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ABSTRACT 
 

The aim with this thesis was to study how Swedish companies in a market leading position 
use their brand to strengthen and maintaining their market position. The method that we used 
was a case study at the largest telecom company, Telia. In our study we came to the 
conclusion that theory in many situations fits well with the strategies that the company have 
chosen. The difference between theory and reality is that the companies in reality are more 
flexible and not locked to just one certain strategy. We came to the conclusion that the  
market leader prefers to use a mix of strategies instead of a specific one. The studied company 
also has one specific branding strategy that the company prefer to use in order to create a 
strong brand. 
 
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur Svenska företag i en marknadsledande 
position använder sitt varumärke för att bibehålla och stärka sin position på marknaden. För 
att genomföra denna uppsats gjorde vi en fallstudie på Sveriges ledande 
telekommunikationsföretag, Telia. De slutsatser som vi kom fram till genom vår studie var att 
den befintliga teori i många hänseenden passa bra ihop med de strategier som företaget har 
valt. Den skillnad som finns mellan teorin och verklighet är att företagets verklighet är mer 
flexibel och inte låst till att använda en strategi. Vi kom fram till att marknadsledaren istället 
föredra att använda en kombination av olika strategier istället för en specifik strategi. Vi fann 
även att det studerade företaget har valt att använda sig av en utmärkande varumärkesstrategi i 
syfte att bygga ett starkt varumärke.  
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INLEDNING 

 
 

                                                

1 Inledning  
Vi kommer i detta kapitel först att ge en introduktion till uppsatsen under rubriken bakgrund, 
för att sedan gå över till problemdiskussionen där vi ringar in vårt problemområde. 
Avslutningsvis kommer vi att precisera vårt syfte och våra forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Dagens Nyheter (Rosengren kunde, 2004) kan man läsa att konkurrensen inom den svenska 
telekombranschen har tätnat under de senaste åren vilket har medfört att konsumenterna har 
flera operatörer att välja mellan. Som operatör gäller det därför att vara kundanpassad både 
beträffande kvalitet och pris (ibid). Enligt Grönroos (1996, s 56) är kvalitet det som uppfyller 
kundens förväntningar och önskemål. Kvaliteten kan enligt författaren delas in i tre olika 
grupper; teknisk  kvalitet, funktionell kvalitet och profil. Grönroos hävdar att det viktigaste är 
att tjänsten är acceptabel för kunden, det vill säga att kunden är nöjd med tjänsten. Vidare 
påpekar författaren att det är av vikt hur tjänsten överförs till konsumenten, tjänsten måste ha 
en funktionell kvalitet. Kvalitetsbilden är enligt författaren viktig för ett företag eftersom 
kunderna värderar företagets kvalitet utifrån funktionerna på dess tjänster. 
 
Post och Telestyrelsen1 hävdar att den svenska telekomunikationsmarknaden har gått från ett 
statligt monopol till att bli en marknad som under senaste årtiondet öppnats för en rad nya 
olika operatörer. Avregleringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har skett 
stegvis och i slutet av 1990-talet blev det fritt fram för alla telebolag att utnyttja det Teliaägda 
koppartrådsnätet för fast telefoni (ibid).   
 
För företag i en marknadsledande position gäller det enligt Aaker (1996, s 86) att försöka 
bemöta konkurrens på effektivt sätt för att bibehålla sin position. Något som spelar en viktig 
roll är därför varumärket, eftersom ett välkänt varumärke ofta betraktas som den mest 
betydelsefulla inträdesbarriären (Demsetz, 1982, s 93).  
 
Enligt Aaker (1996, s 8) medför ett varumärke ett antal tillgångar eller skulder för företaget. I 
en marknad som kännetecknas av hård konkurrens blir det därför alltmer viktigt att kunderna 
har en positiv bild av företagets varumärke, vilket i sin tur skapar en grund för 
varumärkeslojalitet hos företagets kunder (ibid).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt American Market Association (2001) är ett varumärke: ett namn, symbol, ett märke, en 
design eller en kombination av dessa. American Marketing Association säger att varumärket 
differentierar företagets produkter och tjänster från konkurrenternas. Den svenska 
varumärkeslagen (VmL 1§, 2003) har följande definition på varumärke:  
 

 
1 www.pts.se/ Sidor/sida.asp?SectionId=2082 
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Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och former eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja 
varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls 
i en annan. 

 
Keller (1998, s 7) påpekar det positiva i att lyfta fram varumärket. Han menar att det är minst 
lika viktigt att göra detta gentemot andra företag som mot konsumenterna. Varför är det då 
viktigt att lyfta fram varumärket? Keller (1998, s 54) hävdar att om varumärket är välkänt hos 
konsumenterna så blir också produkterna mindre sårbara i kristider och i tider av aggressiv 
konkurrens. Vidare påpekar författaren att om varumärket förknippas med positiva 
associationer kan detta medföra att konsumenterna blir välvilliga till märket och att de hellre 
väljer detta märke framför konkurrenternas. Ett starkt varumärke leder även till att man får 
mindre priskänsliga kunder och en mer lojal kundgrupp, anser Obermiller (2002, s 12). 
 
En nyckel i byggandet av ledande varumärken är hur väl företaget utvecklar och 
implementerar märkesidentiteten, hävdar Aaker (1996, s 25). Märkesidentiteten är hur 
företaget vill att konsumenten skall uppfatta företaget, anser författaren. Hart och Murphy 
(1998 s 4) beskriver att det är genom att vårda varumärket som kvalitet bibehålls och 
mervärdet i varumärkena skapas. De anser att varumärket förmedlar en image som får 
konsumenten att förknippa sig själv med märket. Vidare påpekar författarna att man skapar ett 
förtroende hos konsumenterna som tar många år att bygga upp men kan brytas ner väldigt 
fort.  
 
Kundernas bild av den varumärkesidentitet som varumärkesägaren kommunicerar till dem är 
varumärkesimage enligt Aaker (1996, s 121). Varumärkesimagen är vad kunden uppfattar att 
varumärket står för (ibid). Marconi (2000, s 35) menar att image spelar en viktig roll för 
konsumenten vid val av produkt eller tjänst. Han hävdar att det handlar om att ha en god 
kvalitet och att varumärket skall synas på rätt ställe för att ge positiva effekter mot 
konsumenterna. Image är enligt Hart och Murphy (1998, s 4) den kombination av intryck som 
företaget gör på sina konsumenter, det vill säga summan av intryck som företaget sänder ut 
såsom exempelvis känslor, bilder, övertygelser, uttalanden som berör varumärket. 
 
Kapferer (2001, s 69) påtalar att en annan viktig aspekt är den teknologiska utvecklingen. 
Författaren betonar att den senaste tiden utveckling har gjort snabbhet nyckeln till framgång. 
Teknologi som vi tidigare inte trodde var möjlig har blivit möjlighet idag. Resultatet av de 
teknologiska framstegen är enligt författaren att konsumenterna möjligtvis inte längre är 
källan till idéer och motivation som de en gång var. Författaren anser att konsumenterna har 
liten eller ingen fantasi att uppfinna den nya informationsteknologi kombinationen som för 
närvarande revolutionerar deras hem. Kapferer (2001, s 69) menar dock att man ska lita på 
konsumenten å ena sidan medan man ska känna av pulsen på produktutvecklare och 
teknologin å andra sidan och samtidigt veta  hur man ska avkoda dessa signaler och använda 
dem till idéer, koncept och nya produkter.  
 
Enligt Kapferer (2001, s 3 ff) finns det två olika synsätt när det gäller att bygga varumärken: 
det västerländska och österländska synsättet. Vidare hävdar författaren att det västerländska 
tänkandet när det gäller varumärken har blivit format av företag som exempelvis Proctor & 
Gamble, med ett individuellt produktnamn som inte ska kopplas ihop med företagsnamnet. 
Det österländska synsättet bygger på att varumärket grupperar in och länkar samman 
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produkterna istället för att skilja på dem; i detta sammanhang kan exempelvis Yamaha 
nämnas som tillverkar alltifrån klassiska pianon till båtmotorer (ibid). I det österländska 
synsättet hävdar författaren att företagets rykte kommer före rykten om produkten. Enligt 
författaren börjar dessa två synsätt att hämta inspiration från varandra, vilket leder till att 
västerländska varumärken alltmer tar efter att bygga starka företagsnamn och vice versa.  
 
Det finns enligt Melin och Urde (1990) fyra märkesstrategier att tillgå: modermärke, 
modermärke med gradering, moder- och dottermärke samt individuellt märke. Dessa 
strategier är av en mer generell karaktär, men är även fullt tillämpningsbara på 
marknadsledarens varumärke. Valet av strategi måste göras med utgångspunkt från det 
enskilda företagets situation. När det gäller moder- och dottervarumärken är det enligt 
Kapferer (2001, s 89) modervarumärket som är det viktigaste på lång sikt. Syftet med moder- 
och dottervarumärken är att göra modermärket attraktivare genom att länka det samman med 
nuvarande trender, moderna behov och expanderande marknader (ibid). 
 
Knox (2004) anser att det är viktigt för marknadsledaren att använda sig av en fungerande 
varumärkesstrategi för att bygga ett starkt varumärke. Författaren visar ett tydligt exempel 
med företaget Coca-Cola, som beräknar att endast fyra procent av företagets värde ligger i 
anläggningstillgångar; resterande värde ligger i ogripbara tillgångar och viktigast av dessa 
anses varumärket vara. 
 
Enligt Aaker (1996, s 49) har många branscher ett företag som är den erkända 
marknadsledaren. Detta företag har största andelen av marknaden och har möjligheten att 
bestämma exempelvis prisnivåer och produktintroduktioner. Det företag som lyckas möta och 
gärna överträffa kundernas förväntan på en produkt eller tjänst är det som i slutändan blir 
marknadsledare, hävdar författaren. 
 
Ett företag som är marknadsledare och utsatt för hård konkurrens kan enligt Kotler, Fahey och 
Jatusripitak (1985, s 156) använda sig av försvarsstrategier för att försvara sin marknadsandel. 
Författarna beskriver defensiva teorier om hur företaget bäst försvarar sin marknadsandel. Det 
finns olika offensiva teorier hur en marknadsledare kan utöka marknadsandelar, men vi har 
begränsat oss till defensiva teorier, hur företaget kan försvara  nuvarande marknadsandelar 
och vinna konkurrensfördelar mot konkurrenterna. Dessa är de defensiva försvarsteorierna: 
position defense, mobile defense, preemtive defense, counter-offensive defense, flank-
position defense, strategic withdral.  
 
Enligt Treacy och Wiersma (1995, s 179) måste företaget dominera marknaden och förbättra 
värdeerbjudandet varje år för att behålla marknadsledarskapet. Författarna betonar vikten för 
företaget att målmedvetet satsa på innovationer för att behålla sitt ledarskap. Att behålla 
ledarskapet är ett heltidsjobb hävdar skribenterna. Vidare påtalar författarna vikten av att inte 
somna in och beundra sin verksama modell och bli morgonens föredettingar. Ett företag kan 
bara behålla sitt produktledarskap om de satsar på banbrytande innovationer, påpekar Treacy 
och Wiersma (1995, s 183). Även Doyle (2002, s 195) belyser betydelsen av kontinuerlig 
produktutveckling som ett verktyg för att kunna försvara företagets marknadsandel mot 
konkurrenter. 
 
Porter (1980, s 35) har utvecklat en mer generell teori om hur företagen på bästa sätt kan ta 
tillvara på sina konkurrensfördelar. Denna teori bygger på följande tre generiska strategier: 
kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Författaren menar att de olika teorierna 
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kräver olika organisatoriska lösningar och att det är bäst att fokusera på en av teorierna. Dessa 
teorier kan även användas av marknadsledande företag. Vilken av dessa strategier företaget 
väljer beror på vilka krav strategin ställer i förhållande till företagets resurser, menar 
Brassington och Petit (2000 s, 866). Doyle (2002, s 191) påpekar att ett företag behöver 
kombinera dessa strategier för att bli ett framgångsrikt företag. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vikten av ett starkt varumärke får allt större betydelse 
för företag som befinner sig i en marknadsledande position. I synnerhet gäller detta när 
konkurrensen på marknaden tätnar. Det budskap som varumärket förmedlar kan få en stor 
följd för företagets framtid. Det blir därför betydelsefullt hur företaget väljer att strukturera 
upp sina varumärken. Den strategi som marknadsledaren väljer kan få avgörande betydelse 
för om marknadsledaren bibehåller sin position. Få studier har fokus på den svenska 
marknadens förhållande därför har vi valt att inrikta vår studie på ett svenskt 
marknadsledande företag. 
  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur svenska marknadsledande företag använder sitt 
varumärke för att stärka och bibehålla sin position på marknaden. 
 
För att precisera vårt syfte har vi ställt upp följande forskningsfrågor: 
 

• Hur använder en svensk marknadsledaren sitt varumärke i syfte att försvara sin 
marknadsandel? 

• Hur försöker ett svenskt marknadsledande företag att stärka sitt varumärke? 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras olika teorier rörande de strategier marknadsledaren kan använda 
sig av för att bibehålla sin position samt vilka försvarsstrategier som marknadsledaren kan 
använda sig av. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka varumärkesstrategier som 
marknadsledaren kan använda sig av. 
 

2.1 Marknadsledarens möjligheter att bibehålla sin position 
 
Johnson och Scholes (2002 s, 316) anser att det finns tre olika generiska strategier för att 
överträffa konkurrenterna. Dessa är, menar författarna, kostnadsledarskap, differentiering och 
fokus. Strategierna bygger på att vinna konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna genom 
att möta kundernas behov bättre än konkurrenterna. Vilken av dessa strategier företaget väljer 
beror på vilka krav strategin ställer i förhållande till företagets resurser, menar Brassington 
och Petit (2000 s, 866). 
 
Porter (1980 s, 35) menar att det är bättre att fokusera på en av strategierna istället för att 
försöka bli bra på alla strategier. Författaren hävdar att strategierna kräver olika 
organisatoriska lösningar. Vidare hävdar Porter att dessa strategier är utformade så att 
företaget ska kunna producera bättre och effektivare än konkurrenterna. Doyle (2002, s 191) 
menar att ett företag behöver kombinera dessa tre strategier för att bli ett framgångsrikt 
företag.  
 
Doyle påpekar vikten av att utveckla nya produkter och tjänster för att behålla och öka 
marknadsandelarna. Vidare hävdar Doyle att ett marknadsledande företag som hela tiden 
fokuserar på att utveckla sina produkter, istället för att försöka få ett totalt genombrott på 
marknaden har ett bättre utgångsläge att behålla sin ledande position på marknaden (ibid). 
 

Kostnadsledarskap 
Den första generiska strategin är total kostnadsöverlägsenhet enligt Porter (1980, s 35) den 
innebär en fokusering på att minimera kostnaderna i förhållande till konkurrenterna utan att ha 
sämre kvalitet eller service. Företaget som använder denna strategi skall sträva efter att bli den 
på marknaden som producerar till lägst kostnad, menar Porter (1980, s 36). För att lyckas med 
denna strategi så krävs det att man har en hög marknadsandel menar författaren. När företaget 
nått den positionen så medföljer höga marginaler, vinsterna bör investeras i ny utrustning för 
att kunna behålla lågkostnadspositionen, hävdar Porter. 
 
Låg kostnadsfokusering är en defensiv strategi som skyddar företaget mot konkurrenter som 
försöker ta marknadsandelar. Genom låga kostnader blir företaget minde sårbart och kan tjäna 
pengar även vid priskrig och tuff konkurrens hävdar författaren. Lågkostnadspositionen 
fungerar också som en inträdesbarriär emot tilltänkta konkurrenter, det kostar för mycket  att 
träda in på marknaden och det är för små marginaler i branschen det lockar inte eventuella 
nyetablerare, påpekar Porter (1980, s 36). Ries och Trout (1985, s 53) påpekar att 
lågprisprofilen kan ge god avkastning i synnerhet när man lanserar nya produkter på 
marknaden. Författarna vidareutvecklar sitt resonemang kring kundernas benägenhet att våga 
prova nya produkter. Författarna hävdar att om produkten inte  uppfyller kundens förväntan 
med avseende på kvaliteten så blir förlusten inte så stor för kunden. 
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Doyle (2000, s 191) hävdar att företag som lägger allt sitt fokus på att minimera kostnaderna 
riskerar att tappa marknadsandelar till företag som satsar på innovationer och produkt-
utveckling. Brassington och Petit (2000 s, 866) menar att det finns en mängd olika sätt att 
hålla lägre kostnad än konkurrenterna. Stordriftsfördelar ökar produktionen och reducerar 
styckkostnaderna menar författarna. Vidare påpekar författarna vikten av att ha en effektiv 
marknadsföring och distribution av produkterna. 
  

Differentiering 
Den andra generiska strategin är differentiering enligt Porter (1980, s 37). Det innebär enligt 
författaren att företagets produkter och tjänster värderas och skapar något unikt i branschen. 
Differentieringen som gör produkten unik kan vara design, image, teknik, service eller en 
mängd olika former av fördelar som särskiljer produkten från alla andra produkter. Porter 
använder Catepillar som exempel, de har en hög kvalitet på produkterna, väl utbyggd kedja av 
återförsäljare med service där kunderna får omedelbar assistance.  
 
Differentieringsstrategin skapar skydd mot eventuella konkurrenter för den genererar 
köparlojalitet och gör kunderna mindre priskänsliga. Den högre köparlojaliteten medför att 
företaget kan ha högre priser än konkurrenterna har och  detta resulterar i högre marginaler för 
företaget hävdar författaren. Strategin skapar ett skäl varför konsumenten skall välja en 
produkt framför en annan konkurrerande produkt från ett annat företag påpekar författaren. 
Vidare anser Porter att differentieringsstrategin gör det svårt att behålla en ledande 
marknadsandel i branschen, för strategin kräver exklusivitet och alla kunder är inte villig att 
betala mer för det. Doyle (2000, s 192) menar att många marknadsledande  företag 
kombinerar lågkostnad med differentiering och därigenom intar en ledande ställning på 
marknaden. Författaren använder Sony och Nike som exempel  av företag som kombinerar 
innovation och kostnadsledarskap.   
 

Fokusering 
Den tredje generiska strategin är fokusering mot en speciell grupp, ett segment eller en 
geografisk marknad enligt Porter (1980, s 38). Vidare hävdar författaren att företaget genom 
fokuseringsstrategin inriktar sig på ett speciellt segment inom branschen och förser dem med 
vad de behöver. Genom att specialisera sig mot ett eller flera segment i en bransch kan 
företaget nå konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.  
 
Det finns många olika sätt för företaget att välja vilket segment man skall satsa på, menar 
Brassington och Petit (2000 s, 868). Företaget måste analysera behoven och se hur de 
förändras hela tiden och man måste vara uppmärksam på att de segment företaget har valt 
idag, kanske inte är det segment som passar in i framtiden, menar skribenterna.  
 
Doyle (2000, s 153) anser att denna strategi är mest lämpad vid introduktions- och 
tillväxtstadiet på en marknad. Fokuseringsstrategin har flera fördelar, hävdar författaren; som 
nykomling på en marknad har företag ofta begränsade resurser att satsa på expansion och 
reklam. Marknadsledande företag utgör ofta ett så stort hot att det kan bli omöjligt för 
konkurrenter att slå sig in på marknaden. Vidare menar författaren att utmanarföretaget 
kanske bara har en begränsad nischkompetens och att detta förhållande gör det omöjligt att nå 
hela marknaden.  
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Porter (1980, s 38) menar att strategin går ut på att betjäna en speciell målgrupp bättre än 
konkurrenterna som har ett bredare mål och inte till fullo möter behoven i branschen. Då kan 
företaget välja kostnadsöverlägsenhet eller differentiering, eller genom båda strategierna 
enligt Porter. Nedan visas en schematisk beskrivning över de olika generiska strategierna: 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 2.1 Generiska strategier (Porter 1980, s 38) 
 
 

2.1.2 Marknadsledarens försvarsstrategier 

 

 
Enligt Kotler, Fahey och Jatusripitak (1985, s 156) finns det sex olika strategier för 
marknadsledaren att försvara sin marknadsandel: position defense, mobile defense, preemtive 
defense, counteroffensive defense, flank-position defense, and strategic withdrawl. Treacy 
och Wiersma (1995, s 179) anser att marknadsledarens positionen kan behållas genom att 
regelbundet arbeta mer att förbättra värdeerbjudanden. Vidare påpekar författarna att företaget 
kan behålla sitt produktledarskap endast om de satsar målmedvetet på banbrytande 
innovationer. Gårdagens självklara sanningar blir morgondagens lögner, och inte ovanligt att 
företagen drabbas av kompetensluckor som hindrar dem att uppfatta möjligheter i nya 
teknologier och koncept, enligt författaren.  Nedan beskrivs de sex olika försvarsstrategierna 
för marknadsledare mer ingående: 
 
Position defense 
Position defense innebär att företaget enligt Doyle (2002, s 147) försöker bygga en mur runt 
sina produkter och sin teknologi för att försvara dessa mot konkurrenter. Företaget ser sin 
produkt som oövervinnlig och räknar med fortsatt konsumtion av företagets produkter. 
Företaget åtsidosätter andra strategier för att öka sina marknadsandelar. Författaren har en 
liknelse om Magiontlinjen som fransmännen byggde före andra världskriget för att skydda sig 
mot tyskarna. Men när kriget kom så gick tyskarna runt muren istället för att gå mot den.  
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Ett företag som använder sig av position defense är en sittande måltavla för konkurrenterna, 
hävdar författaren. Kotler, Fahey och Jatusripitak (1985, s 157) anser den som använder sig av 
position defens strategin kommer att misslyckas och det slutar med att man försvarar en 
minskande produktmarknad. Vidare hävdar författarna att position defense är bra under en 
kortare period men strategier runt produkter och produktutveckling måste hela tiden fortgå för 
att inte hamna på efterkälken gentemot konkurrenterna. 
 
Mobile defense 
Doyle (2002, s 148) menar att mobile defense innebär att marknadsledaren försöker bredda 
och diversifiera sin marknad för att öka det strategiska försvaret av produkterna. När 
marknadsledaren går in på nya marknader och vinner marknadsandelar så innebär det att de 
ny områden de har intagit kan utvecklas till strategiskt försvar eller attack påpekar Kotler, 
Fahey och Jatusripitak (1985, s 158). Författarna menar att företagen måste skifta fokus från 
nuvarande produkter till att möta det underliggande generiska behovet. Till exempel en 
företag som tillverkar motorcyklar, och som ser sig själva som ett företag som producerar 
motorcyklar, där finns det fler möjligheter att ge sig in på produkter som löser transporterings 
behoven såsom bilar och små lastbilar, hävdar författarna.  
 
Preemptive defense  
Enligt Doyle (2002, s 147) är det bästa försvaret att anfalla konkurrenterna. Det är bättre att 
attackera blivande hot på marknaden innan de har hunnit etablera sig, hävdar författaren. 
Marknadsledarna vill ibland undvika denna strategi för att den medför enorma kostnader och 
då kan man sända ut signaler till exempel om en kraftig prissänkning för att skrämma 
konkurrenter att beträda marknaden. Som exempel använder Doyle (2002, s 147), det svenska 
industriföretaget SKF. När SKF utsattes av attacker från japanska företag så sänkte de priset 
på sina produkter med 40 %. Genom denna strategi lyckades SKF behålla sina marknads-
andelar, men det kostade mycket pengar.   
 
Counter-offensive defense 
Enligt Kotler, Fahey och Jatusripitak (1985, s 166) kan en angripen marknadsledare svara på 
en attack genom att anfalla motståndarens svaga punkt. Även Doyle (2002, s 148) förespråkar 
denna försvarsstrategi och hävdar att företaget skall attackera angriparen där det ställer till 
med mest problem för angriparen. 
 
Flank-position defense  
Denna strategi kan användas för att stödja position defense. När man vill skydda företaget mot  
attacker som är riktad mot dess svagare produkter enligt Doyle (2002, s 147). Författaen 
menar att om marknadsledaren är under attack av nya konkurrenter så kan de släppa ut en ny, 
billigare produkt, ett så kallad fighter brand. Detta förhindrar nykomlingarna att göra framsteg 
på marknaden. Marknadsledaren använder enligt Doyle denna strategi i förhoppning om att 
deras produkt ska lämnas ifred.  
 
Strategic withdrawl 
Författarna Kotler, Fahey och Jatusripitak (1985, s 166) hävdar att en marknadsledare måste 
identifiera sina styrkor respektive svagheter och måste fokusera på kärnverksamheten samt 
avveckla sina svagheter. Företaget behöver inte försvara hela produktlinjen utan bör ge 
terräng till konkurrenterna där försvaret är för svagt. Dessa strategier beskrivs schematiskt 
nedan (se figur 2.2). 
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Bild 2.2 Försvarsstrategier (Kotler, Fahey och Jatusripitak 1985, s 166) 
 
 
Treacy och Wiersma (1995, s 190) menar att de största frestelserna marknadsledarna kan 
utsättas för är att bli giriga och mjölka sina framgångsrika produkter istället för att utvecklas. 
Operativt överlägsna företag kan bli frestade att sätta för höga priser, produktledare att 
uppfinna för lite och kundnära företag att erbjuda för lite service (ibid). 
 

2.2 Varumärkesstrategier 
 
Ett varumärke är enligt American Market Associations (2001) definition ett namn, en symbol, 
ett märke, en design eller en kombination av dessa. Varumärket ska vara det som 
differentierar företagets produkter och tjänster från konkurrenternas (ibid). Enligt Keller 
(1998, s 54) medför ett välkänt varumärke att företages produkter blir mindre sårbara i 
kristider och i tider av aggressiv konkurrens. Melin och Urde (1991, s 38) använder sig av 
fyra grundläggande varumärksstrategier för att beskriva hur ett företag använder och 
organiserar sitt varumärke. Dessa strategier är modermärke, modermärke med gradering, 
moder och dottermärke samt individuellt varumärke. Författarna menar att denna indelning 
visar på stora inbördes skillnader men att ingen strategi kan sägas vara bättre än den andra, 
eftersom varje strategi måste bedömas utifrån företagets situation. Nedan beskrivs dessa 
strategier mer ingående. 
 
Modermärke 
Enligt Melin och Urde (1991, s 39) innebär modermärkesstrategi att företagsnamnet används 
som varumärke för samtliga produkter i hela sortimentet (exempelvis Philips, Heinz med 
flera). I litteraturen finns det många författare som skriver om modermärkesstrategier. Selame 
& Selame (1998, s 87) benämner modermärkesstrategi som ”monolithic corporate brand”, 
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vilket kan översättas med övergripande varumärke eller modermärke. Företagsidentiteten och 
märket existerar tillsammans i ett ömsesidigt beroendeförhållande.  
 
Melin och Urde (1991, s 39) menar att den goodwill som modermärket har gynnar de andra 
produkterna och användandet av namnet i reklamkampanjer gynnar alla andra produkter som 
bär modermärket.  Det omvända gäller också, att om ett varumärke får oönskad negativ 
publicitet kan det dra med de andra varumärkena under familjenamnet (Jobber, 1998, s 221). 
 
Modermärke med gradering 
Melin och Urde(1991, s 40) menar att strategi för ett modermärke med gradering används när 
ett företag med modermärke vill särskilja produkterna inom sitt sortiment genom att använda 
någon form av gradering. Strategin förutsätter att produkterna är av samma typ, till exempel 
bilar. Författarna anser att strategin är tillämplig då positioneringen bygger på en huvudsaklig 
differentieringsfördel, men företagets produkter har olika målgrupper. Kommunikationen kan 
anpassas och riktas till företagets olika målgrupper. Vidare menar författarna att strategin 
medger en stor flexibilitet i företagets produktutformning.  
 
Moder- och dottermärke 
När ett företag vänder sig till en målgrupp med produkter som har skilda fördelar används ofta 
ett modermärke tillsammans med olika dottermärken. Melin och Urde (1991, s 41) menar att 
uttalbara namn är gynnsammare än gradering i kommunikationshänseende, eftersom det 
lättare kan ges en meningsfull innebörd. Denna strategi medför att de associationer som 
modermärket medför överförs till kombinationen av moder- och dottermärke samtidigt som 
denna kombination genom dottermärket får en egen identitet. Även Jobber (1998, s 222) 
hävdar att syftet med ett moder- och dottermärke är att företaget vill ta tillvara på rykte hos 
modermärket medan dottermärket möjliggör att produkterna kan urskilja sig från de andra. 
 
Individuella märken 
Den fjärde och sista av Melin och Urdes grundläggande varumärkesstrategier är Individuella 
varumärken. Enligt författarna är detta den mest renodlade och flexibla märkesstrategin där 
varje produkt har ett eget varumärke. Ett tydligt exempel är företaget Procter & Gamble som 
en mängd olika produkter som alla går under olika varumärken såsom Ariel, Pampers, Head 
& Shoulders med flera. Selame och Selame (1998, s 98) kallar denna strategi för ”the branded 
approach”  och de anser att denna strategi är raka motsatsen till  ”monolithic corporate 
brand”. 
 
Enligt Melin och Urde (1991, s  41) kan ett individuellt varumärke kan vara nödvändigt när 
företaget tror att varje märke kräver sin separata identitet. Strategin används i synnerhet då 
företagets produkter har olika differentieringsfördelar och riktar sig till olika målgrupper. 
Företagsnamnet kommuniceras inte till kunderna utan används endast vid övriga externa 
kontakter. Författarna påtalar att denna strategi är resurskrävande, eftersom varje varumärke 
måste marknadsföras individuellt. En fördel med denna strategi är att avsaknaden av 
modermärke gör det fullt möjligt för ett företag att ha flera konkurrerande märkesprodukter 
inom ett och samma produktområde.  
 
Kapferer har i likhet med Melin och Urde också klassificerat olika varumärkesstrategier. 
Kapferer (2001, s 3 ff) hävdar att det finns två olika synsätt när det gäller att bygga 
varumärken: det västerländska och det österländska synsättet. Det västerländska synsättet 
bygger på att ett individuellt produktnamn inte ska kopplas samman med företagsnamnet. Det 
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österländska synsättet bygger på att företagsnamnet stärks genom att varumärket  grupperar 
och länkar samman produkterna istället för att skiljer dem åt.  
 
När det gäller moder- och dottervarumärken är det enligt Kapfer (2001, s 89) 
modervarumärket som är det viktigaste på lång sikt. Kapferer påpekar att syftet med moder- 
och dottervarumärken är att göra modermärket attraktivare genom att länka det samman med 
nuvarande trender, moderna behov och expanderande marknader. Nedan visas en schematisk 
beskrivning av Melin och Urdes fyra märkesstrategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3 Indelning i fyra grundläggande märkesstrategier. 
(efter Melin & Urde 1991, s 38) 

 
 
 
De fyra olika varumärkesstategierna bör ses som generella eftersom en varumärkesstrategi är 
dynamisk och gränserna mellan de olika kategoriern är gränsöverskridande. 
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3 Metod
I detta kapitel förklaras vilka metoder vi har använt för att ge svar på de forskningsfrågor vi 
har utformat. Avslutningsvis diskuterar vi även de  metodproblem som vi haft anledning att 
förhålla oss till.  
 

3.1 Litteratursökning 
 
Trots att författarna har en övergripande inblick inom såväl den valda branschen som det 
valda företaget krävdes det en litteraturstudie för att få en fördjupning inom teoriområdet. I 
denna studie ingick det såväl vetenskapliga artiklar som böcker inom området. Litteraturen 
baseras till stor del av böcker och artiklar som finns tillgängliga genom Luleå tekniska 
universitet bibliotek. De vetenskapliga artiklarna letades fram via artikelsök, Emerald. 
EBSCHOhost. Relevant litteratur i form av böcker hittades via sökning i databaserna Libris 
och Lucia.  
 

3.2 Forskningsstrategi 
 
Vi bestämde att vår forskning skulle baseras på en fallstudie, då vi ansåg att det skulle ge oss 
en djupare insikt i företaget än exempelvis en surveyundersökning. Genom valet av att göra 
en fallstudien så kunde vi undersöka företaget på djupet och samla värdefull information till 
vår forskning. Enligt Denscombe (2000, s 43) inriktar sig en fallstudie på en undersöknings-
enhet i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 
processer som uppträder i denna speciella undersökningsenheten 
 

3.3 Val av fallstudieobjekt  
 
Det företag som vi har valt att studera är Sveriges ledande telekomföretag, Telia Anledningen 
till att författarna valt ett företag inom telekombranschen beror till stor del på att vi funnit 
telekombranschen intressant då det rör sig om en bransch som karaktäriseras av hård 
konkurrens i en flexibel marknad. Det har skett stora förändringar i branschen de senast åren 
eftersom telefonmarknaden har blivit avreglerad och det har lett till att en mängd nya företag 
har kommit in på marknaden. Därför kan marknadsföringen antas spela en avgörande roll för 
Telias framtid. Valet av företag kändes naturligt, eftersom vi har god kännedom om såväl 
företaget som branschen som företaget verkar inom och inte minst möjligheten att intervjua 
nyckelpersoner inom företaget.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika angreppssätt som forskningen skiljer mellan, dessa är kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Dessa tillvägagångssätt kan uppfattas som motpoler till varandra men 
sanningen är dessa inte är ömsesidigt uteslutande. Kvalitativ forskning brukar uppfatta ord 
som den centrala analysenheten, medan den kvantitativa forskningen har en inriktning på 
siffror. (Denscombe, 2000, s 204) Med utgångspunkt från detta resonemang har vi valt att 
rikta in vår studie på kvalitativ forskning. 
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Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna få utförliga svar på våra frågor. 
Före intervjuernas genomförande utformade vi en intervjuguide med frågor. Intervjuguiden 
utformades med semistrukturerade frågor. Vi fann detta vara bra då vi kunde ställa 
grundfrågor men även få svar på sådant vi möjligen inte funderat på. Enligt Denscombe 
(2000) är fördelen med personliga intervjuer att det går att ställa komplicerade frågor och att 
man kan ställa följdfrågor.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna samlade vi också information om situationen inom den 
svenska telekommunikationsmarknaden i allmänhet och om marknadsledaren i synnerhet för 
att få en fördjupad insikt i såväl det studerade företaget samt hur konkurrenssituationen på 
telekommunikationsmarknaden ser ut. Intervjuerna varade i cirka en timme och ägde rum i en 
miljö där det inte fanns några påtagligt störande moment eller omgivningsfaktorer som kunde 
inverka. Intervjuerna spelades in på band och för att säkerställa att ingen information gick 
förlorad på grund av eventuella tekniska problem fördes även anteckningar. 
 
När vi hade bestämt oss för vilket företag vi ville undersöka, valde vi ut två respondenter med 
ledande befattning inom företaget. Eftersom det är viktigt att undersökningspersonerna har 
god kunskap inom det område som vi har inriktat studien på gjorde vi ett subjektivt urval. 
Urvalet av respondenter skedde med beaktande av deras position i företaget. Dessa valdes för 
att få så korrekt information som möjligt. (Denscombe, 2000, s 23) De två respondenterna är 
varumärkeschefen för Telia samt den person som ansvarar  för företagets lojaliseringsprogram 
Telia Fördel.  

3.5 Analysmetod  
 
Vi valde att jämföra den informationen som vi insamlat från de olika intervjupersonerna mot 
teorin, för att se hur väl företaget följer litteraturen när de använder sig av olika 
försvarsstrategier och varumärkesstrategier. 
 

3.6 Metodproblem  
 
Som forskare ställs man inför två typer av metodproblem: validitet och reliabilitet. Vi har 
nedan beskrivit vad som avses med dessa metodproblem samt vad vi har gjort för att hantera 
dem.  
 
Validitet kan enligt Denscombe ( 2000, s 283) definieras som mätinstrumentets förmåga att 
mäta det som verkligen avses att mäta.  
 
Vi har försökt att stärka validiteten genom att försäkra oss om att företaget vi studerade var ett 
marknadsledande företag samt att respondenterna var kunniga och ansvariga inom området. 
Vi har även studerat för forskningsfrågorna relevant teori vilket torde ha inverkat positivt på 
vår studies validitet, eftersom vår intervjuguide främst baserades på denna teori. En annan 
faktor som vi anser ha påverkat validiteten positivt är att båda författarna är verksamma i den 
aktuella branschen och därmed hade kunskap om hur frågorna i intervjuguiden skulle 
utformas för att minimera risken för missuppfattningar. Slutligen anser vi även att validiteten 
bör ha påverkats positivt då båda respondenterna har ställt upp och svarat på kompletterande 
frågor i efterhand när så har behövts.  
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Denscombe (2000, s 250) säger att reliabilitet innebär att ett mätinstrument ger stabil och 
tillförlitlig information. Han hävdar att hög reliabilitet också innebär att datainsamlingen skall 
gå att upprepa med samma resultat.  
 
För att höja reliabiliteten har varje intervju bokats i förväg så att respondenterna har kunnat 
välja en tid som passat dem, vilket torde medföra att respondenterna inte behövde känna sig 
stressade på grund av tidsbrist utan kunde ta sig tid att besvara frågorna. Båda intervjuerna 
genomfördes i en lugn miljö där inga yttre faktorer störde intervjuerna. En annan faktor som 
kan ha medfört att reliabiliteten höjdes är att intervjun spelades in samt att anteckningar 
fördes under intervjuns gång för att försäkra oss om att vi hade svaren,  ifall våra inspelning 
skulle misslyckades.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den information som har samlats in genom personliga intervjuer 
med Karin Moberg, Varumärkseansvarig samt Camilla Cramner ansvarig för TeliaFördel. 
Kapitlet inleds med en kort presentation av företaget och dess historik och fortsätter sedan 
med informationen som har erhållits från företaget.  
 
4.1 Företagshistorik 
 
På den svenska telekommunikationsmarknaden är Telia marknadsledare inom såväl 
mobilkommunikation som fast telefoni, Internet och bredband2. Telia beräknar att de har en 
marknadsandel på mobilkommunikation på cirka 52% och inom fast telefon beräknas den 
ligga på ca 70% i slutet av år 2003. (ibid) 
 
En viktig milstolpe i företagets historia var enligt Post och Telestyrelsen3 den 1 juli 1993 när 
det statliga Televerket ombildades till ett statligt bolag som fick namnet Telia AB. En annan 
viktig händelse i företagets historia var när företaget skulle delprivatiseras. Detta skedde i juni 
2000 i samband med att Telia börsintroducerades på Stockholms fondbörs och staten sålde ut 
delar av sitt i innehav (ibid). Turerna och ryktena om eventuell sammanslagningar och 
uppköp har därefter varit många, men i mars 2002 meddelade styrelserna i Telia och det 
finska telekommunikationsföretaget Sonera, att man beslutat att bolagen skulle gå samman. 
Samgåendet genomfördes i form av ett erbjudande från Telia till aktieägarna i Sonera att byta 
aktier i Sonera mot aktier i Telia. I december fullföljde Telia erbjudandet och Telia AB bytte 
namn till TeliaSonera AB. Genom samgåendet skapades det ledande enligt TeliaSonera4 det  
telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. 
 
Ända sedan det statliga bolaget Telia AB bildats har Post och Telestyrelsen genomfört en rad 
reformer som har främjat konkurrensen inom telekommunikation, vilket har lett till att Telias 
nästintill monopolliknande ställning successivt har luckrats upp. (ibid) 
 
Telia driver sedan 1999 programmet ”Telia Fördel” där storkonsumenter och kunder som har 
många av sina tjänster hos Telia belönas. För varje krona som kunden betalar för att ringa 
(fast och mobilt), surfa, mejla, SMS:a eller faxa får de en poäng som kan bytas ut mot 
produkter, värdecheckar eller skänkas till välgörande ändamål. Till programmet har cirka en 
miljon kunder anslutit sig  (ibid). 
 
4.2 Marknadsledare 
 
Enligt Karin Moberg (intervju 2004) har telekommunikationsmarknaden under 90-talet endast 
haft ett fåtal stora aktörer, vilket även är kännetecken på en marknad med oligopol. Moberg 
menar att den forna marknaden som var ganska lik en oligopolistisk marknad har förändrats 
och att ett trendbrottet har skett de senaste åren. Moberg menar att det som hänt är att en rad 
nya aktörer har kommit in på marknaden, vilket har lett till att priserna pressas.  
 

                                                 
2 http://vp034.alertir.com/teliasonera_annualreport_2003sv/ 
3 www.pts.se/ Sidor/sida.asp?SectionId=2082 
4 www.teliasonera.se/ts/teliasonera/sidtypTS_12.do?tabId=1&channelPage=%2FsidtypTS_12.do&channelId=-
1073820236 
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Det största hotet mot Telia som marknadsledare idag är prispressen anser Moberg. Hon drar 
paralleller med flygbranschen, där det är möjligt att flyga till med Ryanair till London för 200 
kr. Vidare pekar hon på vikten av att anpassa kostymen efter kostnaderna och inte hamna i 
SAS situation. Hon hävdar att Telia inte fullt ut kan tävla i pris mot lågprisföretagen. Hon 
menar att Telia måste fokusera på styrkorna inom företaget och använda dessa. Dessa är 
summan av alla nät Telia har, dess täckning och all den kompetens som företaget har. Telia 
har en helhet som många företag inom kommunikationsbranschen saknar idag, hävdar hon.  
 
Telia anser att den ökande konkurrensen inom telekommunikationsbranschen gör att företaget 
måste bli ännu tydligare med sitt budskap. Varumärkesansvarig Karin Moberg hävdar att det 
kommer att krävas mera av Telia som helhet. Hon menar att man måste få ihop kedjan av 
olika erbjudanden och tjänster som Telia har. All personal inom Telia måste fokusera på 
kundbemötandet och den känsla företaget förmedlar. Hon menar vidare att företaget måste få 
kunderna att gilla Telia och göra enkla och användbara tjänster för kunderna. Hon fortsätter 
med att betona vikten av att ha ett bra sortiment, relevant pris och att kunderna får hjälp med 
sina problem. 
 
Ett viktigt instrument för Telia att behålla sin ledande ställning på marknaden är genom Telia 
Fördel. Telia Fördel är ett lojaliseringsprogam och syftet är att behålla och utveckla Telias 
viktigaste privatkunder menar Camilla Cramner, ansvarig för Telia Fördel. Genom Telia 
Fördel skapas lojalitet hos kunderna och därmed kan företaget koncentrera sig på nya kunder i 
stället för att vinna tillbaka förlorade kunder. Lyckas företaget behålla kunderna minskar 
andelen avhopp och Telia ökar sin försäljning, påpekar Camilla Cramner. Genom detta 
program  kan Telia behålla lojala kunder men även bygga starkare relationer med befintliga 
kunder hävdar Cramner. En annan viktig del i TeliaFördel är att informera om nya produkter 
och tjänster. Cramner menar att Telia Fördel kan fungera som ett verktyg för att informera 
kunderna. 
 
4.3 Varumärke 
 
Karin Moberg anser att varumärket Telia är summan av alla kundmöten och det som kunden 
tar med sig av företaget. Varumärket skall beröra människor menar Karin Moberg. Hon anser 
att ett företag som har ett starkt varumärke inte behöver investera lika mycket i 
marknadsföring. Camilla Cramner eftersträvar att varumärket Telia ska förknippas med 
enkelhet. Enligt den utarbetade vision som Telia har är just enkelhet och service nyckelorden. 
Telia har en utarbetad vision kallad vision 2010 förkortat lyder denna "Simplicity makes 
everything possible". 
 
Moberg anser att Telia står idag för trygghet och bra service. Parallellen kan dras till Volvo, 
säker och pålitlig men kanske inte så spännande. Camilla Cramner har en liknande 
uppfattning om Telia som varumärke. Hon ser Telia som ett starkt varumärke som står för 
kvalitet och säkerhet. Cramner anser att Telia även uppfattas som lite distanserat och att man 
inte lyssnar tillräckligt på sina kunder.  
 
Karin Moberg hävdar att varumärket ska utgöra grunden för all kommunikation mellan Telia 
och kunderna. Det betyder att kunderna känner igen Telia oberoende vilket segment eller 
vilken tjänst det handlar om. När detta fungerar kommer försäljningen att öka och Telia kan 
behålla sin marknadsledande position. Moberg menar att ett känt varumärke innebär att 
företaget inte behöver satsa lika stora resurser på marknadsföring. Företaget behöver helt 
enkelt inte börja från noll i sin kommunikation med potentiella och nuvarande kunder. Karin 
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Moberg menar att företaget ska använda sig av varumärket Telia konsekvent i sin 
marknadsföring och eftersträva att använda deskriptiva namn på sina produkter och tjänster. 
 
 
Karin Moberg belyser att det är viktigt att fortlöpande utbilda och inspirera personalen till att 
stimulera kunderna att använda Telias tjänster och produkter, tjänsterna ska även underlätta 
kundernas vardag. Moberg berättar vidare att det är viktigt att inte bara stärka kundernas bild 
av varumärket Telia utan även den interna bild som Telias medarbetar upplever. 
Medarbetarnas bild av företaget sänder signaler till kunderna och den senaste tiden har vi 
arbetat målmedvetet mot att medarbetarna ska känna sig stolta över att jobba på företaget.  
 
Hon fortsätter med att företaget måste bli bättre på att förklara hur nya tjänster fungerar och 
visa konsumenterna hur det kan underlätta deras vardag.  Vid varje möte med kund finns 
möjligheten att skapa och fördjupa relationen menar Moberg. 
 
Karin Moberg påpekar vikten av de emotionella värdena att förmedla den rätta känslan till 
kunderna. Det är oerhört viktigt menar hon att hela kedjan i företaget fungerar och att alla drar 
åt samma håll med kundmötet i fokus. Kundmötet och upplevelsen kunderna får i kundtjänst, 
butikerna, webb, och service måste skapa den känsla som företaget vill förmedla. Kunderna 
ska få känslan av enkelhet och bra service och då måste vi jobba på kundmötet och fokusera 
på den mänskliga relationen. Cramner anser också att det är viktigt att kunderna uppfattar 
Telia som ett serviceinriktat företag med tjänster som är användarvänliga, vidare betonar 
Cramner att Telias ska fokusera på att skapa mervärde för sina kunder snarare än att 
konkurrera med pris, i och med det skapas emotionell lojalitet påpekar Cramner. 
 
Genom Telia Fördel stärker Telia sitt varumärke hävdar Camilla Cramner. Camilla Cramner 
menar att ett Telia Fördel kan ses som ett dottermärke och genom att använda sig att det så 
anser hon att det gynnar varumärket Telia, kunderna upplever att det är en ”Fördel” att vara 
kund hos Telia och därmed minskar enligt Cramner andelen avhopp. Hon menar vidare när 
man stärker ett varumärke så jobbar man med många olika bitar. Telia Fördel är ett program 
som innebär att varumärket Telia stärks. Telia Fördel har speciella vip-kvällar där företaget 
inbjuder kunder, vilket leder till en möjlighet att bjuda kunderna på någonting extra samt få en 
möjlighet att få en närmare kontakt med sina kunder.  
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5. Analys  
I analysen kommer våra empiriska observationer att sättas in i ett teoretiskt sammanhang för 
att därigenom belysa eventuella skillnader och likheter mellan empiri och teori. Analysen sker 
successivt genom jämförelse mellan teori och empiri.  
 
5.1 Marknadsledare 
Enligt Johnson och Scholes (2002, s 316) finns det tre olika generiska strategier för att 
överträffa konkurrenterna; kostnadsledarskap, differentiering, och fokus. När man utvärderar 
dessa teorier ser man klara likheter med differentieringsstrategin, den går ut på att det finns 
något som särskiljer produkten från konkurrenternas till exempel teknik, image eller service 
och därmed kan företaget hålla ett något högre pris än konkurrenterna. 
 
När man utvärderar teorin med det tillvägagångssätt som Telia har valt kan man se en klar 
likhet med Preemtive defense. Det innebär enligt Doyle (2002, s 147) att bästa försvar är 
anfall. Det är en kostsam strategi som till exempel kan innebära en massiv ökning av 
marknadsföringskostnaderna. Telias agerande stämmer väl med denna teori då man har ökat 
sina marknadsföringskostnader rejält mot föregående år. Brassington och Pettit (2000, s 877) 
anser att det här är en mer aggressiv försvarsstrategi som bland annat innebär aggressiv 
marknadsföring som signalerar till konkurrenterna att varje anfall kommer att bli besvarat. 
 
Enligt  Kotler, Fahey och Jatusripitak (1985, s 166) kan en angripen marknadsledare angripa 
en konkurrents svaga punkt. Det är bäst att slå till där det gör mest skada för konkurrenterna 
anser författarna och denna strategi kallas Counter-offensive defense. Telia har valt att 
profilera sig som den operatör som har bästa täckningen och att summan av alla deras nät 
erbjuder en helhet som ingen annan operatör i dagsläget kan erbjuda. 
 
Mobile defense innebär att marknadsledare breddar produkterna och tjänsterna och når nya 
områden som i framtiden kan utvecklas till produkter för motattacker. Det stämmer väl ihop 
med Telias strategi att utveckla och servera enkla och begripliga produkter som gör vardagen 
lättare för kunderna. Telia har genom sin bredd av tjänster och produkter möjligheten att sköta 
kundernas hela behov av telekommunikation; där ligger Telia före många konkurrenter. 
Företagets syfte är inte att slåss med det lägsta priset utan att hålla en hög service nivå och 
möta dagens och framtidens kunder inom kommunikationssektorn. 
 
5.2 Varumärke 
 
Enligt American Market Association (2001) är ett varumärke: ett namn, symbol, ett märke, en 
design eller en kombination av dessa. American Marketing Association säger att varumärket 
differentierar företagets produkter och tjänster från konkurrenternas. Denna beskrivning på 
vad ett varumärke passar in på hur Telia uppfattar sitt varumärke. Telias varumärket ska 
utgöra grunden för all kommunikation mellan företaget och kunderna. Detta leder till att 
kunderna får en viss känsla för Telia på och en annan känsla för konkurrerande operatörer. 
 
Enligt Keller (1998, s 54) medför ett varumärke som är välkänt hos konsumenterna att 
företagets produkterna blir mindre sårbara i kristider och i tider av aggressiv konkurrens. För 
Telia innebär ett känt varumärke att företaget inte behöver börja från noll i sin 
kommunikation med kunderna. Detta uppfattar företaget som positivt eftersom de därmed inte 
behöver satsa lika mycket på marknadsföring som ett nyetablerat varumärke. 
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Det finns enligt Kapferer (2001, s 3 ff) två olika synsätt när det gäller att bygga varumärken, 
det västerländska samt österländska synsättet. Det österländska synsättet bygger på att 
varumärket grupperar in och länkar samman produkterna istället för att skilja på dem; tidigare 
har Yamaha nämnts som exempel. I det österländska synsättet kommer företagets rykte före 
rykten om produkten. Dessa två synsätt har enligt Kapferer börjat hämta inspiration från 
varandra vilket leder till att västerländska varumärken alltmer tar efter att bygga starka 
företagsnamn och vice versa. När det gäller Telia som varumärke så finns det påtagliga 
likheter med det österländska synsättet hur man bygger starka varumärken. Telias varumärke 
ska utgöra grunden för all kommunikation mellan Telia och kunderna. Det betyder att 
kunderna ska känna igen Telia oberoende av vilket segment eller vilken tjänst det handlar om. 
Det synsätt som Telia har innebär att företagsnamnet Telia användas konsekvent i 
kommunikationen med kunderna medan företagets varumärkesnamn på produkter och tjänster 
ska vara deskriptiva.  
 
Ett företag kan enligt Melin och Urde (1991, s 38) använda sig av olika strategier när de 
organiserar sitt varumärke. Dessa strategier är modermärke, modermärke med gradering, 
moder- och dottermärke samt individuellt varumärke. När ett företag vänder sig till en 
målgrupp med produkter som har skilda fördelar används ofta ett modermärke tillsammans 
med olika dottermärken. Uttalbara namn är gynnsammare än gradering i 
kommunikationshänseende, eftersom det lättare kan ges en meningsfull innebörd. Strategi 
medför att de associationer som modermärket medför överförs till kombinationen av moder- 
och dottermärke samtidigt som denna kombination genom dottermärket får en egen identitet. 
Den varumärkesstrategi som Telia använder passar påtagligt ihop med strategin med moder- 
och dottermärken. Telia använder sig av en relativt konsekvent strategi där man 
kommunicerar ut sitt företagsnamn, vilket i detta fall är detsamma som modermärket, 
samtidigt som namnet på produkterna och tjänsterna ska vara deskriptiva och ha en egen 
identitet. Ett exempel på hur företaget använder sig av denna strategi är med namnet på 
lojaliseringsprogrammet, Telia Fördel. Syftet med detta namn är att kombinationen av dotter- 
och modermärket ska gynna modermärket som helhet i och med att kunderna upplever det 
som en Fördel att vara kund hos Telia.                                  .
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser som vi har kommit fram till från vår 
studie. Utifrån detta kommer vi även att besvara våra forskningsfrågor från kapitel 1. Vi 
kommer även att ge förslag till företaget samt förslag till fortsatt forskning  
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svenska marknadsledande företag 
använder sitt varumärke för att stärka och bibehålla sin position på marknaden. Vi har gjort en 
fallstudie över Telia, ett svensk marknadsledande telekommunikationsföretag. Vi har kommit 
fram till att detta företag följer teorin kring de olika försvarsstrategier som marknadsledande 
företag kan använda sig av i vissa fall, medan de i andra fall skiljer sig från dessa. Vi har även 
sett ett klart samband med Telias varumärkesstrategi och i synnerhet en av de 
varumärkesstrategi som finns i teorierna. 
 

6.1 Diskussion kring det empiriska materialet 
 
Vi har sett att Telia försöker försvara sin marknadsledande position med hjälp av 
försvarsstrategier som stämmer tämligen väl överens med teorin. Företaget skiljer sig dock 
från teorin eftersom Telia inte använder sig av en klart utpräglad teori i sitt försvar utan 
företaget har valt att använda sig av en kombination av olika försvarsstrategier och generiska 
strategier. Detta kan vara positivt för företaget eftersom det gör försvaret mer flexibelt och 
företaget kan anpassa sitt försvar efter hur konkurrenterna agerar på marknaden. Telia har 
såväl företagskunder som privatkunder och möter hård konkurrens inom samtliga segment i 
telekommunikationssektorn. Vi anser att den kombination av strategier som företaget valt 
kompletterar varandra.  
 
Telias styrka ligger i att man kan erbjuda kunderna en helhetslösning som ingen annan 
konkurrent på marknaden i dagsläget kan erbjuda. Ett problem för Telia är dock att såväl den 
monopolistiska marknaden såsom oligopol marknaden är förbi. Kvar står företaget och 
försöker möta en marknad där antalet aktörer ökar och företagets marknadsandelar minskar. 
Telias främsta konkurrensverktyg är inte priset utan man försöker erbjuda kunden bra service 
och enkelhet som gör vardagen lättare för kunderna. Att företaget har svårt att konkurrera med 
priset beror dels på att de blir angripna av många nischföretag som riktar in sig på olika 
segment men även på att man har konkurrenter som i vissa fall konkurrerar med att erbjuda 
innovativa tekniska lösningar.  
 
Ett medel som företaget använder för att möta den allt starkare konkurrensen är sitt 
varumärke. Telias arbete med sitt varumärke stämmer överens med de teorier som finns 
gällande varumärkesstrategier. Företaget har valt en klar riktning i sitt arbete med 
företagsnamnet som varumärke i sin marknadsföring. Telias varumärke ska utgöra grunden 
för all kommunikation mellan Telia och kunderna. Även när det gäller företagets produkter 
och de produktnamn som de går under finns en tydlig strategi kring dessa. En väl fungerande 
varumärkesstrategi ger ett stark varumärke och målet för Telia är att kunderna ska uppfatta 
dem som ett serviceinriktat företag som är pålitligt och kundvänligt. Kunderna ska känna sig 
trygga med sitt val av Telia och de ska känna igen varumärket oavsett vilket kundsegment de 
tillhör. En annan viktig del för företaget är att skapa lojala kunder med det menas att andelen 
förlorade kunder minskar. Ett starkt varumärke ökar försäljningen och gör kunderna mindre 
priskänsliga.  
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6.2 Svar på forskningsfrågorna 
 
Vår första forskningsfråga är: Hur försöker marknadsledaren att försvara sin 
marknadsandel?  
 
Vi kan utifrån den information som vi samlat ihop i empirin dra slutsatserna av att 
marknadsledaren har en rad olika strategier att välja emellan. Det studerade företaget har valt 
att använda sig av en kombination av dessa. Marknadsledaren har valt att inte i första hand 
använda sig av ett lågt pris som konkurrensmedel utan man strävar efter att hålla hög kvalité 
på sina produkter och tjänster och att kunderna ska uppleva servicen som god. 
 
De slutsatser som vi har dragit är att marknadsledaren befinner sig i en hotad situation, där 
marknadsandelarna minskar för varje år. Marknadsledarens arbete aktivt med att försvara sig 
från alla håll med bland annat ökad marknadsföring och en rad olika punktinsatser. Vi anser 
att dessa handlingar delvis bidrar till att marknadsandelarna minskar i en mindre omfattning 
än om dessa åtgärder inte skulle sättas in. Det stora problemet för marknadsledaren kvarstår 
dock det vill säga hur klarar sig företaget när marginalerna krymper och kommer man klara av 
att ställa om organisationen vid ett längre priskrig? 
 
Den andra forskningsfrågan lyder: Hur försöker ett marknadsledande företag att stärka sitt 
varumärke? 
 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka hur svenska marknadsledande företag använder sitt 
varumärke för att stärka och bibehålla sin position på marknaden. Vi anser att företaget som 
vi undersökt stärker sitt varumärke i enlighet med teorin. Företaget har valt att vara tydliga i 
sin kommunikation med företagsnamnet som varumärke och produkt- och tjänstenamn ska 
vara deskriptiva. Företaget vill att kunderna ska uppfatta deras tjänster som enkla och 
användarvänliga Ett tydligt led i företagets arbete med att stärka sitt varumärke är att de under 
de senaste åren successivt har ökat sin marknadsföring. En annan viktigt del i arbetet med att 
stärka varumärket är deras lojaliseringsprojekt som strävar efter att göra kunderna mer lojala 
och att de ska känna att det finns en stor fördel med att vara kund till företaget.  
 
Vi anser att företaget bör öka sina marknadsföringsinsatser från dagens nivåer och bli mer 
aggressiv. Det är viktigt att företaget syns och hörs mer än sina konkurrenter annars är en 
rimlig slutsats att dra att marknadsandelarna fortsätter att minska. Att företaget effektivt 
arbetar med att göra sina kunder mer lojala och nöjda är helt i enlighet med vår åsikt. Detta 
eftersom det kostar mer att värva en ny kund än vad det gör att behålla en befintlig, men även 
eftersom en nöjd kund är den bästa reklamen ett företag kan få. Vi tycker att strävan efter 
enkelhet och användarvänlighet är en viktig satsning för marknadsledaren, eftersom företaget 
delvis har kvar lite av sin ”Televerks-stämpel”.  
 
Under uppsatsens skrivande har vi även funnit en rad samband mellan det studerade företaget 
och andra europeiska telekomföretag i marknadsledande position. Trenden har varit 
densamma, de har tidigare varit statliga bolag men i takt med att konkurrensen på marknad 
ökat har det privata ägandet ökat i bolagen. Vi har även sett att en rad olika europeiska 
telekommunikations företag använder sig av en kombination av olika strategier istället för 
enbart en. Däremot går det inte att dra allmänna slutsatser att de europeiska 
telekommunikationsföretagen i en marknadsledande position använder sig av en tydlig 
kommunikation med företagsnamnet och att deras varumärke och produktnamn ska är 
deskriptiva, eftersom det finns många marknadsledare som använder sig av andra 
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varumärkesstrategier. Klart står dock att det går att dra en sådan slutsats när det gäller 
marknadsledande telekommunikations företag inom de nordiska länderna. 
 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Våra förslag till företaget är att fortsätta med arbetet med att göra i synnerhet tjänsterna mer 
användarvänliga så att kunderna uppfattar såväl dem som varumärket på ett positivt sätt. 
Lyckas man med denna satsning kommer användandet av tjänsterna öka och leda till att 
kunderna blir mer lojala till företaget och därmed ökar intäkterna. Vi rekommenderar även 
företaget att fortsätta med ökad marknadsföring, men framförallt bör de sträva efter att bli ett 
mer säljorienterat och flexibelt företag som fångar upp kundens behov.  Det bidrag som denna 
uppsats lämnar till teorin är att stora företag med en bred kundgrupp inte tenderar att ha en 
enstaka strategi som de använder sig av, istället föredrar de att använda sig av en mix av 
strategier för att kunna tillmötesgå marknadens olika segment på ett så konkurrenskraftigt sätt 
som möjligt.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har vi kommit fram till en del förslag till framtida forskning. Det vore 
bland annat intressant att pröva om kundernas uppfattning om varumärket stämmer överens 
med företagets uppfattning. Det vore även intressant att studera hur marknadsledande företag 
utomlands, som har befunnit sig i samma situation som Telia, har valt att tackla den ökade 
konkurrens som en avreglering medför. Denna fortsatta forskning skulle medföra att 
paralleller skulle kunna dras till det svenska marknadsledande företaget och eventuellt skulle 
framgångsexempel kunna sållas fram. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervju med Karin Moberg, Varumärkes Chef Telia 
 
Allmänt 
 
Vad arbetar du med? 
 
Varumärke 
 
Vad är ett varumärke för dig? 
Vad står Telias varumärke för? 
Vad tillför företagets varumärker för värde för Telias verksamhet? 
Vad skiljer ett starkt varumärke från ett svagt? 
Hur vill ni att kunderna ska uppfatta företagets varumärke? 
Utvärderar ni kundens uppfattning av Telias varumärke, hur gör ni då? 
Utvärderar ni den interna bilden av Telias varumärke och i så fall hur ofta? 
Vad gör ni för att stärka Telia som varumärke?(internt, externt) 
Hur utnyttjas företagsnamnet i namngivningen av produkter? 
Upplever ni att modermärke stärks i de fall där dottermärket innehåller företagsnamnet? (exv 
TeliaGo) 
 
Strategi 
 
Ge kort beskrivning på hur företaget profilerar sig på marknaden. 
Vad gör ni för att försvara er marknadsandel, vilken strategi använder ni er av? 
Vilka hot kan ni se mot er position som marknadsledare idag? 
Vad gör ni för att minimera dessa? 
Vilka konkurrensfördelar anser ni att Telia har? 
Vilket är företagets viktigaste konkurrensfördel? 
Hur viktigt är priset som konkurrensverktyg? 
Hur agerar Telia mot prispressande företag på marknaden? 
Under det senaste året har Telia ökat sin marknadsföringssatsning, kommer vi under 
kommande år att få se en lika expansiv satsning?  



 
BILAGOR 

 
 
Bilaga 2:  Intervjuguide för intervju med Camilla Kramnér, Ansvarig för Telia Fördel 
 
Allmänt 
 
Vad arbetar du med? 
 
Varumärke 
 
Vad är ett varumärke för dig? 
Vad skiljer ett starkt varumärke från ett svagt? 
Vad står Telia som varumärke för? 
Påverkar TeliaFördel helhetsbilden av Telia som varumärke och i så fall hur? 
Hur vill Ni att kunderna uppfattar  Telia som varumärke? 
På vilket sätt stärker TeliaFördel varumärket Telia? 
Vad är orsaken till att projektet kallas ”TeliaFördel”?  
Stärker namnet modermärket Telia? 
 
Strategi 
 
Vad är syftet med TeliaFördel? 
Hur uppfattar kunderna TeliaFördel? 
Mäter ni kundernas uppfattning om TeliaFördel? 
Vilka kundgrupper riktar sig TeliaFördel till? 
På vilket sätt stärker Telia Fördel Telias position som marknadsledare? 
Finns det någon risk med att konkurrenterna kan ta efter TeliaFördel? 
Planeras någon form av utvidgning av konceptet, exv i andra företag inom koncernen? 
 
 
 


