part som är god och är på konsumenternas sida genom att erbjuda 

konsumenternas bäst produkt (eller tjänst) till bäst pris. Identitet kan utläsas på flera sätt i 

reklamfilmerna, där 3 kommunicerar att de är på konsumenternas sida och de kämpar för att 

erbjuda bra tjänster till bra priser. Den identitet som kommuniceras via dessa reklamer är mer 

spretiga men nära kopplade till den position som reklamen kommunicerar, där reklamen kan 

ses som att 3 kämpar för användarna och erbjuder mobiltelefoni som är mer rättvis mot 

konsumenterna, men även pris kommuniceras och framställs då som billigt. Det går även att 

utläsa i reklamserien att företaget ligger steget före övriga operatörer.  

8.1.2.	  Hemsida	  
Hemsidan som 3 använder sig av (www.tre.se) är vid en första anblick ganska ren och 

lättnavigerad, här finns rubriker för att lätt navigera till det som kunden söker. Hemsidan är 

även helt fri från reklam från andra parter vilket ger ett strukturerat och rent intryck. Det finns 

dock inga kopplingar till 3s reklamfilmer, slogans eller liknande som tydliggör vilka 3 är och 

vad 3 står för utöver loggan. På första sidan får kunden en överblick över aktuella kampanjer 

och populära mobiler samt tydliga anvisningar om hur kunden kan få service eller ringa upp 

en säljare för att få hjälp med sitt köp. Det finns även en liten bubbla där besökaren kan tipsa 

och ge idéer på nya funktioner till 3. Funktionen kan uppfattas som att företaget lyssnar på 

kunderna och bryr sig om vad de har att säga. 

 Generellt uppfattar jag hemsidan som väldigt enkel och användarvänlig, där det är lätt hitta 

det man söker och om kunden söker något annat så uppmanas besökaren kontakta kundtjänst. 

Däremot förknippar jag inte hemsidans utformning och innehåll till deras reklamfilmer på 

något sätt. 3 beskriver sig själva på sin hemsida med följande citat. ”Vi på 3 är den unga, 

hungriga utmanare som ständigt växer oss allt större och starkare” (Tre.se). Detta är den 

enda del av hemsidan som går i samma linje som reklamfilmerna och försöker framställa 

varumärket som en utmanare till de stora giganterna inom telefonoperatörerna. Det kan 
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däremot diskuteras om de inte själva är ett av de större varumärkena på marknaden och 

huruvida de fortfarande ses som unga ur konsumenternas ögon. 

 Det kan ses som att hemsidan kommunicerar en identitet kopplad till service, kundorientering 

och pris. Positioneringen är otydlig om inte obefintlig och varumärket framstår inte som att de 

differentierar sig från övriga operatörer eller sätter sig i en position i den svenska 

abonnemangsbranschen. 

8.1.3.	  Facebooksida	  
På Facebooksidan som 3 använder sig av har de inga stora möjligheter att kontrollera 

designen, mer än vilka bilder de väljer att lägga upp. Här har 3 publicerat en rad olika 

material, bilder och inlägg med allt från reklam för erbjudanden till information om 

driftstörningar och även till inlägg som i första hand kanske inte rör 3. Facebook sidan ger en 

bild av en spridd marknadsföring och känns helt olik den rena och organiserade hemsidan de 

använder sig av. Här varvas reklam till företagare med bilder på mobilspel och 

säsongsbudskap. Tydligheten som kändes igen från hemsidan är borta. Värt att ha i åtanke är 

att Facebook fungerar på ett annat sätt och kontinuerlig uppdatering kan vara en del i att visa 

att företaget finns och att man försöker skapa både relation och dialog med sina kunder. I 

övrigt verkar sidan vara väldigt serviceinriktad och mestadels av inläggen som är gjorda av 

andra än 3 är kunder som har åsikter eller behöver hjälp med någonting. 

Av de inlägg som lagts märke till i den här snabba överblicken så har 3 svarat på alla inlägg 

där de förekommer just frågor eller åsikter menade till 3 vilket är en sak som stärker intrycket 

från hemsidan med service och enkelhet. På båda sidorna framställs 3 som att framförallt 

service och hjälp är lättillgängligt och för alla, även de som ännu inte är kunder. 

På Facebook beskriver 3 sig med följande beskrivning: ”Vår mission är att med hjälp av stort 

engagemang, enkla lösningar och prisvärda tjänster skapa mobil kommunikation på kundens 

villkor. På 3 springer vi alla åt samma håll, strävar efter att vara bäst på det vi gör och 

kämpar ständigt för nöjdare kunder” (Facebook.com). 3 hävdar även att de är ett företag som 

ständigt utmanar marknaden i sin kamp om Sveriges nöjdaste kunder och att de strävar efter 

att vara bäst på de som de gör, i det här fallet mobiltelefoni (Ibid). Dessa drag finns med även 

hos investmentbolaget Investor AB som strävar efter att ha branschledande företag.  Det är 

flera drag som hör samman i deras kommunikation, där framförallt att framställa sig som 

utmanaren, att erbjuda service på konsumenternas villkor och att erbjuda prisvärda tjänster 

och produkter återkommer. Även om budskapen inte är rakt igenom homogena och det finns 
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vissa delar som gör att kommunikationen känns spretig så kan dessa delar ändå återfinnas i så 

gott som all marknadskommunikation från 3.  

Sammanfattat kring en första frågeställningen om marknadskommunikation så kommunicerar 

3 via sin marknadskommunikation en ganska spretig bild av företaget och den enda 

kommunikationen som tyder på en positionering är reklamfilmen där varumärket positioneras 

som en utmanare till övriga operatörer, samtidigt som den depositionerar konkurrenterna på 

marknaden. Övriga kanaler kommunicerar identitet snarare än position och även den är 

otydlig där pris, användarvänlighet, service och att varumärket erbjuder kundunika lösningar 

lyfts fram för att nämna några. Samtidigt hävdar reklambyrån att 3 ska positioneras som 

utmanaren till storbolagen med sin nya typ kommunikation, någonting som inte är tydligt när 

kommunikationen skiljer sig så pass från kanal till kanal.  

8.1.4.	  Säljarnas	  förmedling	  av	  varumärket	  3	  

För att svara på frågeställning två som handlar om vilken identitet och position som säljarna 

på 3 kommunicerar så intervjuades två säljare på 3. Denna frågeställning ska tillsammans med 

första frågeställningen om 3s marknadskommunikation skapa en bild om hur 3s externa 

kommunikation ser ut där säljarna är en viktig kanal. Säljare inom abonnemangsbranschen har 

en viktig roll som förmedlare av varumärke då de är i första hand dessa som är i kontakt med 

konsumenterna, det är då av stor betydelse hur de förmedlar varumärket. Frågeställningen 

innehåller två begrepp identitet och position, och kommer att tas upp var för sig framöver. 

Begreppen ligger ibland väldigt nära varandra definitionsmässigt och vissa uttalanden kan 

därför komma att röra både identitet och position.  

Identitet 

De två säljarna var båda nöjda med sina jobb och tyckte att 3 var ett bra företag som ville 

konsumenterna väl. På frågan vad de förmedlade till kunderna och av vilka anledningar 

kunden ska välja 3 var pris utan tvekan den första och största anledningen för konsumenter att 

välja 3 framför andra operatörer men även andra anledningar, så som service och enkelhet 

uppkom. 

”Det första som lockar kunder är ju att prata pris, och det är inget vi ljuger om, vi är bra på 
priset. Det kanske inte är billigast, men vi ger bra abonnemangspaket där du får mycket för 
pengarna och slipper tänka på hur mycket du ringer eller surfar, där tror jag vi skiljer oss 
och det är framför allt det som de lyssnar på”. (Säljare 1, 24 år) 
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Citatet visar vad säljaren menar är det som kunderna blir intresserade av och det som han 

tycker är det som skiljer dem från övriga operatörer. Den andra säljaren hade en liknande 

tanke kring detta men tog upp lite mer argument till varför 3 är en bra operatör.  

”Det beror ju helt på kunden, man får anpassa sig efter deras behov. Ofta har vi någonting 
som passar alla, läser man kunden rätt så kan man erbjuda nått som intresserar (.) till 
exempel äldre är ofta mer intresserade av att det ska fungera bra utan massa inställningar 
och konstigheter än att priset ska vara så lågt som möjligt” (Säljare 2, 20 år) 

Säljarna menar även att de inte ljuger eller förskönar när de säljer, utan de försöker att 

tillgodose kundens behov och erbjuda abonnemangspaket och lösningar efter deras behov. 

”Det är någonting som vi gör bra tycker jag, vi försöker ju hjälpa dem hitta något som 
passar. Använder man bara telefonen en gång i veckan kanske man inte behöver det största 
paketet och den bästa telefonen, det handlar ju också om att ha nöjda kunder inte bara få folk 
att köpa de dyraste”(säljare 2) 

Position 

För att svara på vilken position 3 har på den svenska marknaden var den viktigaste frågan vad 

säljarna tycker skiljer 3 från övriga operatörer, men övriga frågor i samma tema bidrog också 

till relevanta svar. Här var de inte helt säkra på att det fanns ett givet svar, en av säljarna 

uttalade sig på följande sätt vilket visar att han tycker att det inom operatörerna kanske inte 

finns en så tydlig positionering som det kan göra inom andra branscher. Följande citat är alla 

hämtade för att visa den förvirring som finns hos säljarna i skillnader mellan operatörer.  

”Jag vet inte, haha, finns det nått rätt svar? (.) nä, men det är nog inte så stora skillnader, det 
är stark konkurrens, så hittar en på något nytt så är de andra strax efter. Och nu är jag ju 
kanske lite partisk men jag tycker att 3 försöker komma med nya idéer lite hela tiden, men de 
kanske resten gör också det vet jag inte”(säljare 1) 

”Skillnader (.) Jag vet inte om jag ska säga så mycket om andra bolagen. De är klart det finns 
skillnader, men det kan ju vara svårt att se dem. De stora skillnaderna ligger ju så klart i 
teckning per område, och sen sådär på vilket abonnemang du är ute efter. Men de är kanske 
svårt för mig att säga att 3, det är vi som står för bäst priser till exempel. Men vi står ju inte 
heller för sämst priser om du förstår” (säljare 2) 

”Jag har aldrig funderat så mycket på de sådär, det är ju mest spännande hur kunderna ser 
alla bolag tycker jag, hur väljer de? Ser inte jag någon skillnad borde de ju vara svårare för 
dem att välja.”(säljare 1) 

Det kan vara värt att nämna att säljarna kan verka förvirrade på frågan då de inte är pålästa på 

andra operatörer och vad de står för.  
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Även på frågan vad 3 står för i form av kärnvärden och andra värderingar var de inte heller 

självklart för säljarna vad 3 egentligen stod för. Följande svar framkom på den frågan. 

”Det här va anonymt för mig va? För jag vet inte (.) alltså det finns ju att läsa (.) det finns ju 
vad heter det, policys eller sånt som, där det framgår vilka 3 är och så. Men om du frågar mig 
vad jag tycker, så är de egentligen att vi har bra lösningar till varje kund, vi erbjuder de 
kunden behöver” (säljare 2) 

”Jag vet att det finns slogans, och sådant, något som säger att vi erbjuder mobiltelefoni på 
kundens villkor, men jag vet inte om de är vad 3 står för. Men på sätt och vis gör vi det, och 
på sätt och vis inte” (säljare 1)  

”För mig, För mig är det nog (.) Jättesvår fråga. Det är ju ett jobb för mig, och jag är ju van 
av att prata fördelar, men när du frågar vad det är för mig, det kan jag inte(.) Jag skulle säga 
enkelhet, det är de 3 är” (Säljare 1) 

Det som jag kan utläsas av deras uttalanden är att det råder en osäkerhet från deras sida när de 

kommer till vilken position 3 och även andra operatörer har på marknaden. Säljarna påpekar 

att skillnaderna ligger i täckning, paketerbjudanden och abonnemangens utformning och 

kanske inte på positionella plan. Dock kan det finnas skillnader i positioneringen hos 

operatörerna men det blir det svårt för säljarna att förmedla dessa vidare om det inte är tydligt 

för dem själva.   

Sammanfattat om frågeställning två som rör identitet och position kan man konstatera att när 

det kommer till identitet förmedlar säljarna fler aspekter av varumärket än vid positionering ut 

till kunderna. Säljarna förmedlar pris och paketerbjudanden tidigt och väl och nämner flera 

gånger att de arbetar för kundunika lösningar där kunden får det abonnemang som passar bäst 

in på kundens behov. Även enkelhet och användarvänlighet kommuniceras ut till kund. När 

det kommer till position, där varumärket ska differentiera sig från resterande aktörer på 

samma marknad, är säljarna lite mer konfunderade och ser inga självklara skillnader i position 

mellan företagen.  

8.2.	  Konsumenternas	  uppfattningar	  och	  relationer	  till	  varumärket	  3	  

Analysen kring konsumenterna delas in i två underrubriker för att besvara uppsatsens två 

frågeställningar som är kopplade till konsumenternas föreställningar om varumärket 3. Den 

första, image, används till att ge svar på frågeställning ett vilken image anser konsumenter att 

3 kommunicerar? Den andra rubriken, Märkeslojalitet, och relationer besvarar uppsatsens 

sista frågeställning Finns det en märkeslojalitet hos de unga konsumenterna?	  där 

märkeslojalitet och relationer till företaget kommer analyserar. Båda dessa frågeställningar 
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har besvarats med empiri insamlad från två intervjuer med fokusgrupper. En grupp med 

användare av 3 och en grupp med användare av andra operatörer än 3. Hur grupperna sattes 

samman framgår i metodkapitlet. Fokusgruppsintervjuerna började med lite användarfrågor 

för att kartlägga vilken typ av personer som deltog och främst för att se hur de använde sin 

mobiltelefon. I båda grupperna svarade alla deltagare att de använde mobilen dagligen och till 

mer än bara telefoni, även mobilsurf och nöjesrelaterad användning hävdade alla utom en att 

de använde mobilen till. I övrigt sattes grupperna samman med hänsyn till kön, yrke och ålder 

för att få två fokusgrupper så lika varandra som möjligt, med enda skillnaden att de använde 

olika mobiloperatörer. Detta för att kunna dra slutsatser om operatören 3 och inget annat. 	  

8.2.1.	  Image	  

Image eller uppfattad identitet undersöktes genom en rad olika frågor under temat image, 

värderingar och kärnvärden där frågor rörande vad som skiljde 3 från andra operatörer, vad 3 

står för, vilka som är kunder hos 3 och liknande besvarades, men även om de tycker att 3 

kommunicerar några värderingar i sin reklam eller via sina säljare (se fullständig 

intervjuguide i bilagan). Under intervjuerna så framkom det att det finns en viss otydlighet i 

vilken identitet alla operatörerna har då det togs upp att operatörerna blivit alltmer lika 

varandra i pris, utbud och kvalité. Vid upprepade tillfällen så började respondenterna i båda 

fokusgrupperna sortera upp operatörerna och vad som skiljde dem åt, även om ingen fråga var 

direkt riktad mot andra operatörer och det var först då skillnader mellan operatörerna 

framkom tydligast. Nedan kommer analysen av intervjuerna från fokusgrupperna ske separat 

för att sedan jämföras och sammanfattas.  

Användare av 3. 

I fokusgruppen med användare av 3 kunde några olika mönster utskilja sig kring hur dessa 

personer uppfattade företaget 3. Dessa mönster samlades och sammanställdes under tre teman. 

3 som exklusivt, 3 som serviceinriktat och 3 som riktat till företag.  

3 som exklusivt togs upp tidigt i fokusgruppen och fick medhåll när de nämndes. 3 diskuteras 

som om de var lite dyrare än de andra operatörerna och valdes ofta av de som inte behövde 

snåla vid köp av abonnemang och mobil. Första kommentaren som skulle beskriva vad 

deltagarna viste om 3 var följande. Om kommentaren sades ironiskt eller ej är svårt att säga, 

men kommentaren följdes av ett skratt.  

”Dyrt” (Informant 5, 21-årig man) 
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Citaten nedan är alla hämtade från diskussionen som följde på vad som skiljer 3 från övriga 

operatörer där priset direkt blev det stora samtalsämnet. Citaten är valda för att visa vad de 

olika personerna i gruppen tyckte där svaren var homogena och ingen argumenterade emot 

eller hade skilda åsikter mot att 3 kunde ses som exklusivt eller dyrt.  

”De är väll mest folk som inte behöver snåla på abonnemang som har 3, är man student eller 
har dåligt med pengar så kanske man inte väljer 3” (informant 1, 22 årig man)  

”Förut har de vart folk med mer pengar som haft 3, för de har vart så dyra och haft lite bättre 
telefoner och abonnemang där allt ingår. Men nu när de blir billigare vet jag inte, men för 
mig tänker jag fortfarande på det” (Informant 4, 24 årig man) 

”När ni säger det så är det kanske sant, men jag har aldrig funderat så mycket på det. De 
dras automatiskt för mig så det är sällan jag kollar upp vad de kostar varje månad, det är (.) 
ja, men några tiotal kronor hit och dit kanske.” (informant 3, 23-årig kvinna) 

Citaten visar 3 som ett exklusivera märke som kostar mer och även erbjuder mer i form av 

innehåll. Dock nämns att det har vart så men att de mer och mer har börjat bli som de andra 

operatörerna i pris och innehåll. Om de genom att vara exklusiva lyckas behandla kunderna 

bättre eller erbjuda andra tjänster än konkurrenterna kan diskuteras, men exklusivare tjänster 

brukar ofta vara kopplat till ett mervärde som gör att kunden betalar extra för att använda det 

varumärket. 

När gruppen får frågan varför de har valt 3 är de av olika anledningar. Några anger att de är 

speciella erbjudanden eller paketlösningar som gör att de valt 3, en har blivit tilldelat de från 

jobbet och en uttalar sig på följande sätt: 

”För att det va dyrt, haha (.) Nej, men de kändes seriöst och enkelt, om jag behövde hjälp 
med något eller behövde fixa nått så litar jag på dem, även om jag inte behövt det, så verkar 
det som de vill hjälpa” (Informant 1, 22-årig man) 

Här stärker han ytterligare bilden av 3 som exklusivt, som en vara som kostar lite mer, men 

även erbjuder en trygghet och hjälper kunden vid behov.  

3 som serviceinriktat nämndes lite tidigare men återkommer även det som en övergripande 

uppfattning hos respondenterna. I gruppen så nämndes detta ofta i samband med att 3 var dyra 

eller har vart dyra. I citatet som syns ovan så ser vi ett exempel på de, och liknande uttalanden 

gjordes. I kommentaren nedanför så svarar en informant på frågan varför de har valt 3 som 

operatör, och de kommentarerna efter är citat uttagna ur diskussionen som följde.  
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”För mig blir det viktiga att det fungerar, och när jag skaffade 3 så tryckte han, ah, säljaren, 
på att jag alltid kunde komma dit eller ringa om nått inte fungerade” (Informant 3, 23-årig 
kvinna)  

”Men det är nog som hon säger det kan ändå vara en trygghet att ha 3, dom känns lite som 
good guys, dom hjälper till om något strular” (informant 1, 22-årig man) 

”Det är kanske därför företag väljer 3, för att de slipper fixa och krångla själva. Iså fall är 
det ju värt att betala lite mer” (informant 4, 24-årig man ) 

Även på frågan om kärnvärden och värderingar så svarade så gott som alla service, och även 

om ingen kunde minnas ett exempel då de behövt service eller fått bra service så verkade 

denna åsikt vara allmän i gruppen, även om det fanns diskussioner om det verkligen var så att 

de hade bra service eller om de bara försökte framstå som de. Citaten nedan är exempel på 

detta.  

”Jag har aldrig försökt få hjälp med något, men jag tror jag skulle få det om jag behövde” 

(informant 4, 24-årig man) 

”Jag tror 3 är ett sådant bolag som försöker, men de kanske är lite oerfarna på vissa punkter. 

Det finns ju en del rykten eller vad man ska kalla det… om att de inte är så bra på sådant… 

men jag tror att de verkligen försöker att hjälpa och lösa sådant” (informant 1, 22-årig man) 

Detta tema var lite mer omstritt än 3 som exklusivt och gav upphov till mer tveksamheter och 

diskussion. Det gick däremot att se att de allra flesta kunde hålla med om serviceinriktningen 

på något sätt. 

Det sista temat som diskuterades och uppfattades som en generell och allmän åsikt i 

grupperna var 3 som riktat till företag. Detta togs upp i fokusgruppen ganska tidigt i 

diskussionerna efter frågan om de är någon speciell typ av person som använder sig av 3. 

Diskussionerna här handlade om att de var mycket företag och personer som blev tilldelad 

mobil och abonnemang från jobbet som använde sig av 3. Som direkt svar på frågan kom 

följande svar från en av respondenterna, och även om det inte blev någon större diskussion så 

nickade eller medhöll sig resterande till svaret. 

 

”Det enda som jag kan komma på är typ affärsmän, annars är det ganska svårt att säga om 

de skulle vara några speciella” (informant 4, 24-årig man) 

I slutet av diskussionen så ställde en av informanterna frågan.  



35	  
	  

”Ska vi säga då att stereotypen är alla som har en arbetstelefon?” (informant 1, 22-årig man)	  

 Flera av informanterna nickade och medhåll till den avslutande kommentaren. Och även 

följande framkom från en annan deltagare. 

”Ja, men lite. Det är lite företagsinriktat.”(informant 3, 23-årig kvinna) 

  I gruppen var de en person som hade blivit tilldelad telefon och abonnemang av jobbet och 

han uttalade sig på ett intressant sätt kring detta. 

”För mig kändes det ganska självklart att få 3 från jobbet, hade jag fått tele2 hade jag tyckt 
det var lite annorlunda (.) Telenor hade nog också funkat.” (informant 4, 24-årig man) 

Varför 3 var riktat till företag var de dock ingen som kunde säga självklart. I diskussionerna 

kretsade även mycket kring att 3 försöker framställa sig som bäst, detta var dock enbart 

baserat på reklamfilmen som visades och även om det var återkommande så var de inom 

samma ämne och av samma personer.  

Användare av andra operatörer 

I fokusgruppen med personer som använde andra operatörer än 3 så var det lite svårare att 

utläsa återkommande mönster eller klara teman då diskussionen hade en överlag negativ 

inställning till företaget som helhet. Men de teman som gick att utläsa var inte annorlunda 

från den andra fokusgruppen. Temana som framkom var desamma men vissa uttrycktes lite 

olikt den andra gruppen.  

3 som exklusivt diskuterades flitigt även i denna grupp. Likt fokusgruppen med användare av 

3 så var priset en av de tidigaste och mest återkommande temat som diskuterades. I denna 

grupp var däremot inställningen mer negativ och personerna var mer bestämda om att 3 var 

omotiverat dyra. Nedan är några citat hämtade från diskussioner om 3s exklusivitet. 

”Men alla har ju klagat på att de är dyra, ingen jag vet har vart nöjd över priserna, ofta så 
verkar det som att det blir en överraskning när fakturan kommer” (informant 8, 23-årig 
kvinna)  

”Det har jag också hört, kanske inte av alla, men de händer oftare att de klagas på 3s priser 
än till exempel Telia, sen använder kanske ingen Telia idag men det är en annan sak” 
(informant 9, 25-årig man) 

”Hade det funnits en tjänst så att priser kunde jämföras, lite som prisjakt, så hade 3 nog legat 
illa till. De tjänar säkert på personer som inte sitter hemma framför datorn och söker upp och 
jämför alla abonnemang själv” (informant 7, 21-årig man) 
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”Jag har aldrig vart speciellt intresserad av 3, tele2 har vart billigare för mig, senast fick jag 
studenterbjudande så det var inte ens något att jämföra med 3” (informant 8, 23-årig kvinna) 

I uttalanden visar det sig att informanterna är överens om att 3 är lite dyrare gentemot övriga 

operatörer, och studenterna i gruppen hävdade att skillnaderna var ganska stora då de annars 

kunde nyttja studenterbjudanden. Alla i gruppen var överens om att priserna låg på en annan 

nivå än de andra operatörerna men jämfört med fokusgruppen som hade 3 så försökte 

informanterna här inte söka någon förklaring till varför det var dyrt, utan nöjde sig med att 

konstatera att så var fallet.  

3 som riktat till företag togs upp ganska tidigt i diskussionerna, redan när frågan vilka olika 

anledningar som finns till att man väljer ett abonnemang ställdes. Deltagarna började senare 

kategorisera upp operatörerna och vilken typ av personer som använde varje operatör för att 

komma på vad som var typiskt för användare av 3. Efter att ha konstaterat att tele2 var 

vanligast bland studenter och ungdomar, Telia och Halebop var vanligast utanför storstäder 

och norrut i landet och tillslut kom de fram till att 3 användes av de som inte tyckte priset var 

så viktigt, eller folk som använde abonnemanget till jobbet.  

”Jag skulle säga hur varumärket profilerar sig. Till exempel 3, och de företag som har 3, jag 

tror 3 profilerar sig mycket mot business hållet. Företag och folk som jobbar åt det hållet. 

Medan tele2 är mer mot ungdomar och folk runt typ, 20års åldern” (Informant 7, 21-årig 

man) 

”3 är väll riktat mest till företag, eller hur?” (Informant 7, 21-årig man). 

”ja, business människor (.) Och företag, de som jobbar mycket med sådant” (informant 7, 21-

årig man) 

Uttalanden om företagsinriktningen kom mestadels från en person i gruppen, men fick mycket 

medhåll av resten av gruppen och även om ingen uttalade sig lika direkt och citatvänligt så 

diskuterades det av resten av gruppen och de kunde hålla med om att företag använde sig av 

3.  En deltagare uttalade sig på följande sätt.  

”Jag vet att mina föräldrar har 3 från jobbet båda två, så det kan nog vara sant. Även om jag 

kanske inte tänkt så mycket på (.) Alltså, det är inget jag förknippar med 3, men när du säger 

det så kan de vara så att många företag använder 3”(Informant 8, 23-årig kvinna) 
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3 som serviceinriktat togs upp även i gruppen med användare av andra operatörer än 3. De 

diskuteras om att 3 förmodligen hade ett servicetänk, även om de inte lyckades med det hela 

vägen. Service som tema togs upp mindre än i gruppen med användare av 3 och betydligt 

mindre än de andra temana från den här fokusgruppen. Service togs upp lite överallt i 

fokusgruppen och diskuterades aldrig någon längre stund utan var istället återkommande. 

Följande uttalanden är hämtade ur diskussionen från frågan om kärnvärden, men där 

poängterades också att alla operatörer förmodligen tänker i samma banor.  

”Det är säkert att de ska erbjuda bra service, det är ju ologiskt om de ska ha några andra 
kärnvärden, men så är alla företag” (informant 8, 23-årig kvinna) 

”Haha, ja, även om de gjorde fel faktura till mig några gånger så löste dem ju det utan tjafs, 
det kanske man ska kalla bra service ändå” (informant 7, 21-årig man) 

Även på frågan om säljare så framkom uttalanden om butiker och service, hur detta bidrar till 
enklare service, nedan följer några citat redovisade från den diskussionen.  

”Säkert många äldre som kan tänka sig använda 3 för att det är enkelt att komma igång med 
och man kan få den hjälp man behöver i sån där 3-stores” (informant 8, 23-årig kvinna) 

”Ja, jag tror de tjänar bra på att de har sina butiker överallt, var de inte först med att ha sina 
egna butiker? Då slipper folk ringa och få hjälp eller skicka in telefonen, de kan bara gå ner 
till gallerian och få hjälp direkt med det” (informant 10, 20 årig kvinna)  

Förutom dessa tre övergripande teman så framkom enstaka kommentarer om att 3 försökte 

framstå som bäst, att 3 verkade amerikanskt och att alla mobiloperatörer uppfattas likadant 

utan några skillnader.  

Sammanfattat på frågeställningen om märkeslojalitet så kan följande konstateras. Det som 

visade sig väldigt intressant under fokusgruppsintervjuerna var att det inte till en början var 

självklart vilken identitet som kunde kopplas samman till 3, förutom exklusivitet och dyrt pris 

som framkom ganska tidigt vid diskussionerna. När det senare togs upp att 3 var riktat till 

företag fick de medhåll och ingen var emot dessa synpunkter. Det som var mest omdiskuterat 

var 3 som serviceinriktat och även om de framkom att företaget förmodligen försöker framstå 

som serviceinriktat var det diskussioner kring om de verkligen var det eller ej. Det som 

framkom som intressant i analysen var att samma teman och mönster gick att utläsa i 

intervjuerna från båda fokusgrupperna, och trots skillnaden mellan vilken operatör de hade så 

uppfattade de i båda grupperna 3s image som exklusivare (eller dyrare), riktat till företag och i 

viss mån även en serviceinriktad operatör. 



38	  
	  

8.2.2.	  Märkeslojalitet	  och	  märkesrelationer	  
En del av undersökningens syfte är att kartlägga vilka relationer användare av 3 har till 

företaget och om det finns någon uttalad märkeslojalitet hos användarna. Relationer och 

märkeslojalitet undersöks genom en grupp frågor koncentrerade kring temat relationer, men 

relevanta uttalanden framkom även i övriga delar av intervjuerna där uttalanden om 

trovärdighet, tillförlitlighet eller starkt negativa kommentarer noterades.  

Användare av 3. 

I fokusgruppen med användare av 3 så var det långt ifrån en positiv inställning till 3, även om 

personer försvarade sitt val av abonnemang och operatör ibland så framkom en hel del kritik. 

Det var dock betydligt mindre kritik än i gruppen med användare av andra operatörer, vilket 

var väntat. Här framkom två intressanta företeelser; att alla för tillfället tänker fortsätta 

använda 3 och anledningen till varför de tänker fortsätta.  

De intressantaste svaren framkom på frågan om deltagarna skulle fortsätta använda 3 eller 

inte. I gruppen med användare av 3 så kunde alla tänka sig fortsätta med 3, de skulle däremot 

inte fortsätta för att det hade fungerat så bra eller för att de var rent igenom nöjda med sin 

tjänst utan mer för att de hade fungerat ”helt okej” eller för att de trodde de skulle vara 

ungefär samma prisklass och service med andra abonnemang. Det framkom att många 

deltagare tyckte det var jobbigt och problematiskt att byta abonnemang. 

Nedan följer några citat hämtade från informanterna i gruppen med användare av 3. 

”Jag skulle nog kunna använda 3 igen, har ju inte tänkt så mycket på det, men ja… de skulle 
ju bli det igen kanske, brukar ju bli att det flyter på bara” (Informant 1, 22-årig man)  

”Jag brukar få en telefon från dem, så fortsätter väll om jag får en ny telefon igen” 
(Informant 2, 23-årig kvinna) 
 

Det fanns vissa kommentarer som ändå visade på att de var relativt nöjda med sitt val. Inte 

många av användarna hade haft några dåliga erfarenheter att dela med sig av, och de som 

framkom var de gamla erfarenheter som deltagarna trodde hade förbättrats idag. Vissa kände 

en viss tillförlitlighet till 3 på en del punkter. Bland annat så var de en av informanterna som 

uttalade sig på följande sätt.  

”Jag har aldrig försökt få hjälp med något, men jag tror jag skulle få det om jag behövde” 
(informant 1, 22-årig man) 
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Lite senare sa han även att han trodde 3 försökte hjälpa konsumenter och erbjuda bra service 

men att de inte alltid visste hur detta ska göras.  

”Jag tror 3 är ett sådant bolag som försöker, men dom kanske är lite oerfarna på vissa 
punkter. Det finns ju en del rykten eller vad man ska kalla det (.) om att de inte är så bra på 
sådant (.) men jag tror att de verkligen försöker att hjälpa och lösa sånt” (informant 1, 22-
årig man) 

Detta var dock den enda personen i fokusgruppen med användare av 3 som uttalade sig så 

positivt kring varumärket. Resterande uttalade sig mer blandat positivt och negativt, trots att 

de vid den senare frågan menade att de förmodligen skulle fortsätta använda 3.  

Användare av andra operatörer 
Att användare av anda operatörer än 3 inte har en direkt märkeslojalitet till 3 är inte någonting 

som förväntades och inte heller någonting som undersöktes, däremot kan det konstateras att 

personer i denna grupp, trots att personerna knappt haft några egna erfarenheter med 3 har 

väldigt negativa associationer till företaget. Personerna relaterade istället till rykten och annat 

de hört om 3, och det var nästan bara negativt.  

”Jag skulle inte vilja handla av ett företag vars försäljare beter sig som grönsaksförsäljare 
och bara står och skriker efter en i centrum, nej, de känns inte seriöst” (informant 9, 25-årig 
man)	  

”3 har ju bara vart problem för alla som haft de, de kanske är bra på bredband, men annars 
är det bara dåligt” (informant 8, 23-årig kvinna) 

”Det jag tänker på med 3 (.) när man ringer någon med 3 och hör deras jingel tänker jag 
direkt på hur dyrt det kommer bli” (informant 7, 21-årig man) 

 Citatet nedan kom från en person som använt sig av 3 några år tidigare, men bytte de han var 

missnöjd.  

”Och varje gång den där fakturan kom, det var som ett skämt. Hälften av sakerna på den hade 
jag ingen aning om vad det var, så fick jag ringa dit och fråga, men de kunde inte heller 
förklara vissa saker, så ibland strök de dem och ibland fick jag betala. Det var inte seriöst” 
(Informant 7, 21-årig man). 

Som i den andra gruppen så tänkte de flesta användarna fortsätta med de abonnemang de hade 

innan, förutom en person som var intresserad av att prova 3. Denna person hade hört att 3 

hade bäst 4G teckning och var intresserad av den anledningen. Resterande tänkte fortsätta 

med sina nuvarande operatörer främst av anledningen att det var jobbigt att byta och att de 
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fungerade utan problem. Nedan finns två citat som belyser det som informanterna tog upp 

som jobbigt med att byta abonnemang.  

”jag vet inte om jag är nöjd, men ska jag byta så ska de vara nytt nummer och ny 
uppsägningstid och så ska man fylla i massa papper och, nej, det krävs en del för att orka 
det” (informant 9, 25-årig man) 

”Det är bara jobbigt att byta abonnemang, så det försöker man undvika, så länge det inte 
finns en bra anledning för det, men just nu finns de inte det för mig” (Informant 10, 20-årig 
kvinna) 

Det kan diskuteras kring hur mycket grupptryck och andra psykologiska faktorer spelar in i att 

de flesta vill fortsätta med den operatör de använder med det är fortfarande ett intressant 

fenomen att konsumenterna inte funderar kring att byta till andra operatörer. Detta beteende 

kan räknas som en typ av märkeslojalitet.  

Bengtsson och Östberg (2011) lyfter fram att märkeslojalitet lätt kan förväxlas med 

likgiltighet. Detta går att se i intervjuerna där det kan snarare kan vara av likgiltighet än av 

lojalitet som informanterna väljer att fortsätta med sitt befintliga abonnemang. Varför de ändå 

väljer att fortsätta istället för att prova nya abonnemang verkar vara baserat på bekvämlighet i 

större grad än nöjdhet. De som tyder på att denna märkeslojalitet inte är baserad på ren 

lojalitet och mer bekvämlighet och enkelhet kan utläsas genom citaten ovan där de tydligt 

framgår att de inte är tillräckligt missnöjda för att gå igenom besväret att byta abonnemang. 

Även tidigare i fokusgruppen diskuterades kring vad som fick personer att byta abonnemang 

och operatör uppkom varken nöjdhet eller service som anledningar till att personer byter 

operatör utan istället mer sociala eller tekniska anledningar. Nedan finns några uttalanden om 

detta som även tyder på att informanterna fortsätter använda samma operatör av 

bekvämlighet.  

”Jag vet inte alls varför folk byter, senast jag bytte var från kontantkort till abonnemang, och 
då var jag typ tolv år, sen dess har samma bara rullat på (.) det dras ju till och med 
automatiskt utan att man behöver göra nått, så det blir ju nått som inte tänks på varje dag 
precis” (informant 9, 25-årig man) 

”Kompisar som har annat, teckning, bra erbjudanden, kanske finns andra anledningar, jag 
har bara bytt när jag måste. Typ nu när jobbet betalade för 3” (informant 4, 24-årig man) 

Det jag kunde utläsa kring vilka relationer användarna av 3 och användare av andra operatörer 

hade till 3 var att de var stor skillnad mellan de två grupperna. I gruppen med användare av 

andra operatörer, så var det en stark negativ syn på 3 med undantag av en person som kunde 
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tänka sig använda 3 i framtiden då han hade fått informationen om att deras 4G nätverk var 

bättre i Stockholmsområdet än övriga mobiloperatörers. I övrigt framkom de i den gruppen att 

de var starkt kritiska till 3 överlag och även om de inte hade använt sig av 3 någon gång så 

fanns det mycket kritik om att de var dyra och att de lovade saker de inte kunde hålla. 

Sammanfattat kan det sägas att den märkeslojalitet som konsumenterna i grupperna antydde 

om var av en speciell variant. I gruppen med användare av andra operatörer kan det inte 

diskuteras om märkeslojalitet till 3, men däremot fann undersökningen att dessa personer hade 

negativa associationer till 3. Deltagarna tog upp rykten och dåliga erfarenheter de hört från 

andra, och i en del fall vart med om själva. Detta kan däremot vara ett bevis mot en form av 

märkeslojalitet till den operatör dessa konsumenter använder. Det uppkom även att fyra av 

fem informanter planerade att fortsätta använda sig av sin nuvarande operatör även i 

framtiden.  

I gruppen med användare av 3 var märkeslojaliteten både närvarande och frånvarande. Alla 

informanter i denna grupp hade tankar på att använda 3 i framtiden, och mer av 

bekvämlighetsskäl än av lojalitet. Detta visades genom de svar de gav på frågan om de tänkt 

fortsätta använda 3 och även att informanterna svarade att de inte kände sig lojala till 3. 

Det kan även diskuteras om det är en branschspecifik företeelse där det rent tekniskt kan vara 

svårt att vara illojal. Det kan däremot konstateras att det finns intressanta relationer i 

branschen mellan kunder och företag där kunderna är fortsatt ”lojala” trots dåliga relationer 

till företaget.  
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9.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

9.1.	  Slutsatser	   	  
Studien syftar till att belysa kommunikationen av ett varumärke som säljer immateriella 

produkter och hur företaget kommunicerar en identitet och position av varumärket. Detta 

ställdes sedan i relation till hur konsumenter i åldern 20-25 uppfattade varumärkets image 

samt hur de såg sin relation till varumärket. Detta genomfördes genom en fallstudie i företaget 

Hi3G Sveriges varumärke 3 som är verksamma inom mobiltjänster-verksamheten och 

erbjuder bland annat abonnemang. Syftet skulle besvaras genom frågeställningarna: 	  

1 Vilken identitet och position förmedlar 3 till konsumenterna via sin externa 

kommunikation?	  

2 Vilken identitet och position kommunicerar säljare till konsumenterna?	  

3 Vilken image anser konsumenterna att 3 förmedlar?	  

4 Finns det en märkeslojalitet hos de unga konsumenterna?	  

Efter analys på data samlad genom fokusgruppsintervjuer, informantintervjuer och en 

deskriptiv kartläggning av relevant marknadskommunikation kan följande slutsatser dras. 

9.1.1.	  Vilken	  identitet	  och	  position	  förmedlar	  3	  till	  konsumenterna	  via	  sin	  externa	  

kommunikation?	  

	  

Genom att gå igenom 3s kommunikation till konsumenterna via några olika kanaler har jag 

funnit en rad framställningar av 3 som kan återfinnas relativt tydligt i deras kommunikation. 

Här kommer jag presentera dessa framställningar kortfattat till varje kommunikationskanal.  

Reklamfilmer – i reklamfilmerna kan man tydligt se referenser till bland annat James Bond 

och ”vi mot de andra”. Det framgår att 3 försöker framställa sig som de goda, de som arbetar 

för att vara bäst för konsumenterna och de som ligger i framkant. Detta medger även 

reklambyrån som skapat reklamfilmen som hävdar att 3 framställs som utmanaren. 

Reklamfilmen är den enda av 3s marknadskommunikationskanaler som kommunicerar en 

tydlig position, en position som kan ses som en utmanarposition.  

Hemsida – Hemsidan kan på flera olika nivåer ge information om 3 som företag och ger till 

en början ett enkelt och rent utseende med tydliga rubriker och enkel orientering för att 

konsumenten ska hitta det som de söker. Det finns indikationer på att kunden är i fokus både 

genom enkel navigering, lätt att få service och framförallt en tipsa oss funktion där användare 
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kan tipsa 3 om nya funktioner. Genom att undersöka hemsidan djupare fann jag att 3 har valt 

att beskriva sig som den unga hungriga utmanaren. 3 kommunicerar via sin hemsida olika 

identiteter, användarvänlighet, enkelhet och service för att nämna några. Det är även mycket 

fokus på pris och produkter, dock inget som upplyser tydligt om position på den svenska 

marknaden, förutom just att 3 valt att beskriva sig själva som den unga hungriga utmanaren, 

vilket var mer eller mindre dolt på hemsidan.  

Facebook – 3s Facebooksida är den del av marknadskommunikationen som skiljer sig mest 

från de övriga, här är de enkla och rena strukturen borta och budskapen som 3 delar med sig 

av saknar både homogenitet och tydlighet. Det märks dock att inriktningen här är service, och 

att alla som har problem verkar få hjälp och vägledning. Här har 3 valt att beskriva sig som ett 

företag med kunden i centrum och att de kämpar för att ha Sveriges nöjdaste kunder samt att 

de erbjuder mobiltelefoni på kundens villkor. Det finns inget som tydligt upplyser om position 

på den svenska marknaden, och de identiteter som företaget kommunicerar här är service, 

kunden i centrum samt en uppsjö av otydliga budskap.  

Det resultat som studien fann var att 3 kommunicerar en otydlig position där få av deras 

kommunikationskanaler upplyser konsumenten om position. Endast reklamfilmen förmedlar 

position, och även denna kan vara lite vag.  

Identitetsmässigt så kommunicerar 3 en spridd identitet med budskap om service, prisvärdhet, 

enkelhet, användarvänlighet med flera, där identiteten skiljer sig från gång till gång och från 

kanal till kanal. De tydligaste tecken på identitet är att varumärket verkar ha sin utgångspunkt 

i att kunderna är i centrum och att de arbetar för att ha nöjda kunder. Detta genom att 

kommunicera mycket service, användarvänlighet och kundanpassade lösningar. Varumärket 3 

skapar genom sina många meddelanden en känsla av att de försöker vara bäst på allt, utan att 

riktigt fokusera på något. Någonting som kan bidra till att positioneringen inte heller blir 

tydlig. 

9.1.2.	  Vilken	  identitet	  och	  position	  kommunicerar	  säljare	  till	  konsumenterna?	  
	  

De två säljare jag pratade med gav båda en likvärdig bild av hur de arbetar för att 

kommunicera med kunder och vad de använder för argument för att få konsumenten att välja 

3. Det som säljarna tog upp som argument var pris, anpassade kundlösningar samt enkelhet. 

De kommunicerar båda två en tydlig bild av att kunden är i centrum, och det var på den 

punkten som de uttalade sig väldigt lika. 
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Positionsmässigt kommunicerar säljarna en otydlig bild av 3 där de själva inte klarar av att 

sätta 3 i en given position på den svenska marknaden. Det märks vid ett flertal tillfällen att 

båda säljarna är osäkra på vad som skiljer 3 frön övriga operatörer.  

Sammanfattade slutsatser om 3s kommunikation. 

Med detta presenterat kan man utläsa en rad olika delar av identiteter eller olika värden som 3 

kommunicerar ut till konsumenter och bland dessa finns att framställa sig som utmanaren, 

som varumärket med kunden i centrum, ett varumärke som erbjuder enkelhet, ett varumärke 

med serviceinriktning samt ett priskonkurrerande varumärke. 

Undersökningen fann inte att 3 kommunicerade en tydlig och homogen identitet utan istället 

en rad olika identiteter som inte förutsätter någon tydlig position på den svenska marknaden 

utan istället kommunicerar sitt varumärke och dess identitet olika beroende på vilken kanal 

det kommuniceras via.  

Position på den svenska marknaden är komplicerat att utläsa i 3s kommunikation och den 

enda kanalen som visar position på ett sånär tydligt sätt är deras tv-reklam, där de framställs 

som en utmanare och som att de ligger i framkant jämfört med resterande operatörer. Även 

säljarna är osäkra på denna fråga och klarar inte av att positionera varumärket på ett tydligt 

sätt. 

9.1.2.	  Vilken	  image	  anser	  konsumenterna	  att	  3	  förmedlar?	  
Undersökningen visade att det fanns tre olika uppfattade identiteter kring 3 och fann att det 

var liknande teman som togs upp i båda intervjuerna med fokusgrupperna. Temana framkom 

på lite olika sätt och tillfällen i intervjuerna med fokusgrupperna. De teman som utlästes var: 

 

3 som exklusivt – Det diskuterades i båda grupperna kring 3 som ett dyrare alternativ till 

Tele2, som en mer exklusivitet och som ingen väljer för att spara pengar. Det nämndes både 

att det var folk med mer pengar som använde sig av 3 för att de erbjuder en säkerhet och en 

service och att 3 bara var dyrare än andra operatörer. Detta tema var det mest framträdande 

temat och togs upp både tidigt och mycket.  

3 som riktat till företag – företagsinriktning togs upp ganska tidigt i båda grupperna och 

bäddade inte till speciellt mycket diskussion. Så gott som alla kunde hålla med om att 3 

kändes som välanvänt av just företag och såg de som mer eller mindre självklart när företag 
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använde 3 till sina anställda. Att många företag använde 3 förklarades genom att de profilerar 

sig mot företag och att de erbjuder tjänster och service som andra operatörer inte gör. 

3 som serviceinriktat – Detta tema var inte lika framträdande i gruppen med användare av 

andra operatörer. Detta togs ibland upp av deltagarna som en förklaring till 3s exklusivitet och 

dyrare pris men framkom även vid andra tillfällen. Serviceinriktningen var däremot inte alla 

helt överens om att det var någonting som 3 lyckades med utan de nämndes i båda grupperna 

att 3 försökte eller påstod sig ha bra service utan att faktiskt lyckas med det. Här skiljde sig 

fokusgrupperna åt i sin uttalanden då användarna av 3 var mer överens om att 3 var kopplat 

till bra service.  

9.1.3.	  Finns	  det	  en	  märkeslojalitet	  hos	  de	  unga	  konsumenterna?	  
uppsatsen syftar att undersöka relationen mellan konsumenter och varumärket 3 med 

utgångspunkt i begreppet märkeslojalitet. Det som framgick av undersökningen var att det 

fanns en form av märkeslojalitet där nio av tio informanter menade att de i framtiden kunde 

tänka sig använda samma operatör som de gör i dagsläget. Alla i gruppen med användare av 3 

kunde tänka sig fortsätta använda 3, även om de inte hade bestämt sig helt. Samtidigt svarade 

alla användare att de inte kände sig lojala till 3, även om vissa menade att de kunde lita på 3. 

Undersökningen fann även att denna märkeslojalitet verkade vara av en speciell karaktär där 

konsumenterna inte fortsätter av ren lojalitet utan snarare av bekvämlighetsskäl eller av ren 

enkelhet. I undersökningen framkom det att informanterna som använder sig av 3 förhöll sig 

mer eller mindre neutrala till varumärket och hade varken varit med om någonting negativt 

eller någonting positiv. I gruppen med användare av andra operatörer så var inställningen mot 

3 överlag mer negativ. 

9.1.4.	  Sammanfattning	  av	  slutsatser	  
Det resultatet som studien fann var dels att 3 kommunicerar en rad olika identiteter till 

konsumenterna samt att de genom deras kommunikation inte visar en tydlig position på den 

svenska marknaden, där endast reklamfilmen kommunicerar position tydligt. Ett annat resultat 

var att den något spridda identitet som 3 kommunicerar inte uppfattas likadant av 

konsumenterna i åldern 20-25, de uppfattar istället företagets image som exklusiv och dyr, 

riktad till företag och serviceinriktad. Det enda som återkommer både från varumärkets 

kommunikation och från konsumenterna är ordet service, det återkommer dock med så många 

andra olika värderingar att det inte går att säga att identiteten och den uppfattade identiteten 

överensstämmer med varandra. Slutligen fann studien att den relation som konsumenterna har 
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till varumärket 3 är en form av märkeslojalitet där konsumenterna återanvänder varumärket av 

bekvämlighetsskäl och enkelhet snarare än att de är lojala mot varumärket.  

9.2.	  Diskussion	  
En övergripande slutsats som studien fann var att varumärkets kommunikation och hur de 

uppfattas av konsumenterna i åldern 20-25 inte stämde överens. En anledning till att kunderna 

uppfattar 3 på flera olika sätt, och framförallt genom vissa identiteter och positioner som 3 

inte kommunicerar ut fullt så mycket kan vara att 3 använder så många olika kanaler att 

kommunicera sin identitet genom. Genom att inte göra detta homogent så blir konsumenterna 

förvirrade och kan inte kategorisera in varumärket till rätt position eller identitet. Detta kan 

förklaras med hjälp av den modell av tvåstegshypotesen som visades tidigare där budskapet 

förmedlas från varumärket 3 via olika kanaler och opinionsledare. Det som kan hända är att 

budskapet sänds ut på olika sätt och förvrängs via dessa kanaler och på så sätt ger en spridd 

och förvirrande bild av varumärket 3. Det räcker med att en säljare står och förespråkar hur 

bra pris en produkt har medan det på tv reklamerna visar vilket snabbt internet konsumenterna 

kan få med ett av de dyrare abonnemangen för att en konsument kan uppfatta bilden av 3 som 

skev och inte i linje med deras egentliga kommunikation. 

En annan anledning till varför resultaten ser ut som de gör kan vara, som L’Etange (2009; 

s.47) beskriver det, att den kommunicerade identiteten måste baseras på verklighet för att 

konsumenterna ska uppfatta den rätt och tillslut se det som självklara kopplingar till 

varumärket. 

Det som är anmärkningsvärt i den här studien var att det fanns vissa skillnader i attityd och 

inställning till 3 från konsumenter och användare av andra operatörer, där användarna av 

andra operatörer hade en betydligt mer negativ inställning till 3, vilket var väntat. Dock 

påverkade inte detta att deras uppfattning till 3 skiljde sig stort från gruppen med användare, 

vilket var det intressanta. Detta visar på att det inte är några större skillnader i den uppfattade 

identiteten mellan användare av 3 och användare av andra operatörer, däremot skillnad i 

inställning mot och relationerna mellan dessa grupper och varumärket. Att icke användarna av 

3 är negativt inställda till 3 trots att majoriteten av dem aldrig använt 3 själva är ett intressant 

fenomen som kan utvecklas mer i framtiden. Det kan vara ett drag av lojalitet till den egna 

operatören att ogilla och vara negativt inställd till andra operatörer för att försvara sitt eget val 

av operatör. Hur relationer ser ut mellan unga konsumenter och andra operatörer är ingenting 

som denna studie undersökt men det finns indikationer på att konsumenterna kan förhålla sig 
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olika till andra operatörer och det kan vara ett intressant framtida forskningsområde att se om 

märkeslojaliteten ser annorlunda ut gentemot andra operatörer och varför denna skillnad 

finns.  

Mobiloperatörsbranschen är i sig spännande där jag tror mycket varumärkesbyggande och 

varumärkesstärkande finns att göra, och också kommer hända i framtiden. 3 lanserade sina 

reklamfilmer ganska nyligen och har redan byggt vidare på dessa för att skapa en 

återkommande stil på reklamfilmerna, på det sättet kan varumärkets position och identitet 

kanske bli starkare med tiden, om övrig marknadskommunikation följer samma trend. I övrigt 

så menade många av informanterna, och även säljarna, att mobiloperatörer på den svenska 

marknaden är ganska lika varandra i pris, service och kvalité och det inte är självklart vilket 

varumärke som står för vilken position. Att mobiloperatörerna är lika varandra kan också 

bidra till den likgiltighet som konsumenterna har till operatörerna där de kommer till lojalitet, 

där konsumenter inte orkar byta operatör för att de är för jobbigt och inte blir någon skillnad. 

Jag tror att operatörerna har mycket att tjäna på, både för egen del och för konsumenterna, om 

de positionerar sig bättre och det förekommer tydligare vad varje operatör står för.  

Det finns även mycket att fundera på kring 3s marknadsföring och hur de (i de fall där 

positioneringen är tydlig) har valt att positionera sig som en ung utmanare när de funnits på 

marknaden en längre tid. För de flesta konsumenterna är 3 en av de mer välkända och stora 

operatörerna, vilket kan göra positioneringen lite problematisk för konsumenterna om den inte 

stämmer ihop med deras uppfattning av företaget. Inte heller bland säljarna verkar den unga 

utmanande positionen speciellt självklar där en av säljarna svarar att det inte är några större 

skillnader mellan operatörerna. När inte ens säljarna på företaget uppfattar en tydlig position 

och identitet är det svårt att se hur konsumenterna ska uppfatta företaget på rätt sätt, vilket kan 

förtydligas genom tvåstegshypotesen jag visat innan, där säljarna fungerar som opinionsledare 

och för information vidare till konsumenterna vid sidan om 3s marknadskommunikation.  

Resultaten i den här studien ska ses som ett exempel på hur ett varumärke som aktivt 

kommunicerar identitet och position inte helt lyckas med att förmedla detta till 

konsumenterna. Det är dock för lite med ett resultat för att dra några större slutsatser om 

branschen och servicemarknaden i allmänhet. Däremot kan det konstateras att det, framförallt 

i en bransch som säljer immateriella varor, är viktigt för varumärkena att vara tydliga med 

identitet och position då detta kan vara det enda som skiljer produkterna åt. Med tydligt 

kommunicerad identitet och position kan konsumenterna lättare identifiera sig själva med 
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varumärken och på så sätt kan detta bidra till en märkeslojalitet. Det saknas mycket forskning 

inom den här branschen och jag tror och hoppas att det kommer mer, då det är ett intressant 

område som är mer aktuellt än någonsin där abonnemangsbaserade produkter växer till antal 

år efter år.  
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Bilagor	  

Intervjuguide	  konsumenter	  
	  

Inledande frågor generellt om operatörer och området 

 Berätta vad ni heter och vad ni jobbar med? 

 Hur mycket använder ni er mobiltelefon? Jobb och privat? 

 Vad använder ni för operatör idag? 

 Hur länge har ni haft den operatören? 

Varför har ni valt den operatör ni har idag? 

Vad finns de för olika anledningar till att man väljer en viss operatör? 

Byter ni operatör ofta och av vilken anledning isåfall? 

Operatören 3 och relationer 

Hur väl skulle ni säga att ni känner till 3? 

Är det en speciell typ av personer som använder tre? 

Tycker ni tre försöker rikta sig till er på nått sätt? 

Känner ni att ni har något gemensamt med tre på något sätt? 

 

Har ni någon relation till tre, känner ni att ni är trogna tre eller finner ni dom spännande 

eller kanske så att ni inte litar på dem alls? Varför är det så? 

 

Värderingar och kärnvärde 

Vad tänker ni på när ni ser 3s reklam finner ni några speciella värderingar? 

tycker ni säljarna på 3 uttrycker några speciella värderingar? 
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Många företag har så kallade kärnvärden, som värderingar eller tankar som genomsyrar 

företaget och deras kommunikation. 

om ni skulle sätta några ord på vad ni tror tele2 står för, vilka ord skulle det vara och varför? 

Kommer ni använda 3 i framtiden? Varför/Varför inte? 

Har ni något mer att tillägga som vi missat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53	  
	  

Intervjuguide	  Säljare	  
	  

Inledande	  frågor	  	  

Berätta lite vad ditt jobb för 3 går ut på?  

Hur länge har du jobbat med det?  

Är du en aktiv användare av mobiltelefoni och annan teknologi på fritiden också? 

Har du bra insikt i 3 som företag?  

Position	  och	  Identitet	  

Vad tycker du skiljer 3 från andra operatörer?  

Känner du till några värderingar eller kärnvärden som 3 har? Hur försöker du förmedla 

dem?  

Vad tycker du 3 står för?  

Är det någonting du förmedlar till kunderna?  

Varför tror du personer väljer 3? Finns de faktorer förutom priserna som spelar in?  

Vilka argument använder du för att förespråka 3 till kunderna? 

I och med att man ofta binder upp sig vid köp av en tjänst från operatörer, har du fått 

uppfattningen att folk är mer försiktiga och pålästa? 

Målgrupper,	  relationer	  och	  märkeslojalitet	  	  

Tycker du 3 Riktar sig till någon speciell målgrupp eller en speciell typ av personer och hur?  

Märker du att det är viss typ av personer som handlar av er? 

 

 

 

	  


