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Förord 
Att som ekonomistudenter erbjudas insyn i uppbyggnaden av ett genuint nytt varumärke som 
Yoigo är en tämligen unik och mycket inspirerande möjlighet. Det har inspirerat oss att 
genomföra denna studie till vad den är idag. De personer som vi har att tacka för denna 
inblick är Kenneth Karlberg, som tillsammans med Johan Andsjö gett oss värdefull 
information. De har ställt upp genom att avsätta tid för våra frågor och har alltid varit 
behjälpliga med snabba och utförliga svar. Vi vill också tacka vår handledare Magnus 
Hansson som konsekvent i tre månaders tid har engagerat och hjälpt oss att komma fram till 
nya idéer genom att bemöta våra frågor med ”vad anser ni”?  Utan detta hade vi inte varit där 
vi är idag. Tack också till oppositionsgrupperna som vid upprepade tillfällen bidragit med 
välgrundad kritik och goda råd under processens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
This essay in how to create a brand identity is a result of a case study of the 
Spanish mobilephone company Xfera and their new brand “Yoigo”. Our 
object was to identify the critical variables in the process of building a 
brand identity. To achieve this we collected data about the company 
through several interviews with respondents with good insight in the 
company. The critical variables that we obtained by analyzing the 
interviews are presented in an empirical driven model. The result from the 
model was later compared to the existing theories concearning brand 
identity. The conclusion of the study is that brand identity is based upon 
two variables, message and graphic design. These two can be further 
divided into several themes that are critical to the process of creating a 
brand identity.    
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en diskussion kring de vedertagna teoretiska begreppen varumärke 
och varumärkesidentitet. Därefter beskrivs kortfattat valet av studieobjekt och hur detta 
väckte författarnas intresse. Det utmynnar i studiens problemformulering och syfte. 
Vidare beskrivs de avgränsningar som är gjorda och avslutas med en illustration och 
förklaring av studiens disposition.  
 
I dagens samhälle, som präglas av konkurrens, är varumärket ett sätt för företagen att 
urskilja sig från mängden och att locka kunder.1 Därför har det kommit att bli en del av 
vår vardag, där vi genom massmedia översköljs av varumärken som ofta förknippas 
med någon form av visuell symbol.2  

Vad förknippar du ”Tre kronor” med? 
Vi, och säkert många med oss, förknippar automatiskt detta med det svenska landslaget 
i ishockey. I detta sammanhang står då varumärket ”Tre kronor” för en kvalitetsstämpel 
som kanske aldrig har varit starkare på grund av de sportsliga framgångarna under år 
2006. För andra kanske ”Tre kronor” endast är en symbol för landet Sverige. Något vi, 
oavsett bakgrund, har gemensamt är att den visuella symbolen förknippas med 
egenskaper och värderingar, som är representativa för till exempel det svenska 
ishockeylandslaget.  
 
Vad är egentligen ett varumärke? Det är en fråga som inte är helt enkel att besvara på 
grund av begreppets komplexitet. En av dem som försökt är organisationen American 
Marketing Association (AMA) som anser att varumärket bildas i och med att ett namn, 
logotyp eller symbol skapas för att identifiera och särskilja företaget och dess produkter 
eller tjänster. 3  
 
Varumärket är kanske av större vikt för ett tjänsteföretag eftersom det i regel är svårare 
att marknadsföra en tjänst. Det beror på att tjänsten, till skillnad från en fysisk produkt, 
är något abstrakt och därför inte har några egenskaper som kan mätas och utvärderas av 
kunden.4 Det är svårt för företagen att veta utifrån vilka kriterier som kunderna väljer 
ett specifikt varumärke.5 Med vetskap om detta skulle det vara möjligt att dra slutsatsen 
att det är svårt för att etablera ett nytt varumärke. Men det finns tjänsteföretag, som till 
exempel irländska Ryan Air, som lyckats med uppbyggnaden av varumärkesidentiteten.  
 
Ytterligare ett exempel på ett framgångsrikt varumärke från den kommersiella 
företagsvärlden, som skapat en stark varumärkesidentitet, är Nike. De har genom sitt 
varumärke lyckats göra sig själva och de produkter som de erbjuder kända genom den 
karaktäristiska ”swoosh” logotypen tillsammans med företagets slogan ”just do it”. 
Företagen vill inte bara att kunderna skall köpa deras produkter för dess funktionalitet 
utan också för att de kan identifiera sig med varumärket för att det återspeglar deras 
önskade livsstil. Varumärkesidentiteten återspeglar därför de värderingar som företaget 

                                                 
1 Kapferer (2004) p. 98 
2 a. a. p. 9 
3 Jevons (2005) p. 117 f 
4 Keller (1998) p.14 
5 Jevons (2005) p.117 f 
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vill stå för gentemot sina kunder och som förmedlas via de visuella elementen i form av 
dess logotyp och slogan.6  
 
Företagen strävar efter att skapa associationer, likt de som kopplas till Nike, eftersom de 
differentierar och etablerar varumärket på marknaden och hos kunderna. För att kunna 
åstadkomma detta behöver företagen känna till, förstå och tillämpa begreppet 
varumärkesidentitet, som identifierar företaget och anger vad de vill uppnå. Den skall 
genomsyra all kommunikation med marknaden och kan ske via en kombination av 
budskap och bilder, som kunderna kan associera till samt identifiera sig med.7  

1.1. Val av studieobjekt 
Intresset för Xfera väcktes när vi läste tidningsartikeln Telia startar mobilt priskrig i 
Spanien8, som diskuterade företagets möjlighet att lyckas etablera varumärket Yoigo på 
den spanska telekommunikationsmarknaden. Initiativet att läsa artikeln togs efter att en 
av gruppens medlemmar berättat om TeliaSoneras satsning i Spanien. Valet av Xfera 
som studieobjekt är också intressant eftersom TeliaSonera har mött stark kritik från flera 
håll. Både företagets aktieägare och ekonomiska analytiker kritiserar satsningen på 
uppbyggnaden av ett eget 3G-nät samt lanseringen av Yoigo i Spanien. Kritiken grundar 
sig i koncernens ekonomiska åtagande på nio miljarder svenska kronor under en 
femårsperiod. Det faktum att somliga analytiker anser att den spanska marknaden redan 
är konkurrensutsatt och mogen har också legat till grund för kritiken.9  
 
Under ett besök på Yoigos hemsida10 slogs vi av den i vårt tycke ovanligt utformade 
logotypen. Intrycket förstärktes än mer vid en jämförelse med moderbolaget 
TeliaSoneras logotyp, som vi ansåg var traditionell i utformningen. I och med 
upptäckten av den annorlunda logotypen började vi fundera på vad Xfera egentligen 
ville förmedla och hur det förmedlades. Tidigare studier har exempelvis visat att 
variabler som färg och form, har en tydlig innebörd hos de individerna som ingick i 
studierna. Studierna påvisade också att företagen genom att utnyttja detta, lättare skulle 
kunna koppla de önskade egenskaperna till varumärket och dess produkter.11 Under 
litteraturgenomgången identifierade vi en kunskapslucka i de befintliga teorierna kring 
varumärken och varumärkesidentitet, när det gäller att skapa en varumärkesidentitet hos 
genuint nya varumärken. Vid närmare granskning av litteraturen insåg vi att det var 
flera variabler som tillsammans låg till grund för begreppet varumärkesidentitet. Med 
utgångspunkt i litteraturgenomgången kom vi fram till den problemformulering som 
presenteras nedan. 

1.1. Problemformulering 
Vilka variabler är kritiska vid byggandet av en varumärkesidentitet? 

                                                 
6 Schmitt & Simonson (1997) p. 86 
7 Larsen Morrow (2007) p. 23 
8 http://computersweden1.idg.se/2.2683/1.83921 (informationen hämtad 2007-01-28, kl. 12:32) 
9 http://www.nyteknik.se/art/47061 (informationen hämtad 2007-01-29, kl. 14:50) 
10 www.yoigo.com (informationen hämtad 2007-01-20, kl. 09:36) 
11 Klink (2003) p. 145 
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1.2. Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur Xfera skapade varumärket Yoigo och hur de byggde 
upp dess varumärkesidentitet. Vidare analyseras den insamlade empirin för att generera 
en empiriskt driven modell. Utifrån vår modell identifieras både eventuella likheter och 
olikheter med befintlig teori för att berika analysen.  

1.3. Avgränsning 
Studien avgränsar sig till att omfatta tidsperioden från TeliaSoneras uppköp av Xfera i 
början av juli 2006 till och med den 4 juni 2007. Det var efter uppköpet av Xfera i juli 
som de inledde arbetet med att bygga upp Yoigo och dess varumärkesidentitet. 
Eftersom Yoigo som varumärke är nyetablerat ansåg vi att det skulle vara värdefullt att 
kunna följa det så länge som möjligt, därav slutdatumet som ligger nära tidpunkten för 
uppsatsens inlämning.  
 
I och med valet av studieobjekt är det naturligt att göra en geografisk avgränsning till 
Spanien, eftersom det är där som företaget bedriver sin verksamhet. Empiriskt kommer 
studien att analysera Xferas uppbyggnad av varumärket Yoigo utifrån ett 
företagsperspektiv. Konsekvensen av det valda företagsperspektivet är att intervjuer 
enbart kommer att genomföras med ansvariga för Xfera inom TeliaSonera koncernen 
och för ansvariga inom Xfera i Spanien. Eftersom Yoigo är nytt anser inte vi att det 
skulle vara relevant att genomföra en studie av varumärket utifrån ett kundperspektiv. 
Dessutom skulle språket vara ett problem eftersom ingen av författarna talar spanska.  
 
Teoretiskt avgränsar vi oss till de teorier som behandlar varumärken, uppbyggnad av en 
varumärkesidentitet, omvärldsanalys och till viss del även marknadskommunikation 
genom McLuhan. Anledningen till denna avgränsning är att vi avser att studera 
huruvida litteraturen kring varumärken verkligen behandlar de variabler som är kritiska 
under uppbyggnaden av varumärkesidentiteten. Därför skulle det inte vara relevant att 
studera allmän litteratur inom exempelvis marknadsföring. 
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I inledningen (kapitel 1) får läsaren en presentation av det teoretiska 
ämnesområdet och uppsatsens problembakgrund. 

I metod 1: tillvägagångssät (kapitel 2) får läsaren en presentation av hur 
studien utförts för att kunna bedöma resultatets trovärdighet. 

I uppsatsens tredje kapitel, Xfera och varumärket, Yoigo får läsaren en 
beskrivning av hur Xfera byggt upp Yoigos varumärkesidentitet.  

I kapitlet teori & analys (kapitel 6), får läsaren en presentation av de 
befintliga teorier kring varumärken och varumärkesidentitet som 

studerats. Vidare ges de också möjlighet att se hur denna förhåller sig till 
de variabler som kodningen av empirin resulterade i. 

I kodningen av empirin (kapitel 5) får läsaren resultatet från kodningen 
genom två lättöverskådliga figurer. 

I slutsatsen (kapitel 7) får läsaren en presentation av studiens resultat. 

I diskussionen (kapitel 8) får läsaren följa författarnas resonemang och 
åsikter kring ämnen som behandlats i uppsatsens tidigare kapitel.  

I metod 2: kodning (kapitel 4) får läsaren en presentation av hur 
kodningen av empirin utförts för att kunna bedöma resultatets kvalitet 

generaliserbarhet. 

Figur 1. Uppsatsens disposition 

1.4. Disposition 
I figuren nedan presenteras uppsatsens olika kapitel: 
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2. Metod 1: Tillvägagångssätt 
Kapitlet beskriver inledningsvis vad som ligger till grund för valet av fallstudien som 
forskningsmetod. Därefter beskrivs och motiveras valet av ansats, analysmodell och 
datainsamlingsmetoder. Genomgående i metodkapitlet förs en diskussion kring studiens 
reliabilitet och validitet.  Avslutningsvis förs en kritisk diskussion rörande kvaliteten på 
studiens källor. 

2.1. Val av forskningsmetod  
De flesta företagsexempel vi läst om i litteraturen kring varumärken och 
varumärkesidentitet har varit stora internationellt verksamma företag eller koncerner. 
Därför är Xfera som företag ett intressant studieobjekt att beskriva och analysera i en 
kvalitativ fallstudie eftersom det är ett mindre europeiskt företag vilket gör att fler kan 
identifiera sig med det. De problem och möjligheter som företagen ställs inför under 
uppbyggnaden av varumärket kan lättare härföras till andra företag av samma storlek. 
Dessutom står företaget för ett nytänkande och stävar efter att urskilja sig från mängden, 
vilket utformningen av varumärkets logotyp visar. Xfera är också ett mindre företag än 
de som studerats av den befintliga litteraturen. Det tillsammans med att Yoigo är ett 
genuint nytt varumärke gör det möjligt för oss att göra vissa generaliseringar, trots att vi 
endast analyserat ett företag i vår studie. Däremot är vi medvetna om att studiens 
slutsatser inte kan dras alltför långt. Slutsatserna representerar snarare punkter som är 
värda att beakta för andra företag under uppbyggnaden av varumärkesidentiteten.12 
 
När vi inledde studien för några månader sedan sträckte sig vår förkunskap om Yoigo i 
princip endast till att veta hur varumärkets logotyp var utformad. Vidare var den 
teoretiska kunskapen kring varumärken och varumärkesidentitet begränsad till det vi 
inhämtat under tidigare kurser inom ämnet företagsekonomi. En av 
grundförutsättningarna för att kunna besvara problemformuleringen var därför att skapa 
en förståelse för hur Xfera skapade Yoigos varumärkesidentitet.13 För att kunna uppnå 
denna förståelse krävs en helhetsbild av uppbyggnaden av varumärkesidentiteten.14  
Fallstudien valdes därför som forskningsmetod eftersom den också ger en möjlighet att. 
fånga respondenternas tankar och åsikter genom den flexibilitet som den uppvisar i valet 
av olika datainsamlingsmetoder.15 Ett ytterligare motiv till valet av fallstudie som metod 
är att vi inte har haft någon kontroll över händelseförloppet eftersom den inledande 
uppbyggnaden av Yoigos identitet avslutades för flera månader sedan. Därför var vi i 
behov av en metod som medgav oss att välja datainsamlingsmetoder som skulle göra 
det möjligt att återge skapandet av varumärket Yoigo.16 
 
Även om kvantitativa metoder som till exempel experiment kan besvara frågor av 
analytisk natur är det inte ett relevant alternativ i det här fallet. Anledningen till det är 
den låga graden av kontroll över specifika variabler eftersom ett företag i Xferas storlek 
är komplext sammansatt. Därför är det inte möjligt att utföra en analys av en enskild 

                                                 
12 Wallén (1996) s. 64 
13 Yin (2003) p. 6 f 
14 Eisenhardt (1989) p. 534 
15 Merriam (1994) s. 43 f 
16 Eisenhardt (1989) p. 534 
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variabels orsak-verkan förhållande, eftersom utfallet kan påverkas av andra variabler än 
de som studerats. Ett mer realistiskt alternativ till fallstudien skulle i vårt fall vara att 
genomföra en arkivstudie med hjälp av diverse sekundära källor. Företeelsen är av 
nutida karaktär, vilket gör att fallstudien har fördelen att utöver sekundärkällor även 
kunna använda intervjuer för att tillföra en djupare förståelse i analysen. Det skulle 
heller inte vara möjligt att utföra en lika empirinära studie genom att enbart granska och 
tolka sekundärkällor.17  
 
Kritiker anser att fallstudien i alltför hög grad riskerar att påverkas av forskarens 
subjektivitet. Om studien skulle ha utförts enskilt av oss tre författare skulle vi 
rimligtvis också ha fått tre olika resultat. Det beror på att vi skulle ha gått in i studien 
med olika kunskaper, erfarenheter och värderingar. Däremot ser vi inte detta som ett 
problem som är unikt för fallstudien eftersom forskarna kan påverka även historiska 
studier och experiment. Dessutom är inte syftet med denna studie att kunna göra några 
statistiskt säkerställda generaliseringar. Genom att medvetandegöra de värderingar som 
var och en av oss har, är det sedan upp till läsaren att bedöma huruvida resultatet kan 
vara av intresse för andra situationer.18 En större risk för oss är istället att inte förenkla 
skapandet av Yoigos varumärkesidentitet alltför mycket eftersom det kan resultera i att 
läsaren misstolkar innehållets betydelse och drar felaktiga slutsatser.19   
 
För att kunna utnyttja fallstudiens möjlighet till att ge en helhetsbild av varumärket 
Yoigo har vi valt att presentera empirin i form av en narrativ berättelse.20 Alternativet 
till denna presentationsform av den insamlade empirin skulle ha varit att välja att ställa 
upp respondenternas svar i direkt samband till respektive fråga. Detta skulle däremot 
inte ge oss samma detaljrikedom, inte heller skulle läsaren kunna nå samma förståelse 
för fallet. För att förbättra studiens kvalitet lät vi respondenterna läsa igenom och 
validera empirin efter det att alla intervjuer transkriberats och skrivits samman till en 
berättelse.21  

2.1.1. Preliminär litteraturgenomgång 
Vi utförde en preliminär sökning i Örebro universitets bibliotekskatalog, Voyager, med 
hjälp av sökord som: varumärke, brand identity, logotyp, färgschema, vetenskaplig 
metod och intervjuer. Litteratursökningen kompletterades därefter med sökning i 
databasen Elin@Orebro efter vetenskapliga artiklar som belyste, till exempel 
användandet av färger i en logotyp, som inte fanns i litteraturen.22 Sökningen i 
databaserna resulterade inte i några befintliga teorier som kunde tillämpas på 
problemformuleringen och till de specifika förutsättningarna kring Yoigo. Speciellt 
tydlig var denna brist när det gällde teorier kring färger och färgpsykologi kopplat till 
varumärken. Tidigare forskning var mest inriktad på studier kring vilka färger som olika 
människor föredrog, utan någon koppling till varumärken eller färgernas betydelse.  

                                                 
17 Yin (2003) p. 7 ff 
18 a. a. p. 10 f 
19 Merriam (1994) s. 47 
20 Czarniawska & Alvesson (1998) s. 143 ff   
21 Hammersley & Atkinson (1995) 
22 Sökningen utfördes med hjälp av sökord som color, brand, logotype, brand equity och brand identity. 
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2.2. Val av ansats och analysmodell  
Grounded Theory är en metod vars ursprung är empirinära studier23 vilket gör att 
metoden lämpar sig utmärkt att använda för enskilda fallstudier.24 Anledningen är att 
metoden är empirinära och därför är speciellt anpassad för fenomenet som studeras samt 
att teorin som växer fram kan generaliseras.25 Metoden utmärks också av en konstant 
växelverkan mellan teori och empiri eftersom den syftar till att successivt skapa 
empirinära teori. Däremot förutsätter metodens upphovsmän, Glaser och Strauss, att en 
studie baserad på grundad teori skall inledas utan någon teoretisk förförståelse26, något 
som varken är möjligt eller givande i vårt fall. Anledningen är dels att vi redan genom 
tidigare studier läst om varumärkesbyggande. Dessutom är varumärkesexponeringen 
vanlig i dagens samhälle där företagen utnyttjar varje tänkbar möjlighet att synas och 
differentiera sig från konkurrenterna i syfte att få nya kunder. Vi har läst om Yoigo och 
företaget bakom varumärket och hade därför en viss förförståelse av studieobjektet 
redan när vi gick in i studien.  
 
Under litteraturgenomgången uppmärksammade vi att Strauss och Corbin har 
formaliserat den grundade teorin vilket gjort den mer empirinära. Trots detta är det 
fortfarande inte möjligt att använda grundad teori som metod för studien. Vi har 
däremot inspirerats av metodens sätt att analysera kvalitativ data från fallstudier genom 
att koda empirin och därigenom skapa egna teoretiska begrepp som grundas i det 
specifika fallet. Det gör att Strauss och Corbins mer formaliserade och uppdaterade syn 
på metoden får därför inga konsekvenser för vår studie av varumärket Yoigo.27 
 
Med de brister28 vi har identifierat i de befintliga teorierna kring varumärken och 
varumärkesidntitet skulle det inte vara relevant för studien att anta en ren deduktiv 
ansats. En annan anledning är att de befintliga teorierna exempelvis inte inkluderar 
variabler som färger (relaterat till varumärken), eller de associationer som kunderna gör 
till varumärkesnamnet. Dessa är två till synes viktiga variabler i Yoigos fall med tanke 
på utformningen av varumärkets logotyp. Inte heller vill vi anta en ren induktiv ansats 
eftersom vi har givna teoretiska begrepp som utgångspunk för den empiriska studien. 

2.2.1. Teoretisk växelverkan  
Utgångspunkten för studien var delar av den befintliga teorin inom varumärkesområdet 
som hjälpte oss att formulera problemformuleringen. Under studiens gång har vi allt 
eftersom de kritiska faktorerna från empirin växt fram tvingats att revidera vår 
ursprungliga teoretiska förförståelse. Anledningen var att stora delar av den litteratur 
som återfanns närmast kunde likställas med statiska steg för steg guider över hur 
företagen skall bygga upp ett varumärke. Flera av teorierna saknade dessutom en 
vetenskaplig, empirisk grund eftersom de baserades på tidigare erfarenheter från 
framgångsrika varumärken. Vi insåg därför att det inte skulle vara givande att tillämpa 
denna teoretiska referensram till Yoigo. Efter en viss tidpunkt hittades inga nya 

                                                 
23 Glaser & Strauss (1967) p. 1 
24 Gustavsson (1998) s. 54 
25 Strauss & Corbin (1990) p. 23 
26 Glaser & Strauss (1967), Strauss & Corbin (1990) 
27 Strauss & Corbin (1990) p. 111 
28 För en beskrivning av dessa brister, se det första stycket under rubrik 2.1.  
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variabler som bidrog till en ökad förståelse, trots att empirin kompletterades. Det gjorde 
att vi ansåg att den empiriskt drivna modellen var mättad eftersom ingen ny information 
framkom under informationssökningen.29  

2.3. Val av datainsamlingsmetoder 
Vi samlade in studiens empiri genom semistrukturerade intervjuer med de utvalda 
respondenterna och tryckt dokumentation i form av företagsinterna dokument och 
tidningsartiklar. Fördelen med intervjuerna var att de kunde hjälpa oss att presentera 
respondenternas beskrivning av processen kring att bygga upp varumärket Yoigo. Syftet 
med de två sekundärkällorna var, förutom att förbättra vår förståelse för studieobjektet, 
att triangulera den insamlade primärdatan från intervjuerna för att stärka informationens 
trovärdighet samt få en objektiv bild av studieobjektet.30  
 
Validiteten i den insamlade empirin har förbättrats genom granskningen som skett 
löpande under studiens gång, detta tack vare den konstruktiva kritik vi fått av 
oppositionsgrupperna under de tre seminarierna som föregick examinationen. Vi har 
själva också försökt se på empirin med en viss distans för att kunna identifiera 
eventuella otydligheter och åtgärda dessa. Studien har också granskats av andra 
opponenter som bistått oss med synpunkter och kritik.  
 
Ett alternativ skulle vara att göra direkta eller deltagande observationer som, liksom 
intervjuer, fokuserar direkt på studieobjektet. Ytterligare fördelar med observationer är 
att de sker i nutid vilket ger mer aktuell information. Vidare kan metoden också ge 
värdefulla insikter om studieobjektet, som respondenterna kanske inte själva är 
medvetna om. En nackdel med metoden är att den är resurskrävande, både vad gäller tid 
och ekonomi. I denna studie skulle en observation i så fall utföras i Spanien eftersom 
både företaget och den anlitade reklambyrån som engagerats i arbetet är lokaliserade i 
Madrid. Dessutom säger observationer ingenting om tankar och åsikter hos deltagarna, 
ett av de viktigaste målen med studien.31 Därför valdes en kombination av intervjuer 
och kompletterande sekundärdata. Konsekvensen av detta beslut är att den kunskap som 
förståelsen för företaget grundas på enbart kommer att baseras på andra människors 
tolkning, samt den information som inhämtas via sekundärkällor avsedda för andra 
syften.  

2.3.1. Urval av respondenter 
Med tanke på att vår problemformulering förutsätter att vi når tankarna och motiven 
bakom företagets varumärkesuppbyggnad har vi valt att tillämpa ett icke-
sannolikshetsurval. Anledningen till valet är att det tillåter att vi genom på förhand 
formulerade kriterier kan styra valet av respondenter till dem som besitter de för studien 
relevanta kunskaperna.32 
 
Eftersom vi antagit ett företagsperspektiv var det inledande målet att intervjua personer i 
företagets ledning. Med ledning avses ansvarig person för Xfera inom TeliaSonera 

                                                 
29 Gustavsson (1998) s. 8 
30 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1982) s. 183 
31 Yin (2003) p. 92 ff 
32 Merriam (1994) s. 61 f 
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koncernen eller ansvarig på plats i Spanien. Förklaringen till ledningskriteriet är helt 
enkelt att det var de som tog de avgörande besluten och satte upp ramarna för 
varumärket och dess identitet. För att vi utförligt skall kunna beskriva uppbyggnaden av 
varumärkesidentiteten och hur de resonerade krävs därför också personer med god 
kunskap om studieobjektet. För att respondenten skulle kunna uppfylla ovan beskrivna 
kriterier gjorde vi därför bedömningen att denne helst skulle ha varit personligen 
delaktig i beslutsfattandet. Andra avgörande förutsättningar för urvalet var också att de 
skulle vara intresserade att tala med oss inom den angivna tidsramen för studien. 
Respondenterna måste också vara behöriga att delge oss den efterfrågade informationen. 
 
Med utgångspunkt i ovan beskriva kriterier valdes i första hand Kenneth Karlberg som 
var intresserad av att ställa upp i studien och godkände att nämnas vid namn i 
uppsatsen. Karlberg är idag affärschef för mobilverksamheten inom TeliaSonera och är 
därmed också koncernansvarig för Xfera. Han anställdes år 1987 i det dåvarande 
Televerket och har sedan dess haft varierande chefspositioner, bland annat som vice 
verkställande direktör i Telia. Sin utbildning har han fått mestadels internt på Telia, men 
har bakgrund inom det militära där han var yrkesofficer mellan 1973 och 1987.33    
 
Under den inledande intervjun med respondenten rekommenderade Karlberg att vi även 
skulle intervjua Johan Andsjö, verkställande direktör för Xfera i Spanien som 
rapporterar direkt till Karlberg. Vi valde att följa rekommendationen eftersom han 
uppfyller kriterierna, och framför allt är delaktig i den dagliga driften i företaget och 
inte bara var involverad under den initiala uppbyggnadsfasen. Andsjö har varit anställd 
inom TeliaSonera i 12 år och har haft varierande roller inom koncernens verksamhet för 
mobiltelefoni. Han har tidigare erfarenheter inom röda korset samt inom 
äventyrsindustrin och är utbildad ingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har 
även studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet.34   

2.3.2. Utförande av intervjuer 
Under studiens inledande fas genomfördes ett första samtal med Kenneth Karlberg, där 
två av författarna deltog35. Syftet med denna inledande intervju var att genom diverse 
bakgrundsfrågor om respondenten, företaget och deras konkurrenter få en 
grundläggande förståelse att bygga vidare på. För att skapa en bättre relation med 
respondenten och i möjligaste mån undvika eventuella intervjuareffekter, och därmed 
förbättra reliabiliteten36, var det samma intervjuare som ställde alla frågor. Den andre 
intervjuaren kunde därför fokusera på att observera och ta kompletterande anteckningar 
för att kunna ställa kompletterande frågor om så behövdes. 
 
Intervjuerna med de två respondenterna genomfördes på två olika sätt, anledningen till 
detta var att Johan Andsjö är verksam i Spanien och därför inte är tillgänglig för oss på 

                                                 
33 Karlberg (2007-02-23) 
34 Andsjö (2007-05-10) 
35 Se bilaga 1-3 för intervjuguider 
36 Reliabilitet behandlar hur tillförlitlig studiens resultat är, det vill säga om det är det möjligt att få 
samma resultat igen om studien upprepas. Däremot är problemet inte lika relevant i en kvalitativ 
fallstudie, som bygger på semi-strukturerade intervjuer, eftersom respondenterna inte kan förväntas 
besvara frågorna på samma sätt vid två skilda tillfällen.  Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson (1982) s. 
24 f 
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samma sätt som om han skulle varit bosatt i Sverige. Målet med båda intervjuerna var 
att få respondenternas åsikter kring viktiga faktorer i uppbyggnaden av Yoigo beskrivna 
och motiverade. Genom att ställa frågor där respondenten tvingas utveckla och motivera 
sina svar är det mer troligt att svaren är genomtänkta och tillförlitliga.37 
 
Inför intervjuerna med Kenneth Karlberg, som genomfördes på plats i Örebro, valde vi 
en mindre strukturerad intervjuform med öppna frågor som medgav honom att, med 
egna ord, utveckla sina tankegångar.38 Samtidigt bedömde vi att det krävdes en viss 
struktur för att syftet med intervjun skulle besvaras. Därför utformades en intervjuguide 
som skickades till Karlberg inför intervjun för att ge honom en chans att förbereda sina 
svar, i förhoppningen att detta skulle öka tillförlitligheten i svaren samt ge en rikare 
beskrivning.39 Genom utformandet av en intervjuguide var det också möjligt att 
förbättra validiteten eftersom det förbättrar möjligheten att studiens resultat återspeglar 
verkligheten samt besvarar studiens problemformulering.40 Intervjun med Karlberg som 
tog cirka 75 minuter genomfördes i en lugn och ostörd miljö som möjliggjorde att 
respondentens fokus var riktat mot frågorna och samtalet med intervjuaren. 41  
 
Eisenhardt är av åsikten att flera författare medför fördelar för empirins trovärdighet, 
bland annat för att det kan tillföra en förbättrad kreativitet på grund av de olika 
perspektiv och erfarenheter som författarna har.42 Vi ansåg dock att denna fördel 
övervägdes av det faktum att en av författarna redan hade en etablerad kontakt med 
respondenten, och att det skulle kunna medföra ett mer avslappnat och öppenhjärtigt 
klimat under intervjun. För att studiens övriga undersökare skulle få samma information 
valde vi istället att spela in intervjun efter tillstånd från respondenten. De två andra 
författarna skulle då också kunna tillföra en mer objektivitet till analysen av empirin 
eftersom de inte färgats på samma sätt av respondenten. På så sätt skulle vi kunna 
diskutera huruvida vi uppfattade svaren på samma sätt samt hur vi i ett senare skede 
tolkade svaren. Beslutet att använda en bandspelare fick också fördelen att den 
ensamme intervjuaren kunde fokusera på interaktionen med respondenten, för att inte 
missa någon viktig respons, istället för att anteckna.43  
 
Som vi nämnt tidigare är Johan Andsjö bosatt i Spanien vilket medförde ett smärre 
problem för oss när det gäller utförandet av intervjun med honom. Vi ansåg det inte 
vara ett alternativ för oss att utföra intervjun ansikte mot ansikte med honom eftersom 
vi av resursmässiga skäl inte ansåg oss ha möjlighet att besöka honom på plats i 
Spanien. En av möjligheterna som kvarstod var då att genomföra en telefonintervju. Vi 
ringde därför till Andsjö som själv föredrog att få frågorna skickade till sig via e-post. 
Vi valde därför att genomföra intervjun via e-post eftersom vi bedömde det vara mer 
troligt att han, med sitt pressade tidsschema, lättare skulle kunna avsätta den tid som 
krävdes för att han i lugn och ro skulle kunna ta sig tid att svara på frågorna. Följden av 
alternativet blev dock att vi var tvungna att vara mer specifika i formuleringen av 

                                                 
37 Kvale (1997) s. 93 
38 a. a. s. 117 ff 
39 Merriam (1994) s. 86 ff 
40 a. a. s. 177, 181. 
41 Trost (2005) s. 40 f 
42 Eisenhardt (1989) p. 538 
43 a. a. p. 538 
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frågorna för att kunna få uttömmande och motiverade svar. Däremot var vi eniga om 
vikten av att formulera frågor som inte skulle styra Andsjö alltför mycket eftersom vi 
fortfarande var intresserade av hans beskrivning och syn på uppbyggnaden av 
varumärket Yoigo.44 
 
Den egentliga konsekvensen av att intervjun med Andsjö genomfördes via email är svår 
att bedöma. Den empiri som inhämtats från intervjun kan ha en något sämre 
tillförlitlighet, bland annat för att respondenten kan missförstå frågorna utan att 
intervjuarna får någon kännedom om detta. Det är också möjligt att svaren på frågorna 
inte blir lika utförliga och djupa som vid en intervju som sker ansikte mot ansikte med 
respondenten. Vi anser däremot inte att det är något större problem eftersom vi har 
möjlighet att komplettera svaren via e-post eller telefon. Dessutom kan eventuella 
problem vid ett personligt möte, som till exempel personkemin mellan respondenten 
och intervjuaren, undvikas eftersom parterna inte träffas.45  
 
Eisenhardt menar att varje intervju bör styras av vad den föregående intervjun resulterat 
i för att kunna utnyttja de möjligheter som uppstår inom det unika fallet. Detta tog vi 
fasta på genom att i efterhand ställa kompletterande frågor som syftade till att förtydliga 
eller utveckla de koncept som identifierats i empirin.46 De kompletterande frågorna var 
viktiga för studien eftersom målet var att generera teori och genom att utnyttja det 
specifika fallföretaget kunna berika empirin och därmed få en bättre grund för 
resultaten.47 

2.3.3. Sökning efter sekundärkällor  
För att säkerställa studiens kvalitet och trovärdighet är det viktigt att fråga huruvida de 
använda sökorden är formulerade för att hitta relevanta träffar.48 Insamlingen av 
sekundärdata inleddes med en sökning efter tidningsartiklar i databasen ”Affärsdata” för 
att kunna återspegla den debatt och kritik som florerat i media kring TeliaSoneras 
satsning i Spanien på Yoigo. Med utgångspunkt i detta kombinerades därför sökord 
som: TeliaSonera, Yoigo, varumärke, Xfera och telekommunikationsmarknaden. För att 
få TeliaSoneras syn på saken användes även koncernens hemsida49 där information i 
form av bland annat pressreleaser återfanns. Även Yoigos hemsida50 besöktes vilket 
resulterade i en grundläggande kunskap om utformningen av varumärkets logotyp, dess 
erbjudanden och liknande information. 
 
För att få mer kunskap om den spanska telekommunikationsmarknaden, som var ett 
outforskat område för oss, användes sökmotorn google.com. Sökningen resulterade i en 
marknadsanalys från CMT51 med hjälp av sökord som: Yoigo, Xfera, market analysis, 
Spain och telecommunication. Målet med de ovan beskrivna sekundärkällorna var 
främst att få en förståelse och kunskap om de olika aktörerna på marknaden, helt enkelt 

                                                 
44 Se bilaga 4-5 för intervjuguider. 
45 Trost (2005) s. 44 f. 
46 Eisenhardt (1989) p. 533 
47 a. a. p. 539 
48 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1982) s. 177 ff 
49 www.teliasonera.se (informationen hämtad 2007-02-20, kl. 17:20) 
50 www.yoigo.com 
51 Den spanska kontrollmyndigheten för telekommunikationen i landet. 
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att få en övergriplig och objektiv bild av varför de positionerat Yoigo som en 
priskonkurrent. Med hjälp av kunskapen kunde vi sedan besöka konkurrenternas 
hemsidor i syfte att ge en mer detaljerad empiri. Informationen som denna sökning 
resulterade i ledde oss till den spanska konsumentorganisationen Facuas hemsida som 
gav oss kompletterande bild av Yoigos konkurrenter och den spanska marknadens 
uppfattning om prisläget. Tillförlitligheten i uppgifterna som inhämtats från denna källa 
kan dock ifrågasättas med hänvisning till att all information var skrivet på spanska. 
Delar av innehållet kunde också stärkas genom information från andra källor som var 
skrivna på svenska eller engelska.  
 
Tillvägagångssättet av den kompletterande litteratursökningen kan liknas vid en 
”snöbollseffekt” som präglats av den teoretiska växelverkan som beskrivits tidigare. 
Utgångspunkten var den preliminära litteratursökningen, som utfördes under studiens 
inledande fas, tillsammans med den empiriskt drivna modellen som växt fram. De 
vetenskapliga artiklarna användes som en referensguide för att hitta nya artiklar. Den 
kompletterande sökningen utfördes genom att leta efter begrepp som brand identity, 
logos, design och color samt de övriga teman som identifierats i den empiriskt drivna 
modellen. Sökningen i Elin@Orebro resulterade i ett tjugotal potentiella artiklar, 
däremot återfanns inte alla dessa. Den främsta anledningen var att dessa artiklar inte 
fanns tillgängliga i fulltext. Vi bedömer inte att de saknade artiklarna påverkar studiens 
kvalitet nämnvärt.   
 
Vi sökte också efter kompletterande litteratur inom ämnesområdet varumärken och 
varumärkesidentitet med hjälp av sökord som baserades på den empiriskt drivna 
modellen. De befintliga teorierna och analysen samlades under rubrikerna från 
modellens aggregerade dimensioner och teman för att få en röd tråd genom studien. Att 
hitta eventuella kopplingar mellan de aggregerade dimensionerna i figur 14 och den 
befintliga teorin ger upphov till en intern validitet52, samtidigt som eventuella skillnader 
kan berika och utveckla de teoretiska begrepp som vuxit fram. 

2.4. Källkritik 
Ett källkritiskt förhållningssätt är ett hjälpmedel för forskaren att upprätthålla studiens 
reliabilitet och validitet. I regel kan primärkällor anses som mer tillförlitliga än 
sekundärkällor eftersom de är direkt anpassade för studiens syfte.53 Dock finns alltid 
risken att respondenterna kan ge en vinklad bild av det fenomen som studeras. Ett sätt 
för forskaren att bemöta detta är att försöka bibehålla objektiviteten som intervjuare för 
att bedöma respondenterna, dess trovärdighet och hur deras koppling till företaget och 
den studerade processen påverkar deras svar. Båda respondenterna, Karlberg och 
Andsjö, är verksamma inom Xfera och att de därför kan ge en vinklad bild av 
verksamheten och tillvägagångssättet i uppbyggnaden av Yoigos varumärkesidentitet. 
Eftersom empirin beskriver vad som gjorts finns det risk för att respondenterna har 
efterkonstruerat informationen och på så vis ”förskönat” verkligheten. Det som vi gjort 
för att säkerställa empirins trovärdighet är därför att jämföra denna information med 
objektiva sekundärkällor i den mån de hittats.  

                                                 
52 Strauss & Corbin (1990) p. 23 
53 Ejvegård (2002) s. 62. 
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Tolkning av sekundärkällor kan vara problematiskt, eftersom dessa källor ofta har ett 
annat syfte och det är därför inte säkert om informationen går att använda. Under 
förutsättning att en utförlig källkritik av informationskällan genomförts finns det dock 
förutsättningar för att den, så länge den bidrar till att besvarar frågeställningen, håller en 
godtagbar kvalitet.54 Tidningsartiklarna inhämtades från affärstidningar som har ett krav 
på sig att förhålla sig objektiva och sakliga. Däremot är detta ingen garanti för att 
artiklarna verkligen är helt objektiva eftersom vi inte vet var informationen är inhämtad 
från. Dock kan artiklarna fortfarande till viss mån kompensera för en eventuell vinklad 
empiri från respondenterna i och med att de styrker eller motsäger gjorda uttalanden.  
 
När det gäller de Internetbaserade källorna uppvisade samtliga webbplatser tecken på att 
informationen regelbundet uppdaterades. Vidare bedöms samtliga webbplatser vara 
tillförlitliga även om all information ändå måste kritiskt granskas genom att bedöma 
rimligheten i informationen

                                                 
54 Saunders, Lewis & Thornhill (2007) p. 257 ff. 
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3. Xfera och varumärket Yoigo 
I kapitlet presenteras inledningsvis studieobjektets bakgrund och dess konkurrenter, 
avslutningsvis presenteras den empirin rörande varumärket Yoigo.  

3.1. Presentation av Xfera 
TeliaSonera har sina rötter i de tidigare statligt ägda företagen Sonera från Finland och 
den svenska motsvarigheten Telia, som i december 2002 sammanfördes genom en 
fusion. TeliaSonera blev efter fusionen ett av de ledande telekommunikationsföretagen i 
norden, med en framskjuten ställning även i de baltiska staterna. År 2005 var den 
sammanlagda årsomsättningen cirka 88 miljarder svenska kronor55 och hade 28 175 
anställda.56   
 
Företaget Xfera etablerades på den spanska telekommunikationsmarknaden år 2000 
med finska Sonera som minoritetsägare. Senare samma år tilldelades företaget en av 
fyra 3G-licenser i Spanien av CMT57. Företagets planerade lansering stoppades av att 
teknologin inom 3G inte var färdigutvecklad vilket innebar att till exempel 
mobiltelefonerna skulle bli alltför dyra för massmarknaden. Enligt rådande licenskrav 
var reglerna angående roamingavtalen58 reglerade, vilket gjorde att Xfera inte fick 
tillgång till de existerande GSM-näten. År 2006 utökade TeliaSonera koncernen sitt 
aktieinnehav till 76,6 procent59 som ett led i sina planer att etablera sig på marknader 
utanför Norden och de baltiska staterna. Motivet var att företaget ansåg att de behövde 
skapa möjligheter för tillväxt och försöker uppnå det genom att köpa in sig i företag där 
koncernen skulle kunna få aktiemajoritet.60 En av förutsättningarna för att satsningen i 
Spanien skulle vara möjlig var att uppfylla kravet på ett eget 3G-nät senast årsskiftet 
2006-2007, för att inte den tilldelade licensen skulle upphöra. Det faktum att villkoren 
för 3G-licensen förmildrats genom att tillåta mer samarbete mellan de olika näten var 
också en bidragande faktor för lanseringen. Den första december 2006 lanserades 
Xferas mobiltelefontjänster under det nya varumärket Yoigo.61 
 
När TeliaSonera koncernens styrelse beslutade att genomföra satsningen i Spanien fick 
Kenneth Karlberg i uppdrag att skapa den personalmässiga ram som skulle möjliggöra 
för verksamheten att nå de uppsatta målen. Företagets nyckelpersoner, med den 
nytillsatte verkställande direktören Johan Andsjö i spetsen, fick därefter bygga upp en 
organisation som idag består av 70 anställda, fördelat enligt organisationsschemat i 
figur 2 nedan.62  

                                                 
55 http://www.nyteknik.se/art/46460 (informationen hämtad 2007-01-26, kl.10:57) 
56http://www.teliasonera.se/GetImages/GetImages_GetImage_pdf/0,1168,74110,00.pdf  (informationen 
hämtad 2007-01-25, kl. 14:42) 
57 CMT står för ”The Telecommunications Market Commission” och är den myndighet i Spanien som 
kontrollerar telekommunikationsmarknaden och bland annat ger ut licenserna för 3 G.  
58 Roamingavtal innebär en möjlighet för att hyra in sig på någon annan operatörs GSM-nät. Källa: 
TeliaSonera Pressrelease (2006-11-30). 
59 Övriga aktieägare i Xfera är ACS 17%, FCC 3,4% och Televent 3%. (TeliaSoneras pressrelease, 2006-
11-30, s. 13.) 
60 TeliaSoneras pressrelease (2006-11-30), s. 13. 
61 Karlberg (2007-02-23) 
62 a. a.   
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Figur 2. Yoigos organisationsschema. Källa: Andsjö (2007-05-18) 

3.2 Konkurrenter på marknaden 
Sedan avregleringen av den spanska telekommunikationsmarknaden år 1998 har två nya 
teleoperatörer vuxit fram som konkurrenter till det tidigare statsägda Telefónica 
(Movistar).63 Telefónica är idag en av världens största operatörer inom 
telekommunikationssektorn och hade år 2006 över 145 miljoner mobilabonnenter i 
Europa, Afrika och Latinamerika.64 De två konkurrerande företagen är Vodafone och 
France Telécom (Orange). Vodafone är världens största mobiloperatör med drygt 198 
miljoner abonnenter runt om i världen.65 France Telècom (Orange) har drygt 84 
miljoner abonnenter och bedriver sin verksamhet i Europa, Asien och Afrika.66  
År 2006 hade Movistar 45,7 procent av marknadsandelarna i Spanien, Vodafone 30,5 
procent och Orange 23,8 procent.67 Som en följd av den bristande konkurrensen dessa 
tre operatörer mellan hade Spanien 2006 de högsta mobiltaxorna i EU. En rapport 
gällande år 2006 visar att mobilavgifterna i Spanien var mellan 8,5 och 48,6 procent 
högre än EU-genomsnittet.68 
 
 
 

                                                 
63 http://www.swedishtrade.se/spanien  (informationen hämtad 2007-01-27, kl. 12:26) 
64http://www.telefonica.es/accionistaseinversores/ing/html/informaciongrupo/perfil.shtml (informationen 
hämtad 2007-04-24, kl. 14:13) 
65 http://www.vodafone.com/start/about_vodafone/where_we_are.html (informationen hämtad 2007-04-
24, kl. 14:15) 
66 http://www.francetelecom.com/en/group/organisation/index.html (informationen hämtad 2007-04-24, 
kl. 14:20) 
67 Taaffe (2006) s. 9 
68 http://www.sydkusten.es/index.php?articleId=9100&sectionId=48 (informationen hämtad 2007-05-24, 
kl. 09:32) 
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3.3 Yoigo                                
Den första december 2006 lanserades Xferas tjänster under det nya varumärkesnamnet 
Yoigo som presenterades som: Ett varumärke som uppstod från kundernas 
ouppmärksammade klagomål och konstanta frustration på en marknad där 
kundservicen var att betrakta som ett skämt, prislistorna var skrivna på kinesiska och 
det finstilta motsvarade transparensen.69 Enligt en undersökning genomförd av 
konsumentorganisationen Facua, år 2006, var 59 procent av respondenterna missnöjda 
med den respons de fick på den kritik som framförts till operatörerna och 70 procent 
anser att informationen som ges i tarifferna varken är tydlig eller korrekt.70  
 
Yoigo visionen är att de skall bli Europas ledande operatör inom områdena enkelhet och 
kostnadseffektivitet. Enligt Karlberg skall företaget uppnå det genom att hålla de löften 
som ges till kunderna, att vara mer kostnadseffektiva, att erbjuda kunderna en snabb och 
enkel service samt att låta 3G vara en utveckling och inte en revolution som genast skall 
ersätta det tidigare GSM-nätet. Vi ser dessa som våra största konkurrensfördelar för att 
lyckas på marknaden. 71 
 
Avgörande för varumärkets framgång är enligt Karlberg att de genom marknadsföringen 
av Yoigo lyckas nå de önskade kundgrupperna med företagets erbjudanden. Budskapet 
bör utformas så att det attraherar den kundgrupp varan är avsedd för. En produkt eller 
tjänst är alltid riktad mot något eller några speciella segment i marknaden. Det är också 
viktigt att välja kanal för marknadskommunikationen så att budskapet når den grupp det 
är avsett för. Det vore t.ex. troligen en dålig tanke att marknadsföra ett erbjudande om 
nedladdning av punkrock till Ipod i PRO: s  medlemstidning.72  
 
Utgångspunkten i uppbyggnaden av varumärket Yoigo var att hitta ett nytt namn som 
inte redan hade någon identitet. Det vill säga att välja ett namn utan tidigare negativa 
associationer hos kunderna. Motiven till att företaget valde att inte använda Xfera som 
namn på varumärket var att Xfera sedan år 200073 fått negativ kritik i spansk massmedia 
på grund av tidigare misslyckanden med att leverera tjänster. Eftersom Xfera inte hade 
ett eget 3G-nät begränsade de rådande licenskraven företagets tillgång till de 
existerande GSM-näten. Anledningen var att de inte fick teckna ett roamingavtal74 med 
någon av de andra operatörerna.75 Det fanns alltså redan negativa associationer 
kopplade till företagets namn. Företaget ville inte att lanseringen av varumärket skulle 
präglas av dessa kopplingar och valde därför ett nytt namn som skulle kunna förmedla 
det önskade budskapet till målgruppen. Dessutom visade det sig att det i Spanien finns 
en klädeskedja som har ett namn som är likt Xfera. Därför fanns risken för 
sammanblandning och kanske till och med en stämning om de hade använt Xfera som 
varumärkesnamn.  

                                                 
69 Presentation av varumärket Yoigo (2006-10-03) 
70 www.facua.org/facuainforma/2007/18enero2007.htm (informationen hämtad 2007-05-16, kl. 17:37) 
71 Karlberg (2007-05-01) 
72 Karlberg (2007-05-17) 
73 Detta år (2000) tilldelades företaget en licens av den spanska regulatoriska myndigheten (CMT) för att 
bygga ett eget 3G-nät i Spanien.  
74 Roamingavtal innebär en möjlighet för Xfera att hyra in sig på någon annan operatörs GSM-nät. Källa: 
TeliaSonera Pressrelease (2006-11-30).  
75 Karlberg (2007-02-23) 
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Arbetsgruppen inom företaget gick igenom en rad alternativ på existerande 
varumärkesnamn som används på någon av TeliaSoneras marknader. Slutligen landade 
valet på ett nytt namn utan betydelse.  
 
Viktigt för företaget var att det skulle vara möjligt att koppla en tillgänglig ”dot com” 
adress till varumärkesnamnet. Motivet till detta kriterium var att underlätta för de 
blivande kunderna att bland annat återfinna varumärkets hemsida. Vid en sökning över 
Internet skulle det vara möjligt att endast skriva ”Yoigo.com” och därmed finna 
hemsidan.    
 
När det gäller processen bakom valet av namn hade de till en början tusentals alternativ 
att välja på. Arbetet var en kreativ process med en blandning av företagets anställda och 
inhyrda konsulter. Det fanns även en reklambyrå inkopplad som arbetade med olika 
kontrollgrupper och som fungerade som ett ”bollplank” för olika idéer. Slutligen 
sammanställdes en lista på ett tjugotal namn som arbetsgruppen till sist valde mellan. 
Företaget ville stå för något nytt på den spanska marknaden och som utmärkte sig från 
konkurrenterna, utifrån dessa kriterier valdes till slut namnet Yoigo. De spanska 
medarbetarna i Xfera förkastade förslag som medarbetarna från de nordiska länderna 
ansåg var bra. Anledningen var att förslagen framkallade olika associationer beroende 
på ursprungslandet. Exempelvis förknippade svenskarna till en början namnet Yoigo 
med yoghurt, på grund av det svenska varumärket Yoggi. En koppling som spanjorerna 
inte gjorde på grund av den olikartade varumärkeskännedomen i kombination med den 
språkliga skillnaden. 
 
Valet av ett nytt namn innebar att Xfera från första dagen kunde fylla Yoigo med det 
innehåll som önskades. Därför speglar det, enligt Karlberg, idag till hundra procent den 
identitet som företaget vill ha. Detta är endast möjligt med ett nytt namn, och det är 
också ett av skälen varför det inte gick att fortsätta med namnet Xfera. En ytterligare 
fördel med Yoigo är att de spanska orden ”Yo oigo” betyder ”jag hör”. Däremot var det 
inte något som företaget tog hänsyn till vid valet av namn, det var snarare att betraktas 
som en bonus.76 
 
Ett varumärke har någon form av innehåll och betydelse för den mottagande kunden. 
Utmaningen är därför att fylla varumärket med det önskade innehållet genom identiteten 
som företaget bygger upp.77 Affärsidén är kärnan i varumärkesidentiteten och innehåller 
de värderingar som företaget skall präglas av, både i den interna kulturen, produkterna, 
och i sättet att bemöta kunderna genom till exempel annonsering, kundtjänst, på webben 
och i pressen.78 Som figur 3 visar har Xfera valt att beskriva Yoigos varumärkesidentitet 
i tre nivåer: idé, värderingar och personlighet.  
 
 
 
 

                                                 
76 Karlberg (2007-05-01) 
77 a. a. 
78 Andsjö (2007-05-10) 
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Figur 3. Xferas uppbyggnad av varumärkesidentiteten. Källa: Presentation av varumärket Yoigo 

3.3.1 Idén  
Grundstenen i varumärket utgörs av idén som skall genomsyra hela organisationen för 
att göra den unik gentemot konkurrenterna. För Yoigos del är kärnan, tillsammans med 
att de vill att kunderna skall uppfatta dem som omhändertagande, det centrala inom 
varumärkesidentiteten. De försöker förmedla detta till kunderna genom enkelhet, 
ärlighet och att lyssna till kunderna. För att det skall vara möjligt fokuserar företaget på 
att tillhandahålla prisvärda tjänster som de flesta kunder vill ha, behöver och använder, 
nämligen telefonsamtal och textmeddelanden. Enkelheten visar sig genom att företaget 
försöker göra övergången så snabb och problemfri som möjligt för kunder som vill byta 
operatör till Yoigo.79   
 
Karlberg hävdar att det har visat sig att konsumenterna ofta tror att de betalar en viss 
summa som sällan stämmer överens med den verkliga kostnaden. En bidragande faktor 
till dessa antaganden kan vara de konkurrerande operatörernas komplicerade och 
komplexa erbjudanden som till exempel innefattar olika priser beroende på när samtalet 
görs och till vilken operatör. Karlberg menar att kunderna genom detta får 
uppfattningen av att operatörerna inte är pålitliga. Det gjorde att den lediga positionen 
på marknaden var att erbjuda kunderna grundläggande kommunikation till ett pris, som 
beräknas ligga cirka 25 procent under konkurrenternas.80 Oavsett om fler konkurrenter 
etableras på den spanska telekommunikationsmarknaden eller ej kommer Yoigo alltid 
att sträva efter att vara billigast. Det företag som ger sig in i priskrig med Yoigo skall 
veta att de är tvungna att riskera konkurs om de vill ha en lägre prissättning. Företagets 
interna policy är ”låg kostnad och låga priser” eftersom det är Xferas nyckel till 
framgång på mobilkommunikationsmarknaden.81   

                                                 
79 Presentation av varumärket Yoigo (2006-10-03) 
80 Yoigo’s prissättning är 12 € cent per minut. Enligt konsumentorganisationen Facua är de övriga 
operatörernas snittpris 16€ cent per minut. 
81 Karlberg (2007-02-23) 
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Om företaget inte kan hålla de löften utlovas kunderna förlorar varumärket sin 
trovärdighet. Avgörande för att kunna förmedla en identitet är därför att vara 
konsekvent. Om det skall vara möjligt att bli framgångsrika går det inte att ha olika 
idéer inom organisationen.82 Av den anledningen är det viktigt att även den interna 
strukturen är anpassad för affärsidén. Därför finns det 70 anställda inom företaget vilket 
resulterar i en större flexibilitet, eftersom stora delar av verksamheten är outsourcad till 
underleverantörer, som figur 4 visar. Fördelen är att företaget kan anpassa omfattningen 
av deras tjänster och kostnaden beroende på efterfrågan. I dagsläget sysselsätter Yoigo 
cirka 1300 personer genom underleverantörerna.  
 

                                
Figur 4 Yoigo och dess underleverantörer Källa: Andsjö (2007-05-18) 
 
Karlberg menar att eftersom Yoigo konkurrerar med priset är det oerhört viktigt att de 
omedelbart ”klipper till” konkurrenten så att de lär sig att det inte är någon idé att ta 
upp kampen.83 

3.3.2 Värderingarna  
Tanken Xfera hade med värderingarna var att utgå ifrån grundaffärsidéen, att sätta en 
lågkostnads operatör på marknaden.  Fokus var på vad som behövdes för att lyckas med 
denna affärsidé och vad de trodde att det skulle kunna ge i termer av framgång på 
marknaden. Värderingarna styr företagets agerande och skall återspegla det 
lågpriskoncept som varumärket representerar. För Yoigos del innebär det att stå för: 
 

 Enkelhet 
Enkelhet är både en konkurrensfördel på marknaden och ett sätt att styra 
organisationen för att slippa toppstyrning. När det gäller marknaden har de 
andra operatörerna i genomsnitt 15 prisplaner som de kommunicerar.84 Yoigo 
har en enhetlig prissättning där det skall kosta tolv eurocent per minut, oavsett 
tid på dygnet för att ringa. För att ytterligare framhäva varumärkets enkelhet 
valde företaget en typ av tariff som kallas ”ATAN” vilket står för Any Time, Any 

                                                 
82 Karlberg (2007-02-23) 
83 Karlberg (2007-05-01) 
84 Andsjö (2007-05-18) 
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Network, vilket betyder att kunden skall betala lika mycket oavsett till vem de 
ringer och när på dygnet de ringer.  
 

 Ärlighet 
I kundundersökningarna vi gjorde framhöll många kunder att de kände sig 
lurade av operatörernas prisplaner. De kände helt enkelt inte till vad de 
betalade. Vi ville uppnå ett rättvist och transparent erbjudande och hantering av 
kunden för att få dem att känna trygghet med oss som nykomling. ”Lova aldrig 
mer än vad du kan hålla” var en slogan vi använde oss av.85 
Under början av år 2007 trädde den nya konsumentköplagen, Ley the protection 
the consumidores, i kraft och som förbjöd den tidigare tillämpade minut- och 
halvminutsdebiteringen. Istället har det lagstiftats om sekunddebitering där 
företagen bara får ta betalt i relation till hur många sekunder samtalet har pågått. 
De tre stora mobiloperatörerna reagerade genom att höja startavgiften, Yoigo å 
andra sidan gick istället ut med att de behåller samma pris. Se exempel på 
reklamfilm i figur 5. Motivet är att de vill att varumärket Yoigo skall förknippas 
med enkelhet, pålitlighet och ärlighet. Eftersom Xfera visste att lagen skulle 
träda i kraft redan innan lanseringen valde de därför att sätta priset till 12 
eurocent för att slippa en höjning när lagstiftningen trätt i kraft.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rolig 
Har mer att göra med tonalitet men det var viktigt för oss att skapa ett 
varumärke med riktiga värderingar och inte bara en ren lågkostnadsoperatör. 
Exemplet Ryanair användes som något vi inte ville bli. Vi ville helt enkelt jobba 
med glimten i ögat och ville att det skulle märkas i vår kommunikation. De 
övriga operatörerna jobbar ofta med en väldigt patriarkal kommunikation av 

                                                 
85 Andsjö (2007-05-18) 

Den 1:mars kommer 
din operatör.. 

att höja priset. Inte Yoigo! Alla dansar ut. 

"Det är sant,  
verkligen sant" 

Ring Yoigo på 1705.

Figur 5. Exempel på reklamkampanj där Yoigo använder konkurrenternas prishöjning till sin 
fördel. (Stillbilder tagna ur film) Källa och översättning: Ansjö (2007-05-21) För att se filmen, se 
bilaga 6 (CD).  
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typen ”Välkommen till vår värd där vi gör ditt liv framgångsrikt och du når alla 
dina drömmar bara du kommer till oss.” Vi försöker ta ner mobiltelefonin till 
jorden med lite glimt i ögat.86 Yoigo skall vara det lilla och lite ”uppkäftiga” 
varumärket på den spanska telekommunikationsmarknaden. Det skall uppnås 
genom att sticka ut från mängden med hjälp av unika erbjudanden och en 
lekfullhet i hur de förmedlar sitt budskap till kunderna. Det återspeglar sig bland 
annat i företagets muntra reklamfilm som också framhäver enkelheten inom 
Yoigo (Se figur 6) 
 

Yoigo är asballa för att: 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Effektivitet 

Har mycket att göra med den interna styrningen och värderingen. Vi skall vara 
effektivare i allt vi gör än våra konkurrenter och fokusera på att göra det som 
verkligen genererar resultat87. Yoigo skall sträva efter att vara ett steg före 
konkurrenterna genom att vara flexibla. Företaget har exempelvis satsat ganska 
mycket energi på att skapa en lättanvänd ”WEB-shop” där det inte skall ta mer 
än fem minuter att gå från start till avslutat köp. I nuläget sker 40 procent av 
försäljningen via WEB-shopen, ett mycket bra resultat eftersom den normala 
siffran i Spanien för försäljning via Internet är cirka tre till fem procent inom 
vår bransch. Internetförsäljningens framgång är en av anledningarna till att 
Yoigo kan bibehålla sitt låga pris.88 
 

För att varumärket skall kunna leva upp till de värderingar som beskrivits, är en 
uppriktig och rak kommunikation med kunderna av stor vikt. Ett av sätten som Yoigo 
kan uppnå detta är genom att använda konkurrenternas svagheter som argument. 
Exempel på budskap som de gått ut med är bland annat: ”Har någon rätt att bestämma 

                                                 
86 Andsjö (2007-05-18) 
87 Andsjö (2007-05-18) 
88 Andsjö (2007-05-10) 

Gå in på 
Yoigo.com eller 
Ring Yoigo på 
1709 

De försöker inte        
sälja motorcyklar 

De är billiga De har inget 
finstilt 

De har täckning i 
hela Spanien 

De har aldrig höjt 
priserna 

Sant och härligt 

Figur 6. Exempel på reklamfilm där Yoigo beskriver sin enkelhet. (Stillbilder tagna ur film) Källa: 
Andsjö 2007-05-21. För att se filmen, se bilaga 6 (CD). 
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att det skall kosta dig mer att ringa till dina vänner under lunchen än till din syster 
klockan tre på morgonen? Vi tycker inte att det är rättvist!” För att kunna leva upp till 
värderingarna och visa att Yoigo verkligen lyssnar på kundernas åsikter finns en 
kundservice som går under namnet ”Call Juan”.89  

 
 Transparens 

Transparens är viktigt att fokusera på, både som nykomling och som operatör 
med enkelhet som fokus. Genom att fokusera på detta ökar vi vår trovärdighet 
och minskar andelen kunder som känner sig lurade och ringer och klagar till 
kundtjänsten, vilket kostar pengar.90 Genom att använda en direkt och tydlig 
prissättning, utan några finstilta och undangömda villkor, kan man ge kunden en 
känsla av säkerhet, eftersom de vet vad de betalar för och hur mycket de betalar 
(se figur 7 och 8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Presentation av varumärket (2006-10-03) 
90 Andsjö (2007-05-18) 

Barnröster skrattar 
när han närmar sig 
texten 

Han stannar upp 
och upptäcker 
texten på väggen 

Det behövs ett 
förstoringsglas för 
att läsa texten 

Det är töntigt att 
läsa finstilt text.  
(tydligen ett 
jättevanligt skämt 
på skolgårdar i 
Spanien) 

Gå in på 
Yoigo.com eller 
Ring Yoigo på 
1709 

Sant och härligt Finstilt text är 
finstilt för att du 
inte skall läsa den. 

Figur 7. Exempel på reklamfilm med budskap om finstilt text. (Stillbilder tagna ur reklamfilm) 
Källa: Andsjö 2007-05-21. För att se filmen, se bilaga 6 (CD).  
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I början av lanseringen av Yoigo var intresset stort från kunderna vilket ledde till 
problem med att leverera tjänsterna i tid. Därför valde de att vara transparenta med 
detta, det skapades också ett kompensationspaket för alla kunder som drabbats vilket 
företaget valde att kommunicera publikt. Detta var något som aldrig hade gjorts tidigare 
av någon av de andra operatörerna vilket gav Xfera en möjlighet att vända problemet till 
ett bevis för vad de ville att Yoigo skulle stå för som varumärke. 

3.3.3 Personlighet 
Personligheten handlar om hur varumärket skall omsätta värderingarna till relationer 
med kunderna. Därför är det viktigt att Yoigos utseende och utformning 
överensstämmer med det budskap som företaget önskar förmedla till kunderna via 
varumärket. Yoigos personlighet är anpassad till den avsedda målgruppen för att 
kunderna lättare skall kunna identifiera sig med varumärket och därigenom 
förhoppningsvis inleda en relation med det. Den ger oss också ett stöd i hur vi 
exempelvis skall utforma vår marknadskommunikation och hur vår kundtjänst skall tala 
till de kunder som ringer oss.91 
 
Eftersom Yoigos huvudsakliga målgrupp är stadsbor återspeglas detta i varumärket 
genom att det skall uppfattas som vänskapligt, världsvant, nutida och ge ett hungrigt och 
målinriktat intryck.92 Karlberg menar att det inte går att lämna saker åt slumpen, utan 
budskapet måste byggas upp konsekvent hela vägen. Företaget försöker därför göra 
Yoigo mer mänskligt genom en rad olika åtgärder, bland annat döpa kundtjänsten till 
”Juan”. En annan del av denna strategi är att personerna som representerar varumärket 
är lika viktiga som de reklamannonser som används. Som följd har representanterna för 
företaget en extrem öppenhet och enkelhet gentemot exempelvis journalister. Av den 
anledningen är till exempel företagets verkställande direktör, Johan Andsjö, förbjuden 
att använda slips när han intervjuas i pressen vilket är unikt för en företagsledare i 
Spanien.93 

                                                 
91 Andsjö (2007-05-18) 
92 Andsjö (2007-05-10) 
93 Karlberg (2007-05-01) 

ÖVERSÄTTNING 
Seas de tarjeta o seas de contrato pagas lo miso  
= oavsett om du är fakturakund eller refillkund 
så betalar du samma pris. 
  
Establecimiento - Startavgift 12 € cent  
Llamada nacional - Nationella samtal - 12 € cent  
Mensaje texto - Text meddelanden – 10 € cent  
Consumo minimo- Minimi konsumption 6 € per/mån 
Llamada internacional - Utlandssamtal 30 € cent  
Mensaje multimedia - MMS 30 € cent 
Navegar - Data anslutning - 1,2 € högsta kostnad per 
dag 

Figur 8. Yoigos prislista. (Källa: Presentation av varumärket) 
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3.3.4 Utformningen av logotypen 
Tanken med logotypens form och typsnitt är att vara unik, inte att genom utformningen 
skicka några speciella budskap. Istället för en grafisk symbol som representerar 
varumärket har Yoigo istället en logotyp av varumärkesnamnet som finns presenterad i 
blått, grönt, lila och rödorange (se figur 9). 
 
 
 
 
 
 

 
Företaget valde att använda en logotyp i olika färger eftersom media i Spanien redan 
innan lanseringen av varumärket var mycket intresserade av vilken färg som Yoigo 
skulle förknippas med. Anledningen till intresset var att de stora operatörerna Orange, 
Vodafone och Movistar alla är starkt bundna till en specifik färg (se figur 11). Inom 
Xfera valde de därför att utnyttja detta faktum genom att gå ut med att varumärket 
Yoigo inte har någon färg, eller "vi är alla färger" som de uttryckte det. Eftersom detta 
var unikt i Spanien fick uttalandet stor uppmärksamhet i spansk media vilket gjorde att 
företaget fick gratis publicitet runt om i hela landet. En annan förklaring till beslutet att 
använda olika färger är de lokala geografiska skillnaderna i hur människor tolkar det de 
ser. Eftersom Yoigo inte bara riktar sig till spanska kunder utan också till de turister 
som besöker landet underlättar färgvalet uppbyggnaden av varumärkesidentiteten. Det 
finns ingen koppling mellan färgerna och varumärkesidentiteten annat än att de ville 
förknippas med något annorlunda jämfört med de konkurrenterna.94 
 
Xferas motiv till användandet av olika färger i logotypen är att vara unik och de har inga 
bakomliggande tankar med när, hur och var färgerna används i kommunikationen med 
marknaden, de "mixar friskt och kör på det som känns bäst i magen." I den tryckta 
reklamen, till exempel på företagets affischer, används samma färg på logotypen under 
en tidsperiod för att öka igenkänningsgraden (se figur 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Karlberg (2007-05-01) 

Figur 9. De olika färger som Yoigos logotyp finns representerad i. Källa: Presentation av Yoigos
logotyp (2006-10-07) 

Figur 10. Exempel på hur Yoigo marknadsförs med olika färgval på logotypen.  Källa: Andsjö
(2007-05-18) 
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Utformningen av logotypen återspeglar företagets koncept, på grund av hur annorlunda 
Xferas färgval är i Spanien. I TV reklamen, där möjligheten finns, används vanligtvis 
alla fyra färgerna där logotypen skiftar i färg.  
 
Andsjö ser inga egentliga nackdelar med användandet av en logotyp i olika färger, 
däremot finns det många fördelar. Färgerna ger företaget utrymme att ”leka lite mer med 
logotypen, anpassa den för olika situationer och mediekanaler och dessutom att gång 
på gång visa att vi är annorlunda från de andra operatörerna”. En logotyp i olika 
färger gör det också möjligt att anpassa färgvalet så att det inte blandas ihop med någon 
av konkurrenternas om de skulle riskera att annonsera samtidigt som Yoigo i samma 
mediekanal.  
 
Yoigo skiljer sig från konkurrenterna även när det gäller form och typsnitt genom de 
mjukt rundade bokstäverna. Vad gäller typsnitten så växlar populariteten med tiden 
beroende på de rådande trenderna inom design. Det är inte lämpligt att ändra logotypen 
efter trenderna eftersom det signalerar om misslyckande. Därför valde Xfera en 
oskyldig design vars framtoning även skulle fungera på Internet. Även om den kanske 
inte är så modern just nu uppfyller den ändå sin funktion eftersom den förmedlar 
personligheten genom att den är avvikande och annorlunda jämfört med 
konkurrenternas mer traditionella formgivning av logotyperna.95 
 
De varumärken som Yoigo konkurrerar med i Spanien har alla någon form av fyrkantigt 
fält med en färg. Som figur 11 nedan visar har Movistar en blå fyrkant med ett grönt M, 
Vodafone har en röd fyrkant med vit text, samtidigt som Orange representeras av ett 
orange fält med namnet i vit text.  
 

  
 
Figur 11.  Illustration av Movistars, Vodafones och Oranges logotyper. Källa: TeliaSoneras 
Pressrelease. 
   
Xfera har ingen medveten slogan, däremot har de ett tema som använts konsekvent i all 
kommunikation av varumärket. Till exempel har företaget genom annonser utnyttjat 
vardagssituationer som folk känner igen sig i med avslutningen ”det är sanningen”. En 
av dessa annonser myntade ”Det var inte trafikkön som gjorde att du blev försenad, du 
startade för sent, det är sanningen”, för att förmedla det önskade budskapet. Detta är ett 
resultat av den inledande analysen av marknaden där de valde positionen enkelhet, 
tydlighet, lågt pris och inga dolda budskap. Ett särskiljande drag mot konkurrenterna är 

                                                 
95 Karlberg (2007-05-01) 
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att Xfera inte har någon finstilt text med undantag och villkor för de olika 
marknadserbjudandena, därav budskapet det är sanningen.96 
 
Tidningsmarknaden i Spanien är splittrad och de stora tidningarna har inte alls samma 
täckning som här i Sverige. Därför förmedlas Yoigos varumärkesidentitet bland annat 
genom stora så kallade ”wallpapers”, likt den som visas i figur 12, och genom reklam i 
TV och radio. I TV-reklamen används olika telefonnummer beroende på vilken kanal 
som används. Genom att använda olika telefonnummer så kan vi mäta effektiviteten i 
olika TV-kanaler och se var vi har högst svarsfrekvens, på så sätt kan vi styra om 
reklamköpen nästa månad till kanaler med en målgrupp som är mer attraherade av vårt 
budskap. Det nästan viktigare att företagets verkställande direktör kommer ut i 
intervjuer än annonsering i tidningar.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När en reklamfilm skulle utformas föreslog marknadsavdelningen konceptet ” det är 
sanningen” med ett exempel på en reklamfilm med en ”jättesnygg filmstjärna som gick 
in på en toalett, varpå det hördes typiska muggljud”, till detta hade de rubriken ”även 
filmstjärnor behöver gå på toaletten, det är sanningen”. Förslaget skrinlades dock 
eftersom ledningen inte trodde att den skulle gå hem i Spanien. Men när väl konceptet 
är satt så ökar frihetsgraden i bolaget där alla avdelningar inom det ramverk som 
bestämts av företaget får ta ett större ansvar för respektive verksamhetsområde.98 I och 
med delegeringen av arbetsuppgifter till de olika avdelningarna, blir ledningens behov 
av uppföljning större för att kunna säkerställa att arbetet fortskrider enligt planerat. 
Uppföljningen görs genom regelbunden rapportering från Andsjö till Karlberg eftersom 
det du inte följer upp blir inte gjort, ska det bli någonting gjort måste man ha en 
rapportering som talar om vad det är som händer. När man använder sig av en sådan 
veckorapportering som kan tyckas mycket, innebär det att avdelningen varje vecka 
måste analysera verksamheten för att kunna rapportera. Att bibehålla trycket är ett av 
syftena inom verksamheten, annars finns risken att ingenting blir gjort. Ett annat starkt 
bidragande skäl till rapporteringen är att det investerats mycket pengar och det finns 
därför ingen ursäkt att missa någonting på grund av dålig uppföljning och analys. 
Självklart kan man missa någonting ändå men då beror det inte på att man varit 
slapphänt i kontrollen av det som sker.99  
                                                 
96 Karlberg (2007-05-01) 
97 Andsjö (2007-05-18) 
98 Karlberg (2007-05-01) 
99 Karlberg (2007-02-23) 

Figur 12. Ett exempel på ett "wallpaper" ur Yoigos reklambudskap. Källa: Presentation av 
varumärket. 
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Företaget hade en presentation av varumärket cirka en månad innan tjänsterna 
lanserades där de gick ut med det nya varumärkesnamnet, profilen, färgerna och vad det 
stod för. De presenterade dock inte tidpunkten för lanseringen, priserna, paketeringen 
eller något annat som hörde till det kommersiella erbjudandet. Det skulle ha gett 
konkurrenterna en chans att bemöta Yoigos erbjudanden. Anledningen var att de kunde 
komma ut till pressen en extra gång och därmed få mer gratis publicitet.  
 
Avslutningsvis menar Kenneth Karlberg att man inte ska överskatta varumärkets 
betydelse. Jag tror att det finns en skillnad mellan Coca Cola som är en produkt som 
man kan ta på och tjänster likt dem Yoigo säljer. Min åsikt är att kunden upplever 
själva tjänsten starkare än märket på den. Det spelar till exempel ingen roll om man hyr 
in en kontorist till företaget från Poolia eller Manpower, själva tjänsten är densamma 
oavsett varumärke.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Karlberg (2007-05-01) 
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4. Metod 2: Kodning  
Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet i den inledande analysen av empirin. Sedan 
redogör vi för de metodproblem som vi mött att och beskriver hur vi hanterat dessa. 
Därefter beskrivs det steg för steg hur vi gick tillväga när vi skapade de figurer som 
visas i kapitel 5 och som är den första delen av studiens analys. Slutligen förs en 
diskussion kring studiens externa validitet och läsarna ges en förklaring till sambandet 
mellan figur 13 och 14 och den figur som presenterar resultatet från kodningsprocessen 
i kapitel 6. 
 
Analysen av empirin kommer att utföras genom en kodning i flera steg där datan bryts 
ned i delar, förklaras genom ett koncept101 och slutligen sätts tillbaka i ett större och mer 
generellt sammanhang än Xfera som företag.102 Det kan uppstå metodproblem under 
analysen eftersom kodningen av empirin kan riskera att bli ett resultat av egna tankar 
och åsikter. För att försöka säkerställa att resultatet härstammar från empirin är det 
därför viktigt att vi förhåller oss objektiva till datamaterialet. Eftersom all kodning ändå 
sker subjektivt, blir noggrant insamlade och kodade data ett skydd mot en alltför 
okontrollerad analys. Det kan uppstå om kodningen påverkas av tidigare förförståelse 
och eget meningsskapande istället för att vara ett resultat av empirin.103  För att försöka 
motverka detta utfördes samtliga moment i kodningen först individuellt för att få ett 
vidgat perspektiv, eftersom samtliga i gruppen var medvetna om att de egna 
värderingarna och erfarenheterna kunde påverka resultatet av kodningen. Därefter 
jämfördes och diskuterades var och ens förslag till kodning varefter vi enades om vad 
som var viktigt och relevant att ta med och hur det skulle benämnas. Genom detta 
agerande hoppades vi dels kunna minska respektive persons subjektiva påverkan på 
analysen, men också säkerställa att analysen inte avslutades innan allt av vikt var 
identifierat.  
 
Nedan kommer tillvägagångssättet i kodningen av empirin beskrivas mer ingående. 

Figur 13. Resultat av kodningen 
Den första kodningen inleddes med att varje gruppmedlem analyserade empirin rad för 
rad. Utifrån problemformuleringen identifierade vi relevanta och kritiska moment, 
händelser som kunde generaliseras till ett mer allmänt sammanhang. I den påföljande 
diskussionen nåddes därefter ett konsensusbeslut angående vad som var mest relevant 
för problemformuleringen. De identifierade punkterna exemplifierades sedan med hjälp 
av empiriska exempel som presenteras i figur 13 och ligger till grund för det som i 
figuren benämns som variabler. Dessa förklarades sedan genom en kort egenformulerad 
text som fångade det som var viktigt i de olika empiriska exemplen.104 

                                                 
101 Med koncept (som är en översättning av det engelska ordet concept) avses en förklarande text till det 
empiriska exemplet som belyser det viktiga mönstret eller händelsen. 
102 Strauss & Corbin (1990) p.161 
103 Strauss & Corbin (1990) p. 107 
104 Strauss & Corbin (1990) p. 63  
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Figur 14.  Listning av de koncept som anses ha betydelse för 
processen 
De koncept som identifierades och namngavs under det inledande steget av kodningen 
grupperades sedan till mer abstrakta och generella variabler. Grupperingen av de 
variabler som illustreras i figur 14 skedde genom att vi identifierade gemensamma 
nämnarna och mönster mellan koncepten i figur 13. De koncept som hade något 
gemensamt eller kunde hänföras till samma begrepp grupperades tillsammans under 
respektive variabel, som kan sägas vara en sorts rubrik för vad koncepten handlade om. 
Värt att nämna i sammanhanget är att namnet på figurens olika teman inte är tagna 
direkt från empirin utan är namngivna av oss för att de sammanfattar innehåller 
korrekt.105 
 
Nästa steg i figur 15 var att vi, återigen individuellt, hittade mönster och gemensamma 
nämnare i de variabler som diskuterats ovan. Resultatet av denna gruppering är det som 
benämns som ”aggregerade dimensioner” i figuren. Genom att formulera dessa mer 
abstrakta och generella teoretiska begrepp, utan någon direkt och uppenbar koppling till 
Yoigo har vi möjliggjort att de aggregerade dimensionerna kan generaliseras till andra 
företag och organisationer som liknar det specifika fallföretaget.106 För att stärka 
studiens externa validitet tillämpar vi därför begreppet analytisk generaliserbarhet, som 
är det som avses med generalisering i mindre, kvalitativa studier som denna. Genom att 
vi i kodningen av empirin identifierar mönster som var relevanta under uppbyggnaden 
av Yoigos varumärkesidentitet är det möjligt att variablerna kan fungera som en 
vägledning för andra företag i deras varumärkesuppbyggnad. Resultaten kan stärkas 
genom att utföra fler, liknande studier på andra företag med hjälp av samma 
tillvägagångssätt som det vi tillämpat.107 
 
Figur 14 sammanfattar de empiriska exempel som vi kunnat dra från varumärket Yoigo 
och som bildar vår teoretiska referensram för de variabler som är kritiska i 
uppbyggnaden av en varumärkesidentitet. Sambanden mellan de aggregerade 
dimensionerna och dess respektive teman kommer sedan via analysen förklaras mer 
ingående i figur 15. I kapitel 6 kommer vi även att analysera hur de aggregerade 
dimensioner som vi identifierat förhåller sig till de befintliga teorierna kring 
varumärken och varumärkesidentitet. 
 
 
 
 

                                                 
105 Strauss & Corbin (1990) p. 97 
106 Strauss & Corbin (1990) p. 116 f 
107 Yin (2003) p. 37 f. 
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5. Kodning av empirin 
Empiriskt exempel Koncept 
Avgörande för framgång är enligt Kenneth Karlberg att de genom marknadsföringen av Yoigo lyckas nå de önskade kundgrupperna med dess Att välja kanal för marknadskommunikationen så att 

erbjudanden. Budskapet bör utformas så att det attraherar den kundgrupp varan är avsedd för. En produkt är alltid riktad mot något eller några speciella  budskapet når de avsedda kundgrupperna. 

segment i marknaden. Det är också viktigt att välja kanal för marknadskommunikationen så att budskapet når den grupp det är avsedd för.   

De valde att inte använda Xfera som namn på varumärket eftersom det kunde ha negativ associationer hos kunderna. Anledningen var att de  Vid valet av varumärkesnamn bör inte detta kunna  

misslyckades att leverera tjänster på grund av utebliven tillgång till det befintliga GSM-nätet. associeras med något negativt 

En förutsättning för att acceptera ett nytt namn var att ”dot com” adressen var ledig. Anledningen till detta var att underlätta för de blivande kunderna  Möjligheten för konsumenterna att lätt hitta information 

att bland annat återfinna varumärkets hemsida. Vid en sökning över Internet skulle det vara möjligt att endast skriva ”Yoigo” och därmed finna hemsidan. om företaget på Internet ökar om det finns en ledig 

  "dot com" adress kopplat till namnet 

De spanska medarbetarna i Xfera förkastade förslag som medarbetarna från de nordiska länderna ansåg var bra. Anledningen var att förslagen framkallade  Beroende på vilket språk och kultur som de mottagande  

olika associationer beroende på ursprungslandet. Exempelvis förknippade svenskarna till en början namnet Yoigo med yoghurt, på grund av det svenska  människorna besitter, får namnet olika associationer. 

varumärket Yoggi. En koppling som spanjorerna inte alls gjorde på grund av skillnaden i varumärkeskännedom och språk.   

Valet av ett nytt namn innebar att företaget redan från första dagen kunde fylla Yoigo med det innehåll som de önskade. Därför speglar det idag till hundra  Ett nytt namn, utan tidigare kopplingar eller associationer 

procent den identitet som företaget vill ha. Det är endast möjligt med ett nytt namn, och det är också ett av skälen varför det inte gick att fortsätta med skapar goda förutsättningar för företaget att utan störningar 

 namnet Xfera. associeras med det förmedlade budskapet 

Affärsidén är själva kärnan i varumärkesidentiteten och framförallt de värderingar som företaget skall präglas av, både i den interna kulturen,  En organisation behöver en uttalad affärsidé som  

produkterna annonsering, och i sättet att bemöta kunderna genom till exempel annonsering, kundtjänst, på webben och i pressen. hela företaget kan samlas kring och arbeta utifrån  

    

Själva grundstenen i varumärket utgörs av affärsidén som är det som genomsyrar hela organisationen för att göra det unikt gentemot konkurrenterna. Affärsidén är grundstenen i varumärket och bör 

För Yoigos del är kärnan i idén att de vill att kunderna skall uppfatta dem som äkta och omhändertagande det centrala inom varumärkesidentiteten återspeglas i samtliga budskap som företaget förmedlar  

Det försöker de förmedla genom enkelhet, ärlighet och att lyssna till kunderna. till den avsedda målgruppen 

Karlberg hävdar att det har visat sig att konsumenterna ofta tror att de betalar en viss summa som sällan stämmer överens med den verkliga kostnaden. En förutsättning för att etablera sig på en marknad 

 En bidragande faktor till dessa antaganden kan vara de konkurrerande operatörernas komplicerade och komplexa erbjudanden som till exempel innefattar  är att finna en position som konkurrenterna inte  

olika priser beroende på när samtalet görs och till vilken operatör. Det gjorde att den lediga positionen på marknaden var att erbjuda kunderna grundläggande  täcker upp. 

kommunikation till ett priserna, som beräknas ligga cirka 25 procent under konkurrenternas.   

Företaget har 70 anställda vilket enligt dem resulterar i en större flexibilitet eftersom stora delar av verksamheten är outsourcad till underleverantörer.  Om ett företag har låga omkostnader har de också goda  

Fördelen är att företaget kan anpassa omfattningen av deras tjänster, och därmed kostnaden, efter efterfrågan. förutsättningar att hålla låga priser 

Som en följd av det budskap som företaget önskar förmedla till kunderna har representanterna för företaget en extrem öppenhet och enkelhet gentemot  Ett sätt att ytterligare stärka ett varumärke är att  

exempelvis journalister. Av den anledningen är till exempel företagets vd, Johan Andsjö, förbjuden att använda slips när han intervjuas i pressen vilket är  personifiera det genom att koppla det till en person som  

unikt för en företagsledare i Spanien. anses kunna representera företagets värderingar  

Orange, Vodafone och Moviestar alla är starkt bundna till en specifik färg. Xfera valde därför att utnyttja det genom att gå ut med att varumärket Genom att vara annorlunda och därmed få rubriker i media  

Yoigo inte har någon färg, eller "vi är alla färger" som de uttrycker det. Eftersom valet var unikt i Spanien fick uttalandet stor uppmärksamhet i  får företaget en "opartisk och seriös" reklam 

spansk media vilket gjorde att företaget fick gratis publicitet runt om i hela landet.   
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Empiriskt exempel Koncept 
En förklaring till beslutet att använda olika färger är skillnaderna i hur människor tolkar det de ser. Eftersom Yoigo inte bara Genom att använda flera färger på logotypen kan risken 

riktar sig till spanska kunder utan också till de turister som besöker landet underlättar färgvalet uppbyggnaden av varumärkets identitet. Det finns ingen  för negativa associationer till en specifik färg reduceras. 

egentlig koppling mellan färgerna och varumärkets identitet annat än att de ville förknippas med något annorlunda jämfört med de befintliga operatörerna.   

I TV reklamen använder företaget vanligtvis alla fyra färgerna där logotypen skiftar i färg. Däremot försöker de att hålla sig till en av färgerna under samma  Genom att periodvis vara konsekvent med färgvalet i   

kalendermånad för att öka igenkänningsgraden. marknadsföringen är det möjligt att öka igenkänningsgraden  

  hos konsumenterna 

Yoigo skiljer sig från konkurrenterna även när det gäller form och typsnitt genom de mjukt rundade bokstäverna som ger ett helt annat intryck. Vad gäller  Ett annorlunda typsnitt på logotypen ökar 

typsnitten så växlar populariteten med tiden beroende på de rådande trenderna inom design. Därför valde företaget en lite oskyldig design vars framtoning  igenkänningsgraden hos konsumentern då den  

även skulle fungera på Internet. Även om den kanske inte är så modern just nu uppfyller den ändå sin funktion eftersom den förmedlar personligheten genom  diffrentierar sig gentemot konkurrenternas. 

att den är avvikande och annorlunda jämfört med konkurrenternas mer traditionella formgivning av logotyperna.   

Jag tror att det finns en skillnad mellan Coca Cola som är en produkt som man kan ta på och tjänster likt dem Yoigo säljer. Min åsikt är att Varumärkets betydelse vid tjänsteförsäljning i jämförelse  

 kunden upplever själva tjänsten starkare än märket på den. Det spelar till exempel ingen roll om man hyr in en kontorist till företaget från Poolia eller  med produktförsäljning. 

Manpower, själva tjänsten är densamma oavsett varumärk.   

"Ett varumärke som uppstod från kundernas ouppmärksammade  klagomål och konstanta frustration på en marknad där kundservicen  Varumärkets värderingar grundas på kundernas  

var att betrakta som ett skämt, prislistorna var skrivna på kinesiska och det finstilta motsvarade genomskinligheten" önskemål 

Utifrån analysen av marknaden tog positionen enkelhet, tydlighet, lågt pris och inga dolda budskap.  Ett särskiljande drag mot de andra är att inte ha   

finstilt text med undantag och villkor för de olika marknadserbjudandena. Därav budskapet "det är sanningen"   

Yoigo konkurrerar genom priset och det är därför viktigt att de omedelbart klipper till konkurrenten så att de lär sig att det inte är någon idé att ta upp kampen.  Om positioneringen på marknaden är lågt pris så bör  

  företaget försvara sig om positionen hotas 

De varumärken som Yoigo konkurrerar med i Spanien har alla någon form av fyrkantigt fält med en färg. En annorlunda form på logotypen gör att den  

Yoigos logotyp är utan ram och i varierande färger. diffrentierar sig mot konkurrenternas 

För Yoigos del är kärnan tillsammans med att de vill att kunderna skall uppfatta dem som äkta och omhändertagande de centrala inom varumärkesidentiteten.  Via marknadsföringen skapas associationer till företagets  

Det försöker de förmedla genom enkelhet, ärlighet och att lyssna till kunderna. kärnidé 

Om företaget inte kan hålla de löften som Yoigos lovar kunderna förlorar varumärket all trovärdighet. Om det skall vara möjligt att bli framgångsrika går det inte  Den organisatoriska strukturen och beteendet bör vara 

att ha olika idéer inom organisationen. Av den anledningen är det viktigt att även den interna strukturen är anpassad för affärsidén anpassad till affärsidén 

Personligheten handlar om hur varumärket skall omsätta värderingarna till relationer med kunderna. Därför är det viktigt att Yoigos utseende och utformning  Företagets "personlighet" bör återspeglas i varumärkets  

överensstämmer med det budskap som företaget önskar förmedla till kunderna via varumärket. Yoigos personlighet är anpassad till den avsedda målgruppen  budskap eftersom kunderna lättare kan identifiera sig med   

för att kunderna lättare skall kunna identifiera sig med varumärket och därigenom förhoppningsvis inleda en relation med det. Den ger oss också ett stöd i hur  företaget, vilket skapar långsiktiga relationer 

vi exempelvis skall utforma vår marknadskommunikation och hur vår kundtjänst skall tala till de kunder som ringer oss   

Det är viktigt att Yoigos utseende och utformning överensstämmer med det budskap som företaget önskar förmedla till kunderna via varumärket.  Genom att kontinuerligt marknadsföra logotypen i samband  

Karlberg menar att det inte går att lämna saker åt slumpen, utan budskapet måste byggas upp konsekvent hela vägen.  med det budskap företaget har för avsikt att förmedla ökar  

  perceptionen hos konsumenterna 

 
Figur 13. Resultat av kodning 
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Koncept Tema    Aggregerad dimension 
Vid valet av varumärkesnamn bör detta inte kunna        
associeras med något negativt      
Möjligheten för konsumenterna att lätt hitta information      
om företaget på internet ökar om det finns en ledig      
"dot com" adress kopplad till namnet NAMN     
Beroende på vilket språk och kultur som de mottagande       
människorna besitter, får namnet olika associationer.      
Ett nytt namn, utan tidigare kopplingar eller associationer      
skapar goda förutsättningar för företaget att utan störningar      
associeras med det förmedlade budskapet      
Genom att använda flera färger på logotypen kan risken för   GRAFISK DESIGN   
eventuellt negativa associationer till en specifik färg reduceras      
Genom att periodvis vara konsekvent med färgvalet i   FÄRG     
marknadsföringen är det möjligt öka igenkänningsgraden       
hos konsumenterna       
Ett annorlunda typsnitt på logotypen ökar       
igenkänningsgraden hos konsumenterna då den       
diffrentierar sig gentemot konkurrenternas FORM     
En annorlunda form på logotypen gör att den       
diffrentierar sig mot konkurrenternas      
Genom att vara annorlunda och därmed få rubriker i media får       
företaget en "opartisk och seriös" reklam      
Genom att kontinuerligt marknadsföra logotypen i samband       
med det budskap man har för avsikt att förmedla ökar  MEDIA   VARUMÄRKETS 
perceptionen hos konsumenterna    IDENTITET 
Att välja kanal för marknadskommunikationen så att      
budskapet når de avsedda kundgrupperna.      
Den organisatoriska strukturen och beteendet bör vara ORGANISATION     
anpassad till affärsidén       
Företagets personlighet bör återspeglas i varumärkets       
Budskap eftersomkunderna villigare att identifiera sig med        
företaget, vilket skapar långsiktiga relationer  BUDSKAP   
En organisation behöver en uttalad affärsidé  AFFÄRSIDÈ     
som hela företaget kan samlas kring och       
arbeta utifrån      
Affärsidén är grundstenen i varumärket och bör      
återspeglas i samtliga budskap som företaget förmedlar till      
den avsedda målgruppen      
En förutsättning för att etablera sig på en marknad       
är att finna en position som konkurrenterna inte        
täcker upp       
Om positioneringen på marknaden är lågt pris så bör        
företaget försvara sig om positionen hotas POSITIONERING     
Om ett företag har låga omkostnader har de också goda        
förutsättningar att hålla låga priser       
Varumärkets värderingar grundas på kundernas        
önskemål       
Via marknadsföringen skapas associationer till företagets       
affärsidé       
Varumärkets betydelse vid tjänsteförsäljning i jämförelse        
med produktförsäljning. ÖNSKAD IMAGE     
Ett sätt att ytterligare stärka ett varumärke är att        
personifiera det genom att koppla det till en person som        
Anses kunna representera företagets värderingar        

Figur 14.  Listning av de koncept som anses ha betydelse för skapandet av en varumärkesidentitet
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6. Teori och analys 
I kapitlet presenteras den befintliga teorin inom respektive aggregerad dimension och 
variabler från analysen av empirin som sammanfattades av modell 14. Efter varje 
teoriavsnitt följer sedan en analys av variabeln i förhållande till den befintliga teori 
som presenterats. Avslutningsvis sammanfattas analysen med en resultatmodell av 
kodningsprocessen.  
 
Den befintliga litteraturen inom varumärken och varumärkesidentitet, speciellt 
den rörande utformningen av de olika varumärkes elementen och den grafiska 
designen, kritiseras av Kapferer för att vara alltför statisk. Han liknar dem närmast vid 
handböcker som steg för steg beskriver hur företagen skall göra för att bygga upp 
varumärkesidentiteten. Ovan nämnda litteratur kan vara en utgångspunkt men det bör 
vara budskapet som skall vara det centrala.108  

6.1. Grafisk design 
Aaker menar att ett varumärke som har en stark symbol som en del av identiteten 
underlättar för kunderna att känna igen varumärket.109 På en konkurrensutsatt marknad 
är kundernas grundläggande behov redan uppfyllda, vilket gör att varumärkets mervärde 
blir viktigare för att kunna konkurrera. Ett varumärke kan förmedla en hel del enbart 
genom den grafiska designen eftersom den talar till kundernas olika sinnen.110 
Anledningen är att ”all perception starts with the eye” och företagen kan genom 
artistiskt och konsekvent utformade kampanjer medvetet, genom till exempel valet av 
färg, form och teman, kan återspegla varumärkets identitet och det budskap de har för 
avsikt att förmedla.111  

6.1.1. Namn 
Aaker, Keller och Kapferer verkar till synes vara eniga om att namnet är ett av de 
viktigaste elementen när det gäller uppbyggnaden av en stark varumärkesidentitet. 
Anledningen till den vikt som läggs vid namnet kan förklaras genom möjligheten att 
framhäva och kommunicera varumärkets kärna och de egenskaper som företaget vill 
förmedla.112 På grund av namnets betydelse kan det ibland vara nödvändigt att ändra 
eller uppdatera namnet för att varumärket skall fortsätta vara konkurrenskraftigt på sikt. 
113 Varumärkesnamnet kan med tiden komma att bli en börda för varumärkets framtida 
utveckling om det inte motsvarar det som företaget vill stå för eller om kunderna 
associerar det till fel egenskaper. En annan anledning till ett namnbyte kan vara att 
företaget köpts upp och att den nya ägaren vill förändra strategi och koncept. Eller så 
kan det vara en följd av att det är alltför likt ett annat varumärkesnamn och att det därför 
riskerar en rättsprocess.114 Namnbytet kan också vara förenat med en risk eftersom 

                                                 
108 Kapferer (2004) p. 95 f 
109 Aaker (2002) p. 84 f  
110 Smart (1982) p. 119, Schmitt & Simonson (1997) p. 3 
111 Schmitt & Simonson (1997) p. 65, 85, Adams & Morioka (2004) p. 9 
112 Aaker (2002) p.17, Kapferer (2004) p. 118 f, Keller (1998) p. 135 ff 
113 Aaker (2002) p. 232, Kapferer (2004) p. 227 
114 Kapferer (2004) p. 355 
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kunderna associerar namnet med produkterna och de mervärden som de erbjuder.115 Att 
byta namn kan vara än mer riskabelt för tjänsteföretag eftersom de inte har någon fysisk 
produkt att erbjuda, vilket kan leda till att namnet i än större utsträckning representerar 
tjänsten bland kunderna.116  
 
Vad klassificerar de befintliga teorierna egentligen som ett bra och väl fungerande 
namn? Bland de kriterier som genomgående nämns är att namnet skall vara lätt att 
komma ihåg, lätt att känna igen samt vara utmärkande. Den sistnämnda egenskapen kan 
anses vara viktig eftersom namnet, om det liknar ett redan befintligt varumärkes namn 
kan riskera att förväxlas och misstolkas av kunderna eftersom de redan har associationer 
kopplade till namnet.117  
 
Det är möjligt att ifrågasätta vilken teoretisk grund ovan nämnda kriterier baseras på. 
Delar av den befintliga litteraturen kritiseras för att den baseras på antagandet att ett 
framgångsrikt varumärke med automatik också har ett bra namn. Konsekvensen av 
antagandet blir att eventuella effekter som skulle kunna förklaras av andra faktorer 
ignoreras. Dessutom grundas liknande antaganden därmed på subjektiva bedömningar 
utan några vetenskapliga belägg. Robertsons studie föreslår istället att det som avgör 
huruvida varumärkesnamnet är bra eller inte är dess förmåga att lätt kunna fastna i 
kundernas minnen och hur väl det framhäver varumärkets positionering.118 
 
Även om det finns flera fördelar119 kopplade till valet av ett utmärkande namn kan det 
också innebära ett problem för företaget. Anledningen kan vara att kunderna har svårt 
att kategorisera varumärket till rätt marknad, något som förtar delar av effekten i och 
med att varumärket inte jämförs med konkurrenterna på marknaden.120 Att hantera 
balansgången mellan ett enkelt och utmärkande namn kräver att företaget lägger ned 
energi på att diskutera och analysera vad som är viktigast för dem och kunderna.  Ett 
första steg i valet av namn skulle kunna vara att först definiera vad företaget vill stå för 
och uppnå, eftersom det är kärnan och visionen som gör varumärket unikt.121 Genom att 
göra detta kan de få hjälp i kommande beslutsfattande, exempelvis i avväganden 
huruvida de skall sponsra events eller ej. En klarhet om vad de vill stå för gör att 
företaget lättare kan avgöra huruvida sammanhanget är det rätta att förknippas med.122 
Nästa steg kan vara en ”brainstorming” där målet är att producera så många olika 
alternativ som möjligt. Därefter skall arbetsgruppen begränsa listan för att få ett 
hanterbart urval som de sedan kan diskutera mer ingående, med hjälp av 
den information som samlats in genom till exempel marknadsundersökningar. Slutligen 
återstår endast att välja och varumärkesskydda det namn som har störst potential att 

                                                 
115 Kapferer (2004) p. 353 
116 Kapferer (2004) p. 369 
117 Keller (1998) p. 137 f 
118 Robertson (1989) p. 61 f 
119 Ett utmärkande varumärkesnamn kan lättare fånga kundernas uppmärksamhet och därmed öka 
sannolikheten för att de kommer ihåg det. Anledningen till detta är att namnets egenskap stimulerar deras 
nyfikenhet och kan därmed också öka deras motivation att tolka och sammankoppla det med de 
kommunicerade associationerna. Källa: Robertson (1989) p. 63 
120 Robertson (1989) p. 61 f 
121 Keller (1998) p. 135 f 
122 Kapferer (2004) p. 95 f 
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förmedla den tidigare definierade identiteten.123  
 
Varumärkesnamnet kan likt identiteten styras av företaget för att säkerställa att ett 
konsekvent budskap kommuniceras. Att låta urvalsprocessen styras av kriterier gör det 
möjligt att välja ett namn av rent beskrivande art. Det kan vara givande för 
nytänkande företag att överväga ett abstrakt namn eftersom det kan skicka signaler till 
marknaden om att de representerar något unikt. Som exempel nämns dataföretaget 
Apple, som valde namnet för att trycka på dess "okonventionella natur" och återspegla 
det dåvarande målet att revolutionera marknaden med nya teknologiska lösningar. 
Samma strategi, gällande valet av namn, fungerade för den 
internationella teleoperatören Orange som ville stå för mer användarvänliga 
mobiltelefonitjänster. 124 Det går att ifrågasätta huruvida valet av abstrakta eller 
påhittade namn verkligen är en fördel eftersom de kan medföra en osäkerhetsfaktor. 
Sannolikheten för att kunderna tolkar namnets innebörd rätt blir i högre grad beroende 
av vilken motivation kunderna har att analysera vad namnet står för.125 

6.1.1.1. Analys av namn 
Xfera ville stå för något nytt på den spanska marknaden och som utmärkte sig från 
konkurrenterna, utifrån dessa kriterier valdes namnet Yoigo. Som en följd är det logiskt 
att, i enlighet med Kapferers teori, förklara namnbytet med det faktum att namnet Xfera 
skulle innebära en börda för satsningen. Valet av ett nytt namn innebar att företaget 
kunde ”fylla” Yoigo med det budskap och värderingar som de önskade. Namnbytet 
gjorde dessutom att företaget kunde koppla en tillgänglig ”dot com” adress till 
varumärkesnamnet. Variabeln, som är av vikt i dagens datoriserade samhälle, är något 
som de befintliga teorierna inte behandlar. Anledningen till varför denna variabel är 
viktig är att det vid en sökning över Internet underlättar för kunderna att finna 
varumärkets hemsida. Att det, likt Kapferers mening, skulle vara mer riskfyllt för ett 
tjänsteföretag i Xferas position att byta varumärkesnamn stämmer därmed inte. 
Ståndpunkten motiveras genom att fördelarna som namnbytet ger väger tyngre än 
riskerna, speciellt eftersom Xfera aldrig kunde leverera några tjänster under det gamla 
varumärkesnamnet.  
 
Aaker, Kapferer och Keller verkar till synes eniga om att namnet är ett av de viktigaste 
elementen när det gäller uppbyggnaden av ett starkt varumärke. Anledningen till den 
vikt som läggs vid namnet kan förklaras genom möjligheten att framhäva och 
förmedla varumärkets kärna och de egenskaper som företaget vill förmedla. Enligt 
Keller är det viktigt att namnet är utmärkande eftersom namnet, om det liknar ett redan 
befintligt varumärkesnamn, kan riskera att förväxlas och misstolkas av kunderna. 
Kapferer fortsätter på samma bana och menar att det kan vara givande för 
nytänkande företag att överväga ett abstrakt namn eftersom det kan skicka signaler till 
marknaden om att de representerar något unikt. Åsikten stämmer väl överens med 
Robertsons studie som visade att ett bra namn lätt skall ”fastna” i kundernas 
medvetande. Vår studie visar dock att Xfera inte tagit någon hänsyn till detta faktum i 
valet av namn, även om det slutliga valet av namnet ändå blev abstrakt. Keller å andra 

                                                 
123 Keller (1998) p. 140 
124 Kapferer (2004) p. 117 f 
125 Keller (1998) p. 136 
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sidan ifrågasätter huruvida valet av abstrakta eller påhittade namn verkligen är en 
fördel. Han menar att denna typ av namn istället kan medföra en osäkerhetsfaktor till 
varumärket. Sannolikheten för att kunderna tolkar namnets innebörd rätt blir i högre 
grad beroende av vilken motivation de har att verkligen analysera vad namnet står för. 
Å andra sidan finns det anledning att, likt Robertson, anta att ett abstrakt och ovanligt 
namn kan medföra en ökad nyfikenhet hos marknaden att utforska vad namnet 
representerar. Ett faktum som Yoigo, medvetet eller ej, utnyttjar i sina reklamfilmer för 
att locka över kunder från de stora och etablerade operatörerna. Tanken med Yoigo är 
att varumärket skall stå för en enkelhet som därmed skiljer det från konkurrenterna. Det 
är något som de tydligt anspelar på i kommunikationen med marknaden. Därmed faller 
också Kellers argument mot ett abstrakt namn eftersom Yoigo inte borde löpa någon 
risk att inte förknippas med mobiltelefonimarknaden.  

6.1.2. Färg  
Enligt studier, utförda av institutet för färgforskning, gör människor en bedömning av 
varje ny situation eller föremål inom nittio sekunder från den första anblicken. Mellan 
62 till 90 procent av denna bedömning baseras enbart på färg eftersom den 
uppmärksammas först av hjärnan. Det kan vara anledningen till att färger har kommit att 
bli en faktor som är värd att beakta i den grafiska utformningen av varumärket.126  
 
Om företaget genom en konsekvent kommunikation kan sammankoppla en färg till de 
egenskaper som utmärker varumärkesidentiteten är det möjligt att skapa en 
undermedveten perception hos kunderna. Det medför att kunderna automatiskt kommer 
att tänka på varumärket när de ser den specifika färgen eller färgskalan. Genom denna 
association kan företaget därmed differentiera varumärket och dess tjänster gentemot 
konkurrerande företag. Därför bör företaget välja en färg som överensstämmer med de 
känslor och budskap som de vill förmedla.127 Valet är dock tvetydigt eftersom det inte 
finns några entydiga resultat som visar att färger verkligen påverkar människors 
sinnesstämning.128 
 
Något som motsäger ovanstående teori är att färg kan tolkas på olika sätt. Därför är det 
svårt för företagen att framkalla samma intryck hos alla kunder i målgruppen. Även om 
de olika färgernas betydelse är relativt samstämmiga inom västvärlden föreligger ändå 
skillnader mellan enskilda individer. Anledningen till skillnaderna beror på att faktorer 
som till exempel kön, ålder och kulturell bakgrund påverkar tolkningen av 
perceptionen.129 Däremot kan färg fortfarande fungera som ett konkurrensmedel när det 
gäller den visuella delen av varumärkesidentiteten. Det beror på den mänskliga hjärnans 
selektiva perception av vad den uppfattar genom dess olika sinnen. Men för att kunna 
hantera problematiken är det av vikt för företagen att studera färgernas exakta innebörd 
i det land som det är verksamt inom.130 
 
För företag som vill förmedla enkelhet genom varumärkets identitet kan det vara en 
fördel att använda ett större utbud av färger. Förklaringen är att en kombination av 
                                                 
126 Brand Strategy (2004) p. 24 
127 Klink (2003) p. 146 
128 Singh (2006) p. 784. 
129 Adams & Morioka (2004) p. 50 f. 
130 Brand Strategy (2004) p. 25 
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färger kan förta de associationer som specifika färger kan ge upphov till.131 Variationen 
i färgvalet kan också resultera i ett intryck som signalerar om flexibilitet. Å andra sidan 
kan det också ge ett slarvigt intryck och som försvagar varumärkets identitet. En fördel 
med variation av användandet av olika färger i logotypen kan dock vara den potentiella 
möjligheten att nå en bredare kundgrupp. Samtidigt kan kopplingen mellan färgen och 
varumärket försvagas i och med flexibiliteten.132 För att kunna utnyttja effekten från ett 
flexibelt och varierat färgval behöver företagen analysera varje specifik färg och 
överväga hur de skall kombineras för att ge den avsedda effekten.133 
 
Inom marknadsföringen är vissa färger och dess associationer starkt förknippade med 
specifika branscher. Inom kommunikationsmarknaden har blå och grå nyanser historiskt 
sett varit starkt dominerande. För ett företag som vill utmärka sig från mängden kan det 
finnas motiv till att bryta mot det traditionella valet av färg. Det kan därför vara av vikt 
att analysera konkurrenterna och den marknad företaget skall verka inom. Syftet med 
analysen av konkurrenterna är att undvika eventuella problem med andra varumärken, 
både vad gäller differentieringen men också för att minska risken för rättsprocesser 
gällande varumärkesskyddet.134  

6.1.2.1. Analys av Färg 
Xfera har medvetet valt att inte koppla Yoigo till någon specifik färg utan använder 
istället en kombination av fyra olika färgsättningar varumärkets logotyp (se figur 9). 
Klink menar dock att det är bra att använda en färg konsekvent i kommunikationen med 
kunderna, eftersom det förtydligar budskapet samt förstärker associationen till företaget. 
Huruvida det enbart är möjligt att uppnå denna effekt genom att använda en färg går att 
ifrågasätta. Eftersom Yoigo konsekvent använder olika färger i kommunikationen med 
marknaden menar vi att det kan det vara möjligt att uppnå en undermedveten perception 
genom att använda flera färger. Igenkänningsgraden beror snarare på hur väl 
varumärkesidentiteten och dess budskap når ut till den avsedda målgruppen. Åsikten 
stödjs av det faktum att en av anledningarna till att Xfera valde att använda flera färger i 
den grafiska designen var det intresse som media visade. När företaget meddelade att de 
skulle använda alla färger så skapade det stora rubriker i media. Den andra motivet till 
färgvalet var, i likhet med Adams och Morioka, att det finns risker med att koppla 
varumärket till en färg på grund av de individuella associationer som görs till färger och 
som är svåra för företagen att förutse. Xferas tankar stämmer även väl överens med 
Schmitt och Simonsson som belyser vikten av att företag som vill förmedla enkelhet, 
med fördel använder sig av flera färger i sin marknadsföring av varumärkesidentiteten, 
eftersom en kombination kan förta de associationer som de specifika färgerna kan ge 
upphov till. 

6.1.3. Form 
Aakers teori kring varumärkesidentitet kritiseras för att vara alltför fokuserad på att skapa 
associationer som kunderna skall förknippa med varumärket. Kritikerna menar att det 
finns fler variabler som skall beaktas för att kunna fånga kundernas uppmärksamhet. 

                                                 
131 Schmitt & Simonsson (1997) p. 96 
132 a. a.  p. 65 f 
133 a. a. p. 106. 
134 Key (2000) p. 21. 
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Enligt dem krävs en intresseväckande och attraktiv utformning som uppnås genom att 
kombinera text och bild med estetiskt tilltalande inslag för att nå ut med varumärkets 
budskap genom det ”brus” som råder i dagens mediekanaler.135 
 
Keller menar att logotypens grafiska design har en viktig roll inom uppbyggnaden av 
varumärkesidentiteten för att kunna förmedla budskapet till kunderna.136 Men även om 
logotypen är den mest synliga delen av ett varumärke så menar Rowden att logotypen 
bara är ett verktyg som underlättar förmedlingen av det budskap som skapas av 
varumärkesidentiteten. Därför är han av åsikten att det är avgörande att företaget först 
klargöra vad de och deras tjänster skall stå för, samt vad de vill uppnå innan de tillämpar 
någon form av kreativitet. Annars riskerar logotypen, hur unik den än må vara, att 
representera något som företaget inte kan eller vill leverera. 

6.1.3.1. Analys av form 
Xfera hade endast en tanke med utformningen av logotypen och det var att differentiera 
Yoigo mot konkurrenternas logotyper. Det uppnåddes genom att företaget valde den 
grafiska design som var mest annorlunda i jämförelse med konkurrenterna. Aakers 
teorier kring form är begränsade och kritiseras därför av dem som anser att det krävs en 
intresseväckande och attraktiv utformning för att nå ut genom det ”brus” som råder i 
media. Keller menar däremot att utformningen av logotypen är av avgörande betydelse 
för att förmedla det budskap och värderingar företaget har. I Xferas fall stämmer det väl 
eftersom logotypen är designad med avsikten att förmedla den affärsidé som företaget 
har. Teorierna kring uppbyggnaden av en varumärkesidentitet säger gemensamt att det 
viktiga är att sticka ut på den marknad man avser att etablera varumärket. Den specifika 
formgivningen av logotypen beskrivs däremot inte närmare. Det finns dock en logisk 
förklaring till frånvaron av en generell teori kring den grafiska designens utformning. 
Om varumärket skall kunna sticka ut på marknaden är det därför svårt att tillämpa en 
generell teori eftersom varje marknad och företag är unika och förändras med tiden. 

6.2. Budskap 
Varumärkesidentiteten och dess olika variabler är det verktyg som företaget använder 
för att förmedla det avsedda budskapet till kunderna. En grundläggande förutsättning 
för att budskapet skall nå ut till den avsedda målgruppen är dock att varumärket 
utmärker sig för att överrösta bruset på marknaden som skapas genom konkurrensen 
från andra varumärken.137 Enligt Farquhar räcker det inte med att varumärket utmärker 
sig från konkurrenterna för att säkerställa att budskapet verkligen når fram till kunderna. 
Därför är det bättre att fokusera på ett fåtal egenskaper som verkligen representerar 
kärnan av vad varumärket skall stå för och som är lätta för kunderna att komma ihåg.138   
 
När det gäller hur varumärket som begrepp skall definieras är forskarna oeniga, många 
av dem bidrar med egna definitioner vilket bidrar till begreppets komplexitet.139 

                                                 
135 Schmitt & Simonson p. 17 f, 21 f 
136 Keller (1998) p. 143 ff 
137 Med ”brus” avses i det här sammanhanget antalet varumärken som sänder ett budskap till marknaden 
Källa: Kapferer (2004) p. 98.  
138 Farquhar (1989) p. 25 ff 
139 De Cheratony & McDonald (1998) p. 20 
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Svårigheten att enas kan bero på det finns två olika huvudperspektiv inom 
ämnesområdet vilket splittrat forskarkåren. Dels finns de som likt Keller anser att 
kunden, och relationsskapandet med denne, bör stå i centrum för företagets varumärkes 
strategi.140  
 
Det kan medföra en risk i att driva kundperspektivet alltför långt eftersom det då blir 
kunderna som avgör vad varumärket skall stå för. Aaker menar att kundernas 
preferenser bara är en del i processen att bygga upp ett varumärke. Det som 
varumärkesidentiteten förmedlar skall istället präglas av det budskap som företaget 
skapar genom visionen, företagskulturen och de egenskaper som skapar ett 
mervärde.141Av den anledningen definieras varumärket som ett namn som påverkar 
kunderna. Däremot skapas inga associationer kopplade till namnet innan företaget 
kommunicerat vad det skall stå för. Kommunikationen är viktig i sammanhanget 
eftersom varumärket enbart existerar bland kunderna så länge som det 
kommuniceras.142  
 
För de forskare som har ett företagsperspektiv är varumärket en tillgång som företaget 
skapat i kundernas medvetande genom kommunikationen av varumärkesidentiteten. De 
kritiserar kundperspektivet för att det bortser från den process som sker inom företaget 
för att varumärket faktiskt skall ge kunden någon form av värde. De menar att det 
internt inom företaget måste finnas en röd tråd mellan de olika avdelningarna för att 
kunna leva upp till det som varumärket utlovar.143 Även om de Cheratony och 
McDonald närmast har ett kundperspektiv så är de eniga med Kapferer om att 
varumärket blir starkare om det finns en sammanhängande tanke mellan varumärket och 
dess identitet.144  

6.2.1. Media 
Den befintliga litteraturen kring varumärken och varumärkesidentitet behandlar ej detta 
ämnesområde. 

6.2.1.1. Analys av Media 
Media är den kanal som företaget har för att kommunicera varumärkesidentiteten till 
marknaden. Det är därför viktigt att anpassa budskapet och valet av mediekanal 
beroende på vilken målgrupp som företaget vill nå genom kommunikationen. Xfera 
använder mediekanaler på flera olika sätt. Dels kommunicerar företaget via  
med ett tryckt budskap på annonsplatser runt om i landet, men också via TV-reklam 
som förmedlar varumärket genom rörliga bilder och ljud. I tidningarna försöker Xfera 
skapa rubriker kring Yoigo genom intervjuer med företagets verkställande direktör 
Johan Andsjö. Anledningen till att använda Andsjö i kommunikationen är att han ses 
som en seriös opartisk källa och kunderna uppfattar budskapen som mer trovärdiga. De 
befintliga teorier som behandlas i studien tar inte upp hur media påverkar 
varumärkesidentiteten. Enligt vår uppfattning är det en stor brist eftersom vi menar att 

                                                 
140 Kapferer (2004) p. 9 ff 
141 Aaker (2002) p. 69 f 
142 Kapferer (2004) p. 83 
143 a. a. p. 9 ff 
144 de Cheratony & McDonald (1998) p. 20 



 

 40

media har en viktig roll för att det skall vara möjligt att sprida företagets budskap till 
marknaden och den avsedda målgruppen. Vår åsikt om medias betydelse för 
kommunikationen delas av McLuhan, en teoretiker inom 
marknadskommunikationsområdet, som menar att the medium is the message.145 Under 
temat media i den empiriskt drivna modellen behandlas vilka mediekanaler som Xfera 
har valt för att nå ut till kunderna med budskapet.  

6.2.2. Organisationsstruktur 
Kapferer menar att det krävs en kontinuitet i kommunikationen av 
varumärkesidentiteten och varumärket för att befästa de önskade associationerna bland 
kunderna. Eftersom den interna strukturen kan påverka hur varumärket uppfattas av 
kunderna är det en variabel att ta i betänkande för företagen.146 

6.2.2.1. Analys av organisationsstruktur 
Som Kapferer påpekar kan den interna strukturen påverka hur kunderna uppfattar 
varumärket. Den interna strukturen blir mest synlig via medias eventuella granskning av 
företaget och kan, om den bild av organisationen som återges stämmer överens med det 
budskap den förmedlar, stärka budskapet. Därför har representanterna för Xfera en 
extrem öppenhet och enkelhet gentemot exempelvis journalister. Av den anledningen är 
till exempel företagets verkställande direktör, Johan Andsjö, förbjuden att använda slips 
när han intervjuas i pressen vilket är unikt för en företagsledare i Spanien.  

6.2.3. Affärsidé 
Företagets affärsidé kan sägas vara företagets strategi för att nå visionen för 
verksamheten och kan definieras genom att basvara följande tre frågor147: 

 Vilka kundtyper riktar sig företaget till?  
 Vilken typ av värde vill företaget erbjuda kunderna 
 På vilket sätt vill och kan företaget skapa detta värde? 

 
Frågorna är avsedda för att vara en hjälp att hitta nya kundgrupper och 
användningsområden för sina produkter. Det kreativa tänkandet som är resultatet av att 
företaget och dess ledning måste reflektera över sin situation gör att de reducerar risken 
för att missa potentiella kunder och affärsmöjligheter. 
 
Abell är av åsikten att initiativet till handling måste ske snabbt för att inte det så kallade 
strategiska fönstret skall stängas. I de fall där företagen inte är tillräckligt 
handelskraftiga och utvecklas med de förändrade förutsättningarna i omgivningen kan 
alltså konsekvensen bli att de går miste om nya och lukrativa affärsmöjligheter. Om 
viktiga variabler ignoreras kan det också göra att företaget konkurreras ut av mer 
kreativt tänkande aktörer som utnyttjar det strategiska fönstret medan det är öppet.148 
Det gäller att utnyttja det strategiska fönstret under tiden som det är öppet. Abell menar 
att det beror på att det bara finns ett begränsat antal perioder då omvärldens 

                                                 
145 McLuhan (2003) p. 19 
146 Kapferer (2004) p. 9 ff 
147 Frankelius (2001) s. 104 f. 
148 Abell (1978) s. 22. 
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nyckelfaktorer och företagets unika kompetenser kan matchas. För att kunna öka 
chansen att utnyttja fönstret krävs en omfattande analys av omvärlden och de faktorer 
inom denna som påverkar företaget.149  

6.2.3.1. Analys av affärsidé 
Etableringen av Yoigo på den spanska telekommunikationsmarknaden har sin grund i 
den analys som genomfördes i samband med uppköpet och som identifierade ett 
strategiskt fönster på marknaden. Som Abell skriver gäller det att utnyttja denna 
möjlighet innan fönster stängs, det vill säga innan någon annan tar möjligheten.  
Därför formulerade Xfera den affärsidé som innebär att de skall leverera en billig 
mobiltelefoni till Spaniens befolkning. Xfera fokuserar alltså på att tillhandahålla 
prisvärda tjänster som de flesta kunder vill ha, behöver och använder, nämligen 
telefonsamtal och textmeddelanden. 
 
Enligt den empiriskt drivna modellen som presenteras i denna uppsats är affärsidén den 
mest kritiska variabeln för varumärket då den ligger till grund för uppbyggnaden av 
varumärkesidentiteten som skall skapa mervärdet för kunderna. De befintliga teorierna 
inom området varumärke och varumärkesuppbyggnad behandlar inte variabeln 
affärsidé, vilket vi anser är en stor brist. 

6.2.4. Positionering 
Positionering är en nödvändighet för överlevnad eftersom det som kunderna upplever 
via deras sinnen bildar deras syn på verkligheten.150 Positioneringen av ett varumärke 
handlar därför om att hitta en ledig position på marknaden, för att senare kunna försvara 
den genom att fylla varumärket med ett innehåll, varumärkesidentiteten som särskiljer 
det från konkurrenterna. För att kunna göra detta behöver företaget först komma 
underfund med vad kunderna anser är viktigt i valet av varumärke.151 Framförallt bör de 
också identifiera vilka egenskaper de vill stå för och som gör att de skiljer sig från 
konkurrenterna på marknaden. De måste också definiera vilken målgrupp som 
varumärket skall rikta sig mot.152 
 
Kundernas beslut baseras på jämförelse mellan de varumärken som finns inom den 
specifika marknaden och som uppfyller de behov som de har. Att företaget positionerat 
varumärket till rätt marknad är därför viktigt eftersom kunderna annars inte inkluderar 
varumärket i sin jämförelse. Enligt Kapferer skall positioneringen genomföras i två 
steg: 1) bestämma vilken kategori som varumärket skall associeras till, 2) ange vad som 
differentierar varumärket från konkurrenterna inom samma kategori. Det finns olika 
strategier som företaget kan använda i positioneringen av tjänsten, till exempel att 
framhålla det egna företagets fördelar i förhållande till konkurrenterna och genom det 
försöka "stjäla kunder". Det viktiga är egentligen att framhålla de starkaste 
egenskaperna hos det egna varumärket samtidigt som företaget attackerar svagheterna 
hos konkurrenterna. Det går att kritisera denna typ av positionering eftersom den endast 
fokuserar på produkten eller tjänsten, därmed bortser den från viktiga egenskaper som 

                                                 
149 Abell (1978) s. 21 ff. 
150 Kapferer (2004) p. 102 f 
151 Keller (1998) p. 98, Kapferer (2004) p. 151 f 
152 Kapferer (2004) p. 99 
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kultur och personlighet i varumärkesidentiteten. Som Kapferer själv påpekar så är det 
svårt att differentiera Coca-cola från Pepsi enbart genom att fokusera på själva 
produkten eftersom de är så pass likvärdiga. Det som skiljer dessa två varumärken 
återfinns istället i deras respektive identiteter, till exempel den företagskultur som 
påverkar varumärket genom de normer och värderingar som styr produktionen och de 
anställdas agerande.  
  
En kanske större nackdel med den traditionella syn på positioneringen som beskrivits 
ovan är att den endast vägleder den kommunikation som sker muntligt och genom 
textmeddelanden. Men i dagens elektroniskt influerade samhälle finns andra möjligheter 
till kommunikation som företagen utnyttjar. Exempel på detta är användandet av allt 
från rörliga bilder och ljud i TV-reklam, till färger och stillbilder i annonser som alla har 
makten att påverka kundernas jämförelse och i förlängningen också beslutet genom att 
de förmedlar företagets identitet och det budskap de vill skicka.153   

6.2.4.1. Analys av positionering 
TeliaSonera utförde före beslutet om att etablera sig på den spanska 
telekommunikationsmarknaden en marknadsanalys för att utröna möjligheten till 
etableringen av en lågprisoperatör. Resultatet av analysen visade att prisbilden var 
förhållande vis hög och att kunderna hade en låg tillförlitlighet till de existerande 
operatörerna. TeliaSonera ansåg därför att det fanns en position att fylla på den spanska 
marknaden och beslutet om etablering fattades. Enligt Keller är grunden vid 
positioneringen att komma underfund med vad kunderna anser vara viktigt vid val av 
varumärke. Utifrån det formas sedan, enligt Kapferer, de egenskaper som företaget vill 
stå för och som gör att de skiljer sig ifrån konkurrenterna. Yoigos positionering på den 
spanska marknaden är tydlig. Den fokuserar på framför allt priset, men också 
enkelheten och transparensen i prisbilden. Detta uppnås bland annat via att stora delar 
av organisationen är outsourcad. Att ha en flexibel organisation som snabbt kan 
anpassas till rådande marknadsläge stämmer väl överens med valda teorier rörande 
positionering.Yoigos budskap och utformning av logotypen särskiljer varumärket från 
konkurrenterna. Därför skapar de likt Kapferer skriver, en perception, där budskapet att 
Yoigo är annorlunda kopplas till logotypen.  

6.2.5. Önskad image 
Ett flertal forskare delar uppfattningen om att varumärken, likt människor, kan anta 
egenskaper som symboliserar vad det står för och hur det uppfattas.154 Keller är av 
åsikten att varumärkesidentiteten återspeglar vad kunderna tycker om varumärket 
snarare än vad det gör eller erbjuder. Det ger företagen155 en möjlighet att genom 
marknadsföringen av varumärket förmedla de egenskaper som deras målgrupp kan 
identifiera sig med. Följden kan bli att de motiveras att välja företagets varumärke 
framför konkurrenternas i en valsituation om det inte står för det de vill identifieras med 
på samma sätt.156 Människor har en tendens att tro på det vi ser, därför är det viktigt att 

                                                 
153 a. a. p. 99 ff 
154 Keller (1998) p. 97 
155 Detta gäller speciellt för tjänsteföretag eftersom de inte erbjuder några fysiska produkter som är 
mätbara, därför blir den uppfattade ”profilen” än viktigare. 
156 Keller (1998) p. 97 ff, Kapferer (2004) p. 108 ff 
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varumärkets identitet avspeglas i beteendet hos dem som representerar varumärket mot 
kunder och media.157 Det enklaste sättet för företagen att skapa en personlighet kan vara 
att förknippa en (känd) person som är allmänt känd för att besitta de egenskaper som 
företaget vill förmedla till marknaden.158  

6.2.5.1. Analys av önskad image 
Det huvudsakliga budskapet som Yoigos varumärkesidentitet har för avsikt att förmedla 
till marknaden är enkelhet, transparens och lågt pris. Via marknadsföringen antar de en 
personlighet som kan uppfattas som modern, rolig och pålitlig eftersom de med hjälp av 
animerade figurer kritiserar de konkurrerande operatörernas tariffer, finstilta text och 
prishöjningar. I Xferas reklam används också ett barns röst som påpekar att Yoigo är 
motsatsen till de stora operatörerna. Keller är av åsikten att varumärkets personlighet 
återspeglar vad kunderna tycker om det, snarare än vad det gör. Yoigos identitet och 
budskap är i själva verket ett resultat av de marknadsanalyser som genomfördes innan 
etableringen och kan därmed sägas styrka Kellers åsikter

                                                 
157 Rowden (2000) p. 107 
158 Kapferer (2004) 143 ff, Keller (1998) p. 146 
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6.3. Resultat av kodningsprocessen 
Varumärkesidentiteten bygger på en rad kritiska variabler och är en effekt av budskapet 
och den grafiska designen, som företaget vill kommunicera till sin målgrupp. Men även 
om ovan nämnda aggregerade dimensioner har positiva samband till 
varumärkesidentiteten så kan effekten också vara en följd av en förändring av någon av 
de grundläggande variabler som visas i figur 15. Modellen säger dock ingenting om de 
inbördes förhållandena mellan de olika variablerna, bara att de påverkar och ger upphov 
till vissa följder när det gäller vilket budskap som varumärket sänder ut via den identitet 
som skapats. Anledningen till att vi inte i detalj beskriver hur variablerna påverkar 
varandra är att det är en avvägning som måste göras från fall till fall eftersom 
förutsättningarna skiftar. Svårigheten att skapa generella regler kan också vara en av 
förklaringarna till att den befintliga varumärkeslitteraturen är begränsad inom vissa 
områden.  

 
Figur 15. Resultatmodell av kodningsprocessen. 
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Den grafiska designen av varumärket påverkar identiteten positivt genom dess 
möjligheter att skapa ett yttre ”skal” som har förmågan att förstärka det budskap som 
företaget önskar att förmedla. Färg är som vi tidigare nämnt en av de saker som 
människor först uppfattar när vi ställs inför en ny företeelse. Varumärkets identitet kan 
därför påverkas positivt av färgvalet eftersom möjligheten finns att förstärka det intryck 
och den personlighet som affärsidén ligger till grund för. Om företaget vill att 
varumärket skall uppfattas som roligt skulle de därför kunna välja en färg som 
förmedlar detta. Färgen kan också fungera som en differentiator gentemot andra 
varumärken om företaget kan få målgruppen att automatiskt förknippa färgen med 
varumärket. Även formen på de visuella element som representerar varumärket 
uppfattas genom våra sinnen vilket medför att även denna variabel, på ett liknande sätt, 
har ett positivt samband till den grafiska designen och varumärkets identitet.  
 
Analysen har också visat att valet av namn, även om den inte har någon direkt stark 
koppling till den grafiska designen, har förmågan att påverka identiteten negativt. 
Identiteten kan försvagas om målgruppen redan förknippar det med företeelser och 
associationer utan koppling till det budskap som företaget önskar förmedla. Den 
potentiellt skadliga effekten kan vara svår att förutsäga på grund av de olikheter som 
bland annat de kulturella skillnaderna medför. I land vars invånare har en mångkulturell 
bakgrund kan det därför finnas anledning för företagen att överväga och analysera vilka 
liknelser som namnet skulle kunna ge upphov till. En möjlig lösning skulle vara att välja 
ett abstrakt namn som med tiden kommer att identifiera varumärket och dess affärsidé, 
genom det budskap som företaget förmedlar. För att förmedlar samma budskap kan 
företaget koordinera och samordna valet av färg, form och namn så att de 
överensstämmer med varandra. 
 
Det positiva sambandet mellan budskapet och varumärkets identitet kan förklaras 
genom att budskapet är det innehåll som företaget vill förmedla genom identiteten. Utan 
budskapet skulle varumärket enbart vara ett skal, men genom de grundläggande 
variablerna kan det erbjuda kunderna ett mervärde utöver den faktiska tjänsten.  
 
Företagets önskade image ligger till grund för identiteten eftersom den styr vilka 
personlighetsdrag som kommer att förknippas med varumärket. Det är dock inte givet 
att kundernas verkliga uppfattning kommer att stämma överens med denna. Sambandet 
är ändå positivt eftersom företaget genom det sammantagna budskapet som sänds ut har 
möjlighet att påverka målgruppens uppfattning om varumärkets identitet. Om företaget 
lyckas med detta kan den image som skapats hjälpa till att sälja tjänsten eftersom 
kunderna då kan identifiera sig med och lättare känna igen dess varumärke. 
 
Om företagets interna organisationsstruktur och riktlinjer överensstämmer med 
affärsidén kan budskapet, och därmed också identiteten stärkas positivt, eftersom 
sambandet möjliggör för dem att framstå som ärliga och trovärdiga. I Yoigos fall 
innebär outsourcingen en ökad flexibilitet som medför att de kan leverera den utlovade 
tjänsten till kunderna. Dessutom hjälper de interna riktlinjerna för varumärkets 
representanter till att förkroppsliga idén om enkelhet eftersom klädkoden 
överensstämmer med budskapet och identiteten. Här spelar media en roll eftersom det 
är deras kanal för att kommunicera budskapet till marknaden. Sambandet kan varken 
sägas vara negativt eller positivt, eftersom det varierar från fall till fall beroende på 
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vilken typ av mediekanal som avses men också på möjligheten att styra vilket budskap 
som förmedlas. Under uppbyggnadsfasen av varumärkesidentiteten kan all fri publicitet 
vara bra eftersom det hjälper dem att få uppmärksamhet. Positioneringen som valts har 
en positiv inverkan på budskapet eftersom den styr vilka budskap företaget skall 
kommunicera för att visa vilken position på marknaden som varumärket valt att inrikta 
sig mot.  
 
De grundläggande variabler som beskrivits ovan har skapas med syftet att återspegla 
och i förlängningen få respons på varumärkets affärsidé. 
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7. Slutsats 
I kapitlet redovisas de slutsatser som författarna kommit fram till genom analysen av 
empirin och den befintliga teorin. Avslutningsvis följer en kort diskussion kring studiens 
teoretiska återkoppling och det bidrag som den ger till den befintliga teorin kring 
uppbyggnaden en varumärkesidentitet i ett genuint nytt varumärke.  
 
Varumärkesidentitet består framför allt av två delar, budskap och grafisk design. Dessa 
två aggregerade dimensioner består var för sig av ett antal kritiska variabler som 
används vid byggandet av en varumärkesidentitet.  
 
Varumärkets budskap formuleras för att kunna förmedla företagets affärsidé till 
marknaden och består av ett flertal kritiska variabler som alla inverkar på 
varumärkesidentiteten. För att kunna vara konsekvent i kommunikationen av 
varumärkets identitet är det viktigt att de organisatoriska riktlinjerna stämmer överens 
med det budskap som företaget vill förmedla. I Xferas fall, som vill hålla en enkel 
lågprisprofil, sker detta genom att företaget outsourcar stora delar av sin verksamhet till 
underleverantörer för att hålla nere kostnaderna och att vara flexibla för ändrade 
förutsättningar.  
 
Andra variabler som också inverkar på utformningen av budskapet är den image 
företaget vill uppnå, den positionering de har valt att inta och hur de använder media i 
kommunikationen med marknaden. Positioneringen är ett resultat av affärsidén och har 
en stor inverkan på hur företagets budskap till marknaden formuleras. I Yoigos fall 
handlar det till stor del om att förmedla att de är billiga, pålitliga och ärliga. Det finns 
flera mediekanaler för att förmedla dessa värden till marknaden och det är viktigt att 
anpassa valet av kanal efter den avsedda målgruppen. 
 
Den grafiska designen är den andra delen av varumärkesidentiteten och består av de tre 
kritiska variablerna färg, form och namn. Xfera motsäger den befintliga teorin genom 
att använda sig av flera färger för att markera att varumärket Yoigo är unikt. Slutsatsen 
blir därför att färgvalet dels styrs av konkurrenterna men också marknaden som 
varumärket skall verka inom. Att använda flera färger kan också hjälpa företagen att 
undvika att kunderna gör oförutsedda och oönskade associationer baserat på till 
exempel kulturella grunder. Varumärkets logotyp är en möjlighet för företaget att 
differentiera sig från konkurrenterna. Därför kan det vara en fördel med en attraktiv och 
uppseendeväckande utformning på logotypen för att budskapet skall nå ut till 
marknaden. Aaker, Kapferer och Keller verkar till synes eniga om att namnet är ett av 
de viktigaste elementen när det gäller uppbyggnaden av ett starkt varumärke. 
Avgörande vid namnvalet, och som inte berörs av de befintliga teorier som vi studerat, 
är vikten av en tillgänglig ”dot.com” adress för ett företag med en del av sin försäljning 
via Internet. Att hitta ett namn som inte har några befintliga negativa associationer bland 
kunderna och som inte har någon tidigare innebörd, möjliggör för företaget att fylla 
namnet med de önskade värderingarna.  
 
Enligt den empiriskt drivna modellen är affärsidén den grundläggande faktorn eftersom 
det är den varumärket strävar efter att förmedla till kunderna. Affärsidén är den variabel 
som positionerar varumärket på marknaden och som är anpassad till kundernas behov.  
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Kontentan av analysen är att affärsidén är grunden, variablerna är de verktyg som 
företaget har till sitt förfogande för att förmedla denna till marknaden, tillsammans 
bildar de kritiska variablerna varumärkesidentiteten. 
 
Även om studien baserats på ett enskilt fallföretag är den ändå relevant. Vi motiverar 
det med att det finns en kunskapslucka i den befintliga teorin kring uppbyggnaden av en 
varumärkesidentitet hos genuint nya, europeiska varumärken inom mindre företag. 
Slutsatserna kan därför bidra till att öka förståelsen för vilka faktorer som är kritiska för 
varumärkesidentiteten. Studien kan också fungera som en signal om att det behövs fler 
och mer utförliga studier, liknande denna, för att täcka kunskapsluckan. Denna slutsats 
motiverar vi genom det faktum att studien av Xfera har påvisat skillnader och brister i 
de befintliga teorierna. Fler studier behöver också genomföras för att kunna utröna 
huruvida våra slutsatser kan generaliseras till andra företag. 
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8. Diskussion 
I kapitlet förs en diskussion rörande de reflektioner och funderingar som framkommit 
under studien och som inte direkt besvarar problemformuleringen.   
 
Vi har svårt att se hur de befintliga nätverksoperatörerna, med Movistar i spetsen, skulle 
kunna sänka priserna till samma nivå som Yoigo utan att drabbas av stora ekonomiska 
förluster. Åsikten stöds av det faktum att de, till skillnad från Yoigo, höjde andra delar 
av sin prissättning för att kompensera för de minskade intäkterna när den nya lagen om 
samtalsdebiteringen trädde i kraft. Det är något som talar till Yoigos fördel eftersom det 
blir svårt för de stora operatörerna att kopiera Yoigos koncept. Om Yoigo dessutom 
hittar en konkurrenskraftig och stabil kvalitet i det egna 3G- nätet så skulle detta kunna 
vara lösningen för hur företaget skall ta marknadsandelar från de dominerande 
konkurrenterna. 
 
Vi anser också att Yoigo har en fördel med sin strategi i färganvändandet. Om trenderna 
ändras, och Yoigo vill, kan de bredda spektret av färger eftersom folk redan är vana vid 
att de nyttjar flera olika färger till skillnad ifrån sina konkurrenter. Detsamma kan inte 
sägas gälla för konkurrenterna eftersom de tillämpar strategin att enbart använda en färg 
i sin logotyp. 
  
Eftersom empirin beskriver något som redan är gjort finns det en risk för att 
respondenterna har efterkonstruerat informationen och legitimerat sitt agerande och 
beslutsfattande. Vi är dock medvetna om denna risk och att det är något som är svårt att 
undvika i en kvalitativ fallstudie, där intervjuer är den huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden. Även om vi försökt att undvika en snedvriden empiri genom ett 
objektivt förhållningssätt och en viss triangulering bör läsaren ändå vara medveten om 
risken.  
 
Vilken betydelse har egentligen varumärket för ett tjänsteföretag som Yoigo? I motsats 
till Keller så anser Karlberg, som är verksam inom företagsvärlden, att varumärket i 
själva verket spelar en större betydelse för producerande företag. Han motiverar detta 
med att upplevelsen av en tjänst, även om den är abstrakt, inte förändras nämnvärt på 
grund av den image som kundernas förknippar med den. På samma sätt som vi förstår 
Kellers argument så anser vi att Karlbergs åsikt är mer trolig eftersom kunderna lättare 
kan identifiera sig med en fysisk produkt. Därför borde även varumärket och den 
upplevda image som kunderna kopplar till produkten spela en mer avgörande roll för 
huruvida kunderna köper den eller inte. Anledningen till detta är helt enkelt att till 
exempel en mobiltelefon av ett visst märke lättare kan förstärka min önskade image än 
en, för omgivningen, abstrakt tjänst. För kunderna borde det rimligtvis egenskaper som 
täckning och pris vara viktigare i valet av vilken mobiloperatör som väljs än att 
varumärket är ”häftigt”.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Kenneth Karlberg 2007-02-23 
 

• Kan vi nämna dig vid namn i uppsatsen?  
 
• Vilken är din bakgrund, erfarenheter, utbildningar etc och kan du beskriva 

vilken din nuvarande roll inom TeliaSonera och Yoigo är? 
 

• Kan ni beskriva Xferas organisationsstruktur?  
 

• Vilken är Yoigos affärsidé? 
o Vilka kundgrupper riktar sig företaget till? 
o Vilken typ av värde vill företaget erbjuda kunderna? 
o På vilket sätt vill och kan företaget skapa detta värde? 

 
• I de geografiska områden som Yoigo inte har egen täckning så köper ni in er i 

andra operatörers nät (2G täckning).  
o Hur starka är sådana avtal?  
o Vilket utrymme finns det för kostnadsbesparingar/bättre avtal med till 

exempel Vodafone om Yoigo växer som planerat? 
 

• Vad säger konkurrenslagstiftningen om prissättning på uthyrning av nätet till 
konkurrenter?  

 
• Den största delen av Yoigos verksamhet är outsourcad, finns det några risker 

förknippade med ett sådant upplägg?  
o Om ja, hur har ni garderat er för dessa risker?  
o Vilka företag har ni outsourcat delar av er verksamhet till? Och under hur 

lång tid löper dessa avtal? 
o Finns det några naturliga (kapacitetsmässigt) alternativ till dessa företag? 

Vilka?  
 

• Vilken är den bakomliggande tanken med den personal som är anställd inom 
Yoigo? 

 
• I en tidningsartikel påstås det att den spanska befolkningen har väldigt låg 

prismedvetenhet och inte riktigt vet vad de betalar för. Vad är er åsikt om detta? 
o Om det förhåller sig på det viset varför är då priset det bästa sättet att 

konkurrera på?  
 

• Har ni märkt någon skillnad på konkurrenternas strategi vad gäller 
prissättningen sedan lanseringen av Yoigo?  

o Hur? 
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• Hur har den ändrade lagen/bestämmelsen angående operatörernas debitering av 
samtalstid (minut- och sekunddebitering) påverkat prissättningen? 

o Har ni märkt någon skillnad mellan ert och de tre stora operatörernas 
agerande? Vilken? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Kenneth Karlberg 2007-05-01 
 

• Vilket är företagsnamnet?  
 
• Vet kunderna om att Xfera står bakom Yoigo?  

 
• Hur lyder företagets vision? 

 
• Vilken är tanken bakom visionen? 

 
• Hur kom ni fram till visionen? 

 
• Vad innebär begreppet varumärkesidentitet för er? 

 
• Vilken varumärkesidentitet har Yoigo?  

o Och hur vill ni att den utvecklas i framtiden? 
 

• Vilken funktion eller värde vill ni att kunden ska få när den köper någonting från 
Yoigo? 

 
• När man ser på konceptet som Xfera som företag har, lever man under samma 

koncept inom organisationen? Eller har ni andra ledord inom organisationen? 
 

• På vilket sätt försöker ni kommunicera erat budskap till kunderna? 
 

• Hur vill ni att kunderna ska uppfatta Yoigo som varumärke?  
 

• Har företaget någon slogan och i så fall hur låter den?  
 

• Vi såg på er pressrelease från den 30 november 2006: The smart mobile choice 
in Spain. Då tänkte vi att det kanske är en slogan?! 

 
• Har ni någon symbol till företaget? 

 
• Varför ni inte valde Xfera har ja fått svar på, däremot har vi sett att Yo oigo 

betyder I hear (jag hör). Fanns det någon tanke bakom detta? 
 

• Hur återspeglar namnet företagets koncept? Eller vad är tanken med namnet? 
 

• Vad är tanken bakom typsnittet på logotypen? 
o Är det något man kan ändra under tidens gång? 

 
• Vilka färger finns namnet i? 

 
• Varför valde ni att använda er av flera olika färger? 

 
• Vad vill ni skicka för signaler med de valda färgerna? 



 

 55

 
• På vilket sätt tycker du att användandet av flera olika färger på logotypen 

återspeglar företagets koncept? 
 

• Vem tar marknadsföringsbesluten inom Yoigo? 
 

• Hur sker utformningen av budskapen till kunderna?  
 

• Är det några specifika av företagets ledord eller något annat ni trycker på i olika 
perioder av marknadsföringen? 

 
• Vilka mediekanaler används i Yoigos marknadsföring? 

 
• Är det några av mediekanalerna som prioriteras före några andra? 

 
• Som du sa i den tidigare intervjun är er målgrupp i stort sett alla, men med lite 

mer fokus på storstadsbor och turister, i reklamen mot dom används det någon 
speciell färg där? 

 
• Om det kommer in fler konkurrenter, har ni planerat för en prissänkning då? 

 
• Är marknadsföringen outsourcad? 

 
• Hur lyder feedbacken på det ni har gjort hittills? 

 
• Började ni marknadsföra Yoigo innan ni lanserade tjänsterna? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Kenneth Karlberg 2007-05-17 
 

• Varför är det avgörande att nå de önskade kundgrupperna med företagets 
budskap? 

 
• Är varumärkesidentiteten kärnan i affärsidén eller är affärsidén kärnan i 

varumärkesidentiteten? Och varför? 
 

• Vilket är tanken bakom temat ”det är sanningen” Och hur kom ni på det? 
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Bilaga 4. Intervjuguide Johan Andsjö 2007-05-10  
 

• Går det bra att nämna dig vid namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
 
• Kan du beskriva din roll inom Xfera? Vilken är din bakgrund gällande, 

utbildning och tidigare erfarenheter?  
 

• Hur många anställda är ni i Xfera? 
 

• Vilken lag var det som lagstiftade sekunddebitering på mobilsamtal?  
 

• Det var en minister som uttalade sig efter att lagen om sekunddebitering trädde 
ikraft, vad heter ministern och vilken uppgift/position har han? Vad blev 
effekten av detta för Yoigo? 

 
• Vad innebär begreppet ”varumärkesidentitet” för er? 
 
• Beskriv Yoigos varumärkesidentitet och hur ni vill att den skall utvecklas i 

framtiden? 
 

• Vilken funktion/värde vill ni att kunderna skall få när de köper en produkt/tjänst 
från Yoigo? 

 
• Vilka färger/kombination av färger finns logotypen presenterad i? 

o Vilken är tanken bakom dessa? 
o Hur återspeglar färgerna företagets koncept? 
 

• Hur används logotypens olika färger i marknadsföringen? 
o Används olika färger beroende på vilket budskap ni vill förmedla? 
o Används olika färger beroende på vilken mediekanal som används? 
 

• Vilken är tanken bakom logotypens form, storlek och typsnitt? 
o Hur förmedlar dessa element företagets koncept? 
 

• Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ha en logotyp i olika färger? 
 
• Finns det något presentationsmaterial ifrån reklambyrån som var med i arbetet 

med att ta fram logotypen som vi kan få ta del av? 
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Bilaga 5. Intervjuguide Johan Andsjö 2007-05-18 
 

• I företagets vision anger ni att ni vill bli ”Europas ledande benchmark operator”, 
vad avses med det? Och hur skall detta uppnås? 

 
• Varför valdes de fem värderingarna (simple, fair, witty, honest,efficent) vilken 

var tanken bakom var och en av dessa? 
 
• Hur arbetar ni vidare med att stärka varumärkesidentiteten? 

 
• Hur arbetar ni för att alla representanter för företaget (inklusive representanterna 

inom de outsourcade verksamhetsgrenarna) skall arbeta efter samma koncept?   
 
• Är presentationen vi fick av varumärket avsedd för internt eller externt bruk? 

 
• Hur många anställda inom underleverantörerna sysselsätter Yoigo? 

 
• Vilka verksamhetsgrenar är outsourcade till vilka företag? 

 
• I varumärkets DNA, varför har ni en dimension som kallas för personality? 

o Vilken är tanken bakom? 
o Vilken funktion ska den uppfylla? 

 
• Har du några wallpapers med samma budskap men när ni har använt Yoigo 

loggan i olika färger? I så fall kan du bifoga dessa? 
 

• Varför finns det flera telefonnummer i marknadsföringen? 1709, 1707 och 
1705 
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