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Förord 
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uppsatsen möjlig att genomföra. Dels till handledaren Sarah Philipson som under hela 

processen bidragit med värdefull kunskap och goda råd. Vidare riktas även ett tack till 

författarens tidigare arbetsgivare Telenor, som har bidragit med intressant material. Sist 

men inte minst ett stort tack till respondenterna i de fokusgrupper som anordnades för att 

Ni tog Er tid.  
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Abstract 

This is a master thesis within the field of marketing written at the Economic institution on 

the Linnaeus University in Växjö, 4FE03E, spring 2011.  

 

Author: David Broo 

 

Tutor: Sarah Philipson  

 

Title: Mobile telephony – a jungle for the consumers. Which factors affect the choice of 

mobile network operator? 

 

Purpose:  Purpose of this essay is to explore which factors that affect the Swedish 

consumer’s choice of mobile network operator. A part of the purpose is also to explore 

which factors that affect the loyalty to their mobile network operator.  

 

Research question: Which factors affect the Swedish consumer’s choice of mobile network 

operator? 

 

Method: The theoretical material consists of literature and scientific articles. The empirical 

part was conducted by four focus groups with a total of 20 students from Linnaeus 

University in Växjö, and from electronic sources, various trade press and journals. 

 

Conclusion:  Safety, coverage and price are key factors in consumer’s selection of mobile 

network operator. It seems that the mobile network operators do not differentiate 

themselves sufficiently. Ethical values, freedom and flexibility are factors that could 

contribute to a clearer differentiation of the brands of the mobile network operators. 

Currently consumers are loyal to their mobile network operator because of they do not 

consider it worthwhile to change. They are instead seeing the industry as “a jungle” and are 

therefore loyal. 

 

Keywords:  Brand name, consumer’s, loyalty, mobile network operator, consumer behavior 
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Sammanfattning 

Ämnesfördjupande arbete inom marknadsföring, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Civilekonomprogrammet, 4FE03E, VT 2011. 

 

Författare: David Broo 

 

Handledare: Sarah Philipson 

 

Titel: Mobiltelefoni – en djungel för konsumenterna. Vilka faktorer påverkar deras val av 

mobiloperatör? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar de svenska 

konsumenternas val av mobiloperatör. Ett delsyfte är att undersöka vad som påverkar deras 

lojalitet till sin operatör. 

 

Frågeställning: Vilka faktorer påverkar de svenska konsumenternas val av mobiloperatör? 

 

Metod: Det teoretiska materialet består av litteratur och vetenskapliga artiklar. Den 

empiriska delen genomfördes med hjälp av två fokusgrupper med totalt 20 studenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö samt genom diverse hemsidor, branschpress och facktidningar. 

 

Slutsats: Trygghet, täckning och pris är viktiga faktorer i konsumenternas val av operatör. 

Det verkar dock som om operatörerna inte differentierar sig i tillräcklig utsträckning. Etiska 

värden, frihet och flexibilitet är faktorer som skulle kunna bidra till en tydligare 

differentiering av operatörernas varumärken. I dagsläget är konsumenterna lojala till sin 

operatör då de inte anser det vara lönt att byta. De uppfattar istället branschen som ”en 

djungel” och är därför lojala till sin operatör.  

 

Nyckelord: Varumärke, konsumenter, lojalitet, mobiloperatör, konsumentbeteende 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I en värld som domineras av alltmer utbytbart produkt- och tjänsteutbud spelar varumärken 

en allt större roll vid konsumenternas köpbeslut. (Burmann, et al., 2009) Ett varumärke skall 

med hjälp av associationer hjälpa konsumenten att välja rätt alternativ efter just deras 

behov. Dahlén & Lange (2003) Dessa associationer måste enligt Jevons, et al. (2005)  betyda 

något för konsumenten. Christodoulides & de Chernatony (2004) menar att varumärken 

minskar konsumentens uppfattade risker och därigenom skapar värde för denne. Aaker, et 

al.  (2005) anser att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet. Han menar 

vidare att konsumenternas bild av ett varumärke i hög grad påverkas av de anställdas rykte, 

och att ett gott rykte är positivt korrelerat till konsumenternas lojalitet till varumärket ifråga. 

Nöjda kunder kommer tala gott om företagets varumärke; effekten blir att positiv Word of 

mouth (WOM) skapas. Enligt Goldsmith et al. (2010) leder positiva attityder och preferenser 

för varumärket till återkommande köp, vilket skapar långsiktiga kundrelationer. Även 

Veloutsou & Moutinho (2009) anser att tillhörighet till varumärket skapas av konsumenterna 

genom deras utbyte av preferenser med varandra genom WOM.  

 

Varumärken som utgår ifrån konsumenternas behov har förutsättningar att genom positiva 

preferenser och attityder leda till återkommande köp och långsiktiga relationer mellan 

företag och konsument. För att långsiktiga relationer skall kunna byggas krävs kunskap om 

konsumenternas beteende. (Goldsmith et al., 2010) Att bygga långsiktiga kundrelationer är 

viktigt är nog alla överens om idag. Frågan är dock om detta tillämpas i praktiken, eller om 

företagen istället mera ser till kortsiktiga vinster än till konsumenternas bästa? Frågan är 

vidare om konsumenterna i sin tur bryr sig om långsiktiga relationer, eller om de istället 

utgår ifrån priset eller andra faktorer? En i media aktuell bransch där denna fråga ställs är 

mobiltelefonibranschen. Denna består i Sverige av fyra huvudoperatörer med egna 

mobilnät, vilka i storleksordning efter marknadsandelar är Telia, Tele2, Telenor och 3. (GSMA 

Mobile World Live, 2011) Sedan de första svenska mobilnäten öppnades för 30 år sedan har 

mobiltelefonin blivit en allt viktigare del av vardagen för konsumenter i Sverige. (IDG.SE, 

2011)  Idag rings det mera från mobiltelefoner än fasta telefoner. (Se figur 1 nedan) 97 % av 
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Sveriges befolkning har idag tillgång till en mobiltelefon. (Internetstatistik.se, 2011) Vidare 

lägger svenskarna alltmer pengar på mobiltelefoni. (DN.SE, 2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadsandelarna mellan de fyra huvudoperatörerna i Sverige har legat ganska stabilt de 

senaste åren, med undantag för 3 som växt något (se figur 2 nedan) Vad detta beror på är 

inte klarlagt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1: Fasta och mobila samtalstjänster i de svenska näten. (PTS.SE, 2011) 

 

Figur 2: Marknadsandelar hos de svenska mobiloperatörerna. (MTB.SE, 2011) 
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Väldigt många faktorer spelar in i valet av mobiloperatör. En uppsjö av ställningstaganden i 

form av mobiltelefoner, prisplaner, tilläggstjänster, täckning, tekniska termer som 2G, 3G, 

4G och komplicerade villkor gör det svårt för konsumenten. (Råd och röns hemsida, 2011) 

Detta är även min uppfattning, efter att ha arbetat i mobiltelefonibranschen sedan 2003 och 

mött tusentals kunder. Det vore därför intressant att ta reda på vad konsumenter av 

mobiltelefoni i Sverige anser viktigt vid valet av mobiloperatör. Det bör finnas ett 

allmänintresse av detta, eftersom nästan alla i Sverige idag konsumerar mobiltelefoni. Att 

hitta rätt faktorer borde gynna såväl konsumenter som operatörer. Konsumenter därför att 

de skulle kunna få mera nytta, och operatörerna i form av ökade intäkter.  

 

Operatörerna vill tjäna mer pengar genom att skapa mervärde utifrån sin kärnverksamhet 

via diverse applikationer (telekomidag.se, 2011) Smartphones säljer alltmer, och utgör idag 

varannan mobil som säljs i Sverige. (Mobil.se, 2011, a) Detta innebär ökad datatrafik och 

därmed ökade intäkter för operatörerna. Inom något år skall även det nya snabbare 4G-

nätet vara färdigbyggt. (Mobil.se, 2011, b) Smartphones och snabb datatrafik verkar alltså 

vara en viktig faktor vid valet av operatör?  

 

Mobiloperatörerna använder aggressiv marknadsföring där gratis mobiler utlovas för att 

locka konsumenterna. (di.se, 2011,a) Frågan är om detta är rätt strategi, eller om de istället 

borde fokusera på att skapa långsiktiga kundrelationer och därigenom skapa positiva 

preferenser hos konsumenterna? Vad vill konsumenterna egentligen se för 

varumärkesinnehåll hos operatörerna? Relationsmarknadsföring kan enligt Zineldin & 

Philipson (2007) löna sig om kunderna har ett långsiktigt perspektiv och om det är höga 

kostnader för att byta leverantör. Detta är ett faktum inom mobiltelefonibranschen, där 

avtal mellan mobiloperatör och konsument normalt knyts med 24mån bindningstid. Frågan 

som därmed kan ställas är vad som påverkar konsumenternas lojalitet? 

 

Det finns ett antal trender som påverkar konsumenternas val. Förhållandet mellan 

mobiloperatörer och konsumenter håller exempelvis på att skifta med en tydligare betoning 

på värde och service. En utrullning av det nya 4G-nätet kommer också att förändra villkoren 

för konsumenten. En trend är en ökad internetanvändning där reklaminslag kommer att öka 
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operatörernas intäkter men konsumenterna tvingas exponeras för reklamen ifråga. 

(brandz.com, 2011, a) Frågan är hur konsumenterna ser på detta?  

 

Ahuja, et al. (2007) menar att det ger en hög trovärdighet att få en rekommendation av en 

produkt eller tjänst ifrån en vän. Tiwari (2010) anser att lojala konsumenter också är aktiva 

förespråkare av varumärket eftersom de gärna delar med sig av positiva erfarenheter till 

andra genom WOM.  En tänkbar faktor vid valet av mobiloperatör skulle därför kunna vara 

vad ens bekanta har för operatör.  

 

Gordon (2001) anser att lojalitet inte nödvändigtvis skapas på frivilliga grunder, utan likaväl 

kan ske av gammal vana, på impuls eller bristen av alternativ. En hög varumärkeslojalitet kan 

alltså föreligga utan att konsumenten för den skull är nöjd med varumärket.  Frågan som 

därmed kan ställas är av vilka skäl som konsumenterna är lojala till sin operatör, om de är 

det?  Spelar de anställda en viktig faktor? Författaren av denna uppsats kan exempelvis själv 

irritera sig på vissa operatörers fältsäljare med aggressiva försäljningsmetoder. 

 

Dahlén & Lange (2003) menar att varumärken blir betydelsefulla för konsumenten när de ger 

en hög förväntad nytta. Frågan är vilken nytta som konsumenterna förväntar sig av 

operatörerna? Low & Lamb Jr (2000)  menar att genom att ett varumärke har en hög 

förväntad kvalité ger den också ett högre värde för konsumenten, vilket medger ett högre 

pris. Gäller det även vid val av operatör? Hur viktig är exempelvis täckningen? Eller den 

förväntade kundservicen? 

 

Whelan, et al. (2006) menar att det finns ett samband mellan konsumentens självbild och 

dess konsumtionsbeteende genom den symbolik som förknippas med varumärken. Gäller 

det även vid val av mobiloperatör? Eller är istället mobiltelefonen det viktigaste, och 

operatören kommer i andra hand?  

 

Lojalitet till varumärket kan enligt Jevons, et al. (2005) förstärkas om konsumentens 

upplevda bild av varumärket överensstämmer med den bild företaget kommunicerar. Även 

De Chernatony (2009) anser att den bild av varumärket som kommuniceras externt bör 

http://cdon.se/b%c3%b6cker/dahl%c3%a9n%2c_micael/
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överensstämma med konsumenternas bild för att de skall känna sig trygga i sitt val. Frågan 

är hur konsumenterna upplever operatörernas varumärken?  

 

Varumärken innehåller enligt Dahlén & Lange (2003) ett värde för företaget som en viktig 

immateriell tillgång, vilket benämns varumärkeskapital. Ett högt varumärkeskapital bidrar 

enligt Lassar, et al. (1995) till att konsumenterna är benägna att i högre grad svara på 

marknadsföring. Christodoulides & de Chernatony (2004) menar att varumärken med ett 

högt varumärkeskapital gör att konsumenterna svarar bättre på företagets 

marknadsföringsmix. De svenska mobiloperatörerna lägger årligen ut miljoner på 

marknadsföring. Ett högt varumärkeskapital borde därför hjälpa till att bygga långsiktiga 

relationer som båda parter tjänar på? 

 

Det finns idag nya möjligheter att surfa och ringa gratis i mobilen till exempel med Skype 

eller liknande applikationer. Problemet för konsumenterna är att mobiloperatörerna 

försöker smyga in villkor i abonnemangsavtalen för att begränsa detta. (di.se, 2011, b) Risken 

finns även att dessa gratistjänster i framtiden begränsas ytterligare eller förbjuds helt av 

mobiloperatörerna. (di.se, 2011, c) Kapferer (2005) menar  att varumärkeslojaliteten kan 

förstärkas genom att konsumenten har frihet att välja själv.  

 

Den operatör som inte genomför dessa begränsningar borde därför kunna skapa en viktig 

konkurrensfördel, Det ter sig därför märkligt att operatörerna istället vill försöka stoppa 

konsumenternas användande av exempelvis Skype, Viber och andra populära tjänster 

(Mobil.se c, 2011). Att ge konsumenterna frihet att välja själva borde vara viktigt för 

operatörerna?  

 

Operatörerna har i dagsläget svårt att positionera sig och verkligen veta vad de står för, var 

de skall lägga sina resurser och fokusera på. Kärnprodukten är i grunden identisk, varför de 

måste differentiera sig på andra sätt för att tilltala konsumenterna. (brandz.com, 2011, a) 

Exempelvis menar Zineldin & Philipson (2007) att Kotlers 4-P om produkt, pris, plats och 

påverkan fortfarande dominerar (product, price, place och promotion). 

 

Denna diskussion leder till frågan om vilka faktorer som påverkar de svenska 

konsumenternas val av mobiloperatör? 

http://cdon.se/b%c3%b6cker/dahl%c3%a9n%2c_micael/
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1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar de svenska konsumenternas val av mobiloperatör? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som påverkar de svenska konsumenternas 

val av mobiloperatör. Ett delsyfte är att undersöka vad som påverkar deras lojalitet till sin 

operatör. 

 

1.5 Begränsningar 

Uppsatsen begränsas till att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenternas val av 

mobiloperatör i Sverige. Vidare begränsas studien till de fyra huvudoperatörerna i Sverige 

som har egna nät: Telia, Tele2, Telenor och 3. Detta eftersom uppsatsen annars hade blivit 

för spretig, då det också finns ett antal företag som under egna varumärken köpt in sig i 

respektive operatörs nät. En begränsning till åldersgruppen 20-30 år har gjorts. Detta 

eftersom det troligen skiljer sig mellan yngre och äldre användare av mobiltelefoni, men att 

det skulle bli för omfattande att jämföra även olika åldersgrupper. Vidare har en begränsning 

gjorts geografiskt till ekonomistudenter vid Linneuniversitetet i Växjö av 

bekvämlighetsmässiga skäl, eftersom det sparar resurser i form av tid att använda sig av 

redan naturligt existerande grupper. Detta kan dock få konsekvenser för resultatet som att 

undersökningen inte kommer att kunna generaliseras på samtliga åldersgrupper. Sådana 

faktorer tas upp under kapitel 7.  

 

1.6 Teoretisk och Empirisk relevans 

Författarens förhoppning med denna studie är att kunna tillföra såväl teoretiska som 

praktiska bidrag. Detta genom en kombination av författarens branscherfarenhet ifrån 

operatörerna 3 och Telenor, relevant teori och insamlandet av lämplig empiri. Detta borde 

gynna konsumenterna att förenkla val av operatör, eftersom de därmed skulle kunna få mer 

nytta. Operatörerna skulle då lättare kunna positionera sig efter konsumenternas behov och 

därmed öka sina intäkter. Vidare kan författarens objektivitet stärkas eftersom författaren i 

dagsläget arbetar på en oberoende aktör i branschen vilken erbjuder samtliga operatörer.  
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2. Metod 

2.1 Faktorer som påverkar företagsekonomisk forskning  

Metod kan beskrivas som tillvägagångssätt, det vill säga hur syftet med själva uppsatsen skall 

kunna uppnås genom att disponera de resurser som finns att tillgå på ett effektivt sätt. Det 

gäller dels att resonera kring vilka metoder som är möjliga, samt vilken eller vilka av dessa 

som är mest effektiva för uppsatsen ifråga. (Björklund & Paulsson, 2003)  

 

Det finns olika faktorer som påverkar genomförandet av företagsekonomisk forskning som 

exempelvis teori, värderingar, praktisk hänsyn, kunskapsteori och ontologi. Det finns också 

tillfällen när forskarens värderingar kan påverka och störa forskningsprocessen. (Bryman & 

Bell, 2005) Relaterat till denna uppsats skulle det exempelvis kunna vara att författaren 

arbetat hos två av de fyra största mobiloperatörerna i Sverige, och att subjektiva 

bedömningar därför riskerar att inverka när materialet analyseras. Författaren har i största 

möjliga mån uppmärksammat detta för att vara objektiv genom att beakta vad Andersen 

(1994) beskriver som värderingsfrihet och förutsättningslöshet. Dessa begrepp innebär att 

forskaren försöker frigöra sig ifrån sina värderingar och förutsättningar och därigenom vara 

objektiv. På följande sidor ges en överblick av de huvudsakliga områdena inom metoden, för 

att få en så pass klar bild som möjligt. Fokus har lagts på att förklara fokusgruppsmetoden, 

eftersom detta varit huvudsakligt tillvägagångssätt vid insamling av empirin i uppsatsen.  

 

Materialet ifrån fokusgrupperna som framkommer behöver behandlas för att kunna 

analyseras, och det finns olika sätt att koda detta kvalitativa material. I en metod som kallas 

successiv approximation analyseras materialet som framkommit cykliskt i en iterativ process. 

Efter varje genomläsning upptäcker forskaren nya infallsvinklar, där det gäller att hitta 

mönster i materialet vilket kan benämnas öppen kodning. När forskaren efterhand går mera 

på djupet benämns det axiell kodning, där denne skapar länkar mellan olika begrepp. Det 

tredje steget kallas selektiv kodning och här går forskaren ännu mera på djupet i det 

kvalitativa material som framkommit. Det finns även ett annat förhållningssätt i analysen av 

materialet vilken går ut på att hitta olika mönster för att skärpa denna, vilket benämns 

analytiska jämförelser. Exempel på sådan kan vara att söka efter visa sociala mönster eller 

regelbundenheter, där både likheter och olikheter beaktas. Vidare kan forskaren söka efter 
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så kallade idealtyper som ”medelsvensson” ”marknaden eller ”den europeiska staden” 

(Svenning, 2003:163) Författaren till denna uppsats har använt en metod liknande öppen 

kodning för att hitta mönster och samband i materialet. 

 

Vidare finns risker med kvalitativ analys. En är kronvittnessyndromet, där ett fåtal personer 

får skildra hela verkligheten och det är en risk att författarens egen analys bortfaller. 

Mäteffekter och intervjuareffekter kan också uppstå när människor tillfrågas om sin 

inställning. Författaren av denna uppsats har i största möjliga mån försökt beakta detta för 

att vara objektiv. Det är också viktigt att undvika analystekniska och teoretiska felslut genom 

att noggrant återkoppla korrekt till teorin och inte förvanska eller feltolka den. (Svenning, 

2003) Författaren har noggrant gått igenom teorin för att undvika feltolkningar, och 

återkopplar i analyskapitlet genomgående till denna genom operationaliseringen. 

 

2.2 Ontologi och Epistemologi 

Det existerar några övergripande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder. Två av dessa är ontologi och epistemologi. Ontologi handlar enligt om 

sociala tings art och natur. Det finns i huvudsak två ontologiska ståndpunkter. Den ena kallas 

objektivism, vilken menar att sociala företeelser och dess kategorisering sker oberoende av 

dess aktörer. Den andra benämns konstruktionism och anser istället att sociala företeelser är 

något som skapas av aktörer i ett samspel. Epistemologi kan definieras som kunskapsteori 

och vad som betraktas som godtagbar kunskap inom ett specifikt ämne. Vidare kan 

epistemologin indelas i två grenar. Den ena kallas positivism vilken handlar om 

uppfattningen av att följa naturvetenskapliga metoder när den sociala verkligheten studeras. 

Positivismen kan i huvudsak relateras till kvantitativ forskning. Bryman & Bell (2005) 

Grundläggande inom positivismen är tilltron till vetenskaplig rationalitet, empiriskt prövbar 

kunskap och en tydlig mätbarhet för att kunna ge tillförlitlig kunskap. Wallén (1996) Den 

andra grenen inom epistemologin kallas hermeneutik, vilken istället menar att forskaren 

försöker skapa mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen haft. Vanligen relateras 

detta synsätt till den kvalitativa forskningen. Denna inriktar sig enligt vanligen på ord samt 

tolkning av dessa och har en tolkande/hermeneutisk syn. Vid kvalitativ forskning används för 

det mesta en induktiv metod. Bryman & Bell (2005) Hermeneutiken är enligt Wallén (1996) 

inriktad på psykologiska faktorer och tolkning av människors känslor och upplevelser genom 
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diverse saker som symboler, texter eller andra saker. Vidare menar Thuren (2007) att 

hermeneutiken benämns tolkningslära och bygger på inkännande, att förstå och tolka 

människor. Den riskerar dock att påverkas av forskarens värderingar, förförståelse samt i 

vilken omgivning denne befinner sig. 

 

Kvantitativ forskning inriktar sig enligt Bryman & Bell  (2005) oftast på siffror och har i regel 

en naturvetenskaplig/positivistisk syn. Vidare förknippas den kvantitativa forskningsansatsen 

med ett så kallat deduktivt synsätt, där forskaren kan sägas utgå ifrån teori och härifrån 

komma fram till sina observationer eller resultat. Både deduktion och induktion innehåller 

dock spår av varandra, och forskningen tenderar att gå i en iterativ (upprepande) process 

fram och tillbaka mellan teori och empiri. Positivismen kan enligt Thuren (2007) sägas sträva 

efter absolut eller ”säker” kunskap. Det positivistiska tänkandet sträcker sig tillbaka till de 

naturvetenskapliga framstegen på 1600-talet. Vidare antar positivismen att det finns två 

källor till kunskap, antingen logik eller iakttagelse.  

 

Kvalitativ och kvantitativ forskning kan också kombineras, och det är svårt att dra någon 

exakt linje däremellan. Exempelvis behöver siffrorna som framkommer i en kvantitativ 

undersökning ofta tolkas på ett kvalitativt sätt. Vidare kan det omvända förhållandet också 

ske, när samhällsvetenskapliga fenomen kan bearbetas med hjälp av siffror. (Gustavsson, 

1998) 

 

Författaren synsätt i denna uppsats definieras av vad Bryman (2008) kallar ett 

tolkningsinriktat synsätt, där tyngden ligger på hur människor i en viss miljö tolkar 

verkligheten. Detta eftersom det är svårt att mäta människors åsikter i siffror men lättare 

med hjälp av diskussioner. Den ontologiska ståndpunkt som ligger närmast kan beskrivas 

som konstruktionistisk. Vidare antas främst ett induktivt synsätt, vilken innebär att teori 

framställs på underbyggnad av de praktiska forskningsresultaten. Wallèn (1996) menar att 

beskrivande studier i regel lämpligen är induktiva. Författaren ansåg en kvalitativ 

forskningsmetod mest lämplig för tillvägagångssättet i uppsatsen eftersom människors 

åsikter måste tolkas utifrån den verklighet de lever i. Ett positivistiskt synsätt ansågs mindre 

lämpligt eftersom detta enligt Wallèn (1996) ser människan som ett objekt eller ting och inte 

som en levande varelse i ett sammanhang.  
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Det existerar enligt Bryman (2008) en viss kritik mot den kvalitativa forskningen. Exempelvis 

att den anses osäker eller tveksam, samt innehåller diverse olika metoder och därför inte 

kan sammanfattas under en metod. Vidare menar Bryman & Bell (2005) att den kvalitativa 

forskningen enligt vissa kvantitativa forskare, anses för subjektiv, icke replikerbar samt att 

det kan föreligga problem med generalisering. Trots ovanstående ansåg författaren en 

kvalitativ metod som mest lämplig av tidigare förklarade skäl. 

 

2.3 Metodologi 

Ekengren & Hinnfors (2006) menar i deras uppsatshandbok att metod och material skall 

relateras till forskningsproblemet, som ett redskap för att lösa uppgiften ifråga, och inte 

endast som ett mål i sig. De menar däremot att det är av större vikt att tänka igenom detta 

själv samt i diskussion med andra. Wallèn (1996) menar att forskaren bör ha en metodisk 

medvetenhet där olika teoretiska utgångspunkter, datainsamlingsmetoder, felkällor och 

tillförlitlighet analyseras. På följande sidor förklaras därför tillvägagångssättet grundligt för 

att läsaren skall förstå hur undersökningen genomförts. I uppsatsen förklaras också vilka 

grundläggande teorier som existerar, samt vad som är mest likt tillvägagångssättet för denna 

uppsats. Eftersom fokusgrupper tillhör huvuddelen av det empiriska materialet har detta 

område behandlats extra. 

 

2.4 Forskningsdesign och teknik - fokusgrupper 

Eftersom en kvalitativ forskningsstrategi antagits finns olika lämpliga tillvägagångssätt att 

tillgå för empiriinsamlingen. Eter noggranna överväganden av för- och nackdelar med olika 

metoder ansåg författaren av denna uppsats fokusgrupper som det mest lämpliga 

alternativet till empiriinsamlingen. Detta eftersom undersökningen grundar sig mera på 

tolkning än på siffror. Enkäter uteslöts på grund av att denna form kändes för styrd och 

oftast mera tillhörande en kvantitativ forskningsstrategi. Författaren av uppsatsen ville 

istället kunna ha öppna svarsalternativ och möjligheten att aktivt kunna ställa eventuella 

följdfrågor för att skapa en förståelse för de svar som framkommer. Vidare kan enkäter 

också leda till att människor inte svarar lika givande som vid en diskussion eftersom det kan 

upplevas jobbigt och tidskrävande att besvara frågor skriftligt. Andra undersökningsformer 

som beaktades var strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Dessa valdes dock bort på 

grund av att författaren ville ha en diskussion i grupp för att lättare få fram konsumenternas 
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åsikter.  Även facktidningar, branschpress, samt diverse internetkällor har använts till 

empirin, dock i mindre utsträckning.  

 

2.4.1 Vad är en fokusgrupp? 

En fokusgrupp är enligt Bryman (2008) en form av systematiserad gruppintervju med flera 

deltagare närvarande, där frågorna rör ett avgränsat område. Fokus ligger på samspelet i 

gruppen och den gemensamma betydelsekonstruktionen där deltagarnas synsätt och 

uppfattningar om ämnet ifråga skall framgå.  Forskaren vill enligt Bryman & Bell (2005) 

härigenom veta hur människor i grupp resonerar kring ett antal frågeställningar, samt varför 

de resonerar som de gör. Intervjun leds av en så kallad moderator (gruppledare) vilken helt 

objektivt skall se till att den flyter fritt men samtidigt ändå inte går inte på alltför djupa 

sidospår. Fokusgrupper har de senaste åren blivit mer vanlig i marknadsundersökningar, för 

att undersöka konsumenternas preferenser av nya produkter, tjänster, reklamkampanjer, 

varumärken, med mera. (Bryman, 2008). Även Svenning (2003) menar att fokusgrupper är 

ett utmärkt sätt att få fram människors åsikter i grupp, men att grupperna inte bör vara 

större än 6-7 pers om alla skall kunna våga föra fram sin åsikt. 

 

2.4.2 Tillvägagångssätt vid fokusgrupper 

Det finns enligt Bryman (2008) några olika praktiska aspekter att beakta i samband med 

genomförandet av fokusgrupper. För det första bör åtminstone delar av intervjun spelas in 

och sedan transkriberas i efterhand, eftersom det annars blir svårt att få med allting som 

framkommer under intervjuns gång. Vidare bör antalet medlemmar inte överstiga mer än 

sex till tio stycken i varje grupp eftersom alltför stora grupper blir svårhanterliga och medför 

en risk att människor inte vågar framföra sina åsikter.  

 

Gruppens sammansättning av individer bör också beaktas. Antingen bör gruppen bestå av 

naturliga grupper av personer som redan känner varandra, eller av helt slumpmässiga 

sammansättningar. En fördel med naturliga grupper är att det sparar resurser i form av tid, 

samt att diskussionerna därmed har goda förutsättningar att löpa naturligt. Nackdelen är att 

redan existerande samspelsmönster och statusskillnader kan inverka negativt på gruppen 

ifråga. En fördel med att forma grupper av individer som inte känner varandra är att dessa 

inte riskerar att utgå ifrån en mängd antaganden som tas för givna, och inte behöver 
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förklaras explicit, och att den därmed kommer att fungera bättre. En nackdel kan vara att 

diskussionerna riskerar att inte flyta lika naturligt som i naturliga grupper. Vid de fyra 

fokusgrupperna som genomfördes valde författaren att använda sig av redan naturliga 

sammansättningar av grupper. Detta motiveras med att det ger bättre förutsättningar att 

diskussionerna flyter naturligt (Bryman & Bell, 2005) rekommendationer ovan. Nackdelarna 

med att redan existerande skillnader i samspelsmönster och status skulle inverka negativt på 

grupperna kändes försumbara. Detta eftersom ämnet ifråga inte anses känsligt av 

författaren. 

 

Vad gäller frågeställningarna är det viktigt att moderatorns frågeställningar blir belysta, men 

även att utrymme lämnas för att deltagarna fritt skall kunna ventilera sina egna åsikter och 

intressen. Ett tillväggångssätt med strukturerade frågor, men där svaren ändå tillåts flyta fritt 

är att föredra. Det mer strukturerade arbetssättet för intervjufrågorna till fokusgrupperna 

hjälper till att stärka kravet på jämförbarhet mellan de fokusgrupper som genomförs. En 

nackdel med alltför strukturerade frågor är att spontanitet minskar hos respondenterna, och 

kreativiteten hämmas. Vidare finns olika uppfattningar om hur många grupper som skall 

anordnas, och detta får bestämmas av forskarens resurser. Alltför många grupper kan vara 

slöseri, och leda till teoretisk mättnad, det vill säga att inga nya relevanta data tillkommer. 

Det bör återigen påpekas att moderatorns roll är mycket viktig eftersom denne samtidigt 

måste kunna inta två olika förhållningssätt: Att diskussionerna flyter fritt, men också kunna 

rycka in och lyfta fram specifikt viktiga frågor om det behövs. Grundtanken är att 

gruppledaren lägger sig i diskussionerna bara om det verkligen behövs, men annars låter 

diskussionerna löpa fritt. (Bryman, 2008) Författaren ansåg att en teoretisk mättnad 

uppnåtts efter fyra grupper, eftersom den marginella nyttan prövades löpande efter varje 

grupp. 

 

2.4.3 Varför fokusgrupper? 

Fokusgrupper är en lämplig metod av flera skäl. Den används ofta i konsumentföretags 

marknadsundersökningar. Ett exempel är operatören Telenor som använt fokusgrupper med 

konsumenter för att få fram sin nya varumärkesstrategi för den svenska marknaden. 

(Telenor internt, 2011) Andra exempel på konsumentinriktade företag som använt sig av 
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fokusgruppsmetoden är BoKlok, Ittala, If försäkringar, Scandlines och Skånemejerier. 

(viljaveta.se)  

 

Trots användningen av fokusgrupper finns det enligt Bryman (2008) vissa begränsningar med 

metoden. Det föreligger en risk att moderatorns frågor blir ledande, och därmed påverkar 

resultatet. Vidare kan stora mängder data vara svåranalyserade. Det kan vara svårt att i 

efterhand tolka inspelningarna och transkriberingen, vilket kan leda till att viktiga åsikter 

missas. Fokusgrupper kan också vara svårorganiserade, när ett visst antal personer skall 

komma på en viss tid. För att motverka detta kan något incitament användas för att 

motivera deltagarna att komma. Rädslan för bortfall gör att fler medlemmar än vad som 

behövs rekryteras och vissa grupper blir därför istället för stora. 

 

Författaren av denna uppsats använde incitament i form av kaffe och bulle till de deltagare 

som fullföljde fokusgruppsintervjun. Detta för att sannolikheten ökade att deltagarna var 

motiverade att dyka upp när ett incitament erbjöds. 

 

Fokusgruppsintervjun hölls vidare av författaren själv. Detta motiveras med att det var 

enklare att flika in intressanta frågor när författaren själv fungerade som moderator, 

eftersom det inte gick att hitta någon annan lämplig moderator med samma kompetens 

inom ämnet. Eftersom fokusgruppsintervjuerna enligt Bryman & Bells (2005) 

rekommendationer även spelades in gavs möjlighet för fattaren att i efterhand kunna 

analysera materialet. Dock hann författaren med att anteckna största delen av intervjuerna, 

varför det inte behövdes kompletteras och transkriberas alltför mycket i efterhand.   

 

2.4.4 Inledning och avslutning av en fokusgrupp 

Bryman (2008) menar att forskaren inledningsvis bör berätta för deltagarna om 

undersökningens mål och syfte, och be dem att presentera sig för varandra. Det bör också 

vara av värde att berätta att diskussionerna spelas in, och varför detta görs. För att forskaren 

skall kunna få en bild av deltagarna är det bra om deltagarna inledningsvis fyller i en lapp 

med namn, kön, ålder, yrke, utbildning, bostadsort och operatör. Det rekommenderas att 

börja intervjun med någon form av ”icebreaker” för att få igång diskussionerna. Förutom 
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själva intervjun bör vikt läggas vid gruppdynamiken och det sociala samspelet i gruppen, när 

materialet sedan analyseras.   

 

Som tidigare nämnt valde författaren att spela in intervjuerna. Vidare inleddes grupperna 

med några allmänna frågor om varumärke för att få igång diskussionerna. Intervjuerna hölls 

på en lugn och avspänd plats i Universitetsbiblioteket. 

 

2.4.5 Fokusgruppsintervjuer med konsumenter av mobiltelefoni  

Poängen med fokusgrupper är enligt Bryman & Bell (2005) att frågorna hjälper till att 

besvara forskarens frågeställningar. I det fall en viss struktur på intervjun skall erhållas för att 

öka jämförbarheten kan en tematisk dagordning tillämpas där fokusgruppsintervjun delas 

upp i olika steg. Författaren valde därav att tillämpa en sådan dagordning vid 

fokusgruppsintervjuerna för att öka reliabiliteten. Vidare var författaren som tidigare nämnt 

själv moderator vid intervjuerna. Med författare och moderator avses alltså samma person. 

  

Dagordning vid fokusgruppsintervjuerna: 

1. Introduktion till fokusgruppen 

2. De teman som skall diskuteras i fokusgruppen 

3. Sammanfattning och avslutning av fokusgruppen 

 

2.4.6 Introduktion till fokusgruppen 

Deltagarna hälsades välkomna och författarens syfte med studien tillkännagavs. Vidare 

klargjordes att intervjuerna spelades in. Deltagarna fick fylla i en blankett med olika 

demografiska uppgifter som förnamn, ålder och operatör. Vidare berättades kort om 

fokusgruppens syfte samt att materialet ligger till grund för den empiriska undersökningen i 

författarens uppsats. Deltagarna bjöds som tidigare kommunicerat på ett tidigare utlovat 

incitament i form av kaffe och bulle, för att genomföra intervjun på ett avslappnat sätt.  

 

Enligt Bryman & Bells (2005) förslag inleddes intervjuerna med några öppna frågor, för att få 

igång diskussionerna informellt och avslappnat. Därefter smalnade moderatorn av ämnet 

mot de mer specifika frågorna likt en tratt för att en god struktur skulle erhållas. 
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2.4.7 Sammanfattning och avslutning av fokusgruppen 

Avslutningsvis var ordet helt fritt inom ämnet. Detta eftersom en viss struktur för 

tillvägagångssättet och därmed reliabiliteten redan säkerställts enligt Bryman & Bells (2005)  

rekommendationer. Att avsluta med en öppen fråga gjordes för att öka sannolikheten att 

även spontana idéer framkom. Deltagarna hade på förhand fått avsätta två timmar, men 

ingen grupp tog mer än 60min. Tidsåtgången baserades på de båda ledande 

marknadsundersökningsföretagen Tns-Sifo:s (tns-sifo.se) samt Demoskop:s (demoskop.se) 

beräkningar.  

 

2.5 Datainsamling 

Primärdata är data forskaren själv samlat in med syfte att kunna besvara sina 

forskningsfrågor. Sekundärdata utgör någon annans primärdata. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Primärdata till uppsatsen består i huvudsak av det material som samlats in genom 

fokusgrupperna. Övrigt material till uppsatsen i form av empiri från fackpress, 

branschtidningar, hemsidor och internt material ifrån Telenor definieras som sekundärdata. 

Valet att använda sekundärdata motiveras med att det enligt Bryman & Bell (2005) är 

kostnadseffektivt och därmed hjälper till att enklare uppnå syftet med uppsatsen. Vidare 

bestod datainsamlingen i huvudsak av vetenskapliga artiklar och litteratur. 

 

2.6 Urval (sampling)  

Vid kvalitativa undersökningar görs ett urval baserat på icke-statistiska grunder, vilket 

benämns ett selektivt urval. Kriteriet är i detta fall inte tänkt att avspegla hela populationen, 

utan endast en mindre grupp vilken väljs ut efter andra kriterier. (Svenning, 2003) 

Författaren till denna uppsats valde att tillämpa ett selektivt urval i form av ett 

bekvämlighetsurval kallat snöbollsurval. Fördelen med denna typ av urval är att 

svarsfrekvensen ofta blir hög, men nackdelen är att det blir mindre möjligt att generalisera 

resultaten. Ett bekvämlighetsurval är val av personer som råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. Snöbollsurval är en form av bekvämlighetsurval där forskaren tar kontakt med ett 

mindre antal människor i sin närhet, som i sin tur får i uppgift att säga till ytterligare 

personer, och så vidare. Fördelen med denna typ av urval är att den sparar resurser i form av 

tid, men med nackdelen att det blir mindre sannolikt att gruppen blir representativ för hela 
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populationen. (Bryman & Bell, 2005) Metoden med snöbollsurval menar Svenning (2003) 

utgör en utmärkt typ av selektivt urval eftersom den låter forskaren komma i kontakt med 

intressanta personer inom en viss grupp av människor. 

 

Urvalsmetoden enligt ovan motiveras av flera olika skäl. Dels är det en tidsbesparande 

metod och dels var det relativt enkelt för författaren att kunna samla redan naturligt 

existerande grupper av personer som redan känner varandra. En negativ konsekvens av 

denna samplingsmetod är dock att den inte blir representativ för hela populationen. Att få 

ihop flera grupper av främmande människor i olika åldrar till fokusgrupperna och samla 

dessa vid exakt samma tidpunkter kändes dock inte praktiskt möjligt. Därav bör ett 

snöbollsurval åtminstone vara den mest lämpliga metoden för att kunna genomföra den 

empiriska studien. Ambitionen att jämföra olika åldersgrupper fanns inte heller, utan 

undersökningen inriktade sig på personer i 20-30års åldern. Detta motiverat med att folk i 

den åldersgruppen oftare byter mobil, och därmed är intressanta för studien. (E24.se, 2011) 

Studien begränsades vidare geografiskt till Växjö, och urvalet gjordes bland studenter på 

Linneuniversitetet i Växjö . Detta på grund av bekvämlighetsmässiga och praktiska faktorer. 

Det genomfördes fyra fokusgrupper med ett urval av totalt 20 personer (18 män och 2 

kvinnor) varav samtliga studerar ekonomi på Linneuniversitetet i Växjö. Antalet medlemmar i 

respektive grupp var fem, sex, fyra respektive fem. Fördelningen mellan operatörerna var 

Telia 35 %, Telenor 35 %, Tre, 20 % och Tele 2 10 %.    

 

Kontrollvariabler är ifall forskaren misstänker att det finns egenskaper hos befolkningen som 

påverkar det fenomen som studeras, exempelvis ålder, kön, livsstil eller andra orsaker. Därav 

är det viktigt att diskutera vad befolkningen, det vill säga de som berörs av fenomenet som 

forskaren undersöker, präglas av. I det fall det finns sådana egenskaper skall dessa mätas i 

urvalet för att kunna se i vilken utsträckning urvalet representerar hela befolkningen.  

 

Jämfört med kontrollvariabler på hela befolkningen i Sverige, är marknadsandelen mellan 

operatörerna Telia 41.5%, Tele2 32.3%, Telenor 16.9% och 3, 8.4%. Vidare är antalet 

mobilabonnemang per invånare i Sverige 89/100. (Scb.se, 2011) Några kontrollvariabler vad 

gäller mobilanvändning eller marknadsandelar mellan olika åldersgrupper har dock tyvärr 

inte gått att hitta. Däremot är mobilanvändningen i den åldersgrupp författaren av denna 
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uppsats studerar hög. Åldersgruppen ifråga byter mobiltelefoner och abonnemang oftare än 

övriga befolkningen. Vidare finnas det också en skillnad mellan olika åldersgrupper, där 

yngre användare har andra preferenser än äldre. Därav kan studien inte beräknas kunna 

generaliseras till hela befolkningen. (Mobil.se, 2011:d) Vidare kan det även tänkas att andra 

faktorer är viktigare för denna åldersgrupp, än för andra. Detta bekräftar exempelvis en 

rapport om ungas mobilvanor. (Morganforum.com, 2011) 

 

Vid kvalitativ forskning föreligger en risk för urvalsfel ifall fel grupper av personer väljs ut till 

undersökningen vilket forskaren kanske inte upptäcker förens i efterhand. Detta kan leda till 

problem med validiteten, även om möjligheten till komplettering alltid finns. I denna uppsats 

valde författaren att över telefon i efterhand återkomma till de respondenter som hade 

möjlighet att svara med kompletterande information.  

 

2.7 Bortfall och svarsfrekvens 

Bortfall beskrivs som en felkälla när tillfrågade individer av någon anledning inte kan eller vill 

delta. (Bryman & Bell, 2005) Eftersom det fanns ett stort underlag av människor som sagt att 

de kunde ställa upp i fokusgrupperna sågs risken för bortfall som försumbar. Eftersom 

sannolikhetsurval inte tillämpades var förväntningarna inte att studien skulle kunna 

generaliseras till hela populationen. 

 

2.8 Operationalisering 

Operationalisering handlar om hur materialet till uppsatsen skall samlas in och tolkas. 

Analysen som görs kan sedan ses som en spegelbild av operationaliseringen. Detta för att 

säkerställa uppsatsens validitet och reliabilitet. En god operationalisering är viktig för att 

kunna hitta rätt i det empiriska materialet och kunna göra abstrakt information mätbar. 

(Ekengren & Hinnfors, 2006).  

 

Författaren av denna uppsats undersökte vilka faktorer som påverkar de svenska 

konsumenternas val av mobiloperatör. Efter att ha gått igenom vetenskapliga artiklar och 

litteratur fastställdes relevanta frågor för att samla in det empiriska materialet genom 

fokusgrupperna. Nedan beskrivs varför frågorna ställdes. Intervjuguiden utformades utifrån 

teorin för att kunna styrka validiteten genom en god operationalisering. På följande avsnitt 
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förklaras hur frågorna som ställdes vid fokusgruppsintervjuerna är kopplade till teorin, och 

vad författaren härigenom vill få ut av varje fråga. Svaren har sammanställts under avsnitt 

4.2 . 

 

 Vad är ett varumärke? 

 

Till att börja ställdes några inledande, generella frågor för att få igång diskussionerna och 

anknyta till inledningen, där begreppet varumärke förklaras. Detta för att författaren ville 

veta hur respondenterna uppfattar begreppet varumärke för att kunna relatera detta till 

valet av operatör. Genom detta borde det framgå om varumärket är en viktig faktor för 

konsumenterna i deras val. En annan anledning relaterat till teorin var att kunna få fram om 

WOM är en viktig faktor vid valet av operatör. Burmann et al. (2009) menar att varumärken 

spelar en allt större roll för dagens konsumenter. Dahlén & Lange (2003) menar att 

konsumenten med hjälp av varumärket lättare skall kunna välja rätt alternativ efter just sina 

behov. Författaren av denna uppsats ansåg det därför viktigt att respondenterna i 

fokusgrupperna talade om hur de se ser på begreppet varumärke, vad det innehåller samt 

varför ett visst varumärke föredras före ett annat. Detta för att kunna reda ut om 

varumärken är en viktig faktor i deras val av operatör. 

 

De Chernatony (2009) menar att konsumenten genom attribut som logotyp, färg och design 

skall kunna koppla varumärket till unika förmåner eller värden och därigenom differentiera 

det ifrån andra. Genom frågorna nedan vill författaren av uppsatsen undersöka hur 

konsumenterna ser på ovanstående, och om dessa faktorer gör att konsumenten väljer ett 

varumärke före ett annat. Frågorna om varumärke ställdes även för att utvärdera 

konsumenternas varumärkeskunskap, relaterat till vad Keller et al. (2008) beskriver, där 

konsumenternas associationer till varumärken består av deras varumärkeskunskap samt den 

bild och de förväntningar de har av varumärket. Även Aaker (1996) menar att 

konsumenternas associationer är kopplade till deras bild av varumärket i minnet. Att se vad 

konsumenterna har för varumärkesassociationeranser är relevant för att kunna förstå deras 

val av operatör. Frågorna ställdes även för att kunna anknyta till modellen som förklarar 

konsumenternas bild av ett varumärke kallad ”the double vortex brand model” (de 

Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998:1085) Frågan om varumärke är också intressant 
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relaterat till vad Aaker (1997) beskriver att konsumenterna använder varumärken för att 

uttrycka sin personlighet.  

 

 Vad innehåller ett varumärke? 

 Vad skulle du vilja att ett varumärke innehåller? 

 Vad gör ett varumärke unikt för dig? 

 Varför väljer du ett varumärke före ett annat? 

 

För att djupare kunna gå in på vad deltagarna i fokusgrupperna tycker var viktigast, och 

kunna förstå konsumenternas beteende övergick forskaren till direkta och mer specifika 

frågor om valet av mobiloperatör. Frågan om vad som påverkar valet av mobiloperatör ställs 

exempelvis för att påvisa konsumenternas lojalitet. Lassar et al. (1995) menar att 

konsumenter som har en positiv bild av varumärket är lojala till det, samt att de i högre grad 

är beredda att svara på företagets marknadsföring. Eftersom mobiloperatörerna årligen 

lägger miljoner på marknadsföring borde detta vara en intressant faktor. Brady, et al. (2008) 

menar också att när konsumenterna associerar varumärket till positiva preferenser ökar 

varumärkeslojaliteten, vilket skapar förutsättningar för långsiktiga kundrelationer och ett 

framgångsrikt varumärke. Goldsmith et al. (2010) menar att ett starkt varumärke skapar 

trygghet hos konsumenterna, vilket skapar förutsättningar för långsiktiga relaitoner. 

 

I denna fråga inryms även konsumentbeteende. Whelan et al. (2006) menar att det finns 

teorier för att förstå hur människor agerar vid sina köpbeslut och att människor enligt dessa 

konsumerar produkter för att återspegla sin självbild, uttrycka sin personlighet och skapa 

social tillhörighet.  En tänkbar viktig faktor vid valet av operatör är vad ens bekanta har för 

operatör, och hur det talas om operatören ifråga. Både Ahuja, et al. (2007) och Grönroos 

(2007) menar att den muntliga kommunikation när konsumenter delar med sig av sina 

åsikter till sina vänner är viktig och att det ger en bättre trovärdighet när en vän 

rekommenderar något. Tiwari (2010) menar att det råder en relation mellan WOM och 

konsumenternas lojalitet, vilket alltså också inryms i frågan om valet av mobiloperatör. 

 

 Vad påverkar ditt val av mobiloperatör?  

 Vad är viktigast vid valet av mobiloperatör? 
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Efter detta smalnades frågorna av till mer specifika frågor, där respektive operatörs 

varumärke behandlades. Genom att fråga specifikt om varje operatörs varumärke var tanken 

att få fram konkreta faktorer som varje operatör relateras till för att se vad konsumenterna 

ville ha för varumärkesinnehåll.  Frågan kan relateras till Aaker, et al.  (2005) och Burmann, 

et al. (2009); för att kunna bestämma om den bild operatörerna kommunicerar 

överensstämmer med konsumenternas bild av deras varumärken. Vidare menar Burmann et 

al. (2009) att för att ett starkt varumärke skall kunna byggas krävs det både hög 

varumärkeskännedom bland konsumenterna, samt en tydlig differentiering av varumärket.  

Författaren av denna uppsats vill belysa även detta. 

 

 Vad innehåller Telias varumärke? 

 Vad innehåller Tele2:s varumärke? 

 Vad innehåller Telenors varumärke? 

 Vad innehåller 3:s varumärke? 

 Vad skulle du vilja att ett varumärke hos en mobiloperatör i Sverige innehåller? 

 

Till sist var ordet fritt, där tanken var att kunna få en helt öppen diskussion. Detta för att öka 

chansen till spontana kommentarer ifrån deltagarna. Författarens motivering till frågan var 

att det säkerligen skulle framkomma något ytterligare som gick att anknyta till teorin, även 

om det på förhand var svårt att kunna urskilja exakt vad. 

 

 Övriga synpunkter och kommentarer – ordet är fritt! 

 

2.9 Validitet och Reliabilitet 

Validitet: ”I vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta” (Björklund & 

Paulsson, 2003, s. 59) 

 

Validitet är detsamma som giltighet och menas att forskaren mäter exakt det som denne 

skall mäta. En hög validitet erhålls om forskaren mäter alla de företeelser denne avsett att 

mäta.  (Andersen, 1994) Det finns olika typer av validitet, exempelvis teoretisk validitet 

vilken avser att relevanta parametrar och variabler används för att mäta det som avses. 

Vidare finns begreppsvaliditet, vilken innebär att de begrepp som används skall vara väl 
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definierade. En tredje typ av validitet kallas empirisk validitet, vilken undersöker förmågan 

att förutsäga utfallet ifrån studien ifråga. (Wallèn, 1996) 

 

Med validitet menas att forskaren verkligen mäter vad som avses mätas. Eftersom kvalitativ 

forskning generellt inriktar sig mera på ord än på siffror kan detta översättas till huruvida 

forskaren verkligen observerar eller identifierar det han eller hon säger sig göra. Det finns 

olika typer av validitet inom den kvalitativa forskningen. Dels intern validitet, vilken påvisar 

att det skall finnas en bra samklang mellan forskarens observationer och de idéer av teori 

som denne utvecklar. Dels extern validitet, vilken rör i vilken utsträckning resultaten ifrån 

undersökningen ifråga kan generaliseras till andra sociala miljöer. (Bryman & Bell, 2005) 

Andersen (1994) benämner i sin tur intern validitet som överensstämmelsen mellan den 

operationella och den nominella nivån av undersökningen. Den externa validiteten kan 

endast kontrolleras genom en empirisk undersökning. Exempelvis om en forskare avser mäta 

levnadsstandarden och nominellt definerar denna med hjälp av den operationella 

definitionen Bruttonationalprodukt, BNP. Frågan i detta fall är dock om BNP verkligen mäter 

vad som avses, eftersom skillnader inom landet kan förekomma. 

 

Svenning (2003) anser också att validiteten kan delas upp i två delar. Den inre validiteten 

beskriver hur undersökningen läggs upp och att den görs på ett logiskt sätt. Exempel på 

detta är att rätt mätinstrument används som att ställa rätt frågor till rätt personer. Den 

andra typen av validitet kallas yttre validitet och handlar om möjligheterna att generalisera 

undersökningen ifrån urval till population och ifrån en enskild studie till en allmän teori.  

 

Reliabilitet: ”Graden av tillförlitlighet i mätinstrument, dvs. i vilken utsträckning man får 

samma värde om man upprepar undersökningen” (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59) 

 

Reliabilitet är detsamma som pålitlighet och syftar till att resultatet skall kunna bli ungefär 

detsamma om undersökningen görs om på nytt med samma förutsättningar. Reliabiliteten 

kan delas upp i två delar. Dels intersubjektiv reliabilitet som avser i vilken grad mätningar av 

samma sak av olika forskare ger samma resultat. Den andra typen av reliabilitet kallas 

intrasubjektiv reliabilitet och avser hur pass hög överensstämmelsen är mellan en och 

samma forskares mätningar av samma företeelser. (Andersen, 1994) Bryman & Bell (2005) 
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menar att reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet eller replikerbarhet. Resultaten 

ifrån en studie ska kunna bli desamma om studien upprepas av en annan forskare, med hjälp 

av samma material och metoder.  Wallèn (1996) menar att reliabiliteten kan mätas och 

bedömas genom att undersökningen upprepas. Mätinstrumentet som används skall inte 

generera några slumpmässiga fel. Deta kan dock vara svårt i kvalitativ forskning när det 

gäller levande varelser och inte statistiska variabler 

 

Vidare menar Andersen (1994) att reliabiliteten är en förutsättning för att kunna förklara att 

de förhållanden forskaren undersökt är pålitliga vilket gör att resultatet blir ungefär 

detsamma när olika forskare mäter samma sak men på olika sätt. Vad gäller denna uppsats 

validitet föreligger en risk att den inte är påfallande hög, eftersom urvalet ej gjordes genom 

sannolikhetsurval. Reliabiliteten är däremot förhoppningsvis säkerställd genom att 

tillvägagångssättet förklarats tydligt, och därför borde kunna replikeras av andra forskare. 

Detta även om det naturligtvis är omöjligt att frysa en social miljö i form av en fokusgrupp till 

en annan forskare och tidpunkt. 
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3. Teori 

3.1 Vad är ett varumärke? 

En definition av begreppet varumärke: “A name, term, sign, symbol or design, or a 

combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of 

sellers and to differentiate them from those of competitors” (De Chernatony, 2009:102) 

  

Varumärken spelar en allt högre roll vid konsumenternas köpbeslut i en värld som 

domineras av ett alltmer utbytbart produkt- och tjänsteutbud. (Burmann, et al., 2009) 

Varumärke är enligt Dahlén & Lange (2003) ett vitt begrepp, vilket fyller diverse funktioner. 

Ett varumärke skall med hjälp av rätt associationer hjälpa konsumenterna att välja rätt 

alternativ efter just deras behov. Dessa associationer måste enligt Jevons, et al. (2005)  

betyda något för konsumenten och genom att låta konsumenten vara medproducent i 

värdeskapandet (Co-branding)  kan en bild skapas för att etablera associationer mellan kund 

och varumärke.  Varumärken fungerar vidare som informationsbärare och minskar risken vid 

köpbeslutet. Även Christodoulides & de Chernatony (2004)  anser att varumärken minskar 

konsumenternas uppfattade risker samt kostnader för informationssökning, och därigenom 

skapar värde för konsumenten. Dahlén & Lange (2003) anser att varumärken blir 

betydelsefulla för konsumenten när de ger en hög förväntad nytta.  

 

Gontijo & Zhang (2009) anser att begreppet varumärke kan ses ur olika synvinklar. Dels finns 

ett perspektiv ifrån marknadsförarens sida där varumärken är en del av själva produkten 

eller tjänsten. Det kan också ses genom ett varumärkesperspektiv där varumärken är 

lingvistiska symboler. Vidare finns även en socialpsykologisk syn om varumärken som bärare 

av emotionella värden.  

 

De Chernatony (2009) menar att varumärken består av olika element såsom differentiering, 

positionering (brand positioning) personlighet (brand personality) och vision (brand vision) 

vilka tilsammans skapar värde för konsumenten. Genom attribut som logotyp, färg och 

design skall dessa koppla varumärket till unika förmåner eller värden och därigenom kunna 

särskilja det ifrån andra. Produkten eller tjänstens funktionella värden kan förstärkas med 

emotionella värden. För att möta konsumenternas behov positioneras varumärket. 

http://cdon.se/b%c3%b6cker/dahl%c3%a9n%2c_micael/
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Varumärkets personlighet som kommuniceras externt (brand identity) bör överensstämma 

med de värden som dess personal speglar, för att konsumenterna skall känna sig trygga i sitt 

varumärkesval och bilda sin bild av varumärket (brand image).  

 

Enligt Keller et al. (2008) handlar konsumenternas associationer till varumärken av deras 

varumärkeskunskap (brand knowledge) samt den bild och de förväntningar de har av 

varumärket. Även Aaker (1996) menar att konsumenternas associationer är kopplade till 

deras bild av varumärket i minnet. Low & Lamb Jr (2000) menar dock att dessa psykologiska 

associationer inte är empiriskt validerade, eftersom de bestäms av konsumenternas 

preferenser och därav inte kan anges i exakta siffror. Konsumenternas preferenser innefattar 

deras varumärkesbild och attityder till varumärket (brand attitudes) samt den förväntade 

kvalitén (perceived quality) Genom att ett varumärke har en hög förväntad kvalité betingar 

den ett högre pris hos konsumenten.  

 

3.1.1 The double vortex brand model  

För att förstå vad ett varumärke är för något, innehåller och betyder kan enligt de 

Chernatony & Dall’Olmo Riley (1998) modeller med fördel användas. Detta eftersom det 

finns många definitioner av vad ett varumärket egentligen är för något. En modell är ”the 

double vortex brand model” (se figur 3 nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 3: The double vortex brand model. (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998:1085) 
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Den vänstra virveln i modellen utgör företagets syn på varumärket, den så kallade 

varumärkesidentiteten. Här ingår också företagets vision med varumärket samt hur 

företaget härigenom tar ett socialt och samhälleligt ansvar. Denna vision skall sedan kunna 

genomföras genom dess mission (brand mission) Varumärket skall exempelvis skapa värde 

för konsumenterna genom att minska konsumenternas risker vid köpet, hjälpa till att stärka 

deras personlighet samt erbjuda en viss förväntad kvalité. Här menar även Aaker, et al.  

(2005)  att konsumenternas bild av ett varumärke i hög grad påverkas av de anställda, där 

ett gott rykte är positivt korrelerat till varumärkeslojalitet. Nöjda kunder kommer tala gott 

om företagets varumärke till andra, varvid effekten blir att av positiv WOM skapas. Häri finns 

alltså ett samband mellan kundnöjdhet och lojalitet. 

 

Den högra virveln i modellen utgör konsumenternas bild av varumärket, den så kallade 

varumärkesbilden. Varumärken utformas inom organisationer, men dess framgång avgörs 

alltid av konsumenterna. Därav krävs en god förståelse för konsumenternas beteende. 

Varumärket skall kännas rätt för konsumenterna på både rationella och icke rationella 

grunder. Genom att konsumenten bildar positiva preferenser kan relationen mellan dem och 

varumärket förstärkas. (de Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998) 

 

3.1.2 Varumärkets personlighet  

Varumärkets personlighet: "the set of human characteristics associated with a brand” 

(Aaker, 1997:347) 

 

Varumärkets personlighet (brand personality) hjälper enligt Aaker (1997) konsumenten att 

uttrycka sig vid konsumtion av varumärket ifråga och därmed skapa den bild denne vill bli 

förknippad med. Denna personlighet kan skapas genom både direkta och indirekta kontakter 

som konsumenten har med varumärket. Exempel på direkta kontakter är produktrelaterade 

attribut som symbol, logotyp pris eller distributionskanal. Varumärkets personlighet 

innehåller också demografiska faktorer som ålder, kön och klass. Det råder dock stora 

kulturella skillnader om hur konsumenter använder varumärken för att uttrycka sig. I 

kollektivistiska kulturer vill konsumenter identifiera sig med andra, medan det i andra 

kulturer är raka motsatsen.  
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3.2 Varumärkeslojalitet och varumärkeskapital  

Varumärkeslojalitet: “The attachment that a customer has to a brand” (Buil, et al. 2008:385)  

 

Varumärken innehar enligt Dahlén & Lange (2003) ett stort värde för företaget som en viktig 

immateriell tillgång, vilket benämns varumärkeskapital (brand equity) Brady, et al. (2008) 

definierar varumärkeskapital som den kunskap eller de associationer om varumärket som 

finns lagrad i konsumentens minne, vilket härstammar ifrån både egna erfarenheter samt 

indirekta källor som reklam eller WOM. Lassar, et al. (1995) menar att varumärkeskapital är 

uppbyggt av konsumenternas uppfattningar av det totala värde som de associerar 

varumärket med. Ett högt varumärkeskapital förstärker konsumenternas upplevda nytta 

med varumärket ifråga. Detta gynnar inte bara konsumenten, utan även företaget eftersom 

det därmed skapar konkurrensfördelar och möjliggör högre priser när konsumenternas 

varumärkeslojalitet (brand loyalty) ökar med varumärkeskapitalet. Ett högt 

varumärkeskapital uppstår när konsumenten har god varumärkeskännedom (brand 

awareness) och på ett positivt sätt associerar till varumärket. Ett högt varumärkeskapital 

bidrar även till att konsumenterna är benägna att i högre grad svara på marknadsföring.  

 

Buil, et al. (2008) menar att varumärkeskapital består av olika delar där varumärkeskunskap 

(brand knowledge) innehållande konsumenternas varumärkeskännedom samt deras bild av 

varumärket (brand image) ingår. Andra beståndsdelar anknutet till begreppet 

varumärkeslojalitet är varumärkespersonligheten samt den förväntade kvalitén (perceived 

quality) Varumärkeskapital är viktigt för att förstärka konsumenternas preferenser och 

förbättra kommunikation med dem, vilket också hjälper företaget att skapa tillväxt. 

Christodoulides & de Chernatony (2004) menar att ett varumärke har ett högt 

varumärkeskapital när dess konsumenter svarar mera positivt på företagets 

marknadsföringsmix, jämfört med en annan identisk men icke varumärkt produkt. 

Varumärkeskapitalet ökar också när konsumenterna har en hög varumärkesmedvetenhet 

med starka positiva kopplingar till varumärket.  

 

Tiwari (2010) definierar varumärkeskapital som det värde som genereras av de 

marknadsmässiga fördelar som hjälper varumärket ifråga att särskilja det ifrån andra. Vidare 

kan begreppet också anknytas till de uppfattningar eller önskningar som ett varumärke 
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förväntas inbringa för konsumenten. Lassar et al. (1995) anser i sin tur att varumärkeskapital 

består av konsumenternas bild av varumärket och det totala värde som de associerar 

varumärket med. Ett högt varumärkeskapital förstärker kundernas upplevda nytta och 

skapar konkurrensfördelar mot andra varumärken. Ett högt varumärkeskapital innebär även 

att konsumenterna är beredda att betala mera för varumärket ifråga eftersom 

varumärkeslojaliteten ökar med varumärkeskapitalet.  

 

Burmann, et al. (2009) anser att varumärkeskapital kan tillvaratas av företagen genom att 

utgå ifrån konsumenternas kännedom, attityder (brand attitudes) och kunskap. Företagens 

anställda är en viktig faktor i skapandet av varumärkeskapital. Vidare menar Aaker (1991) att 

ett högt varumärkeskapital möjliggör att konsumenterna är beredda att betala mer för 

produkten eller tjänsten ifråga. Brady, et al. (2008) anser att när konsumenterna associerar 

varumärket med diverse positiva preferenser ökar även varumärkeslojaliteten, vilket skapar 

förutsättningar för långsiktiga kundrelationer och ett framgångsrikt varumärke. Ett högt 

varumärkeskapital kan hjälpa företag att bättre hantera eventuella misslyckanden, som 

felaktiga produkter eller bristande service, vilket kommer konsumenterna tillgodo. Ett högt 

varumärkeskapital innebär att konsumenterna har en uppfattning att varumärket ifråga är 

överlägset andra. Dock menar Brady, et al. (2008) att varumärkeslojalitet inte nödvändigtvis 

behöver skapas på frivilliga grunder. Konsumenten kan istället vara knuten till ett företag på 

grund av ekonomiska åtaganden, bindningstider eller bristen på alternativ. I dessa fall skapas 

varumärkeslojalitet inte av varumärkets överlägsenhet. Vidare kan en konsument med 

begränsade resurser hålla ett varumärke högt (det innehar ett högt varumärkeskapital för 

denne) vilket nödvändigtvis ändå inte leder till återkommande köp av exempelvis 

ekonomiska skäl.   

 

Kapferer (2005) menar vidare att varumärkeslojaliteten förstärks om företaget  ”tillåter” 

konsumenten att även konsumera andra varumärken tillsammans med företagets 

varumärke. Detta eftersom världen har förändrats och samhället idag är väldigt rörligt och 

där valen blir fler och fler. Att som företag försöka vara den enda som kan leverara kundens 

behov är därför att reducera människors frihet vilket inte medför något värde för 

konsumenten, utan snarare tvärtom. Varumärkeslojalitet  kan istället skapas genom att i 

längden ge konsumenten frihet att välja själv.  
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3.3 Konsumentbeteende  

Konsumentbeteende omfattar enligt Kotler et al. (2008) diverse begrepp om hur människor 

agerar runt sina behov. Goldsmith et al. (2010) menar att dessa behov kan analyseras på 

djupet men att det krävs mer än ekonomiska kalkyler. Den mest grundläggande teorin för att 

analysera människor behov är enligt Kotler et al. (2008) Maslows så kallade behovspyramid.  

 

3.3.1 Konsumenternas köpbeteende  

Det finns enligt Whelan et al. (2006) teorier för att förstå hur människor agerar vid sina 

köpbeslut. Enligt dessa konsumerar människor produkter för att återspegla sin självbild, 

uttrycka aspekter av sin personlighet och skapa social tillhörighet. Det finns också ett 

samband mellan konsumentens självbild och konsumtionsbeteende genom den symbolik 

som förknippas med varumärken. Gordon (2001) anser också att konsumenterna skapar 

mening utifrån den symbolik som ett varumärke utstrålar. Detta genom att varumärken 

sparas mentalt i människors minne och sedan bearbetas utifrån både rationella och 

emotionella grunder.  White & Argo (2009) menar i sin tur att  marknadsförare försöker 

skapa länkar till konsumenternas identitet för att nå fram till dem. Denna identitet bör 

överensstämma med konsumentens eftersom en positiv bild av varumärket erhålls. I annat 

fall riskerar konsumenternas sociala identitet att hotas vilket leder till negativa effekter. 

Konsumenterna vill istället få sin sociala identitet bekräftad av varumärket.  De vill heller inte 

förknippas med en identitet som kan kännas stereotyp eller negativ, varför det är viktigt att 

företagen skapar en bild av sitt varumärke som konsumenterna känner trygghet i. 

 

3.3.2 Relationen mellan köpbeteende och varumärkeslojalitet  

Gordon (2001) anser vidare att det finns en paradox i hur konsumenterna säger respektive 

handlar vad gäller varumärken. Detta eftersom konsumenternas köpbeteende kan ske på 

vanemässiga grunder, impuls eller bristen av alternativ. Varumärkeslojaliteten kan alltså vara 

hög utan att konsumenten för den skulle är nöjd med varumärket.  Alreck & Settle (1999) 

anser att en marknadsförares främsta mål är att bygga upp en varumärkeslojalitet hos 

konsumenterna som kan leda till långsiktiga relationer och återkommande köp. Kärnan i 

detta bör vara ett starkt band mellan konsument och varumärket, vilket kan skapas på olika 

sätt. Varumärket kan kopplas till ett särskilt behov eller associeras med en behaglig 
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stämning. Vidare kan köp motiveras genom någon form av incitament för att välja 

varumärket ifråga och därmed genomtränga eventuella perceptuella och kognitiva hinder. 

Valet av strategi beror huvudsakligen på vilken typ av märkesvaror som avses. Om strategin 

blir framgångsrik eller ej hänger sedan på marknadsförarens förmåga att skapa och 

underhålla dessa band med konsumenterna. Även Goldsmith et al. (2010) menar att både 

företaget och dess konsumenter gynnas av långsiktiga relationer och att konsumenter med 

hög varumärkeslojalitet skapar värde för båda parter. Konsumenterna skapar trygghet 

genom de känslomässiga och sociala värden som ett känt varumärke innehåller.  

 

3.4 Word of mouth (WOM) 

Tillhörighet till varumärket skapas av konsumenterna genom utbyte av deras preferenser av 

med varandra. Detta är något som även företagen kan integrera i sina affärsmodeller för att 

hjälpa konsumenten i sitt varumärkesval. (Veloutsou & Moutinho, 2009) När konsumenterna 

sprider kunskap om produkter eller tjänster till varandra via muntlig kommunikation 

benämns detta WOM. (Ahuja, et al., 2007) Även Grönroos (2007) menar att denna muntliga 

kommunikation när konsumenter delar med sig av sina åsikter till sina vänner benämns 

WOM. Vidare menar Kaikati & Kaikati (2004) att positiv WOM skapar en nyfikenhet kring 

produkten eller tjänsten. Genom detta kan konsumenten själv aktivt söka sig till den och inte 

känna sig påtvingad. Ahuja, et al. (2007) menar att det ger en hög trovärdighet att få en 

rekommendation av en produkt eller tjänst ifrån en vän.   

 

3.4.1 The brand dynamics pyramid    

För att förklara relationen mellan varumärkeslojalitet och WOM kan den så kallade 

varumärkespyramiden (the brand dynamics pyramid) användas. (se figur 4 nedan) Denna 

består av fem olika steg, vilka representerar varumärkeslojaliteten i en stigande skala ifrån 

låg varumärkeskännedom och lojalitet i botten till starka band och hög lojalitet i toppen. 

Genom att tillgodose konsumenternas behov kan lojaliteten till varumärket ökas och de 

förflyttas därmed från en lägre till en högre nivå i pyramiden. I toppen av pyramiden finns de 

verkligt lojala konsumenterna, vilka utesluter övriga alternativ och spenderar en stor del av 

sin disponibla inkomst på de varumärken de har dessa starka band med. Konsumenter som 
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nått denna grad av lojalitet är också aktiva förespråkare av varumärket eftersom de gärna 

delar med sig av positiva erfarenheter till andra genom WOM. (Tiwari, 2010)  

  

3.5 Relationen mellan varumärkesidentitet och varumärkesbild 

Jevons et al. (2005) menar att varumärkesidentiteten som företaget kommunicerar externt 

bör överensstämma med kundernas bild av varumärket, men att det föreligger en risk för ett 

glapp däremellan. För att förstå vad som skapar mening med ett varumärke bör detta gap 

överbryggas. Detsamma gäller även relationerna kunderna samt varumärkena emellan. 

Detta symboliseras enligt modellen nedan (se figur 5 nedan) av de vertikala pilarna, där den 

vänstra utgör den mening av varumärket som skapas i interaktion kunderna emellan genom 

exempelvis WOM. Den högra pilen visar föreningar mellan varumärken som allianser, 

grossister eller återförsäljare. Vidare utgör de horisontella pilarna samspelet mellan kund 

och varumärke, där målet är att minska gapet mellan den kommunicerade och den upplevda 

bilden av varumärket. Desto mindre gapet är, ju mer kan varumärkeslojaliteten ökas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Varumärkespyramiden ”the brand dynamics pyramid” (Brandz.com, 2011) 

Figur 5: Relationen mellan varumärke och kund. ( Jevons, et al., 2005:301) 
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Även Burmann, et al. (2009)  anser att varumärkets identitet kan definieras som den bild av 

företagets varumärke som förmedlas utåt sett som en symbol för dess självbild. Vidare 

menar Neumeier (2004) att denna i optimala fall överensstämmer med konsumentens bild 

av varumärket. Det råder enligt Burmann, et al. (2009)  ett ömsesidigt beroende däremellan. 

Detta eftersom varumärket utgör en förutsättning för skapa lojalitet, behålla köparens 

förtroende och därigenom bygga långsiktiga kundrelationer. Även Aaker, et al.  (2005) anser 

att gapet mellan varumärkesidentitenen som företaget  förmedlar och varumärkesbilden 

som konsumenten upplever riskerar att påverka varumärkets rykte negativt. (se figur 6 

nedan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Relationen mellan varumärkeskännedom & styrkan i varumärket  

Burmann, et al. (2009) anser att de viktigaste beståndsdelarna av konsumenternas 

varumärkesbild är deras kännedom och attityder till varumärket. Styrkan i varumärket 

(brand strength) kan mätas både genom dess interna samt externa styrka och modellen 

nedan visar på fyra olika kategorier av detta. Längst upp till vänster i modellen finns 

varumärken med en hög intern styrka, men där detta inte lyckats kommuniceras utåt sett. 

Uppe till höger i modellen befinner sig varumärken med både hög intern- respektive extern 

styrka. Bland dessa varumärken har både interna intressenter och konsumenterna en positiv 

bild av företagets varumärke. Längst ner till höger i modellen finns hotade varumärken vilka 

Figur 6: Elements of Corporate Reputation. (Aaker et al., 2005:98) 
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visar på en låg intern styrka, men som fortfarande kan påvisa en styrka utåt. Längst ner till 

vänster i modellen återfinns varumärken vilka både har en låg intern såväl som extern styrka. 

För att ett starkt varumärke skall kunna byggas krävs både en hög varumärkeskännedom 

bland konsumenterna, men även en tydlig differentiering av varumärket. (se figur 7 nedan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 State of the art diskussion 

Nedan följer en kort diskussion om några av de författare som ligger till grund för teorin till 

denna uppsats.  

 

Det finns många definitioner på begreppet varumärke men ingen allmänt accepterad 

definition. Även om mycket forskning gjorts inom området är stora delar mera liknande 

konsultrapporter än forskning. Dessa teorier ses dock ändå som allmänt accepterade, även 

om de inte i stort sett inte alls är empiriskt validerade. Teorierna om varumärken kan trots 

att de är allmänt accepterade endast ses som emerging theories. Detta eftersom nästan all 

empirisk dokumentation saknas för dessa teorier.  

Figur 7: Brand strength matrix. (Burmann, et al., 2009:391) 
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Flera av teorierna som presenteras i arbetet är byggda på författarnas spekulationer kring 

ämnet, där respekterade personer inom området är Aaker (1997) och (2005), de Chernatony 

(2004) och (2005) och (2009) samt Kapferer (2005) Dessa står för mycket av teorierna inom 

området. Dessa får alltså i högsta grad ses som accepterade men kan trots detta ifrågasättas 

som endast till viss mån empiriskt validerade. Keller (2008) och Burmann et al. (2009) kan 

också ses tillhöra ovanstående skola.  

 

En allmän uppfattning bland författarna är att lojalitet och relationsbyggande är viktigt, även 

om frågan kan ställas om det verkligen gäller i teorin, där exempelvis Kotlers 4-P fortfarande 

dominerar.  

 

Andra författare inom områden som denna uppsats berör är Lassar (1995), Kaikati & Kaikati 

(2004), Brady (2008) och Tiwari (2010) Deras teorier om bland annat lojalitet anser 

författaren som accepterade men endast svagt empiriskt validerade. Dessa kan därför också 

benämnas som emerging theories. 
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4. Empiri 

4.1 De svenska mobiloperatörerna 

I Sverige finns fyra huvudoperatörer, det vill säga operatörer med egna nät.  Dessa är i 

storleksordning efter marknadsandel Telia, Tele2, Telenor och 3. Mer om dessa nedan. 

 
Telenor  

Telenor är Sveriges tredje största operatör med en marknadsandel på 16.9% (2009) (MTB:s 

hemsida) Telenor blev mobiloperatör i Sverige år 2005 genom övertagandet av Vodafones 

svenska verksamhet. Telenor vill genom telekommunikation förbättra människors sociala 

samt ekonomiska liv. Med kundfokus erbjuder företaget tjänster inom mobiltelefoni, mobilt 

bredband, fast telefoni och datakommunikation. I Sverige har bolaget 2100 anställda, och 70 

butiker runtom i landet. Globalt finns Telenor i fjorton länder, med ungefär 40 000 anställda 

och 184 miljoner kunder.  (telenor.se, 2011) 

 

Telia  

Telia är Sveriges största mobiloperatör med en marknadsandel på 41.5% (2009) (MTB:s 

hemsida) Företaget erbjuder mobiltelefoni, fast telefoni, datakommunikation samt 

bredband och har sju år i rad fått priset för bästa svenska mobilnät. Telia har i dagsläget 

10 000 anställda i Sverige. Telia hjälper människor att kommunicera på ett enkelt, och 

effektivt samt miljövänligt. Moderbolaget Telia-Sonera har i dagsläget 147 miljoner kunder i 

20 länder. (telia.se, 2011) 

 

3  

3 är Sveriges fjärde största mobiloperatör med en marknadsandel (2009) på 8.4% (MTB:s 

hemsida) 3 var först i Sverige med att lansera 3G våren 2003 och erbjuder mobiltelefoni, 

mobilt bredband och olika kringtjänster till både privatpersoner och företag. 3 är 

internationellt med 25 miljoner kunder i 10 länder. Bolaget ägs till 60 % av Hong Kong 

baserade Hutchison Whampoa och resterande del av Investor. (tre.se, 2011)  
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Tele2  

Tele2 är Sveriges näst största operatör med en marknadsandel på 32.3% (2009) 

(Mobiltelefonibranschens, MTB:s hemsida) Tele2 grundades av Jan Stenbeck år 1993 som en 

utmanare till det statliga monopolet och erbjuder mobiltelefoni, fast telefoni, bredband, 

kabel-tv, datanät samt innehållstjänster. Tele2 har 30 miljoner kunder i 11 länder. (tele2.se, 

2011) 

 

4.1.1 Den svenska marknaden för mobiltelefoni 

Mobiltelefonin har skapat en enorm marknad i Sverige och vi har störst spridning av 

mobiltelefoner i världen. Mobiltelefonin sträcker sig tillbaka till 1950-talet. Beslut att bygga 

ett nationellt nät i Sverige togs på 1960-talet men det var först på 1980-talet som 

utvecklingen tog fart. Denna utveckling kan i stort sätt tillskrivas ett entreprenörskap av ett 

antal individer och med LM Ericsson och Telia i spetsen. Televerket (nuvarande Telia) 

öppnade 1981 det första svenska mobiltelefoninätet kallat NMT, vilket var ett samarbete 

mellan de nordiska ländernas teleförvaltningar. Sedan byggde Televerket ett nytt nät vilket 

öppnades 1990 och kallades GSM. År 2004 lanserade operatören 3 sedan den tredje 

generationens mobilnät, 3G. I dagsläget håller de första 4G-näten på att lanseras, vilket skall 

medföra ännu högre hastigheter för dataöverföring över mobiltelefonerna. (Teldok.org, 

2011) 

 

4.2 Sammanställning av genomförda fokusgrupper med konsumenter av 

mobiltelefoni  

Fokusgrupperna genomfördes vid fyra tillfällen med mellan 4-6 personer i varje grupp. 

Urvalet till grupperna skedde av praktiska skäl genom ett icke-sannolikhetsurval kallat 

snöbollsurval.  Inledningsvis ställdes några allmänna frågor om varumärken för att få igång 

diskussionerna. Vidare har frågorna utarbetats för att kunna säkerställa såväl validitet som 

reliabilitet. Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste som framkom. För den 

fullständiga frågeguiden samt deltagare, se appendix 1 och 2. 

 

 Vad är ett varumärke?  

 Vad innehåller ett varumärke? 
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På frågan av vad ett varumärke egentligen är för något framkom många intressanta 

aspekter. Frågan ställdes inledningsvis för att få igång diskussionerna. En allmän åsikt bland 

respondenterna var att ett varumärke gjorde att de som konsumenter på förhand fick en viss 

uppfattning om produkten eller tjänstens egenskaper. En viss förväntad kvalité, image, 

känsla eller status var andra vanligt förekommande svar.  

 

”Konsumenternas bild eller uppfattning om produkten” Richard (25, Telia)  

”En symbol för produkten” Thomas (23, Telenor) 

”En känsla” Pär (27, 3) 

”Status” Tobias (23, 3) 

 

Vidare ställdes ytterligare frågor om varumärke för att kunna se om detta är en viktig faktor 

för konsumenterna i deras val av mobiloperatör. 

 

 Vad skulle du vilja att ett varumärke innehåller? 

En sak som framkom i samtliga grupper var de etiska aspekterna som exempelvis 

miljöaspekterna och att varumärket tydligt skulle kommunicera vilket ansvar som tas.  

Vidare tyckte flertalet av respondenterna att det varierade ifrån fall till fall, beroende på 

vilken produkt eller tjänst som avses. Andra vanligt förekommande svar var att varumärket 

skulle spegla kvalitén, förmedla kunskap om produkten, samt hålla vad det lovar. Kortfattat 

att förväntningarna infrias eller ännu hellre överträffas. 

 

”Att det överensstämmer med man betalar för – med mina förväntningar” Viktor (27, 3) 

 

 Vad gör ett varumärke unikt för dig? 

Saker som framkom här bland respondenterna var att varumärket skulle överensstämma 

med ens personliga värderingar, vilket är svårt att generalisera utan är olika från person till 

person. Andra saker som flertalet medhöll om var att kvalité och prisvärdhet var viktigt.  

 

”Om det erbjuder det ingen annan gör” Richard (25, Telia) 
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 Varför väljer du ett varumärke före ett annat? 

En gemensam nämnare bland flertalet respondenter var att varumärke väljs grundat på 

tidigare erfarenheter. Att det har ett gott rykte var också ett vanligt förekommande svar. Att 

kvalitén överensstämmer med förväntningarna vid byte av produkter inom varumärket 

ifråga var också något som framkom. Att man vet vad man får var också ett vanligt svar . 

 

 Vad påverkar ditt val av mobiloperatör?  

Två gemensamma nämnare som flertalet respondenter tyckte var viktiga faktorer var 

täckning och pris. Andra viktiga faktorer som majoriteten höll med om var vilka telefoner 

som erbjöds med respektive abonnemang. Vidare ansåg flertalet att det är en viktig faktor 

vad kompisar och föräldrar har för operatörer. Dels på grund av att de i detta fall vet att det 

fungerar, men också att det ofta är erbjudanden om lägre priser eller t.o.m. gratis när 

abonnenter med samma operatör ringer till varandra. Andra saker som framkom var 

personligt bemötande i butikerna samt den service och support som erbjuds när något inte 

fungerar. 

 

”Jag är villig att betala mer för bättre täckning, bara jag vet att det funkar” Lars (26, Tele2) 

 

”Man tänker nog mycket vilka man ringer till – har till exempel familjen Telia så väljer man 

Telia” David (24, Telia) 

 

 Vad är viktigast vid valet av mobiloperatör? 

Respondenterna fick här säga vad de tyckte var allra viktigast vid valet av operatör. De 

vanligast förekommande svaren var i rangordning pris, täckning, vad ens kompisar har, 

service och support med möjligheten att få hjälp när det krånglar, personligt bemötande av 

säljarna samt utbud av abonnemang och telefoner. Även närheten till mobilbutiken 

nämndes. Vidare nämnde en deltagare att det var smidigt att kunna förlänga sitt 

abonnemang när en viss bindningstid gått och därigenom få en ny mobil och att detta bidrog 

till att han varit lojal mot sin operatör. 

 

”Jag har aldrig bytt operatör” Christoffer (25, Telenor) 
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 Vad innehåller Telias varumärke? 

Telia framstår som den dyraste operatören, även om alla inte var överens om att de 

verkligen är det. Vidare associerade flera av deltagarna fortfarande Telia med det gamla 

monopolet i negativ bemärkelse som lite tröga och omedgörliga. De i grupperna som bodde 

på landet hade uppfattningen att Telia var det bästa alternativet med avseende på 

täckningen. Vidare ansåg några deltagare att Telia kan ta ut ett högre pris tack vare sin goda 

täckning. En deltagare menade på att Telia gör mycket reklam men att de ändå inte 

utmärker sig vilket gav medhåll i gruppen ifråga. I två av fyra grupper nämndes dock ”Telia-

farsan” och i dessa menade deltagarna istället att Telia-reklamen härigenom varit mycket 

bra och gett dem positiva associationer till Telias varumärke. En annan deltagare menade på 

att Telia var mera seriösa och därmed företagsinriktade, vilket några höll med om. I samtliga 

grupper togs raset i Telias aktie upp, vilket gett dem negativa associationer kring Telias 

varumärke. Trygghet, tradition, pålitlighet och bra support var andra kommentarer som 

nämndes. 

 

”Telia kan ta ut ett högre pris eftersom de har bättre täckning” Richard (25, Telia) 

 

”Telia känns gammalt och gediget” Hanna (28, Telenor) 

 

 Vad innehåller Tele2:s varumärke? 

Ett lågt pris, men på samma gång låga förväntningar på täckning och support var något som 

flera nämnde. Ordet ”billigt” uppkom vid flera tillfällen. Tele2:s slogan som ”det svarta fåret” 

eller ”Frank” och med en utmärkande marknadsföring var också något som förknippades 

med varumärket av flera deltagare. En deltagare förknippade Tele2 med kontantkort 

”hunden” och fick medhåll av övriga i gruppen. Vidare ansåg flera deltagare att Tele2 är bra 

för stadsbor, men sämre för de som bor på landet på grund av täckningen. En respondent 

refererade Tele2 till bra priser för att ringa från Sverige till utlandet. Samma sak tog en 

annan deltagare upp i en annan av fokusgrupperna och fick medhåll.  

 

”Inga höga förväntningar – det måste vara billigt om man skall välja dem, det är min 

uppfattning” Fredrik (30, Telenor) 

”Det svarta fåret” Lars (26, Tele2) 
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 Vad innehåller Telenors varumärke? 

Telenor upplevde de flesta i grupperna som lite otydliga. En uppfattning var att de skulle 

behöva bli mera innovativa och komma med något nytt. En deltagare menade att Telenor 

var det bättre av de billigare alternativen, om denne inte valde Telia. Vidare var 

uppfattningen i samtliga grupper att Telenor gör mycket reklam, men att det inte riktigt 

sätter sig. Jobbiga fältsäljare var också något som nämndes i alla grupperna, vilket gav en 

negativ bild av Telenor. Samarbetet med Vodafone för utlandssamtal var en positiv sak som 

togs upp i två av grupperna. Obegränsad surf på abonnemang med mobila bredband var en 

positiv sak som nämndes av flera respondenter. Bra abonnemang där man ringer för hela 

potten nämndes i en grupp.  

 

”Telenor behöver hitta sin nisch” Pär (27, 3) 

”De utmärker sig inte” Therese (24, Telia) 

 

 Vad innehåller 3:s varumärke? 

”Ungdomligt” och ”flashigt” var två ord som uppkom i samtliga grupper. Vidare associerade 

flera respondenter till företagets logotyp, 3:an. Flera deltagare menade att 3 har bra 

abonnemang. Innovatörer och prispressare var andra vanligt förekommande associationer.  

Dålig täckning och support var en negativ association som nämndes av flera deltagare. 

Videosamtal var också något som man associerade 3:s varumärke till, något som en 

deltagare menade redan var passé. Några deltagare menade att 3 fortfarande drogs till ett 

dåligt rykte sedan lanseringen 2004 när nätet inte var fullt utbyggt. Att 3 gett mycket WOM 

tack vare sin aggressiva marknadsföring var också något som togs upp. 

 

”Lite mera ungdomliga än de andra” Therese (24, Telia) 

 

”Initialt var de väldigt dåliga” Richard (25, Telia) 
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 Vad skulle du vilja att ett varumärke hos en mobiloperatör i Sverige innehåller? 

Även här var respondenterna i stora drag överens om att pris, täckning och kundservice var 

viktiga parametrar i en operatörs varumärke. Andra intressanta aspekter som framkom var 

behovet av flexibilitet, exempelvis genom möjligheten att kunna ändra eller upphäva ett 

abonnemang eller kunna prova en telefon med öppet köp. Andra saker som framkom var 

pålitligheten hos operatören, exempelvis att det alltid skall gå att ringa samt att inte behöva 

vara orolig för kostnaden när mobilen tas med utomlands. Saker som flera i grupperna också 

tyckte var viktigt var att försöka ta bort allt det finstilta i avtalen, och att operatörerna redan 

på förhand måste vara tydliga med vad som gäller. Här ansågs säljarna ha en viktig roll vad 

gäller öppenheten mot kunderna. Det efterfrågades också en större tydlighet i 

operatörernas varumärken, eftersom de flesta tyckte det upplevdes svårt att välja operatör. 

Vad gäller tjänster tog flera upp behovet av att kunna surfa snabbt och obegränsat med sin 

mobiltelefon, gärna även över Sveriges gränser, samt att tillåta IP-telefoni. 

 

”Det är en djungel” Andreas (25, Telenor) 

”Jag hade velat kunna koppla varumärket till kvalitén” Fredrik (26, Telia) 

”Man har ju bara mobil idag, då måste man kunna ringa hela tiden” David (24, Telia) 

”Jag efterfrågar en bättre service” Therese (24, Telia) 

”Snabbt Internet är viktigt för mig” Richard (25, Telia)  

 

 Övriga synpunkter och kommentarer – ordet är fritt! 

Något som framkom i samtliga grupper var irritationen över de operatörer som har 

fältsäljare ute i matbutiker, på stan, buss- och järnvägsstationer, med mera. En allmän 

uppfattning var att dessa personer drar ner dessa operatörers varumärken och inte bidrar till 

något positivt. En annan sak som irriterade flera av deltagarna var de startavgifter som tas ut 

vid byte av operatör. Vidare framkom förslag på att premiera trogna kunder, något som det 

inte upplevdes att det görs idag utan snarare tvärtom. Säljare som jobbar på provision var 

också något som togs upp och upplevdes skada ryktet för samtliga av operatörerna.  Något 

som också framkom var att det hade varit kul om någon ny aktör velat etablera sig i Sverige. 

 

”Sådana fältsäljare ifrån vissa operatörer som står ute i matbutikerna – det är ju väldigt 

negativt för varumärket” Hanna (28, Telenor) 
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras och diskuteras empirin gentemot teorin. Analysen presenteras i 

ungefär samma kronologiska ordning som operationaliseringen eftersom analysen kan ses 

som en spegelbild av denna. Här försöker författaren finna samband och mönster och hur 

dessa påverkar varandra. Resultaten relateras till de mest relevanta problem, teorier och 

modeller som presenterats i den teoretiska referensramen. Här presenteras också 

författarens egna resonemang och slutsatser kring tänkbara faktorer till konsumenternas val 

av operatör. Viktiga nyckelord är markerade med kursiv stil, för att lättare kunna anknyta till 

operationaliseringen och dra slutsatser utifrån analysen. 

 

Varumärke och förväntningar 

Enligt Burmann et al. (2009) och Dahlen & Lange (2003) spelar varumärken en allt viktigare 

roll för dagens konsumenter. Även de Chernatony (2009) anser detta. Christodoulides & de 

Chernatony (2004)  anser att varumärken minskar konsumenternas uppfattade risker samt 

kostnader för informationssökning. De Chernatony (2009) menar att varumärken skall hjälpa 

konsumenterna att koppla dessa till unika förmåner eller värden och därigenom kunna 

särskilja det ifrån andra. Han menar också att produkten eller tjänstens funktionella värden 

kan förstärkas med emotionella värden. Keller et al. (2008) och Aaker (1996) anser att 

konsumenterna associerar till varumärken i minnet genom olika attribut.  

 

Teorin ovan i vad Keller et al. (2008) och Aaker (1996) beskriver som viktiga faktorer vid 

konsumenternas varumärkesval överensstämmer väl med vad som framkom i 

fokusgrupperna. Detta genom att varumärket medförde att respondenterna på förhand fick 

en viss uppfattning om tjänstens egenskaper. En förväntad kvalité, image, känsla eller status 

var vanligt förekommande svar. Just den förväntade kvalitèn upplevde flertalet 

respondenter som ett centralt begrepp relaterat till varumärken. Enligt Low & Lamb Jr 

(2000) betingar ett varumärke med en hög förväntad kvalitè ett högre pris hos 

konsumenten. Detta överensstämmer med den empiriska undersökningen, vilket illustreras 

genom följande citat från en av respondenterna i fokusgrupperna:  

 

”Jag är villig att betala mer för bättre täckning, bara jag vet att det funkar” Lars (26, Tele2)  
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Det kan också förklara att Telia fortfarande har en hög marknadsandel, eftersom 

förväntningarna vad gäller kärnprodukten täckning håller vad det lovar, och konsumenterna 

därför stannar kvar. Detta eftersom samtliga respondenter ansåg att ett varumärke ska hålla 

vad det lovar och infria eller överträffa förväntningarna. Förväntningarna grundade 

respondenterna både på egna erfarenheter samt på vad de hört av bekanta. Nedan ett citat 

ifrån en av fokusgrupperna varför ett visst varumärke föredras framför ett annat: 

 

”Att det överensstämmer med vad man betalar för – med mina förväntningar” Viktor (27, 3) 

 

Etiska faktorer 

De etiska aspekterna vid varumärkesvalet var också något som flera respondenter uttryckte 

som viktigt. Här anser författaren att det kan föreligga ett glapp gentemot teorin, där de 

etiska aspekterna inte behandlas som en viktig faktor vid konsumenternas varumärkesval. 

Kanske kan detta bero på att forskningen inte hunnit ikapp, och de etiska aspekterna blivit 

aktuella först på senare år? Författaren kan genom sin empiriska undersökning konstatera 

att etiska värden är en faktor vid konsumenternas val av operatör. En ytterligare satsning på 

exempelvis återvinningskampanjer av gamla mobiltelefoner vid tecknande av abonnemang 

skulle därför hjälpa konsumenterna i deras operatörsval.  

 

Emotionella faktorer 

De Chernatony (2009) beskriver emotionella värden som en viktig faktor för konsumenterna 

i deras val. Detta styrks av respondenternas svar i fokusgrupperna, exempelvis genom 

Tele2:s uttryck för varumärket att vara billig ”cheap ”symboliserat av fåret ”Frank”.  Ett 

annat exempel som togs upp var ”Telia-pappan” vilken varit en central figur i Telias 

marknadsföring och för några respondenter därigenom en viktig faktor i deras val av Telia.  

Det kan alltså konstateras att operatörernas marknadsföring är en viktig faktor i valet av 

operatör, eftersom kärnprodukten i grunden är identisk. I fallet med ”Telia-pappan” antar 

författaren att många känner igen sig och att denna tillhörighet därigenom skapar positiva 

associationer till Telias varumärke.  
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Demografiska faktorer 

Enligt Aaker (1997) innehåller varumärken demografiska faktorer vilka hjälper konsumenten 

att uttrycka sig vid konsumtion av varumärket ifråga och därigenom skapa den bild denne vill 

bli förknippad med. Detta överensstämmer till viss del med författarens empiriska 

undersökning.  Några resepondenter med 3 som operatör ville uttrycka att de var innovativa 

och ungdomliga, medan några som ringde med Telia härigenom ville utstråla seriositet. 

Några respondenter hade valt bort vissa operatörer för att inte bli förknippade med en viss 

bild, t.ex. för att undvika att framstå som snåla. Kontantkort valdes bort av samtliga 

medlemmar eftersom det  upplevdes negativt i åldersgruppen de befinner sig i. Däremot 

ansågs det accepterat att använda kontantkort om personen är under 18 år och inte själv 

kan teckna abonnemang, eller är 80+ och kanske av den anledningen inte använder mobilen 

i samma utsträckning som den yngre generationen. 

 

WOM, pris och påverkan ifrån bekanta 

Enligt Ahuja, et al. (2007) och Grönroos (2007) är den muntliga kommunikationen mellan 

konsumenterna viktig och trovärdigheten hög när rekommendationer kommer ifrån en vän.  

Detta styrks också av den empiriska undersökningen där majoriteten av respondenterna 

ansåg familj, vänner och bekantas åsikter som en viktig faktor i valet av operatör. Att detta 

är en viktig faktor anser författaren främst beror på priset eftersom det oftast är billigare att 

ringa inom samma nät. Dock menade respondenterna att även traditionen spelade in och att 

många valt samma operatör som sina föräldrar hade. Författaren menar att detta kan 

exempelvis kan jämföras med den vanliga uppfattningen att många röstar på samma parti 

som sina föräldrar gör och att arvet alltså spelar in. Både familjens påverkan och prisets 

betydelse kan illustreras genom följande citat ifrån en av respondenterna:  

 

”Har till exempel familjen Telia så väljer man Telia” David (24, Telia) 

 

Kaikati & Kaikati (2004) anser att positiv WOM skapar en nyfikenhet kring produkten eller 

tjänsten. Tiwari (2010) menar att det också råder en relation mellan WOM och 

konsumenternas lojalitet. Detta styrks av fokusgruppsintervjuerna, där paralleller drogs till 

3:s lansering av 3G i Sverige 2004 där företagets logotyp skapade mycket WOM.  3 har sedan 

år efter år tagit marknadsandelar, och den WOM som skapades är en tänkbar faktor till att 
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många konsumenter därefter valt 3 och stannat kvar hos operatören. Positiv WOM verkar 

alltså vara en faktor både vid valet av operatör såväl som vid lojaliteten till denne. Enligt 

Whelan et al. (2006) konsumeras produkter bland annat för att skapa social tillhörighet. Att 

välja samma operatör som ens familj, vänner och bekanta var en dominerande åsikt bland 

respondenterna i fokusgrupperna. Om detta sedan beror på faktorn att skapa social 

tillhörighet är inte klarlagt. Författarens uppfattning är att det istället förmodligen beror på 

priset. Enligt Zineldin & Philipson (2007) är Kotlers 4-P fortfarande högst aktuella. Detta 

överensstämmer med vad respondenterna tyckte var viktigast vid valet av operatör, 

eftersom de i rangordning svarade pris, (price), täckning (product) vad ens bekanta har, 

service och support, (promotion) personligt bemötande av säljarna, utbud av abonnemang 

och telefoner (promotion) och att den geografiska närheten till mobilbutiken (place) spelade 

in i valet av operatör.  

 

Enligt Lassar et al (1995) är konsumenter med en positiv bild av varumärket lojala till det, 

och de svarar även i högre grad på företagets marknadsföring. Något som skapade lojalitet 

till operatören bland flera respondenter var möjligheten att förlänga sitt abonnemang och få 

en ny mobil när en viss tid av abonnemanget återstod. Lojaliteten kan alltså inte ur denna 

aspekt sägas vara en viktig faktor vid valet av operatör, men påverkar däremot indirekt 

konsumenten att inte byta operatör till någon av konkurrenterna. Dock upplevde flera 

respondenter att de tvärtom belönades om de var illojala mot sin operatör och att de 

därmed erhöll bättre erbjudanden, än om de fortsatte att vara lojala mot sin gamla operatör. 

 

Trygghet 

Enligt Goldsmith et al. (2010) skapar ett starkt varumärke trygghet hos konsumenterna, 

vilket ger förutsättningar för långsiktiga relationer. Enligt de Chernatony (2009) skall 

konsumenten genom attribut som logotyp, färg och design kunna koppla varumärket till 

unika förmåner eller värden för att kunna differentiera det ifrån andra. White & Argo (2009) 

anser att konsumenterna vill få sin sociala identitet bekräftad av varumärket och att det är 

viktigt att företagen skapar en bild av sitt varumärke som konsumenterna känner trygghet i. 

Detta överensstämmer väl för de respondenter som valt Telia. Telias varumärke, refererade 

respondenterna till just trygghet som en faktor i deras val. Trygghetsfaktorn medför därför 

att konsumenterna stannar kvar hos Telia.  
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Pris, täckning och förväntningar 

Enligt Keller et al. (2008) associerar konsumenterna till varumärken genom den bild och de 

förväntningar de har av varumärket. Enligt Low & Lamb Jr (2000) betingar ett varumärke 

med en hög förväntad kvalité ett högre pris hos konsumenten. Detta överensstämmer med 

fokusgruppsinterjuerna där det ansågs att Telia kan ta ut ett högre pris tack vare sin goda 

täckning, och att man är beredd att betala ett högre pris för en hög förväntad kvalité. Även 

det omvända förhållandet verkar gälla eftersom en lika hög kvalité på täckningen inte 

förväntas hos Tele2 på grund av det lägre priset. När respondenterna fick rangordna de 

viktigaste faktorerna blev resultatet i rangordning ifrån det viktigaste pris (price) täckning 

(product) och kundservice (promotion) En respondent uttryckte detta genom följande citat:  

 

”Man har ju bara mobil idag, då måste man kunna ringa hela tiden” David (24, Telia)  

 

Ett tydligt positionerat varumärke 

Enligt Aaker, et al. (2005) och Burmann, et al. (2009) bör ett företags kommunicerade bild 

överensstämma med konsumenternas bild av dess varumärke. Jevons et al. (2005)  menar 

att målet är att minska gapet mellan den kommunicerade och den upplevda bilden av 

varumärket. Enligt Burmann et al. (2009) krävs det också en tydlig differentiering för att ett 

starkt varumärke skall kunna byggas. Detta styrks av flertalet av respondenternas 

uppfattning. Telia kommunicerar trygghet och pålitlighet, vilket de också upplevde som en 

viktig faktor i deras val. Tele2 kommunicerar att vara en uppstickare och ”det svarta fåret” 

genom att vara billiga, vilket också överensstämde med respondenternas bild. Detta 

förenklade deras val av Tele2 som operatör. 3 förknippades också tydligt med ungdomlighet 

och innovation. Telenor uppfattades däremot svårt att positionera, vilket gjorde det svårt för 

flera respondenter varför de skulle välja just dem. Ett tydligt positionerat varumärke är alltså 

en viktig faktor för konsumenterna i deras val av operatör.   

 

Erbjudandet av mobiltelefon och abonnemang 

Alreck & Settle (1999) anser att köp motiveras genom någon form av incitament för att välja 

varumärket ifråga och därmed genomtränga eventuella perceptuella och kognitiva hinder. 

Ett sådant incitament som uppenbarligen fungerar är när det ingår en mobil vid nyteckning 

eller förlängning av sitt abonnemang, vilket nämndes av flera respondenter. Vilken mobil 
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som erbjuds är alltså också en faktor vid valet av operatör. Likaså menade flera 

respondenter att en viktig faktor i deras val var operatörernas olika abonnemang, 

exempelvis med en viss pott att förbruka per månad. Något som också nämndes var 

möjligheten till fria SMS och fri surf som faktorer vid valet av operatör. 

 

Service och support 

Zineldin & Philipson (2007) menar att Kotlers 4-P fortfarande är viktiga. Service kan ses 

tillhöra ett av P:na i erbjudandet (promotion) Service och support nämndes som en viktig 

faktor av flertalet respondenter. Några menade dock att detta är av mindre vikt eftersom 

det idag går att sköta det mesta på egen hand via Internet, och att det normalt sett är få 

gånger kontakt behöver tas med supporten. 

 

Flexibilitet och frihet 

Enligt Brady, et al. (2008) skapas varumärkeslojalitet inte nödvändigtvis på frivilliga grunder. 

Konsumenten kan istället vara knuten till ett företag på grund av ekonomiska åtaganden, 

bindningstider eller bristen på alternativ. I dessa fall skapas varumärkeslojalitet inte av 

varumärkets överlägsenhet. Enligt Kapferer (2005) skapas varumärkeslojalitet  genom att ge 

konsumenten frihet. Behovet av frihet och flexibilitet efterfrågades i fokusgrupperna, 

exempelvis genom möjligheten att kunna ändra eller upphäva ett abonnemang eller prova 

en telefon med öppet köp. Detta överensstämmer med teorin, eftersom flera av 

respondenterna var knutna till sin operatör på grund av bindningstiden och inte tack vare att 

de var nöjda med operatören. Telenor har anammat behovet av flexibilitet som en viktig 

faktor sin nya varumärkesstrategi.  

 

Något som även fått flera respondenter att stanna kvar hos sin operatör är de startavgifter 

som tas ut av den nya operatören vid byte av operatör, vilket alltså fått dem att vara lojala 

till sin gamla operatör på grund av ekonomiska faktorer och inte på grund av kundnöjdheten. 

Frihet genom att exempelvis tillåta IP-telefoni samt erbjuda obegränsad datatrafik i 

abonnemanget var också faktorer som efterfrågades. I synnerhet fri datatrafik, vilket 

uppfattades som en viktig faktor för att få maximal nytta av sin Smartphone. Även detta 

överensstämmer alltså med teorin ovan där Kapferer (2005) menar att lojalitet skapas 

genom att erbjuda konsumenterna frihet och möjligheten att välja själv. 
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Operatörernas anställda 

Aaker, et al.  (2005) menar att konsumenternas bild av ett varumärke i hög grad påverkas av 

de anställda. Detta styrks av fokusgruppsintervjuerna. En allmän uppfattning var att 

eftersom kärnprodukten inte skiljer sig avsevärt är personalen en viktig faktor där 

operatörerna kan särskilja sig. Flertalet av respondenterna hade fått en negativ bild av vissa 

operatörers fältsäljare, vilka dragit ner ryktet för operatören. Detta illustreras genom 

följande citat:  

 

”Sådana fältsäljare ifrån vissa operatörer som står ute i matbutikerna – det är ju väldigt 

negativt för varumärket” Hanna (28, Telenor) 

 

Att operatörernas säljare i regel arbetar på provisionsbasis var också en faktor flertalet 

respondenter reagerade negativt på eftersom det upplevdes minska trovärdigheten.  

Sammanfattningsvis är alltså de anställda en viktig faktor i valet av operatör. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel följer de slutsatser författaren drar utifrån analysen, vad dessa bygger på samt 

en diskussion kring de konsekvenser som resultaten får. Slutsatsen baseras endast på den 

information som tidigare presenterats i uppsatsen. Nedan besvaras uppsatsens 

frågeställning: 

 

Vilka faktorer påverkar de svenska konsumenternas val av mobiloperatör?  

 

 Varumärke och förväntningar 

 Etiska faktorer 

 Emotionella faktorer 

 Demografiska faktorer 

 WOM, pris och påverkan ifrån bekanta 

 Trygghet 

 Pris, täckning och förväntningar 

 Ett tydligt positionerat varumärke 

 Erbjudandet av mobiltelefon och abonnemang 

 Service och support 

 Flexibilitet och frihet 

 Operatörernas anställda 

 

Det verkar som om operatörerna inte i tillräcklig utsträckning differentierar sig och att 

konsumenterna därför inte anser det lönt att byta operatör. De uppfattar branschen som 

”en djungel” varför de istället är lojala till sin operatör. Denna lojalitet beror dock inte främst 

på kundnöjdheten utan snarare på trygghetsfaktorer. Eftersom kärnprodukten är identisk 

krävs en tydligare varumärkning med nya faktorer som kan tilltala konsumenterna. Trygghet, 

täckning och pris värderas visserligen högt av konsumenterna men operatörernas 

varumärkning är ändå inte tillräcklig. Av den anledningen ligger marknadsandelarna relativt 

stilla. Ett sätt för operatörerna kan då vara att tydligare differentiera sig genom nya värden 

som konsumenterna efterfrågar. En sådan tänkbar faktor är en tydlig etisk profil. Här 

föreligger en skillnad mellan den forskning som finns och de åsikter som framkom hos 
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respondenterna. Etiska värdens betydelse kan idag alltmer ses som en stark trend i 

samhället och skulle därmed kunna vara en faktor som kan bidra till konsumenternas val. En 

ytterligare faktor att väga in för operatörerna kan vara konsumenternas behov av en större 

frihet och flexibilitet. Detta i form av till exempel avskaffande av inträdesavgifter, fri 

datatrafik eller tillåtelse av tjänster som IP-telefoni. Här skulle en tydlig segmentering av 

operatörernas utbud av tjänster underlätta för konsumenterna i deras val. Avskaffandet av 

provisionsbaserade löner för operatörernas anställda är en annan faktor som 

konsumenterna efterfrågar. Detta skulle kunna medföra en högre pålitlighet för operatören 

och därmed ökat kundvärde och lojalitet. Att genom ett tydligt varumärke positionera sig 

och kommunicera ovan nämnda faktorer skulle kunna vara ett framgångskoncept och något 

som både operatörer och konsumenter i förlängningen skulle vinna på.  
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7. Kritik på eget arbete 

Tänkbara påverkansfaktorer när det gäller resultatet i den empiriska undersökningen är den 

målgrupp som undersöktes, vilket kan ha haft inverkan på dess generaliserbarhet. Resultatet 

förväntas därför inte kunna generaliseras till hela populationen, men kan förhoppningsvis 

ändå ge en intressant bild av vad som påverkar svenska konsumenters val av operatör. 

Vidare hade resultatet eventuellt blivit ett annat om undersökningen gjorts vid en annan 

konjunktur. Exempelvis i en lågkonjunktur hade troligen priset blivit en än mer avgörande 

faktor.  Demografiska faktorer kan också ha påverkat resultatet. Exempelvis var 18 av 20 av 

respondenterna män. Växjö som geografisk plats för undersökningen kan också vara en 

annan faktor. Om undersökningen istället hade gjorts exempelvis i norra Sverige hade andra 

faktorer som täckningen troligen varit ännu viktigare. Vidare hade resultatet troligen också 

blivit ett annat om en annan åldersgrupp undersökts. Det faktum att samtliga intervjuade 

var studenter kan också ha påverkat studien, exempelvis i form av att priset kan ha blivit en 

än viktigare faktor. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle exempelvis kunna vara en studie av olika åldersgrupper 

och vad detta skulle ha för inverkan. En annan intressant möjlighet att studera skulle kunna 

vara en studie utifrån ett genusperspektiv. Detta hade dock blivit för omfattande tidsmässigt 

att undersöka, varför det valdes bort av författaren. Begreppet lojalitet visade sig i 

författarens studie vara ett centralt begrepp, varför det hade varit intressant att undersöka 

vidare. Utifrån lojalitetsbegreppet skulle också en studie av konsumentbeteende ge 

ytterligare aspekter av frågan. Detta hade dock också blivit för brett att undersöka i denna 

uppsats. En fråga för vidare forskning vore också hur Telias nya logotyp kommer påverka 

konsumenternas lojalitet till operatören?     
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Appendix 1 – Intervjuguide till fokusgrupperna  

 

 Vad är ett varumärke? 

 Vad innehåller ett varumärke? 

 Vad skulle du vilja att ett varumärke innehåller? 

 Vad gör ett varumärke unikt för dig? 

 Varför väljer du ett varumärke före ett annat? 

 

 Vad påverkar ditt val av mobiloperatör?  

 Vad är viktigast vid valet av mobiloperatör? 

 

 Vad innehåller Telias varumärke? 

 Vad innehåller Tele2:s varumärke? 

 Vad innehåller Telenors varumärke? 

 Vad innehåller 3:s varumärke? 

 

 Vad skulle du vilja att ett varumärke hos en mobiloperatör i Sverige innehåller? 

 

 Övriga synpunkter och kommentarer – ordet är fritt! 
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Appendix 2 – Deltagare vid fokusgruppsintervjuerna 

 

Grupp 1 Deltagare (namn, ålder och operatör) 

Therese (23, Telia) 

Linus (23, Telia) 

Andreas (25, Telenor) 

Thomas (23, Telenor) 

Rickard (25, Telia) 

 

Grupp 2 Deltagare (namn, ålder och operatör) 

Daniel (27, 3) 

Christoffer (25, Telenor) 

Fredrik T (26, Telia) 

Tobias (23, 3) 

Pär (27, 3) 

Fredrik J (31, Telenor) 

 

Grupp 3 Deltagare (namn, ålder och operatör) 

David (24, Telia) 

Per-Johan (26, Telia)  

Viktor (27, 3) 

Marcus (25, Telenor) 

 

Grupp 4 Deltagare (namn, ålder och operatör) 

Lars (26, Tele2) 

Hanna (28, Telenor) 

Benni (24, Telenor) 

David (24, Telia) 

Axel (25, Tele 2) 

 

  


