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Titel Corporate rebranding inom dynamiska marknader: En komparativ 

studie i telekombranschen 

Bakgrund Corporate rebranding är ett relativt nytt fenomen som innebär att ett 

företag väljer att omdefiniera sitt varumärke på grund av förändringar 

inom företaget eller omgivningen. Men det är fortfarande relativt 

ostuderat och ingen studie behandlar den eventuella kopplingen med 

en dynamisk marknad. 

Syfte Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur fenomenet 

corporate rebranding fungerar inom en dynamisk marknad, där vi valt 

att utgå från telekombranschen som exempelmarknad. 

Metod Studien har en hermeneutisk ansats med ett deduktivt angreppssätt för 

kopplingen mellan teori och empiri. Studien har vidare använt sig av 

en komparativ design med fallstudieinslag utifrån en kvalitativ 

strategi. 

Referensram Referensramen består av teorier om dynamiska marknader som leder 

in till globalisering, lokalisering samt glokalisering. Därefter 

definieras varumärke med respektive underliggande teorier och 

avslutningsvis corporate rebranding. 

Slutsats Den dynamiska marknaden har gett upphov till ett stort antal 

rebranding-processer inom branschen, där tre strategier för att hantera 

ett nytt globalt varumärke har identifierats. Slutligen har varumärkets 

roll inom branschen blivit av en mer dynamisk karaktär där syftet är 

att ha ett varumärke som är mest lämpat för de förändringar som skett 

inom såväl den interna som externa miljön.
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decides to redefine their brand due to changes within the company or 

the environment. But the amount of literature on the subject is 

lacking, and so far no one has studied the potential connection to a 

high-velocity environment. 

Purpose The purpose of the study is to create an understanding of how 

Corporate Rebranding interacts with a high-velocity market by using 

the telecommunications industry. 

Methodology The study was a hermeneutic endeavour with a deductive approach in 

linking theory and empirical evidence. In addition, a comparative 

case study using qualitative methods was performed. 

Theory This chapter consists of theories on dynamic markets as well as 

glocalization, localization and globalization. This is followed by a 

definition of branding and finally Corporate Rebranding. 
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rebranding and we have identified three different strategies for 
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brand within the market has taken on a more dynamic role, where the 
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1 Introduktion  

Kapitlet inleds med en bakgrund som beskriver fenomenet. Därefter kommer en 

problemdiskussion som mynnar i ett syfte med efterhörande argumentation för 

studiens relevans. Därefter beskrivs valda avgränsningar för studien och kapitlet 

avslutas med en disposition för att ge läsaren en överskådlig bild av studien.  

1.1 Bakgrund 

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one 

persists in trying to adapt the world to himself  

(George Bernard Shaw, 1856-1950) 

Anpassning eller adaption har länge varit ett centralt begrepp inom biologin och redan 

på 1800-talet skrev den brittiske biologen Charles Darwin om hur endast de arter med 

kapaciteten att anpassa sig har en möjlighet till överlevnad. På senare år har även en 

liknande diskussion letat sig in i företagslitteraturen. D. Teece och Pisano kom år 

1994 att introducera “dynamic capabilites”  (D. Teece & Pisano, 1994), som 

definierades några år senare som “the firm’s ability to integrate, build, and 

reconfigure internal and external competences to address rapidly changing 

environments”  (D. J. Teece, Pisano, & Shuen, 1997, s. 516). 

Eisenhardt och Martin (2000) utvecklade konceptet till att tala om dynamiska 

marknader, som karaktäriseras av oförutsägbarhet, oklara marknadsbarriärer och 

fokus på innovationer. En sådan marknad kräver att företaget inser att 

konkurrensfördelar snabbt skiftar, kan lägga om resurser och framför allt vågar 

förändra sig  (Eisenhardt & Martin, 2000).  

Trots att förmågan för företag att anpassa sig ses som en allt viktigare 

framgångsfaktor, existerar fortfarande resurser inom företag där förändring inte 

nödvändigtvis ses som någonting positivt. Vad gäller företagens kanske mest 

värdefulla tillgång, varumärket, har fokus inom företagslitteraturen varit på 

långsiktighet, snarare än föränderlighet och anpassning  (R. M. Morgan & Hunt, 

1994; Perzanowski, 2010; Rust, Moorman, & Bhalla, 2010). Kostnaden för att bygga 

och bevara ett starkt varumärke är knutet till höga kostnader där syftet är ett 
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långsiktigt relationsbyggande mellan företag och kund  (Kapferer, 2008; R. M. 

Morgan & Hunt, 1994; Rust, Moorman, & Bhalla, 2010). 

Det är först på senare år som företagslitteraturen börjat granska ett tidigare relativt 

ostuderat fenomen, corporate rebranding som definieras enligt följande: 

Rebranding has been sometimes referred to as the repositioning, revitalizing, 

or rejuvenating of a brand and in some cases as even having a brand being 

totally “reborn” […] in general, rebranding represents updating or changing 

the image of a brand in the minds of the different stakeholders involved  

(AlShebil, 2007, s. 5). 

Rebranding kan ta många former i uttryck främst genom vilka delar av varumärket 

som förändras, där exempel kan vara slogans, paketering, namn och logotyp 

(Perzanowski, 2010). Corporate rebranding förekommer i det flesta branscher och 

orsakerna till att det förekommer är relativt välstuderade, där Muzellec och Lambkins 

(2006) studie av 166 företag som genomgått en rebranding-process kan ses som en av 

det mest citerade. Författarna nämner främst fyra orsaker till att företag väljer att 

genomgå en rebranding-process: förändrad ägarstruktur, förändrad 

konkurrensstrategi, förändrad företagsstrategi och förändringar i den externa miljön. 

I grunden är alltså rebranding ett signalinstrument för att signalera till intressenterna 

att någonting inom företaget har förändrats  (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003). 

Bland företag som valt att genomgå en rebranding-process går det att finna 

skräckexempel som Tropicana, som år 2009 valde en helt ny förpackningsdesign för 

sina juiceprodukter. Bara några månader senare tvingades företaget att ta tillbaka den 

gamla förpackningen efter att många upprörda konsumenter hört av sig och klagat. 

Företaget erkände senare att de underskattat de djupa emotionella band som 

konsumenterna kände till produkten (Eliott, 2009). Samtidigt finns lyckade exempel 

som konsultfirman Andersen Consulting, som efter en publik skilsmässa med sitt 

systerföretag Arthur Andersen, bytte namn till Accenture (J. G. Kaikati, 2003) och 

inom kort blev ett av de 50 högst värderade varumärkena i världen (Interbrand, 2004). 

Trots att såväl dynamiska marknader och sedermera även corporate rebranding i 

grunden handlar om att vara bättre anpassad till nya förutsättningar, har ännu ingen 

studie granskat ett möjligt samband mellan dessa två. Dynamiska marknader präglas 
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som tidigare nämnts av snabba förändringar och corporate rebranding om att hålla 

varumärket relevant efter att antingen kunderna, eller företaget förändrats. Vår studie 

ämnar därför skapa en förståelse för hur dessa två fenomen interagerar.  

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Anpassning och dynamiska marknader 
Att nå en matchning mellan organisationsresurser och extern miljö har länge setts som 

närmast essentiellt inom strategifältet (Andrews, 1971). Att uppnå detta kan ses som 

relativt simpelt, men i takt med att världen förändrats har tanken om hur detta ska 

uppnås förändrats något. 

Teece, Pisano och Shuen (1997) kom att påpeka att organisationer, för att lyckas inom 

globala marknader snabbt, måste kunna uppvisa såväl snabbhet som flexibilitet i sin 

produktinnovation samt en möjlighet att lägga om och koordinera interna och externa 

kompetenser. Även om Teece, Pisano och Shuen i grunden syftar på en matchning 

mellan intern och externt, ser han nu den externa miljön som en miljö i ständig 

förändring. Morgan (2006) var inne på samma spår när han påpekade att 

företagsledningens främsta uppgift var att skapa en god anpassning till den externa 

miljön. 

Eisenhardt och Brown  (1999) kom också att påpeka att företagsledare genom att låta 

företaget dynamiskt anpassa sig till nya affärsmöjligheter, kunde ha bättre möjligheter 

till att skapa värde för organisationen. Eisenhardt kom ett år senare att, tillsammans 

med Martin utveckla sina tankar till att tala om dynamiska marknader (Eisenhardt & 

Martin, 2000). De gjorde skillnad på måttligt dynamiska och dynamiska marknader 

som präglas av olika karaktäristika samt av vilka typen av dynamiska förmågor som 

är nödvändiga för att bäst verka inom respektive marknad. För dynamiska marknader, 

som är föremålet för denna studie, ser Eisenhardt och Martin det dock som viktigt att 

rutiner inom företaget är ständigt anpassningsbara till föränderliga marknader. 

1.2.2 Corporate Rebranding 
Inom akademisk litteratur syftar corporate rebranding på en “återfödelse” för ett 

varumärke  (Stuart & Muzellec, 2004) och kan innebära allt från en mindre förändring 

till en total omdefiniering av företagets identitet  (Daly & Moloney, 2004). Samtidigt 
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framhäver klassiska brand management-strategier vikten av långsiktigt uppbyggande 

av ett varumärke, och som Stuart och Muzellec påpekar "a corporate makeover seems 

to contradict what has long been regarded as standard marketing practice in product 

branding, that is, long-term investment in and commitment to a brand" (2004, s. 472). 

Keller (2001) påpekar samtidigt att det krävs en balans mellan kontinuitet i 

marknadsföringen och tillräcklig förändring för att varumärket ska vara kunna 

relevant för sin samtid. Samtidigt antyder Keller den risk för förvirring som kan 

inträffa när varumärket plötsligt ändrar skepnad. Vidare menar han att kostnaderna av 

att genomgå en rebranding-process kan dessutom bli mycket stora. När den 

amerikanska teleoperatören AT&T år 2005 beslutade att byta logotyp krävdes 

exempelvis modifikationer av nästan 50 000 företagsbilar, mer än 6 000 

företagsbyggnader och 40 000 uniformer  (AT&T, 2005). Samtidigt är AT&T 

knappast ensamma om att ha genomgått en rebranding-process, där det bland annat 

går att finna företag som Cisco, Audi, Pfizer och Wal-Mart bland dem som genomgått 

någon form av rebranding-process bara under de senaste fem åren 

(www.rebrand.com). Det handlar dels om kostnader för att måla om bilar, byggnader 

etcetera (AT&T, 2005), dels kostnader för att marknadsföra det nya förändrade 

varumärket (Keller, 2001), samt utbildning av personal om hur förändringen påverkar 

det dagliga arbetet  (King & Grace, 2008). Huruvida en rebranding-process faktiskt är 

lönsam är också något som diskuterats inom litteraturen  (Stuart & Muzellec, 2004)  

Rebranding kan ske på tre olika nivåer inom ett företag: koncern-, affärs- och 

produktnivå och den potentiella effekten av förändringen tenderar att bli större ju 

högre upp i nivåerna den sker  (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003).  Rebranding 

på koncernivå, eller så kallad corporate rebranding, som denna studie fokuserar på, 

innebär alltså ett fall där hela företaget (koncernen) genomgått en rebranding-process. 

Detta är vanligast i de fall en organisation går igenom en strukturell förändring, 

genom exempelvis en sammanslagning eller uppköp  (Muzellec & Lambkin, 2006).  

I sin studie av 121 företag under perioden 1962-1980 fann Howe (1982) att ett 

namnbyte inte gav några reaktioner på aktiemarknaden och antalet exempel på 

misslyckade försök tycks vara fler än de lyckade  (Stuart & Muzellec, 2004). Keller 

(2008) påpekar också att en rebranding-process ofta resulterar i att företaget förlorar 

den igenkänningsfaktor och lojalitet som kunderna haft till det tidigare varumärket. 
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Det finns även andra intressanta frågor som uppkommer kring industrins dynamik 

som följd av förekomsten av corporate rebranding då det traditionellt setts som viktigt 

att ha kontinuitet och konsistens i de budskap som skickas ut till företagets kunder  

(Kapferer, 2008; Knox & Bickerton, 2003). 

Vår vilja att undersöka corporate rebranding kommer i grunden från vårt 

gemensamma intresse för förändringsprocesser. Inom modern företagslitteratur har vi 

på senare tid sett hur företag allt snabbare måste anpassa sig till en omvärld som 

förändras och där uttryck som dynamic capabilities (D. J. Teece, 1986) fått stort 

genomslag. Rebranding-processer blev för oss särskilt intressant då det, å ena sidan 

verkar vara i linje med de krav på företag som ständigt anpassar sig till sin 

omgivning. Samtidigt som det går tvärtemot traditionella strategier om hur ett 

varumärke ska byggas upp långsiktigt (Kapferer, 2008). Vi väljer i studien att utgå 

från telekommarknaden som en exempelmarknad, dels för att vi tror att på förhand de 

verkade inneha flera av de karaktärsdrag som kännetecknar en dynamisk marknad, 

dels också därför att vi ser den som en bransch där de flesta människor har någon typ 

av relation till.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur fenomenet corporate 

rebranding fungerar inom en dynamisk marknad, där vi valt att utgå från 

telekombranschen som exempelmarknad. 

Vi ämnar med denna studie att svara på följande frågor: 

• Hur påverkar en dynamisk marknad förekomsten av corporate rebranding? 

• Vilka konsekvenser får en dynamisk marknad för synen på varumärket och 

varumärkesarbetet inom den valda branschen? 

1.4 Studiens Relevans 
Ehuru corporate rebranding är ett relativt nytt koncept har ett antal studier gjorts som 

studerat dels själva rebranding-processen  (Ewing et al., 1995; Merrilees, 2005; 

Schultz & Hatch, 2003) dels orsaker till att den sker  (Kapferer, 2008; Muzellec, 

Doogan, & Lambkin, 2003). Konsumentens uppfattning av ett logotypbyte har 
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studerats  (AlShebil, 2007; Pimentel & Heckler, 2003; Van Riel, 2001) och även 

riktlinjer för hur ett logotypbyte bör genomföras  (Kohli & Suri, 2002). Trots detta är 

corporate rebranding ett relativt outvecklat koncept där konsensus fortfarande saknas  

(Merrilees & Miller, 2008). 

Den potentiella kopplingen mellan en dynamisk marknad och förekomsten av 

corporate rebranding är dock någonting som ännu inte utforskats. Muzellec och 

Lambkin (2006) granskade visserligen förekomsten av corporate rebranding inom 

olika branscher, men lämnade orsaksfrågan till varför vissa marknader var mer vanligt 

förekommande obesvarad. Vi ser också att det finns en intressant dynamik kring hur 

synen på varumärket ser ut inom en dynamisk marknad. 

Vi bedömer därför att det kan finnas ett behov av en studie inom fältet som går dels 

vad som lett till hur en dynamisk marknad påverkar förekomsten av corporate 

rebranding, dels hur företagen inom branschen har anpassat sitt varumärkesarbete till 

en värld där såväl ens eget som konkurrenternas varumärke kan genomgå drastiska 

förändringar. 

1.5 Avgränsning 
Utifrån syftet har vi valt att avgränsa studien till telekombranschen med fokus på de 

operatörer som verkar internationellt. Vi har gjort detta på grund av främst två 

orsaker. Den första är därför att de bör kunna ge en bättre och representativ bild av 

telekombranschen som helhet. Den andra orsaken är därför att de stora spelarna på 

marknaden ställs inför intressanta val efter att uppköp och sammanslagningar skett, 

vad gäller att antingen behålla eller avveckla de lokala varumärkena. 

1.6 Disposition 
Denna uppsats disposition är uppdelad i sex kapitel. Det första kapitlet introducerar 

det valda området samt vilka problem vi valt att belysa, vilket mynnar ut i ett syfte 

och forskningsfrågor. Andra kapitlet diskuterar vilken metod vi har valt och varför vi 

valt den. Vidare beskrivs vald referensram, därefter presenteras empirin som leder till 

en analys där vi kopplar ihop genom en diskussion teorin och empirin. Uppsatsen 

avslutas med en slutsats samt förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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Figur 1, egen illustration över uppsatsens disposition 

  

Introduktion	   Metod	   Referensram	   Empiri	   Analys	   Slutsats	  
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2 Metod 

Detta kapitel inleds med att argumentera för varför en hermeneutisk ansats valts, 

vidare varför deduktivt angreppssätt är den mest lämpade kopplingen mellan teori 

och empiri. Vi argumenterar för varför vi valt en komparativ studie med en kvalitativ 

strategi samt hur empirin har samlats in. Kapitlet avslutas med vilken kvalitet studien 

har samt källkritik. 

2.1 Forskningsansatser 
Synen på hur kunskap anskaffas kan delas upp i två huvudsakliga motsättningar: 

positivism och hermeneutik  (Bryman & Bell, 2007). Positivismen antar att all 

kunskap redan finns men att det är upp till forskaren att skapa en metod för hur på 

bästa sätt kunskapen kan anskaffas (Gustavsson, 2004). I motsats till positivismen, 

finns hermeneutiken som handlar om att skapa en tolkning och förståelse istället för 

att söka kausala samband och exakta förklaringar (ibid.). Hermeneutiken används ofta 

när ett fenomen har många förklaringsvariabler, vilket även kan benämnas som ett 

komplext fenomen (Bryman & Bell, 2007).  

Fenomenet som undersöks i denna uppsats är hur corporate rebranding fungerar inom 

en dynamisk marknad. Vi ser detta som tre olika delar (dynamisk marknad, corporate 

rebranding och varumärket) där varje del har tilldelats en egen teoribas i 

referensramen med olika antal förklaringsvariabler. Antalet förklaringsvariabler samt 

delarnas koppling till varandra gör att fenomenet går att betrakta som komplext. Att 

då skapa en metod för att på bästa sätt anskaffa kunskapen kring fenomenet som 

positivismen (Gustavsson, 2004) förespråkar blir troligen snabbt komplext och svårt. 

Hermeneutiken handlar istället om att skapa en tolkning och förståelse vilket även 

lämpar sig bättre för ett komplext fenomen (ibid.).  

Vi argumenterar vidare för en hermeneutisk ansats utifrån syftet med studien, vilket är 

att skapa en förståelse för hur fenomenet corporate rebranding fungerar inom en 

dynamisk marknad, där vi valt att utgå från telekombranschen som exempelmarknad. 

En positivistisk ansats skulle således motverka syftet, då studien inte ämnar hitta 

kausala samband och exakta förklaringar för det fenomen vi studerar (Gustavsson, 

2004). Vi har därför valt en hermeneutisk ansats i denna studie. 
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Enligt Gustavsson (2004) omfattar hermeneutiken fyra huvudmoment: tolkning, 

förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkning innebär att någon presenterar sin 

förståelse för någonting. Förståelse är enligt Gustavsson svårt att förklara men han 

menar att “insikt” kan vara en synonym som förklarar innebörden i begreppet. 

Förförståelsen utgör grunden som hela den hermeneutiska processen vilar på (Bryman 

& Bell, 2007). Förförståelsen bygger på tidigare erfarenheter och inbegriper tidigare 

känslor och upplevelser (Gustavsson, 2004). Det sista momentet i processen är 

förklaring vilket Gustavsson beskriver att "tolkningar innehåller mycket ofta 

förklaringar eller bygger på dem. Det sammanhänger med att vi måste förklara för att 

förstå och omvänt: för att förklara något måste vi först ha förstått det vi förklarar" 

(2004, s. 75). 

Vår förförståelse för fenomenet grundar sig i tidigare universitetsstudier som berört 

teorier om brand equity och brand identity samt marknadsmekanismer. Corporate 

rebranding var inledningsvis något som vi endast kände till genom rapportering från 

nyhetssändningar, där fokus ofta låg på de höga kostnaderna som förändringen 

medförde. När vi samlade in empirin tolkade vi den och på sätt skapades en förståelse 

för fenomenet vilket via analysen som övergick till slutsatsen beskrev vår förklaring. 

2.2 Relationen mellan teori och empiri 

Teori och empiri är som ett dansande par som interagerar, håller i varandra, 

glider isär, rent av trampar varandra på tårna (Gustavsson, 2004, s. 123). 

Att relatera teori och empiri med varandra är något en forskare gör genom att utgå 

från teorin eller empirin där den ena bekräftar eller förkastar den andra (Gustavsson, 

2004). Det finns två huvudsakliga typer av ansatser: deduktion och induktion (Bryman 

& Bell, 2007). Deduktion grundar sig på en redan befintlig teori där det antas en 

hypotes som efter datainsamlingen i resultatet antingen bekräftas eller förkastas 

(ibid.). En deduktiv ansats kan även innefatta kvalitativa metoder för datainsamling 

(Gustavsson, 2004). Induktion utgår istället från empirin där försök görs att hitta 

mönster och utifrån dessa skapa en hypotes till en teori (Bryman & Bell, 2007). 

Gustavsson (2004) beskriver att en renodlat teoritestande studie där forskaren arbetar 

deduktivt, kan ha induktiva inslag där verklighetsdata ges möjligheten att förändra 

teorin.  
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Denna studie har använt sig av en deduktiv ansats. Vi argumenterar valet med att för 

det första var det nödvändigt för oss att skapa en förståelse för corporate rebranding 

samt dynamiska marknader. Detta var två områden som vi innan uppsatsens inledning 

var relativt obekanta med och det var därför nödvändigt att först arbeta med 

uppbyggandet av en referensram. Därefter anskaffades empirin som diskuterades i 

analysen genom att den kopplades ihop med referensramen. I slutsatsen har vi 

beskrivit den förståelse syftet fokuserar på genom att svara på våra forskningsfrågor. 

Vi har alltså inte använt oss av en “renodlad” deduktiv ansats då vi inte skapat en 

hypotes utan istället en förståelse.   

2.3 Forskningsstrategier 
Samhällsvetenskaplig forskning använder sig av främst två forskningsstrategier: 

kvantitativ och kvalitativ (Bryman & Bell, 2007). En kvantitativ strategi innebär ofta 

insamling av numerisk data genom exempelvis enkäter eller statistik och utifrån dessa 

data ses relationen mellan teori och empiri ofta genom en deduktiv ansats. 

(Gustavsson, 2004). Kvalitativ strategi använder mer personligt kunskapande vilket 

innebär att data anskaffas genom exempelvis intervjuer, samtal eller dialoger (ibid.). 

Detta innebär att utifrån insamlad data tolkas den och nya teorier genereras vilket ses 

mer kopplat till en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2007). 

Denna studie har använt sig av en kvalitativ strategi med kvantitativa inslag. Då 

fenomenet som undersökts har en komplex karaktär, är det svårt att utifrån enkäter 

eller statistik förklara fenomenet (Gustavsson, 2004). De kvantitativa inslagen har 

varit statistik som visat på den tekniska och marknadsutvecklingen i branschen. Vi har 

dock inte fokuserat på numeriska värden utom haft ett tolkande synsätt med fokus på 

trenderna statistiken visar. Syftet med denna statisk är alltså att dem ska kunna 

underlätta förståelsen av själva fenomenet. I och med den komplexa karaktären som 

fenomenet innehar har vi valt att använda oss av en kvalitativ strategi där vi använt 

oss av bland annat intervjuer för att anskaffa data. Detta föranleder också ett mer 

tolkande synsätt vilket en kvalitativ strategi ger mer utrymme till jämfört med en 

kvantitativ (Gustavsson, 2004). En kvantitativ strategi har istället ofta svårt att skilja 

mellan personer och samhälleliga institutioner från den verkliga världen (Bryman & 

Bell, 2007). Det utrymme för tolkning som en kvalitativ strategi ger studien, väger 

över nackdelarna jämfört med en kvantitativ strategi samt att en sådan strategi 
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tenderar att undersöka ett fenomen som riskerar att komma bort från verkligheten 

(Gustavsson, 2004). 

2.4 Studiens design 
Bryman och Bell (2007) beskriver fem olika studiedesigner som kan användas till en 

undersökning, nämligen: experimentell, tvärsnitts-, longitudinell, komparativ design 

och fallstudie.  

Vi har valt i denna studie att använda oss av en komparativ design med 

fallstudieinslag av ett flertal orsaker. Bryman och Bell (2007) beskriver att en 

komparativ design är lämplig för både kvantitativa och kvalitativa studier, men att 

fokus är på en kvantitativ studie där det oftast görs flera observationer på fler än två 

fall (case) via ett tvärsnitt. Som tidigare beskrivits har studien använt sig av en 

kvalitativ strategi vilket är enligt Bryman och Bell lämplig för den valda designen. 

Studien har behandlat TeliaSonera och Telenor dels för att undersöka kontrasten i hur 

de båda närmat sig corporate rebranding och dels därför att utifrån de båda företagens 

perspektiv granskat synen på varumärket inom en dynamisk marknad. Vi har alltså i 

studien utgått från telekombranschen som exempelmarknad för en dynamisk 

marknad. Det har inneburit att vi har fått en ökad förståelse av fenomenet när vi har 

jämfört de olika företagen (Bryman & Bell, 2007).  

Fallstudieinslaget innebär att vi ser de två olika företagen som varsitt fall. Bryman 

och Bell beskriver att en komparativ studie kan vara just två fall som undersöks och 

utifrån det granska kontrasterna. Gustavsson (2004) beskriver också att fallstudier 

sägs vara explorativa vilket innebär att de är lämpliga när ett fenomen inte är särskilt 

väl beskrivet, vilket passar väl in på corporate rebranding. Han beskriver vidare att det 

normalt leder till att få en grundläggande uppfattning om fenomenets kärna och på så 

vis formulera nya begrepp och testbara hypoteser. I och med syftet att skapa en 

förståelse för fenomenet ser vi detta som en “grundläggande uppfattning om 

fenomenets kärna”, vilket därav ses som ytterligare ett argument för valet av studiens 

design.  

Experimentell design har inte varit lämplig att använda då studien inte undersökt olika 

grupper i företagen (Bryman & Bell, 2007) utan dels specifika individer på olika 

positioner och dels branschspecifik data från sekundära källor. På grund av den 
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tidsbegränsning som studien haft samt att fenomenet studien syftat till redan har 

initierats, har en longitudinell studiedesign inte varit lämplig. Att använda en 

tvärsnittsdesign som undersöker hur något är beskaffat vid ett specifikt tillfälle 

(Gustavsson, 2004), har heller inte varit lämpligt att använda sig av. En sådan studie 

är bättre lämpad för data som är kvantitativ, alternativt kvantifierbar (Bryman & Bell, 

2007) vilket inte passar syftet för denna studie. En fallstudie är mer detaljerad och 

intensiv analys av ett fall, som kan vara en enda organisation, plats, person eller event 

(ibid.). Denna design har vi på sätt och vis använt oss av då vi använt två olika fall för 

att förklara fenomenet vi studerar inom telekombranschen. I och med att vi samtidigt 

har satt fallen i kontrast till varandra, för att kontrastera hur företagen arbetat med 

varumärket, har vi därför benämnt det som en komparativ design med fallstudieinslag. 

I tabell 1 har vi sammanfattat studiens inriktning för att lättare ge läsaren en 

överskådlig bild. 

 Studiens inriktning Motivering 

Forskningsansats Hermeneutiskt 
Möjlighet att ha ett mer 

tolkande synsätt 

Relation mellan teori och 
empiri Deduktivt 

Skapa en förståelse för 
fenomenet 

Forskningsstrategi Kvalitativt 
Möjlighet att ha en mer 

tolkande analys 

Studiens design komparativ Kontrasterar två företag 
Tabell 1, egen tabell över studiens inriktning 

2.5 Urval 
Studiens empiriska material kan delas in i två delar. Den första innehåller de 

sekundära källor som använts för att kunna skapa en bakgrundsbild av branschen och 

dess utveckling. Den andra delen bygger på intervjuer med representanter från 

TeliaSonera och Telenor. Det sekundära materialet har hämtats från Statens offentliga 

utredningar (SOU 2005:4), ett betänkande från departementsserien (Ds 2000:56), 

TeliaSoneras egna antologi och rapporter samt pressmeddelanden från myndigheten 

Post- och Telestyrelsen (PTS). Som komplement till dessa har även varit rapporter 

från Andersson-skog (1997). Den har därefter legat till grund för att presentera 
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material om branschens historik och utveckling. TeliaSoneras antologi och delar från 

antologin “Samlagets norsk historie 800-2000” har legat till grund för empirin som 

beskriver TeliaSonera samt Telenor bakgrund och historia. 13 årsredovisningar 

mellan åren 1998 och 2011 samt pressmeddelanden vid specifikt viktiga händelser har 

legat till grund för att beskriva företagen och dess utveckling. Viktigt att påpeka är att 

dessa data rör den svenska (och till vis del norska) marknaden och inte den 

internationella, något som skett av två orsaker. Den första är att studiens fokus 

inledningsvis var på den svenska marknaden varför svensk data var mest relevant. 

Den andra, vilket också är skälet till att empirin fortfarande känns relevant för studien, 

är att de två exempelföretagen båda är företag vars ursprung ligger på den nordiska 

marknaden och empirin bör således kunna ge en bra grund för att se varför de börjar 

utvecklas så som de gör. 

Den andra del av empirin är byggd på intervjuer med totalt fyra stycken personer som 

har varit strategiskt placerade inom respektive företag. Urvalsprocessen har 

genomförts genom att vi tagit kontakt med företagsrepresentanter från de fyra stora 

telekomoperatörerna (TeliaSonera, Tele2, “3” och Telenor) i Sverige.  Utav dessa var 

TeliaSonera och Telenor beredda att ställa upp på intervjuer. Vid kontakten med 

företagen beskrevs vad vi ämnade undersöka och utifrån detta fick vi genom 

företagsrepresentanterna förslag på vilka som hade möjlighet samt var relevanta för 

en intervju. Vi hade som respondentkriterium att intervjupersonerna skulle ha en 

strategisk position, vilket innebär en chefsposition inom varumärkesrelaterade 

arbetsuppgifter. Enligt Bryman och Bell (2007) kan denna urvalsmetod liknas med ett 

bekvämlighetsurval som är vanligt vid kvalitativa studier. Bryman och Bell beskriver 

vidare att ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer respondenter som har tid och 

möjlighet att bli intervjuade utifrån respondentens agenda. Intervjupersonerna har 

flera års erfarenhet av varumärkesarbetet inom vartdera företaget. Inom TeliaSonera 

har intervjupersonerna positionerna som brand director (arbetat elva år inom 

TeliaSonera-koncernen) och employer branding manager (arbetat 25 år inom 

TeliaSonera-koncernen). Från Telenor har de positionerna marketing communication 

manager (arbetat 14 år inom Telenor-koncernen) samt brand & advertising manager 

(arbetat tre år inom Telenor-koncernen). Dessa intervjuer har haft syftet att ge en 

bättre bild av hur företagen och branschen ser på corporate rebranding och 

varumärkesarbetet.  Vad gäller ett etiskt förhållningssätt efterfrågade vi 
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företagsrepresentanter som officiellt representerade vart och ett av företagen. Syftet 

med urvalet är inte att få fram respondenternas subjektiva syn på vad vi undersöker, 

utom deras syn på ett yrkesprofessionellt sätt. Därav detta anser vi ha handskats helt 

enligt vetenskapsrådets principer vad gäller forskningsetiska principer. 

2.6 Datainsamling 
Det finns tre huvudtyper av datainsamling som äger rum ansikte mot ansikte: 

intervjuer, samtal och dialoger (Gustavsson, 2004). Huvudmålet med en intervju 

enligt Gustavsson är “att samla faktiska data av ett objektivt slag” vilket författaren 

menar att objektiva slag är i princip offentlig. Ett samtal menar Gustavsson innebär 

“att samla subjektiva data” vilket betyder mer personliga åsikter och tankar. 

Huvudmålet för dialoger beskriver Gustavsson är “att komma åt mening och 

betydelse i medaktörens språk- och kulturvärld” där datat ses som objekt (s. 241).  

För insamling av objektiv data, vilket är viktigt för den här studien, lämpar sig 

intervjuer bäst. Vi har verkat för att i rollen som intervjuare inte påverka respondenten 

i någondera riktningen som kan minska sanningshalten och den tillförlitliga 

information som anskaffas från intervjuerna. För att få ut den information som är 

relevant för undersökningen har intervjuerna varit uppbyggda på ett semi-strukturerat 

sätt. I första hand har vi ställt bestämda frågor, men under intervjuns gång även ställt 

följdfrågor utifrån vad respondenterna svarat. Vilket givit oss möjligheten att fördjupa 

specifika frågor/områden under intervjuns gång.  

Intervjuerna genomfördes via telefon av den anledningen att direktintervjuer inte var 

lämpliga rent schematiskt då en intervju skulle för oss ta nära fyra timmar i restid. 

Dessutom, som Bryman och Bell (2007) påpekar, kan den fysiska närvaron påverka 

intervjupersonerna negativt genom att respondentens svar påverkas genom 

exempelvis intervjuarens etnicitet eller klass. Intervjuer via telefon lider dock enligt 

Bryman och Bell av att det inte går att läsa av respondenten genom att analysera 

dennes kroppsspråk, något som kan resultera att vissa följdfrågor som borde ställas 

missas. Vid intervjuerna satt vi gemensamt och lyssnade på respondenten där en var 

huvudansvarig för att ställa de förvalda frågorna, samtidigt som båda kunde flika in 

med eventuella följdfrågor. Intervjuerna spelades även in för att enklare återge exakta 

citat, något som alla respondenterna godkände vid inledningen av varje intervju. 
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2.7 Studiens kvalitet 
När ett fenomen undersöks utifrån exempelvis en komparativ studie är det viktigt att 

studien har en hög kvalitet. Det brukar beskrivas i termer om reliabilitet och validitet 

för kvantitativa studier men enligt Bryman och Bell (2007) förekommer även dessa 

begrepp i kvalitativa studier, om än i en liten annan form. Guba och Lincoln (1994) 

anser att det är viktigt med hög kvalitet i en kvalitativ studie och föreslår två 

grundläggande kriterier som bedömning av kvalitén vilka är tillförlitlighet 

(trustworthness) och äkthet (authenticity). Vidare är tillförlitlighet uppdelat i fyra 

delkriterier som även har en motsvarighet i den kvantitativa forskningen, dessa är 

trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) 

och bekräftelsebarhet (objektivitet) (Bryman & Bell, 2007).  

Trovärdighet innebär hur det på bästa sätt framställer verkligheten. Om det finns flera 

olika uppfattningar om hur det på bästa sätt framställer verkligheten gäller det att på 

bästa sätt övertyga läsaren att den framställda beskrivningen av verkligheten är det 

bästa sättet. Trovärdigheten skapades således genom att studien följt de akademiska 

regler som finns, samt att respondenterna har haft möjlighet att ta del av resultatet. 

Vilket innebär att utifrån detta bekräftas att den uppfattning om verkligheten som 

forskaren har är korrekt. Detta kallas för respondentvalidering (respondent validation) 

(Bryman & Bell, 2007). 

I denna studie har respondenterna tagit del av det transkriberade materialet som efter 

intervjun skickades via mail till dem. Detta gav dem möjligheten att lägga till eller 

ändra information som kan ha uppfattats på ett icke korrekt sätt. Utifrån denna 

korrespondens har respondentvalidering tillämpats i denna studies process. När vi 

hade skrivit klart de tolkade resultatet skickades även dessa till respondenterna ifall de 

önskades för bekräftelse om att det stämde överens med deras uppfattning. Bryman 

och Bell (2007) beskriver att triangulering är ett annat sätt att säkerställa 

trovärdigheten vilket innebär kortfattat att det används olika datainsamlingsmetoder 

som sedan kan vara till underlag för en rikare tolkning av verkligheten  (Patel & 

Davidson, 2011). I denna studie har vi intervjuat två personer med olika bakgrunder 

och positioner inom respektive företag samt använt sekundera datakällor vilket kan 

ses som en form av triangulering där vissa frågor från intervjuerna samt insamlat 

sekundärt material rört samma frågeställning.  



 16 

Det andra kriteriet inom tillförlitlighet är överförbarhet, vilket innebär att en kvalitativ 

studie ofta är en intensiv undersökning av ett urval individer vilket kan tendera till att 

resultaten fokuserar mer på den kontextuella unikhet i den verklighet som undersöks. 

Guba och Lincoln (1994) argumenterar för att en utförlig beskrivning (thick 

description) ger andra läsare möjligheten att avgöra om resultaten är överförbara till 

andra miljöer eller inte. I kapitel ett i denna studie har vi utförligt beskrivit vilket syfte 

studien har samt vilka avgränsningar som är satta. Vidare så har intervjuerna som 

genomförts skett med företag som representerar en relativt sett stor andel av den 

svenska telekombranschen och som dessutom har starka internationella verksamheter. 

Med avseende på den branschfokus studien har, borde det resultera i en tämligen god 

överförbarhet. Bryman och Bell (2007) beskriver att generaliseringsbarheten är ofta 

begränsad då denna studie torde vara väldigt smal som att exempelvis intervjua ett 

fåtal individer eller studerar ett fåtal företag vilket gör det svårt att säga att dessa 

intervjuer/företag representerar alla andra företag där fenomenet förekommer. I och 

med att syftet med studien är att skapa en förståelse för fenomenet argumenterar vi för 

att förståelsen mycket väl kan generaliseras till andra företag, alternativt andra 

branscher. Inte minst kan slutsatsen i denna studie prövas på andra företag och 

branscher genom vidare forskning och utifrån prövningen mer ackurat bedöma 

generaliserbarheten.  

Pålitlighet är det tredje delkriteriet som används inom den kvalitativa forskningen 

vilket är en synonym till reliabiliteten inom den kvantitativa forskningen. När en 

studie bedöms är det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt under 

bedömningsprocessen. Det innebär att forskarna tillhandahåller i studien en 

fullständig och inte minst tillgänglig redogörelse för hur alla steg i 

forskningsprocessen har genomförts. Dessa innefattar bland annat hur problemen 

utformats, genomfört intervjuer och vilka beslut som gjorts som rör analysen (Bryman 

& Bell, 2007). 

Enligt Bryman och Bell (2007) är det en tidskrävande och inte så uppskattad metod 

vad gäller kvalitativ forskning då en sådan forskning ofta omfattar stora mängder 

data. I denna studies process har vi varit delaktiga i olika seminarier samt 

handledarmöten där vi tagit del av kommentarer och synpunkter. Vi har vidare under 
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arbetets gång dokumenterat hur problematisering, val av teori och metod, samt urval 

har skett. 

Bekräftelsebarhet innebär att forskaren utgår ifrån att det inte går att få en fullständig 

objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2007). Forskaren 

försöker inte medvetet att påverka forskningsprocessen och resultatet genom 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Guba och Lincoln (1994) menar att 

en forskares uppgift är att bedöma i vilken utsträckning resultaten går att bekräfta. Vi 

har i denna studie försökt att inte lägga in personliga värderingar i någon del utan på 

ett så objektivt sätt som möjligt argumentera fram till en slutsats som inte är influerad 

av subjektiva attribut. 

Guba och Lincoln (1994) skriver att äkthet innefattar fem delkriterier vilka är rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Denna studie anser vi uppfyller kriterierna för äkthet i och med att den 

förmedlar en rättvis bild då vi tillämpat respondentvalidering vilket givit 

intervjupersonerna möjlighet att förstå den miljö de vistats i samt hur andra uppfattar 

miljön. Studien kan även ha bidragit med information som intervjupersonerna kan 

använda för att förändra deras situation samt se vilka åtgärder som går att använda sig 

av. 

2.8 Databearbetning 
Innan vi påbörjade transkriberingen av datamaterialet bestämdes att pauser, suckar 

eller andra typer av fakta som inte direkt hade relevans för studien skulle således inte 

dokumenteras. Transkriberingen föranledde att vi var närvarande vid varje intervju 

och ljudupptagning gjordes för att kunna på ett korrekt sätt återge citat. Utifrån detta 

var transkriberingen en direkt översättning från intervjun med klara innehåll av 

talspråk. Vid presentationen av materialet i empirikapitlet har det skrivits om för att 

kunna följa den röda tråd och grammatik som används i uppsatsens disposition, samt 

för att göra materialet lättare att förstå. 

2.9 Val av teorier 
Innan vi formulerade syfte och frågeställningar genomfördes en grundläggande 

litteratursökning inom brand management med fokus på corporate rebranding, brand 
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equity, brand identity samt marknadsdynamik. Under arbetets gång kom också 

globalisering att bli ännu en teoribas som vi uppfattade som relevant för studiens 

syfte. Det grundläggande syftet i litteratursökningen var att öka vår förståelse för 

forskningsområdet. Under granskningen av litteraturen att det fanns relativt lite 

skrivet om särskilt corporate rebranding. Vi har dock försökt utgå ifrån den mest 

omfattande och väl citerade av den forskning som existerar inom området. 

Sökorden var Brand management, corporate rebranding, rebranding, brand identity, 

brand equity och contingency theory. Referensramen är därefter utformad utifrån 

teorier inom brand equity, brand identity, corporate rebranding, globalisering med 

fokus på glokalisering. Teorier inom brand identity anser vi förklarar hur 

konsumenten identifierar sig med varumärket samt hur företaget vill identifiera sig 

mot konsumenten. Teorierna om brand equity beskriver hur företagen arbetar för att 

förvalta de varumärkeskapital de har idag med fokus på att en rebranding-process 

genomgåtts. Teorierna inom corporate rebranding är den faktor som därmed påverkar 

de andra tidigare nämnda teorierna genom att en rebranding-process sätter 

grundantagandet vad gäller brand equity och brand identity i obalans vilket kopplar 

till vår andra fråga som vi ämnar svara på. Vi har även teorier om hur ett 

företag/koncern agerar globalt och lokalt. Detta täcker teorier om globalisering, 

lokalisering och därmed glokalisering upp med syfte att förklara strategierna utifrån 

spridningsmönstret de undersökta företagen har. För att beskriva hur dynamiken i 

marknaden påverkar de tidigare nämnda delarna har vi utgått från Eisenhardt och 

Martin (2000) om måttligt och dynamisk marknad. 

2.10 Källkritik 
Källorna som används under referensramen är närmast uteslutande hämtat ifrån 

akademisk litteratur och artiklar från 1900-talets andra hälft fram till 2011. Vi har haft 

aktualitetskriteriet i åtanke under hela arbetet men ändå valt att använda oss av äldre 

forskningsartiklar som ligger till grund för aktuella sådana. Materialet är hämtat dels 

från akademiska tidskrifter via elektroniska datakällor och dels genom Google 

Scholar. Dessvärre har det dock resulterat i att vi inte kunnat få tillgång till artiklar 

som inte inkluderas i dessa databaser. Bland dessa kan exempelvis artiklar som ligger 

under APA (American Pscyhological Association) nämnas.  
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Vad gäller referensramens del kring brand identity och brand equity, är mycket 

hämtat från Aaker och Kapferer, vilket kan förklaras av att dessa två tillhör de mest 

erkända konsulter inom varumärkesbyggande utifrån antalet citeringar som vi ser det. 

Vi har även inom områdena lagt in artiklar som ger mer djup eller kritik mot 

teorierna. Ser vi till de andra källorna som använts inom referensramen, är konceptet 

corporate rebranding kanske det allra mest kontroversiella. Inom akademisk litteratur 

är det tämligen nytt koncept och studierna kring det är relativt få. En sökning på 

Google scholar den 16 april 2012 med termen “corporate rebranding” visade 191 

träffar vilket till skillnad mot termen “branding” visade ca 563 000 träffar. Ser vi till 

corporate rebranding är det flesta av dessa studier utförda under 2000-talet och är 

gjorda av en relativt liten andel forskare. Det är också viktigt att poängtera att de 

flesta av studierna inom ämnet är av normativt slag snarare än av djupare akademisk 

karaktär. Samtidigt var konceptets relativt låga profil en av de delar som lockade oss 

till att göra studien, då det dels kan behövas mer forskning inom ämnet och dels då 

rebranding som sådant blivit allt mer vanligt. 
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3 Referensram 

Kapitlet inleds med teorier om dynamiska marknader som leder in till glokalisering, 

lokalisering samt glokalisering. Därefter definieras varumärke som leder in till 

teorier om brand identity, brand image och brand equity. Referensramen avslutas 

med en granskning av teorierna inom corporate rebranding där bland annat 

strategier samt svårigheter diskuteras. 

3.1 Dynamiska marknader 
Burns och Stalker (1961) argumenterade för att omvärldsbetingelser bestämde vilket 

typ av organisationsstruktur en organisation antog. De föreslog två typer av 

strukturer: Mekanisk struktur - innebär en relativt stabil omvärld, vertikalt styrd 

organisation med byråkratiska regler (ibid.). Organisk struktur - innebär en mer 

turbulent och oförutsägbar, kaotisk omvärld där strukturen på organisationen är 

horisontellt styrd och beslutsfattandet flyttats till lägre nivåer (ibid.).  

Lawrence och Lorsch (1967) utvecklade Burns och Stalkers (1961) teori med fokus 

på beslutsfattande där de lade till att differentiering och integration i föränderliga 

organisationsstrukturer måste balanseras. Differentiering innebär att medlemmarna i 

organisationen utvecklar olika intressen och sätt att se på saker och ting vilket kan 

leda till att det blir svårt att nå fram till beslut som i sin tur kan splittra organisationen. 

Medlemmarna utvecklas på deras områden och nya idéer uppkommer vilket kräver 

integration som sker via konfliktlösningar och därmed ett kollaborativt beslutsfattande  

(Lawrence & Lorsch, 1967).  

Morgan (2006, s. 42) sammanfattade fem underliggande idéer för vad som kommit att 

kallas situationsanpassad organisationsteori (contingency theory) eller contingency-

synsättet som bygger bland annat på Burns och Stalker (1961) och Lawrence och 

Lorsch (1967): 

• “Organisationer är öppna system som behöver noggrann hantering för att 

tillgodose och balansera interna behov och för att kunna anpassa sig till 

miljösituationen” 
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• “Det finns inget bästa sätt att organisera. Den lämpliga organisationsstrukturen 

beror på den typ av uppgift eller miljö som man hanterar/verkar i”. 

• “Företagsledningen måste, framför allt, arbeta för att uppnå bra anpassningar 

och god ’fit’” 

• “Olika metoder inom företagsstyrning kan vara nödvändigt för att utföra olika 

uppgifter inom samma organisation” 

• “Olika typer eller ‘arter’ av organisationer behövs i olika typer av miljöer” 

Eisenhardt och Martin (2000) har utvecklat contingency-synsättet vidare, där de 

beskriver i artikeln “dynamic capabilities: what are they?” hur dynamiska förmågor 

(dynamic capabilities) påverkas utifrån en resursbaserad vy av ett företag i två olika 

typer av dynamiska marknader: måttligt dynamisk (moderate velocity) och dynamisk 

(high velocity). Vi har valt att utgå från Eisenhardt och Martins ramverk med fokus på 

hur marknaden fungerar utifrån de två dynamiska marknader som beskrivs. 

Eisenhardt och Martin menar med dynamiska förmågor:  

The firm’s processes that use resources - specifically the processes to 

integrate, reconfigure, gain and release resources - to match and even create 

market change. Dynamic capabilities thus are the organizational and strategic 

routines by which firms achieve new resource configurations as markets 

emerge, collide, split, evolve, and die (Eisenhardt & Martin, 2000, s. 1107). 

Dessa dynamiska förmågor binder samman olika resurser i företaget som beroende på 

vilken typ av dynamisk marknad företaget befinner sig i, har syfte att skapa värde för 

företaget (Eisenhardt & Martin, 2000). De dynamiska förmågorna kan även vara olika 

beroende på vilken typ av dynamisk marknad företaget befinner sig i men huvudmålet 

är att sträva efter effektiva dynamiska förmågor utifrån typen av dynamisk marknad 

(ibid.). 

Måttligt dynamisk marknad innebär att förändringar i marknaden sker ofta, men 

längs grovt förutsägbara och linjära banor. Relativt stabila strukturer där 

marknadsbarriärerna är klara och spelarna (exempelvis konkurrenterna, kunderna, 

komplementärerna) är kända. Gammal kunskap är viktigt och något som är 

fundamentalt, ny kunskap genereras på lång sikt. Uppköp av företag sker på längre 
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sikt där varje uppköp ger ny kunskap som sedan användes vidare, vilket innebär att 

fokus ligger mer på variation av företag än valet av dem (Eisenhardt & Martin, 2000).  

Dynamisk marknad kännetecknas av att marknadsförändringar har inget linjärt 

samband och är mindre förutsägbart. Marknadsbarriärer är ofta svåra att fastställa 

exakt, framgångsrika affärsmodeller är även också ofta svåra att fastställa. Spelarna 

på marknaden (exempelvis köpare, leverantörer, konkurrenter, komplementärer) är 

oklara och skiftande. Marknadsstrukturen är även den oklar. I denna marknad är det 

vanligt förekommande med hög omsättning och snabb tillväxt, även mycket 

investeras i R&D för att skapa nya innovationer. Det förekommer ofta delvis 

implementeringar av produkter där exempelvis prototyper är första steget i en 

implementerings-process. Mer fokus på valet av företag att köpa upp än variationen i 

sig. Variationen finns redan i marknaden vilket medför att själva valet grundar sig i 

vilket företag som ger mest kunskap vid köptillfället (Eisenhardt & Martin, 2000). 

 

Tabell 2, definitioner av måttligt och dynamisk marknad (Eisenhardt & Martin, 2000, s. 1111) 

3.1.1 Sammanfattning 
Utifrån vårt synsätt kan utvecklingen av marknaden, är teorierna kring dynamiska 

marknader en typ av avstamp från teorierna kring om hur ett företag bör anpassa sig 

till en föränderlig omvärld. Både Contingency-teorin och teorierna kring dynamiska 

marknader ser vi alltså som ett synsätt för hur organisationer ständigt måste ha 

förmågan att anpassa sig till en omvärld som är i förändring. 

Måttligt dynamisk marknad 
(moderate velocity market) 

Dynamisk marknad (high 
velocity market) 

Marknadsdefinition Stabil marknadsstruktur, klara 
marknadsbarriärer, klara 
affärsmodeller, identifierbara 
spelare, linjär och förutsägbar 
förändring 

Oklar marknadsstruktur, 
otydliga marknadsbarriärer, 
flytande affärsmodeller, 
oklara och skiftande spelare, 
icke-linjär och oförutsägbar 
förändring 

Mönster Detaljerad, analytiska rutiner 
som uteslutande baseras på 
existerande kunskap 

Enkel, experimentella rutiner 
som baseras på ny kunskap 
baserad på situationen 

Utförande Linjärt Iterativt 

Stabil Ja Nej 

Resultat Förutsägbart Oförutsägbart 

Nyckeln till effektiv 
utveckling 

Frekvent, nära variation Omsorgsfullt styrda val 
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3.2 Globalisering, lokalisering och glokalisering 
Ett grundläggande problem som internationella företag ofta möter är hur de skall 

upprätthålla balansen mellan central kontroll utifrån globala strategiska aktiviteter 

samt kraven för att verka på en lokal marknad på ett framgångsrikt sätt. 

Skalfördelarna som uppkommer som en global aktör premieras, men att vara en lokal 

aktör och ha förmågan att anpassa sig lokalt utifrån önskemålen på den lokala 

marknaden kan skapa nya och större fördelar. Att hitta balans mellan att vara en 

global aktör och samtidigt lokal ses som ett fundamentalt problem  (Doz & Prahalad, 

1981). 

En global aktör, eller internationell sådan vill ha det bästa av två världar  (Doz & 

Prahalad, 1981). De letar efter skalfördelar och andra fördelar som kommer med att 

vara global, samtidigt lockar de fördelar som finns på en lokal marknad, såsom 

kontakter med intressenter och relationsbyggande med kunden  (Bartlett & Ghoshal, 

1989). Med andra ord är det glokal som strävas efter, vilket är en term som 

ursprungligen kommer från Japan (Khondker, 2004; Robertson, 1995). Termen blev 

mer känd internationellt av sociologen Roland Robertson som är väl citerad inom 

området “globalisering”. Enligt Robertson är termen en sammansättning av orden 

global och lokal. Khondker nämner att utifrån ett affärsperspektiv ses termen referera 

till “global lokalisering” (s. 4). Betydelsen enligt Robertson är att i Japan använde sig 

experter inom marknadsföring denna term och syftade till att produkter som 

producerades i Japan skulle vara “lokaliserade”. Detta innebar att produkten skulle 

anpassas till den lokala smaken och intressena, änskönt produkten producerades 

utifrån ett globalt perspektiv. Svensson (2001) påpekar att en glokal strategi utgår från 

att det måste finnas en balans mellan standardisering av företagets aktiviteter och den 

anpassning som görs till lokala regioner. 

Robertsson (1995) beskriver vidare att glokalisering ses som en strategi som anpassar 

en global kultur till den lokala kulturen. Han konceptualiserade globalisering med 

"the interpenetration of the universalization of particularization and the 

particularization of universalism" (1992, s. 100).  Vi har valt att definiera 

globalisering och därmed glokalisering enligt Khondker (1994) som bygger på 

Robertsons ramverk där globalisering och glokalisering bör ses som att de är 

beroende av varandra i samma process, enligt följande lydelse: 
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The problem of simultaneous globalization of the local and the localization of 

globality can be expressed as the twin processes of macro-localization and 

micro-globalization. Macro-localization involves expanding the boundaries 

locality as well as making some local ideas, practices, institutions global. [...] 

Micro-globalization involves incorporating certain global processes into the 

local setting. [...] Overcoming space is globalization. In this view of 

globalization, globalization is glocalization (Khondker, 2004, s. 4). 

Prahalad och Doz (1987) argumenterar för att globaliseringen har ökat behovet av 

standardiserade produkter, samtidigt beskriver dem att det ehuru finns anledningar till 

att vissa produkter bör hållas lokalt. Enligt Prahalad och Doz finns det för- och 

nackdelar vad gäller standardisering av produkter samt lokal anpassning, därför är det 

viktigt att företaget fokuserar rätt utifrån den valda strategin.  

Prahalad och Doz (1987) har skapat ett ramverk för fokus på global integration 

(global integration) och fokus på lokal anpassning (local responsiveness). Prahalad 

och Doz beskriver att ett företag som fokuserar på både lokal anpassning och global 

integration benämns som multifokal (multifocal). I denna studie används Prahalad och 

Doz (1987) ramverk med utgångspunkt från global integration och lokal anpassning. 

Global integration enligt Prahalad och Doz kan innebära en global strategi där en 

anledning av många till att ett företag väljer denna strategi beror på att kunderna blivit 

mer internationella. Vidare nämns även att marknaderna och konkurrenterna blivit 

mer globala samt att produkterna blivit mer standardiserade.  

Att välja en lokal strategi menar Prahalad och Doz (1987) kan innebära att företaget 

hellre vill anpassa sig till den lokala marknaden än att standardisera sig. Vidare 

nämner Prahalad och Doz att orsaken till att företaget väljer en lokal strategi kan vara 

att efterfrågan är olika mellan marknaderna, vilket innebär att varje marknad är unik 

och därmed måste anpassas till separat. Andra anledningar enligt Prahalad och Doz 

kan vara att lokala substitut eller konkurrenter är starka vilket företaget måste anpassa 

sig till. Även förändringar i den externa miljön som lagregleringar eller andra 

restriktioner kan vara anledningar till att företaget måste anta en lokal strategi (ibid.). 
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Figur 2, Prahalad och Doz (1987, s. 27) 

3.2.1 Sammanfattning 
Utifrån vårt synsätt är glokalisering en typ av paradox, där en kombination av 

fördelarna i en global strategi så som stordriftsfördelar kan kombineras med 

marknadsmässiga fördelarna av att uppfattas som ett lokalt företag. Prahalad och Doz 

(1987) modell för kategorisering av företags strategier är den som kommer vara 

grundstenen i vår analys av de olika företagens varumärkesstrategier. 

3.3 Varumärke 
Att definiera exakt vad beteckningen "varumärke" innebär har skapat en oenighet 

mellan akademiker, där flera väljer att skapa sin egen definition eller nyans (Kapferer, 

2008). Inom den akademiska litteraturen  (exempelvis de Chernatony & Riley, 1999; 

Keller, 2008; Kotler, 1991) förekommer American Marketing Associations (AMA) 

definition av ett varumärke frekvent vilket också i denna studie används som 

definition: “A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, 

intended, to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to 

differentiate them from those of competition” (Keller, 2008, s. 2). 

Ett starkt varumärke för ett företag kan innebära såväl högre marginaler som ökad 

kundlojalitet, någonting som ofta är extra viktigt under ekonomiska kriser (Keller, 

2001). En ytterligare fördel som ett starkt varumärke ger företaget är möjligheten att 

differentiera sig från sina konkurrenter på ett sätt som är svårt att imitera (Farquhar, 

1989). Konsumenter kan i sin tur vara beredda att betala mer för ett starkt varumärke 
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dels därför att de uppfattar det som att det innehar någon typ av unik förmåga, dels på 

grund av att ett välkänt varumärke kan uppfattas som mer tillförlitligt  (Chaudhuri & 

Holbrook, 2001). Oavsett vilka exakta fördelar varumärket faktiskt ger åt de olika 

intressenterna, har det på senare tid kommit att bli en av de absolut mest värdefulla 

immateriella tillgångarna för ett företag  (Keller & Lehmann, 2006). 

3.4 Brand identity och brand image 
Begreppet brand identity, som på svenska innebär varumärkesidentitet, har under de 

senaste åren vuxit fram till ett av det mest intressanta och innovativa begrepp inom 

brand management-området. Brand identity har således fått en framträdande roll vad 

gäller att försöka förklara framgångarna för en märkesprodukt (Melin, 1999). Det 

finns ingen allmänt vedertagen definition på vad brand identity innebär, men Melin 

beskriver vidare att det "vanligtvis karakteriseras som vad varumärket står för, vad 

som ger det mening och vad som gör det unikt" (1999, s. 85). Upshaw sammanfattar 

innebörden i begreppet med "the identity is the brand’s unique fingerprint which 

makes it one of a kind" (1995, s. 13).  

Det är viktigt att poängtera att det är skillnad på brand identity och brand image 

(Kapferer, 2008; Melin, 1999). Skillnaden, anser Melin och Kapferer, är att 

märkesinnehavaren med identitet avser vad märkesprodukten ska stå för, samtidigt 

som brand image å andra sidan syftar till hur märkesprodukten uppfattas utav 

konsumenten. För ett starkt varumärke är det viktigt att avståndet mellan dessa två 

uppfattningar om varumärket är så små som möjligt  (de Chernatony & Riley, 1999). 

 

Figur 3, egen illustration av skillnad mellan brand identity och brand image 

Vi har valt att utgå från Kapferers (2008) konceptuella modell med avseende på brand 

identity som är uppbyggt av sex fasetter i form av en hexagon. Kapferer menar att om 

ett varumärke ämnar att vilja bli eller förbli starka måste de vara trogna och ärliga mot 

den identitet som de har. Identitetskonceptet är viktigt då ett varumärke måste över tid 
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vara hållbart, varumärket måste alltså sända ut en bild som är sammanhängande och 

inte minst vara realistiskt (ibid.). De två övre fasetterna fysik och personlighet 

definierar sändaren. De två undre fasetterna, reflektion och självbild definierar 

mottagaren. Relation- och kulturfasetterna binder samman sändaren och mottagaren 

som ligger i mitten av prismat. De sex fasetterna formar därmed en solid och 

välstrukturerad helhet (ibid.). 

 

Figur 4, Kapferers identitetsprisma, (Kapferer, 2008, s. 99) 

Fysikfasetten påvisar de fysiska kvaliteter som varumärket har. Fysiken kan ses som 

ryggraden i ett varumärke genom att den är de rent påtagliga fysiska faktorerna såsom 

design, funktion och färg. Personlighetsfasetten handlar om kommunikation. Det 

innebär att det sätt som varumärket väljer att kommunicera dess produkter och 

tjänster på är en avspegling av om varumärket var en fysisk person (Kapferer, 2008).  

Varje varumärke menar Kapferer (2008) har en egen kultur och det är ur denna som 

produkterna kommer ifrån. Produkten som sådan är en koppling på ett fysiskt sätt till 

kulturen samtidigt som den har som funktion att vara en visuell kommunikationsform 

av varumärkets kultur i media och vid konsumtion. Kulturfasetten påvisar 

varumärkets grundläggande värden via dess produkter och kommunikation. Kapferer 

beskriver vidare att företagskulturen är en länk mellan företaget och dess varumärke. 
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Relationsfasetten menar Kapferer att varumärken ofta är det som länkar människor 

samman vilket därmed ses som en grund eller stöttepelare i relationen.  

Reflektions- och självbildfasetterna är länkande till kundens och dennes omgivnings 

reflektioner och känslor, som finns kring varumärken och de som använder dem 

(Kapferer, 2008). Varumärket är en reflektion av de upplevda kunderna (ibid.). 

Utifrån detta skapar varumärket en reflektion av användaren av varumärkets 

produkter och därmed en upplevd bild av hur kunden av ett unikt varumärke är. Det är 

viktigt att hålla isär reflektion och målgrupp då dessa ofta blandas ihop (ibid.). 

Kapferer menar att detta är risk med avseende på företagets externa kommunikation. 

En målgrupp beskriver varumärkets potentiella kunder (köpare eller användare). 

Vidare beskriver Kapferer att varumärkets reflektionsbas inte behöver överensstämma 

med målgruppen. Reflektion kan till exempel vara kopplat till gammalt och troget där 

målgruppen istället är motsatsen (ibid.). Kapferer menar att vid extern 

kommunikation bör inte kunden beskrivas som den verkligen är utan istället hur 

denne vill upplevas när varumärket konsumeras. Självbildfasetten enligt Kapferer 

innebär hur kunden ser sig själv när denne konsumerar ett varumärke, vilket innebär 

en inre idealisk bild kunden strävar efter när han/hon konsumerar produkten. Kapferer 

belyser att detta alltså inte är som i fallet vad gäller reflektion som handlar om hur 

andra uppfattar en när konsumenten av ett specifikt varumärke konsumerar detta. 

3.4.1 Definition av logotyper 

When products and services are difficult to differentiate, a symbol can be the 

central element of brand equity, the key differentiating characteristics of a 

brand (Aaker, 1991, s. 197). 

En logotyp som inte består av ord, så kallade figurmärken (Melin, 1999) kallas ofta 

för symboler (Keller, 2008). Dessa figurmärken avses vanligen enligt Melin konkreta 

eller abstrakta figurer, ett exempel på ett figurmärke är de olympiska ringarna (Keller, 

2008; Melin, 1999). Melin (1999) beskriver vidare att logotyper även kan vara så 

kallade ordmärken som i allmänhet utgörs av ett namn som kännetecknar en specifik 

produkt (exempelvis, Volvo, Absolut och Daim).  

Logotyp enligt Aaker (1991) skapar medvetenhet, associationer och positiva känslor 

som i sin tur kan påverka lojaliteten och den upplevda kvaliteten. Aaker beskriver 
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vidare att logotyper är lättare att lära sig än ord (namn). Logotypen är en given del av 

företagets image, men kan också vara en del av kundens och ett sätt att visa att denne 

identifierar sig med företaget  (Pimentel & Heckler, 2003).  Inom semiotiken ses en 

logotyp som en del av ett system av symboler som ett företag använder för att 

kommunicera sig själv internet och externt  (Zakia & Nadin, 1987). Dubberly (1995) 

beskriver att de flesta företag, från kaféer till datorföretag använder sig av logotyper. 

Cohen (1986) anser att en logotyp bör vara familjär, igenkänningsbar på den marknad 

där företaget verkar med avseende på dess logotyp samt inneha positiv utstrålning.   

3.4.2 Definition av namn 
Ehuru ett företagsnamn i bokstavlig mening inte har någon större betydelse  (Kohli, 

Leuthesser, & Suri, 2007), kan ett känt varumärkesnamn ha positiva effekter för 

kundens villighet att köpa varan samt dennes uppfattning om varans kvalité och värde  

(Dodds, Monroe, & Grewal, 1991). 

Aaker (1996) påpekar dock att fokus på endast namn som kännetecken för 

varumärken kan ge en felaktig bild. Han pekar på att för många varumärken kan de 

varumärkessymboler och visuella tecken vara ett klart viktigare kännetecken för 

varumärket. Som exempel på detta är Nikes “Swosh”, som kan ses som mer känt än 

Nike-namnet. 

3.4.3 Sammanfattning 
Brand identity kan utifrån vårt synsätt sammanfattas som det som företaget vill 

uppfattas som och brand image som hur företaget faktiskt uppfattas av 

konsumenterna. Intressant nog finns det klara likheter i hur viktigt det är att en 

matchning finns mellan brand image och brand identity och hur företaget måste 

matcha med den externa miljön, så som beskrevs under dynamiska marknader. 

3.5 Brand equity 
Brand equity, eller varumärkeskapital är ett begrepp som har fått ökat fokus av 

varumärkesakademiker inom såväl forskningsområdena brand management som 

consumer behavior. Dock saknas en allmänt vedertagen definition (Melin, 1999). 

Enligt Farquhar brukar begreppet vanligen karaktäriseras som “the ‘added value’ with 

which a brand endows a product” (1989, s. 24). 
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Aakers (1991) modell över brand equity är flitigt citerad (Melin, 1999) och kommer 

att vara utgångspunkten i denna studie gällande brand equity. Modellen visar en 

relationsstruktur mellan ett varumärke, symbolen, samt de fem underliggande 

tillgångarna som visar hur brand equity skapar värde (Aaker, 1991). Vi har valt att 

utgå från Aaker definition i sin modell vad brand equity är som “a set of brand assets 

and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or subtract from the 

value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s customers” 

(1991, s. 15). 

Dessa tillgångar och skulder är underliggande för brand equity, de måste vara länkade 

till namnet och/eller symbolen av varumärket. Om namnet eller symbolen skulle 

förändras påverkar detta tillgångarna/skulderna där de rent av kan försvinna ehuru 

företaget väljer att byta till ett nytt namn eller symbol (Aaker, 1991). Brand equity 

enligt Aaker kan skilja sig mellan kontexter, där han menar att det går att dela in dem 

i fem dimensioner: varumärkeslojalitet, namnmedvetenhet, upplevd kvalitet, 

varumärkesassociationer och juridiska rättigheter. 
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Figur 5, Aakers brand equity-modell, (Aaker, 1991, s. 17) 

Aakers modell (1991) visar hur brand equity kan skapa värde för konsumenten, vilket 

i sin tur kan skapa värde för varumärkesinnehavaren (Melin, 1999). Enligt Aaker kan 

tillgångarna under brand equity hjälpa konsumenten att tolka, processa samt lagra 

stora mängder av information om produkter och varumärken. Det kan även påverka 

konsumentens självförtroende i själva köpbeslutet samt potentiellt öka konsumentens 

tillfredställelse. 

Varumärkeslojalitet anser Melin (1999) är den viktigaste dimensionen i brand 

equity. Det är förhållandevis billigt att bibehålla redan befintliga kunder, i synnerhet 

om de är nöjda jämfört med att attrahera nya (Aaker, 1991). Lojala konsumenter är 

mer villiga att betala mer för ett varumärke som de uppfattar ha unika värden som inte 

konkurrenterna har  (Jacoby & Chestnut, 1978). Ökad kundlojalitet har ett kausalt 

samband till ökade marknadsandelar gällande om samma varumärke köps 

återkommande av lojala konsumenter oavsett om situationen har begränsningar 

(Assael, 1998). Upshaw (1995) beskriver att på grund av de olika påverkbara 
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faktorerna kan lojala konsumenter som använder sig av varumärket antingen tycka om 

att använda det eller identifiera sig med dess image. Lojaliteten i sin tur kan 

bestämmas av tilltro (trust) för varumärket genom känslor eller påverkan som 

framkallats av varumärket  (Chaudhuri & Holbrook, 2001). 

Innebörden av Namnmedvetenhet menar Aaker (1991) är att konsumenter tenderar 

att köpa sådana varumärken som de känner igen på grund av att de är trygga med 

dem. Ett varumärke som redan är känt för konsumenten har alltså större chans att bli 

utvald jämfört med ett icke känt varumärke. Medvetenhetsfaktorn (Awareness) är 

speciellt viktig i sådana kontexter där ett varumärke först måste bli introducerad, 

därefter testad. Ett okänt eller nyintroducerat varumärke har liten chans vad gäller 

detta (ibid.). 

Upplevd kvalitet menar Aaker (1991) influerar köpbeslutet och märkeslojaliteten, i 

synnerhet när köparen inte är motiverad till eller har möjlighet att göra en detaljerad 

analys innan köp. Aaker argumenterar vidare för att ett varumärke som redan är känt i 

en kontext antas stå för hög kvalitet i en närliggande kontext. Melin (1999) anser att 

upplevd kvalitet bara är en av många märkesassociationer vilket därmed kan 

ifrågasättas som ett självständigt element i modellen.  

Varumärkesassociation är underliggande värden av ett varumärke enligt Aaker 

(1991), som baseras på associationer kopplade till det specifika varumärket. Vidare 

anser Aaker att ett varumärke med starka associationer har konkurrensfördelar samt 

lättare att expandera varumärket till nya marknader.   

Juridiska rättigheter menar Aaker (1991) är en viktig dimension inom brand equity 

genom att skydda kundbasen samt kundlojaliteten jämfört med konkurrenterna. Detta 

kan ske enligt Aaker genom patent, trademarks, och relationer i distributionsleden. 

Melin (1999) anser dock att juridiska rättigheter är något som skapar värde för 

företaget men som dock inte på några grunder skapar egentligt värde för 

konsumenten. 

3.5.1 Sammanfattning 
Brand equtiy kan som vi ser det i grunden ses som det premiumvärde som kan läggas 

till en produkt på grund av de upparbetade värdena som finns i varumärket. Om brand 
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identity kan definieras som vad varumärket står, blir då brand equity istället den 

faktiska ekonomiska nyttan som företagen drar nytta av genom varumärket. 

3.6 Rebranding 
Termen “rebranding” har ingen vidare allmänt vedertagen motsvarighet inom det 

svenska språket. Enligt uppslagsverket Oxford reference (www.oxfordreference.com) 

har termen “rebrand” betydelsen “change the corporate image of (a company or 

organization)”. Utifrån ett etymologiskt perspektiv är rebranding en kombination av 

“re” och “branding” där “re” bör anses hänvisa till en händelse som utförts en andra 

gång. Muzellec, Doogan och Lambkin som är en av de forskare som skrivit mest om 

rebranding, och de definierar det som “as the practice of building anew a name 

representative of a differentiated position in the mind frame of stakeholders and a 

distinctive identity from competitors" (2003, s. 34). 

Rebranding som begrepp är relativt nytt inom forskningslitteraturen, ehuru förändring 

och ompositionering av varumärken länge varit en naturlig del av 

marknadsföringslitteraturen. Park, Jaworski och Maclnnis (1986) påpekade 

exempelvis att ett företag, i det fall värdet på deras varumärke försämrats, kan tvingas 

välja mellan att förändra varumärkeskonceptet och ompositionera varumärket, 

alternativt introducera ett nytt varumärke. Även Keller (2008) påpekar att ett företag, i 

det fall de vill signalera något eller visa att varumärket förändrats, kan välja att ändra 

de delar som varumärket består av, där ibland namn och logotyp. 

Rebranding som sådant handlar alltså om att signalera för intressenterna någon typ av 

förändring inom företaget har skett, där målet är lyckas möta behoven från nya 

segment eller till och med nya marknader  (Merrilees & Miller, 2008). Detta kan ske 

genom att varumärket injiceras med nya attribut (ibid.). Rebranding är samtidigt inte 

ett helt okontroversiellt ämne, då det kan innebära stora risker för företaget som 

ställer sitt rykte på spel  (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003) men av vissa också 

som en naturlig, och ofta nödvändig, utveckling för ett varumärke  (J. G. Kaikati & 

Kaikati, 2003). 

Trots det ökade intresset för rebranding studeras det sällan specifikt som fenomen 

inom den akademiska litteraturen (Merrilees & Miller, 2008). Den relativt sett mest 

omfattande studien av rebranding med fokus på corporate rebranding är troligtvis den 
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som gjorts av Muzellec & Lambkin (2006), där de genom en tvärsnittsstudie av 166 

företag som genomgått en rebranding-process studerades, dels vad som drev fram 

processen och dels vilken effekt processen kunde få på företagets brand equity. 

Utifrån detta utformades följande modell över rebranding-processen med avseende på 

faktorer bakom och mål. 

 
Figur 6, modell över rebranding-processen (Muzellec & Lambkin, 2006, s. 820) 

Orsaken till att en rebranding-process sker kan ses som en fråga om förändrad intern 

struktur alternativt en utdaterad image (Muzellec & Lambkin, 2006) och målet med 

en rebranding-process blir därför en konsekvens av detta. En rebranding-process sker 

där för att antingen reflektera att företaget förändrats internt eller för att skapa en ny 

image för organisationen att sträva emot.  Detta påverkar i sin tur vilket sätt 

organisationen sedan arbetar i rebranding-processen. I det fall rebranding sker på 

grund av interna strukturförändringar är processarbetet i stort sett en fråga om att 

hjälpa de anställda att anpassa sig till den nya formen. En rebranding-process där 

målet är att skapa en ny image, kräver dock såväl engagemang från de anställda, som 

att det etableras stöd för förändringen bland ens kunder (ibid.). 

3.6.1 Rebranding på olika nivåer 
Rebranding kan enligt Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) vidare ske på tre olika 

nivåer i en organisation: koncernnivå (vidare benämnt corporate), affärsnivå samt 

produktnivå. Corporate rebranding på koncernnivå kan innebära namnbyte av en 

koncern, någonting ofta kopplat till en större strategisk förändring eller 

ompositionering. Rebranding på affärsnivå kan innebära att ett dotterbolag eller 

division i en större organisation distanserar sig från moderorganisationen genom att 

exempelvis byta namn, någonting som kan ge en unik identitet i förhållande till 
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moderorganisationen. I motsats till detta skulle ett liknande namn eller identitet i 

förhållande till moderorganisationen omfatta en samstämmighet i dotterbolagen eller 

divisionerna. Rebranding på produktnivå är normalt kopplat till ett namnbyte av en 

produkt i mer taktiskt syfte så som att lansera en produkt globalt och utnyttja 

skalfördelarna i exempelvis paketering och marknadsföring (ibid.). Huvudsakliga 

syftet med denna studie är att via ett branschperspektiv skapa en förståelse för hur 

corporate rebranding blivit så vanligt förekommande samt hur detta påverkat 

varumärkesarbetet. Utifrån syftet kommer referensramen vidare att fokusera på 

corporate rebranding med utgångspunkt från en definition och därefter strategier samt 

svårigheter med det. 

3.6.2 Sammanfattning 
Rebranding är i grunden utifrån vårt synsätt en signal till omvärlden om att företaget 

på något sätt har förändrats. Detta beror i sin tur främst på en mismatch mellan 

antingen den interna strukturen och varumärket efter exempelvis ett uppköp, eller en 

mismatch mellan vad varumärket står för och vad som kunderna i sin tur efterfrågar 

av ett varumärke.  

3.6.3 Corporate rebranding 
Corporate rebranding kan ses som ett signalinstrument vilket innebär att de vill 

kommunicera till intressenter att något inom organisationen har förändrats  (Stuart & 

Muzellec, 2004). Denna förändring drivs fram av beslut, händelser eller processer 

som i sin tur orsakar en förändring i ett företags struktur, strategi eller prestation till 

en sådan grad att en fundamental omdefiniering av företagsidentiteten blir ett måste 

(ibid.). Händelserna kan variera från en plötslig strukturell transformation inom 

organisationen i form av en sammanslagning eller att företaget blivit uppköpt, till 

marknadsförändringar i form av en minskning av marknadsandelar, eller att företagets 

image förändrats på grund av förändring i efterfrågan eller konkurrensvillkoren  

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2003). Delattres (2002) studie av 2838 byten av 

företagsnamn visade att 40 % kunde härledas till en vilja att förändra sin image, 

30,6 % till strukturella förändringar, 16,4 % till en förändring av företagets 

verksamhet och resterande till antingen teknologiska förändringar eller juridiska skäl. 
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Tabell 3, rebranding-faktorer (Muzellec, Doogan & Lambkin, 2003, s. 34) 

3.6.4 Strategier inom corporate rebranding 
Ett företags varumärke anses vara en av de viktigaste tillgångarna i ett företag (Aaker, 

1991). Det är därför viktigt att ha rätt strategi när en rebranding-process pågår för att 

den ska kunna bli framgångsrik, men samtidigt finns inget egentligt ramverk för hur 

och varför en rebranding-process faktiskt blir lyckad  (Muzellec, Doogan, & 

Lambkin, 2003).  En av orsakerna till detta ligger i frågan om hur och på vilket sätt 

det faktiskt ska mäta huruvida en rebranding-process är lyckad samt om detta i sin tur 

också går att härleda till processen i sig  (Stuart & Muzellec, 2004). Det kan också 

diskuteras huruvida faktumet att konceptet är relativt nytt också kan förklara bristen 

på trovärdiga ramverk. Jack Kaikati, professor i marknadsföring, skapade tillsammans 

med konsulten Andrew Kaikati en typ av ramverk för strategier vid en lyckad 

rebranding-process där beslutsfattare i företagen väljer en eller kombinerar flera 

strategier för framgång (2003). Forskningen i detta fall är dock begränsad till deras 

egen erfarenhet inom forsknings- och affärsområdet, men inkluderas för att kunna ge 

en uppfattning om hur en rebranding-process kan ske. Vi har även valt att lägga till 

Daly och Moloney (2004) som beskriver likande strategier för en lyckad rebranding-

process för att på så sätt kunna komplettera diskussionen. 

En av de strategier J.G. Kaikati och Kaikati (2003) presenterar för att implementera 

en rebranding är den så kallade fasa in/fasa ut-strategin. Detta innebär att det nya 

varumärket fasas in och knyter samman det med det gamla som successivt fasas ut, 

någonting som normalt sker via en genomgångsperiod där företaget gradvis minskar 

exponeringen av det äldre varumärket tills att det helt är borta. Daly och Moloney 
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(2004) pekar på en liknande strategi kallad Interim/Dual där ett företag under en 

övergångsperiod använder sig såväl av det nya som det gamla varumärket. Merrilees 

och Miller (2008) anser även de att en rebranding-process bör innebära en 

inkrementell, snarare än en radikal förändring. En rebranding-process ska på så sätt 

alltså inte innebära ett övergivande utav tidigare värden i varumärket utan snarare 

vara en utveckling av dessa  (J. G. Kaikati & Kaikati, 2003). 

En annan strategi som J.G. Kaikati och Kaikati (2003) för fram är kombinerad 

varumärkesstrategi via ett paraplyvarumärke vilket innebär att företaget 

kombinerar redan existerande varumärken på ett eller annat sätt till ett gemensamt 

varumärke. Paraplyvarumärke innebär att företaget använder sig av ett varumärke 

som representerar en hel produktlinje i ett företag, även globala varumärken eller 

master-varumärken kan ses som ett paraplyvarumärke. Daly och Moloney 

(2004)  tillägger prefix strategin, som i till stor del är en blandning av ett 

paraplyvarumärke och en fasa in/fasa ut-strategi. Där väljer företaget att efter en 

sammanslagning av två varumärken behåller de gamla namnen, men samtidigt fasa in 

ett prefix, med syftet att det senare ska bli det permanenta namnet.  

Transparent varningsstrategi innebär att företaget meddelar kunderna innan och 

efter ett namnbyte. Detta kan ske via intensiva reklamkampanjer, skyltar eller 

liknande i affärer samt produktens förpackning. I motsats till detta pekar J.G. Kaikati 

och Kaikati (2003) också på plötslig utrotningsstrategi där företaget istället mer 

eller mindre över en natt byter ut det gamla namnet till ett nytt utan någon 

övergångsperiod. Denna strategi är att föredra när företaget vill slå sig fri från sitt 

gamla “jag”. Döende varumärken utan hopp om framtiden bör använda sig av denna 

strategi, dock är det viktigt att det finns en konkret policy för hur “begravningen” av 

det äldre varumärket ska ske. Daly och Money (2004) påpekar också vikten av 

kommunikation i det fallet företaget väljer att helt ändra namnet på varumärket.  

Övertagandestrategin som J.G. Kaikati och Kaikati (2003) för fram, används främst 

vid ett uppköp av ett företag. Ofta vill det företag som är uppköpare att låta sitt eget 

varumärke vara kvar för att visa vilket som är dominerande. Denna strategi är dock 

motsatsen, här överger företaget sitt eget varumärke till förmån för det varumärke 

som köpts upp. Orsakerna till detta kan vara att det uppköpta varumärket är mer 

populärt och respekterat vilket enligt Kapferer (2008) innebär högre brand identity 
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eller enligt Aaker (1991) högre brand equity. Daly och Moloney (2004) framför dock 

argumenten att två varumärken faktiskt kan vara starkare tillsammans och 

argumenterar istället för en varumärkes-amalgamationsstrategi. Det innebär två 

varumärket istället slås samman, för att på så sätt skapa ett som enligt författarna är 

“greater than the sum of the parts” (Daly & Moloney, 2004, s. 31) med förhoppningen 

att brand equity på så sätt ska öka. 

Merrilees och Miller (2008) påpekar vikten av att integrationen och koordinationen i 

rebranding-processen fungerar inom företaget. En lyckad rebranding-process kräver 

alltså att alla delar inom företaget bygger mot samma gemensamma syn om vad 

varumärket faktiskt innebär (ibid.). Retrovarumärkesstrategi innebär att ett 

återinförande ett tidigare varumärke som övergivits men som nu anses vara av en 

bättre lämpad typ (J.G. Kaikati & Kaikati, 2003). Merrilees och Miller (2008) avslutar 

dock med att konkludera att nyckeln till corporate rebranding ligger i att behålla 

kärnvärdena i varumärket och samtidigt göra varumärket relevant för nya kunder. 

3.6.5 Sammanfattning 
Utifrån ovanstående stycken kan vi konstatera att flera olika slags strategier har lagts 

fram för hur en rebranding faktiskt kan ske. Mycket fokus ligger dock på en försiktig 

övergång till ett nytt varumärke med antingen en användning av såväl det nya och 

gamla varumärket under en tid, alternativt att företaget klart går ut och förklarar 

varför varumärket faktiskt byts ut.   

3.6.6 Svårigheter i corporate rebranding 
Ehuru corporate rebranding inledningsvis kan verka lockande för organisationer som 

stöter på svårigheter, tycks dock antalet misslyckade projekt vara fler än de lyckade 

(Stuart & Muzellec, 2004). Enligt Merrilees och Miller (2008) ligger en av de största 

svårigheterna i att dels lyckas behålla kärnideologin inom varumärket och dels lyckas 

anpassa det till nya omständigheter och kunder där de påpekar att "rebranding 

exercises should balance remaining the same with moving forwards" (Merrilees & 

Miller, 2008, s. 540). 

En av riskerna som J.G. Kaikati och Kaikati (2003) ser inom corporate rebranding 

är att distansera sig från varumärkets ursprung och pekar på vikten av innan det 

beslutas om att ändra logo eller dess grafiska utseende bör kundernas åsikter kring en 
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eventuell rebranding-process tas i beaktning. Coca-Colas val att 1982 genomföra en 

rebranding-process av sin klassiska Coca-Cola dryck till New Coke är ett vanligt 

exempel på hur ett företag missuppfattar kundernas syn på varumärket  (Bolman & 

Deal, 2006). Om ett varumärke distanseras från dess härkomst finns risken för att 

företaget förlorar de kunder som tillhör de allra mest lojala (J.G. Kaikati & Kaikati, 

2003). Stuart och Muzellec (2004) är också inne på samma spår och pekar på vikten 

av att kontinuiteten och konsistens i det fall företaget väljer att genomgå en 

rebranding-process. Kontinuitet och konsistens är dessutom av vikt för de anställda, 

Merrilees och Miller (2008) påpekar också att organisationer som internt 

marknadsfört och kommunicerat rebranding-processen har en bättre chans att lyckas. 

Det är alltså mycket viktigt att de anställda förstår förändringen och dessutom 

anammar den. Som Merrilees och Miller (2008) uttrycker det "overall, internal 

stakeholder buy-in is vital" (2008, s. 541). 

Det finns även en risk i att företag väljer att “följa strömmen” vilket innebär att dem 

huvudsakligen väljer att förändra varumärket därför att andra inom deras industri valt 

det (J. G. Kaikati & Kaikati, 2003). Ehuru vissa multinationella företag verkligen 

lyckas med en rebranding-process genom att lansera ett globalt gångbart varumärke 

innebär det inte att alla bör genomföra detta. Det är viktigt att företagsledare, innan en 

förändring sker, undersöker vilken grad av lojalitet kunder har i respektive land för 

det redan befintliga inhemska varumärket (ibid.).  

Att motstå frestelsen att kombinera företagsnamn vid fusioner relateras till att det 

ofta sker stora reklamkampanjer efter en fusion där företag A och företag B 

kombinerar sina namn då de anser att båda varumärkena har substantiellt enskilt högt 

brand equity.  Företagen genomför denna kombination av namnen för att visa på att 

fusionen har gjorts av två jämlika företag (J. G. Kaikati & Kaikati, 2003). Ofta leder 

detta dock till att det nya företaget väljer ett kortare namn eller det namn som har den 

största igenkänningsfaktorn. Som exempel i Sverige är Öhrlings 

PriceWaterHouseCooper som sedermera gått över till att kalla sig enbart PwC (PwC, 

2012). 

3.6.7 Sammanfattning 
Utifrån svårigheterna i corporate rebranding som lagts fram ser vi främst två tydliga 

mönster. Det första är att det är viktigt att var medveten om de positiva värdena som 
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faktiskt finns i det nuvarande varumärket och att detta är någonting som också bör 

vara kärnan i det nya varumärket. Det andra är att arbetet måste vara en 

helhetsprocess, där de värden som företaget vill tillföra till det nya varumärket också 

måste vara representativa för organisationen.  

3.7 Koppling mellan teorierna 

 

Figur 7, egen figur över kopplingarna mellan teorierna 

Vi har valt att se teorierna som tre olika huvudområden där alla relaterar till varandra 

vilket syns i modellen ovan. Viktigt att påpeka är att denna modell bör ses som en 

modell på branschnivå och inte för varje individuellt företag. En dynamisk marknad 

kan alltså antas påverka dels hur varumärkesarbetet inom branschen sker samt dels i 

vilken omfattning som rebranding inom branschen sker. På samma sätt kan en 

förändring i varumärkesstrategin för företag inom branschen skapa förutsättningar för 

en än mer dynamisk marknad och förekomsten av rebranding. Modellen kommer 

dock inte användas som analysmodell utan är istället en illustrativ modell för att ge 

läsaren en bättre bild på hur vi ser att de tre olika huvudområdena hänger ihop.   

Dynamiska marknader 
-  Situationsanpassad teori 
-  Globalisering, lokalisering 

och glokalisering 

Rebranding 
-  Olika nivåer 
-  Corporate rebranding 
-  Strategier 
-  Svårigheter 

Varumärke 
-  Brand Identity 

och Brand Image 
-  Brand Equity 
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4 Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av telekombranschens utveckling, vartefter 

TeliaSonera och Telenors bakgrund beskrivs. Därefter introduceras varumärket inom 

telekombranschen med efterföljande presentation av corporate rebranding inom 

telekombranschen. Avslutningsvis skildras Vodafone och Orange 

varumärkesstrategier. 

4.1 Disposition av empirikapitel 
Med tanke på den mängd, samt de olika källor som syns under metoden är det vår 

bedömning att en förklaring av upplägget och strukturen av empirikapitlet är på sin 

plats. Som tidigare nämnt utgörs materialet av både sekundära och primära källor och 

dessa kommer under empirin presenteras som två separata delar. Den första delen 

utgörs av de sekundära källorna och inleds med en förklarande del kring 

telekombranschens utveckling. Detta sker för att läsarnas först ska kunna få en 

förståelse för den dels politiska såväl som tekniska men också marknadsmässiga 

utveckling som skett inom telekombranschen. Den sekundära datat avslutas sedan 

med en presentation av de två fallföretagen som granskats. Denna del innehåller dels 

en historisk bakgrund för de två företagen men också en sammanfattning av de olika 

rebranding-processerna som genomförts inom såväl dotter- som moderbolag.  

Den andra delen av empirin utgörs av primärdata, i form av de intervjuer som skett 

med representanter från de två olika företagen. Denna del är uppdelad i dels en som 

fokuserar enskilt på Corporate Rebranding inom branschen och dels en som istället 

lägger fokus på varumärkesarbetet. Vi väljer att göra denna distinktion mellan dessa 

två med hänsyn till att vi ser de som kopplat till två olika teoridelar under vår 

referensram vilket underlättar för den kommande analysen. För att kunna göra någon 

typ av distinktion mellan de två olika företagens synsätt har vi också valt att dela upp 

intervjudelarna mellan Telenor och TeliaSonera. 

Sekundärdata 
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4.2 Telekombranschen 
År 1993 introducerades en ny telelag och samma år ombildades Televerket till Telia 

AB. Några kraftfulla regleringar i syfte att tygla det bolagiserade monopolet infördes 

inte vid tidpunkten (SOU 2005:4). I SOU 2005:4 beskrivs avsaknaden av regleringar 

samt konkurrenssituationen med: 

Avsaknaden av regleringar i 1993 års telelag innebar att det uppstod ett 

betydande glapp mellan den formella och den faktiska etableringsfriheten på 

den svenska telemarknaden. [...] Men eftersom branschen 1993 stod inför 

flera viktiga teknikskiften, i synnerhet när det gällde digital mobiltelefoni, 

fanns ändå ett betydande utrymme för nya företag att etablera sig och 

konkurrera med Telia på områden där företaget inte hade samma försprång 

(SOU 2005:4, s. 519-520). 

I och med den tidiga liberaliseringen väcktes ett stort internationellt intresse för den 

svenska marknaden, operatörerna slogs om kunderna genom olika typer av 

subventioner till mobiltelefoner samt förmånliga internetabonnemang. Detta 

resulterade i omfattande investeringar vilket ledde fram till ett snabbt genomslag för 

nya teknologier. I slutet av 1990-talet hade Sverige den högsta marknadspenetrationen 

för digital mobiltelefoni i världen (SOU 2005:4). 

I och med att telemarknaden reglerades genom införandet av telelagen (1993:597) och 

lagen (1993:599) om radiokommunikation ombildades den statliga myndigheten 

Telestyrelsen år 1994 till Post- och Telestyrelsen (PTS) som fick till ansvar att 

kontrollera radio- och teleområdet. Telelagens syfte var att “ge staten förutsättningar 

att på en öppen telemarknad styra och kontrollera verksamheten på 

telekommunikationsområdet [...]” (SOU 2005:4, s. 522). 

I ungefär tio år som telelagen var i kraft ändrades den ett par gånger med syfte att 

göra den mer kraftfull och öka konkurrensen samt konkurrensneutraliteten på 

marknaden genom olika reformer. Samtrafik vilket innebär att en abonnent som är 

ansluten till en operatör ska kunna ringa en annan abonnent som är kopplad till en 

annan operatör fanns med från början (år 1994) men skärptes år 1997 då detta inte var 

tillräckligt för att få en tillfredställande konkurrens genom att PTS fick rätten att 

besluta utfallet mellan tvistande parter (SOU 2005:4). Förvalsreformen genomfördes 

vilket skulle underlätta för kunden att välja en annan operatör än den operatör som var 
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nätägare. Reformen instiftades år 1999 men blev inte helt genomförd först år 2002. 

Det infördes även nummerportabilitet vilket också syftade till att underlätta för 

kunden att byta operatör genom att denne kan kunde behålla sitt telefonnummer. 

Denna reform infördes år 1999 för fast telefoni och år 2001 för mobiltelefoni (Post- 

och Telestyrelsen, 2003). Vidare infördes år 2000 att nätägande operatörer skulle 

upplåta nätkapacitet till andra operatörer som inte ägde egna nät. Detta möjliggjorde 

att fler företag kunde erbjuda deras kunder mobila tjänster (SOU 2005:4). Det 

infördes bestämmelser om nationell roaming år 2000 vilket skulle underlätta för nya 

mobiloperatörer att få tillträde till marknaden (ibid.).  

4.2.1 Teknisk utveckling 
Näringsdepartementet skrev en promemoria som publicerades i Departementsserien 

(Ds) år 2000 med nummer 56 där de beskriver den tekniska utvecklingen i 

telekombranschen enligt följande: 

Under de senaste decennierna har emellertid telemarknaden genomgått stora 

förändringar till följd av den allt snabbare tekniska och marknadsmässiga 

utvecklingen samt internationaliseringen (SOU 1992:70 s. 65 ff. och prop. 

1992/93:200 s.49 ff.). Den tekniska utvecklingen har bestått bl.a. i att 

överföringskapaciteten har förbättrats genom den optiska fibern. Vidare har 

mikroelektroniska komponenter inom dataindustrin gjort det möjligt att 

omvandla alla typer av meddelanden och utnyttja telenätet till mer 

avancerade former av kommunikation. Satelliter och radiolänksystem har 

gjort det möjligt att snabbt och relativt billigt etablera nya konkurrerande nät. 

Andra former för att ansluta enskilda abonnenter till det allmänna telenätet 

har utvecklats (Ds 2000:56, s. 31-32). 

År 1981 introducerades nordiskt mobiltelefonisystem (NMT) vilket var en analog och 

trådlös mobiltelefoniteknik, som kom att kallas första generationen mobiltelefoni 

(1G) (Ds 2000:56). Sedan år 2008 är detta nät inte längre i drift i Sverige med 

avseende på mobiltelefoni (Post- och Telestyrelsen, 2007). År 1992 introducerades 

GSM (Globalt system för mobil kommunikation), även kallat andra generationens 

mobiltelefoni (2G). Här lanserades även tjänster som SMS och MMS som använde 

sig av innehållstjänster som GPRS. Även WAP lanserades i denna generation 

mobiltelefoni. År 2002 introducerades UMTS vilket är den europeiska benämningen 

på tredje generationens mobiltelefoni (3G) (SOU 2005:4).  Under år 2008 hade PTS 
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en spektrumauktion i 2,6 GHz bandet (Post- och Telestyrelsen, 2008), bandet har 

legat till grund för vad som kallas för fjärde generationen mobiltelefoni (4G) med 

tekniken LTE (Long Term Evolution) (Post- och Telestyrelsen, 2009). 

4.2.2 Marknadsutveckling 
Under år 1994 fanns det ungefär 1,4 miljoner abonnemang och aktiva kontantkort i 

Sverige. Fram till år 2010 hade antalet ökat till cirka 12,6 miljoner vilket är en årlig 

genomsnittlig tillväxt på cirka 15,5 % (Post- och Telestyrelsen, 2010). 

 

Figur 8, samtliga abonnemang och aktiva kontantkort (Post- och Telestyrelsen, 2010) 

SMS var en tjänst som enligt statistiken har vuxit mest i genomsnitt varje år med 

78 % i årligt genomsnittlig tillväxt. Under 1998 skickades runt 44 miljoner SMS 

vilket år 2010 hade stigit till strax över 17,4 miljarder SMS (Post- och Telestyrelsen, 

2010). 

 

Figur 9, antal från mobiltelefon skickade SMS (Post- och Telestyrelsen, 2010) 
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4.2.3 TeliaSonera 
År 1853 grundades “Kongl. Elektriska Telegraf-Werket” som vid tidpunkten var både 

en myndighet och ett statligt verk med syfte att utveckla det svenska telegrafinätet. År 

1871 byttes namn till “Kongl. Telegrafverket”. Mellan åren 1946 och 1953 användes 

namnet “Telegrafverket” och från och med år 1953 byttes namnet till “Televerket”. 

Televerket hade till en början monopol på den svenska telemarknaden vilket 

accepterades genom att de tog på sig att bygga ett nationellt nät (Andersson-Skog, 

1997). Televerket tillsammans med LM Ericsson slog sig med kraft in på en 

internationellt inriktad strategi där verket under några år byggde mellan 40 och 50 

dotterbolag, samt delägda bolag i syfte att sälja hårdvara och mjukvara på 

utlandsmarknaden (SOU 2005:4). 

Televerket ville fullfölja sin strategi och ansökte år 1990 hos regeringen att bli 

ombildat till aktiebolag vilket blev startskottet för de genomgripande institutionella 

förändringar som följde  (Sarkar, Cavusgil, & Aulakh, 1999). Televerket ombildades 

och bytte namn till Telia AB år 1993 (ibid.).  

 

Figur 10, Telia-logo 1993 (http://logos.wikia.com) 

Under den senare delen av 1990-talet investerade Telia i infrastruktur och startade 

nationella operatörer i främst Baltikum men också Norge och Danmark. Även 

investeringar i Ryssland och andra partnerskap med Sonera i Eurasia-operatörer men 

även i Ryssland skedde under denna period (TeliaSonera AB, 1998; 1999; 2000a; 

2001; 2002a).  

I årsredovisningen från 1999 beskriver Telia vilken typ av strategi de valt med 

avseende på internationaliseringen med "den internationella expansionen skall ske 

genom företagsförvärv, partnerskap, UMTS-licenser, export av tjänstekoncept och 

genom att Telia utnyttjar möjligheten att etablera sig som en virtuell operatör på det 

mobila området" (s. 12). 
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Telia AB meddelande den 25 april år 2000 via ett pressmeddelande att de lanserar en 

ny visuell identitet. Jan-Åke Kark, dåvarande koncernchef för Telia AB, beskrev den 

nya visuella identiteten i pressmeddelandet enligt följande: 

Telia är ett av Nordens starkaste varumärken. Genom lanseringen av en ny 

visuell identitet visar vi tydligt att vi går från att vara en traditionell 

telekomoperatör till en dynamisk och ledande aktör i den nya ekonomin, 

säger Jan-Åke Kark, koncernchef, Telia AB (TeliaSonera AB, 2000b). 

 

Figur 11, Telia-logo 2000 (www.seeklogo.com) 

Under år 2002 genomfördes ett samgående med Sonera som hade hamnat i finansiella 

svårigheter efter att köpt på sig dyra 3G-licenser. Båda bolagen kompletterade 

varandra och hade flera gemensamma bolag sedan tidigare vilket resulterade till ett 

nytt bolag och ny koncernstruktur, TeliaSonera AB  (Geary, Löf, Sundelius, & 

Thorngren, 2010). I slutet av år 2002 kommuniceras den nya gemensamma 

koncernlogotypen via ett pressmeddelande (TeliaSonera AB, 2002b). 

 

Figur 12, TeliaSonera-logo 2002-2011 (www.seeklogo.com) 

I årsredovisningen för år 2003 som lanserades i början av år 2004 hade TeliaSonera 

ändrat varumärket för Telia i Sverige och Danmark (TeliaSonera AB, 2004). Ingen 

förklaring finns bland årsredovisningarna eller de pressreleaser fram till och med detta 

år vad anledningen var varför varumärket ändrades.  
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Figur 13, Telia-logo 2003/2004 (www.seeklogo.com) 

Under perioden 2004-2008 genomfördes ett antal uppköp av operatörer i bland annat 

Norge, Spanien, Kambodja, Danmark och Uzbekistan. TeliaSonera påpekar i 

årsredovisningen från år 2006 att “strävan efter stordriftsfördelar och internationella 

tillväxtmöjligheter var fortsatt de huvudsakliga drivkrafterna bakom konsolideringen" 

(s. 6). Vidare beskriver TeliaSonera i årsredovisningen från år 2007 hur 

konsolideringen i branschen sett ut de senaste åren: 

Under de senaste åren har den europeiska telekommarknaden börjat 

konsolideras. Liksom i andra branscher följs en tillväxtfas av en fas då 

marknaden blivit mogen och försäljningstillväxt och marginaler pressas. 

Följaktligen strävar starka aktörer efter att stärka sin ställning ytterligare, och 

marknaden börjar därför konsolideras. På våra marknader har avsevärd 

konsolidering skett lokalt de senaste åren då större teleoperatörer har 

förvärvat mindre branschkollegor på den egna marknaden eller angränsande 

marknader (s. 13). 

Mellan åren 1993 och 2011 har TeliaSonera, främst Telia i Sverige 

sammanfattningsvis genomgått flertalet rebranding-processer vilket illustreras i figur 

13. 

 

Figur 14, egen illustration TeliaSoneras rebranding-processer 

4.2.4 Telenor 
Telenor grundades i Norge år 1855 som Telegrafverket vilket var ett statligt monopol 

(Pryser, 1999). Televerket i Sverige började från mitten till slutet av 1800-talet bygga 

infrastruktur även i Norge då båda dessa länder vid denna tid fortfarande ingick i en 

1993 2000 2002 2004 2011 
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union (Nerbøvik, 1999). År 1969 byttes namn till Televerket1 och kom fram till år 

1994 att vara ett statligt monopol. År 1995 byttes namnet till nuvarande Telenor och 

blev även ett publikt bolag. År 2001 genomfördes en modernisering av varumärket för 

att enligt Telenor följa utvecklingen och förbereda sig för internet (Telenor, 2001). 

Regeringen i Norge ville liberalisera och privatisera telekombranschen, något som 

genomfördes mellan åren 1994 och 1999, där bland annat två försök att genomföra ett 

samgående mellan Telia i Sverige och Telenor misslyckades (Furre, 1999). I likhet 

med många andra telekombolag har Telenor upplevt en enorm expansion de senaste 

decennierna där de gått från en omsättning på drygt 25 miljarder NOK i slutet av 90-

talet till närmare 100 miljarder NOK år 2011 (Telenor, 2000; 2012). 

Vad som nu är känt som Telenor Sverige har under sin levnadstid haft ett par olika 

ägare och ett antal olika namn. Sedan år 2005 har den varit en del av den norska 

multinationella teleoperatören Telenor ASA, efter att de köpt den brittiska 

teleoperatören Vodafones svenska verksamhet (Telenor, 2005). Ett halvår senare kom 

också verksamheten att byta till samma namn och logotyp som moderorganisationen, 

som i sin tur bytt logotyp och varumärkesidentitet två månader tidigare (Telenor, 

2006b; 2006c). Under tiden som verksamheten ägdes av Vodafone har den också gått 

under namnen Europolitan, Europolitan Vodafone och Vodafone (Vodafone, 2001a; 

2001b). 

 

Figur 15, egen illustration Telenors rebranding-processer 

                                                
1Norge och Sverige hade olika verk som hade samma namn men hade ingen koppling till varandra 

1995 2001 2006 
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Moderbolaget äger operatörer i elva länder där vissa, som exempelvis den svenska 

delen, delar såväl namn och logotyp med moderbolaget. Thailändska DTAC 

(www.dtac.co.th) som delar logotyp men inte namn och malaysiska DiGi 

(www.digi.com.my) som delar varken logotyp eller namn med moderbolaget. 

   

Figur 16, DTAC-logo, DiGi-logo (www.seeklogo.com) 

Marketing communication manager Y. Steiser (personlig kommunikation 30 mars 

2012) och brand och advertising manager J. Andrén (personlig kommunikation 2 april 

2012) påpekar att Telenor ses som den flexibla operatören på den svenska marknaden, 

vad gäller såväl möjligheten att ändra abonnemangstiden som ökad flexibilitet vid 

köptillfället. Telenor Sverige är den tredje största mobiloperatören på den svenska 

marknaden med en marknadsandel på 16,2 % år 2011 (Post- och Telestyrelsen, 2011). 

Primärdata 

4.3 Varumärket inom telekombranschen 

4.3.1 TeliaSonera 
Det är viktigt att ha en tydlig strategi och plattform att stå på som också förmedlas 

tydligt genom varumärkesidentiteten beskriver brand director på TeliaSonera, E. 

Andersson (personlig kommunikation, 23 mars 2012) flertalet gånger under intervjun. 

Tidigare har telekombranschen varit väldigt produkt- och säljstyrt, där varumärket 

inte fått lika stort fokus men att arbetet med varumärket idag mer och mer har fått en 

ökad betydelse. På frågan om varumärket blivit mer viktigt inom telekombranschen 

de senaste åren har enligt Andersson detta blivit i synnerhet mer viktigt på den mobila 

sidan med avseende på lönsamhet och tillväxt då marknaden har blivit mer 

föränderlig. Hon nämner också att lokal förankring är något som blivit viktigt inom 

branschen till följd av att uppköpta varumärken kan ha en annan profil än 

moderbolaget. Hon påpekar dock samtidigt att hård konkurrens inom branschen 
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skapar behov av samarbete över landsgränserna. Employer branding manager på 

TeliaSonera, B. Bengtsson (personlig kommunikation, 26 mars 2012) beskriver att 

den senaste rebranding-processen har ”varit viktigare för företagssidan eftersom den 

är lika över landsgränserna. De är så pass globala företagen och framför allt de som är 

ganska stora och då har det stor betydelse”. Andersson menar också att den hårda 

konkurrenssituationen på många marknader gjort det nödvändigt att uppfattas som ett 

internationellt varumärke. Andersson närvarar en gång per år på något som kallas 

“brand audits” vilket innebär att allt som har kommunicerats på en speciell marknad 

samlas in. Därefter diskuteras allt igenom vad som varit bra och dåligt samt vad som 

kunde gjorts bättre. Resultatet sprids sedan till andra delar inom koncernen.  

Varumärkesarbetet behöver ett internt stöd ”för har man inte stöd internt, börjar det 

fuskas lite och man kör någon halvvariant som urvattnar styrkan i det nya varumärket 

ganska fort”, anser Bengtsson. Även strikta tyglar är ”extremt viktigt att man har i 

början om vad man för göra och inte göra”. Ledningen måste även vara strikta anser 

Bengtsson genom att ”här var det också extremt viktigt att ledningen visade med hela 

handen från början så att det inte blev någon lekstuga för oss marknadsfolk bara”. 

Möjligheten att bygga ett långsiktigt varumärke i telekombranschen anser Bengtsson 

är ”betydligt bättre nu och det är lättare eftersom att nu har vi en gemensam plattform 

att stå på, frånsett ett par fighting brands som vi hållit utanför det här, typ Halebop”. 

Andersson säger också att det inom en bransch som telekombranschen med snabb 

utveckling och ständigt förändrad konkurrenssituation, gäller att ha en klar plattform 

för varumärket men samtidigt också vara beredd på att göra förändringar. 

Avslutningsvis påpekar Andersson att Telia inte alls är samma företag som när hon 

startade år 2000. Valet att byta logotyp skulle aldrig ha skett om Telia endast verkat 

på den svenska marknaden: 

Vi skulle inte bytt namn eller logotyp om det inte fanns en anledning till det. 

[...] när jag började på Telia år 2000, då hade vi 35 000 anställda och dessa 

var placerade i Sverige och vi hade kanske 5 % av våra medarbetare som satt 

någon annanstans. Vi hade precis köpt Netcom som var det enda varumärket 

förutom Telia [...]. Idag har vi 40 varumärken, vi har 7 000 av våra 40 000 

anställda som sitter i Sverige. 
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4.3.2 Telenor 
Både Andrén och Steiser beskriver att varumärket inom telekombranschen blivit 

mycket viktigt, i synnerhet de senaste åren, vilket Steiser beskriver med: 

alla väldigt konkurrensutsatta marknader där det gäller en lågintresseprodukt 

så är det absolut en utmaning. För våran roll i det hela är ju egentligen inte i 

det kunderna köper, utan dem köper en telefon. Så det handlar alltså om att 

lyfta vårt värde för kunden. 

Steiser och Andrén påpekar att mobilabonnemang i grunden är generiska produkter 

och att det därför är mycket svårt att differentiera sig genom bara själva tjänsten. 

Andrén menar att kommunikationen med kunderna blir betydligt viktigare och hur 

varumärket förvaltas. Ett exempel på detta beskriver Andrén att teleoperatörerna 

tillhör de företag i Sverige som spenderar absolut mest på media. Steiser pekar på att 

tidigare inom telekombranschen har i huvudsak jagat marknadsandelar genom att 

sänka priser, något som hon på lång sikt menar varit ohållbart och att betydelsen av 

varumärket därför har lyfts. Andrén påpekar också att pris som differentieringsfaktor 

nästan inte är relevant inom branschen längre utan att fokus på varumärket för att 

särskilja sig från sina konkurrenter har blivit allt viktigare. I jämförelse med andra 

branscher som exempelvis bilbranschen och klädbranschen menar hon på att det inom 

telekombranschen är mycket svårt att differentiera sig med hjälp av bara tjänsten. 

Det krävs ju ett aktivt arbete med varumärket då det finns ganska lite man 

kan särskilja sig på. Vi erbjuder ju i stort samma typ av produkt, samma 

tjänster, det kretsar väldigt mycket kring mobiltelefoner (Andrén). 

Andrén beskriver att logotypen för Telenor kan betyda mer än själva namnet på 

bolaget och pekar på Bredbandsbolaget som är helägt av Telenor. Bredbandsbolaget 

har samma logotyp som inom Telenor men i svart. Andren beskriver vidare att 

Telenor inte har några planer på att byta namn på företaget, då de anser att det 

nuvarande varumärket är så pass starkt. 

4.4 Corporate rebranding inom telekombranschen 

4.4.1 TeliaSonera 
I mitten av 2010-talet beskriver Andersson att TeliaSonera koncernens Eurasia-bolag 

påbörjade en rebranding process. Orsaken till detta grundade sig i att de mötte en 
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ökad konkurrens av i synnerhet deras största konkurrent inom Eurasia som hade en 

modelitisk varumärkesstruktur och fanns representerad på flera marknader. Det 

medförde att Eurasia-bolagen enligt Andersson “såg ett behov att dels stärka upp det 

väldigt lokala varumärkena men också visa att man tillhörde en större familj”. 

Bengtsson beskriver orsaken med "för man hade ju köpt operatörer och det var väldigt 

spretigt där". Vilket han menar var grunden till att Eurasia-bolagen satte igång en 

rebranding-process. Andersson beskriver att de fattade beslutet att “bibehålla sina 

lokala varumärken men att ha en gemensam varumärkesidentitet”. 

Tidigare fokuserades det inom hela koncernen väldigt mycket på det lokala 

varumärket menar Bengtsson utifrån att "vi är ju stor operatör men vi har ju agerat 

lokalt vilket innebär att vi bjuder in andra spelare att konkurrera med oss". Han 

kritiserar att TeliaSonera inte genomfört en gemensam rebranding-process tidigare 

med att "jag tycker att det är synd vi inte har visat musklerna på ett bättre sätt än vad 

vi har gjort".  

Både Andersson och Bengtsson beskriver att rebranding-processen i Eurasia-bolagen 

blev väldigt lyckosam och presenterades för ledningen i TeliaSonera koncernen där 

VD Lars Nyberg pratade om “one company” på ett möte för de hundra högsta 

cheferna i koncernen, vilket blev startskottet till rebranding processen. Andersson 

beskriver vidare att sedan år 2005 hade TeliaSonera haft frågan uppe om en 

gemensam varumärkesidentitet i hela koncernen men att timingen inte varit riktigt rätt 

förrän nu.  

Innan beslutet om att genomföra en rebranding-process togs, sammanställdes alla för- 

och nackdelar där fokus låg främst på vilka synergier detta skulle medföra samt vilka 

kostnader kontra intäkter det skulle ge. Därefter togs beslutet att genomföra 

rebranding-processen i slutet av år 2010 i hela koncernen. Först undersöktes hur den 

gemensamma varumärkesplattformen skulle utformas genom att enas dels strategiskt 

och dels se till att anpassas till alla “touch points” som skulle direkt förmedla 

varumärkesidentiteten. Parallellt med detta arbetades inom koncernen med start från 

högsta ledningen och nedåt i ledningsgrupper, att sälja in och ge dem insikt i vad 

denna förändring betydde för verksamheten (Andersson). 
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Runt 200 “brand champions” utbildades vars ansvar var att rulla ut 

varumärkesförändringen både före och efter den offentliga lanseringen nämner 

Andersson. Den 12 maj 2011 lanserades den nya gemensamma varumärkesidentiteten 

tillsammans med 18 andra bolag inom TeliaSonera-koncernen. Detta presenterades i 

ett pressmeddelande enligt följande:  

Den nya identiteten, som lanserades 2009 av TeliaSoneras bolag i Eurasien, 

har vidareutvecklats och införs nu i Norden och Baltikum. Totalt 18 av 

TeliaSonera-bolag får en gemensam varumärkesidentitet men behåller 

samtidigt sina lokala varumärkesnamn (TeliaSonera AB, 2011b). 

 

Figur 17, TeliaSonera koncernlogo 2011- (www.teliasonera.com) 

Andersson beskriver att tidigare var kulturen mer kopplad till den lokala marknaden 

med det lokala varumärket Telia och Sonera hade. Även innan sammanslagningen 

hade Telia och Sonera köpt upp flertalet företag runt om i världen men fokus hade 

tidigare varit att dessa bolag enbart generat intäkter och därmed skapat värde för 

moderbolaget. Med den nya varumärkesidentiteten skapades en intern global kultur 

genom “one company” där alla medarbetare skulle känna att de tillhörde en och 

samma koncern och vara medvetna om att de har systrar och bröder från Norden till 

Nepal (Andersson). Bengtsson beskriver att en svensk kompromiss valdes vad gäller 

avvägningen mellan lokalt och globalt varumärke vilket han beskriver med "genom 

valet att behålla namnet men byta logotypen". Andersson nämner att det var väldigt 

viktigt att få med all personal och efter lanseringen ”blev många mycket stolta, och att 

de tyckte det var rätt häftigt att vara en del av något internationellt framgångsrikt i så 

många länder”. 

En av huvudorsakerna som låg till grund för att genomföra rebranding-processen var 

enligt Andersson att arbeta mot “one company” som hon beskriver med: 

orsaken till att vi gjorde det här, det var ju att skapa en intern kultur av “one 

company” att vi är en koncern, att vi är ett bolag, vi har lokala uttag och vi 

möter våra kunder med lokala varumärken men vi är ett bolag. 
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I och med genomförandet av rebranding-processen har fokus varit enligt Andersson 

att ”dela med sig av ‘best practice’ vilket lett till att koncernen blivit mer 

internationaliserad”. Bengtsson beskriver att kunden skulle få det enklare efter 

förändringen av varumärket med att ”som kund skulle få det betydligt enklare om 

man passerade Sveriges gräns och det var ju också en stor anledning till att vi bytte 

varumärke”. Andersson beskriver vidare vad en ändring av utseendet på ett 

varumärke egentligen innebär samt hur kunden påverkas med att:  

det finns inget värde i sig att ändra utseendet på ett varumärke, därför är det 

väldigt viktigt att addera på ‘customer take out’ på ett tydligt sätt. [...] Sedan 

glömmer kunderna bort och tänker inte längre på att vi ser annorlunda ut. 

Bengtsson beskriver hur internationalisering och färgsättningen hänger ihop med 

"färgen är ju en sak och vi laddar ju som sagt varumärket med att vi nu är ett mer 

globalt företag vilket är nog så viktigt”. Enligt Andersson ser hon inte att relationen 

mellan de redan existerande kunderna har förändrats men beskriver att när 

konkurrenterna såsom Europolitan blev Vodafone och Vodafone blev Telenor kunde 

hon se en väldigt tydlig förändring för varumärket och att ”man kunde se att de 

tappade i sin brand equity-trappa”. Vidare beskriver Andersson att de varje vecka har 

något som kallas “brand trackers” som innebär att det genomförs intervjuer bland 

kunder för att se om uppfattningen av varumärket har ändrats.  

Vad gäller frågan om varför corporate rebranding är så vanligt förekommande i 

telekombranschen nämner Andersson att:  

Om vi ser här i Sverige är uppköp orsaken i många fall. Om man tittar på när 

Vodafone köpte Europolitan ville de inte byta då de har ett starkt varumärke 

och när man köper vill man behålla sitt varumärke och det är en av orsakerna, 

samt vi agerar i en industri där det händer väldigt mycket och haft en snabb 

utveckling där aktörer kommer in och ut och nya varumärken blir uppköpta. 

Då är det klart att man måste göra en rebranding. 

Bengtsson pratar om hur uppköp och sammanslagningar skapar ett behov att 

omprofilera sig samt att det är dyrt i längden med många varumärken med att: 

mycket händer i branschen i form av uppköp och hopslagningar mer än i 

andra branscher och det i sig skapar ett behov av att omprofilera sig. Man 

byter inte varumärke bara för bytandets skull, för det är så kostsamt. Utan det 
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är snarare så att man ställer det i avvägning mot vad det kostar att hålla så 

många varumärken som man har tidigare i liv. För det blir ganska dyrt i 

längden också att hålla för många varumärken vid liv. 

Tillväxten i telekombranschen menar Andersson kommer ur uppköp av andra bolag 

som också ses som ett komplement till den organiska tillväxten, vilket även har 

nämnts flertalet gånger i årsredovisningarna mellan 1998-2011  (TeliaSonera AB, 

1998-2011a). Andersson beskriver vidare att telekombranschen har stora resurser som 

främst läggs på media vilket medför att skapandet av en ny varumärkesidentitet måste 

vara konsistent och förmedlas i alla kanaler utifrån strikta rutiner som hela tiden 

måste uppdateras.  

Internationaliseringen menar Andersson även är en viktig del i att corporate 

rebranding förekommer mer i telekombranschen än andra branscher.  Utifrån detta 

menar Andersson att:  

vi är ju ett helt annat bolag idag och förr eller senare så måste vi ju 

kapitalisera den förändring som sker vilket är orsaken bakom rebrandingen. 

Detta har inte att göra med Sverige och den svenska marknaden, hade vi bara 

fortsatt att vara ett svenskt bolag med de kunder, produktlöften och med de 

erbjudanden vi har på den svenska marknaden hade vi definitivt inte gjort 

det. 

4.4.2 Telenor 
I början av år 2006 lanserade Telenor en ny grafisk profil. Tanken med den nya 

profilen var att urskilja Telenor i den internationella konkurrensen och framställa 

Telenor som en internationell koncern (Telenor, 2006a). Koncernchef Jon Fredrik 

Baksaas beskriver i ett pressmeddelande den nya grafiska profilen: 

Vi bygger på denne erfaringen når vi styrker vår internasjonale 

tilstedeværelse. Vi har blitt en betydelig internasjonal aktør, men har fortsatt 

det samme fokuset som før: Å hjelpe mennesker å kommunisere. Vår nye 

profil gjenspeiler denne ambisjonen. Dagens lansering er imidlertid ikke 

utelukkende en endring av vår visuelle identitet, endringen handler også om 

hvordan vi styrker kundeorienteringen i alle ledd i selskapet. En ny logo 

skaper ikke vårt omdømme alene, men jeg er sikker på at vår nye profil 
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inspirerer oss i vårt pågående arbeid med å levere enda bedre tjenester til våre 

kunder (Telenor, 2006a). 

 

Figur 18, Telenor-logo 2006- (www.telenor.com) 

Vodafone Sverige kom, ett drygt halvår efter att ha blivit uppköpt av Telenor, att 

genomföra en rebranding-process till Telenor, vilket medförde byte av såväl namn 

som logotyp (Telenor, 2006b; 2006c). Steiser påpekar dock att bytet inte vara 

självklart, utan att Vodafones relativt svaga varumärke vid tiden för inköpet bidrog 

starkt. Hade företaget fortfarande hetat Europolitan skulle namnet mycket väl kunnat 

vara kvar. Andrén påpekar också svårigheterna med att överta ett redan existerande 

varumärke och försöka injicera detta med någonting nytt: 

de svagheter som Europolitan och Vodafone hade, vill vi ju på något sätt ta 

bort. Så man kan ju aldrig heller tro att, när vi nu redan har en miljon kunder, 

att vi sedan ska uppfatta som ett helt nytt varumärke utan då måste man på 

något vis bygga vidare på det som finns historiskt. 

Samtidigt påpekar Andrén att det är viktigt för Telenor Sverige att försöka bygga 

vidare på de styrkor som fanns inom det tidigare varumärket. Hon påpekar att 

Vodafone och Europolitan var förhållandevis starka bland företagskunder, något som 

passade Telenor bra då de som internationell spelare såg sig som särskilt attraktiv för 

just företagskunder. Utifrån detta ansågs att Telenors varumärke kunde vara en bra 

“fit” för den svenska marknaden. Samtidigt lägger Steiser till att varje varumärke har 

sitt löfte och sin innebörd och att företag efter en rebranding-process måste bygga på 

någonting nytt och eget. En process som också måste inkludera kunderna menar 

Steiser: 

Det handlar ju väldigt mycket om att förändra företaget i alla leden enligt de 

löften man vill ge till kunderna i och med det nya varumärket. Så det handlar 
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inte bara om att kommunicera till dem att “Hej, vi har nu bytt namn och heter 

nu Telenor” utan det ska ju kännas, det ska upplevas. 

Att Telenor valt olika strategier för huruvida de genomför en rebranding-process på 

mobiloperatörerna som de köpt på sig, menar Steiser att de valt att titta på varje 

varumärkes lokala styrka för att se huruvida ett byte skulle vara relevant. Dessutom är 

positioneringen för varumärket som har köpts upp också en viktig faktor.  

Digi exempelvis, har ju en yngre målgrupp och är ett poppigt varumärke och 

att då direkt gå in och byta namn till Telenor, det tror jag inte direkt hade 

varit förnuftigt. […] Vi kan ju inte behandla respektive marknad på samma 

sätt utan vi måste utgå från målgruppen och dem styrkor och förutsättningar 

man har på respektive marknad samt vilka positioner som konkurrenterna 

har. 

Andrén pekar också på att Telenor, kanske smått ironiskt, i Norge innehar ungefär 

samma position som Telia har i Sverige. Hon menar då att de på den svenska 

marknaden knappast kan agera på samma sätt som i Norge, på grund av helt annan 

marknadsställning. Steiser påpekar också att Telenor lagt fokus på att vara såväl 

global som lokal i sitt agerande, vilket hon ser som orsaken till att Telenor valt olika 

varumärkesstrategier för olika länder. Hon menar att på lång sikt är målet att alla 

varumärken inom koncernen åtminstone ska ha samma utseende. Detta har även skett 

med Sonofon i Danmark, ett varumärke som hon påpekar var extremt starkt när det 

köptes år 2005 men som senare bytte först logotyp och sedermera även namn. 

Internt uppkom många utmaningar utav rebranding-processen. Steiser påpekar 

svårigheten de anställda inledningsvis hade med att plötsligt uppfattas som ett nytt 

varumärke, trots att organisationen som sådan existerat drygt 15 år i Sverige med “vi 

försöker hela tiden tro att vi är lika starka bara för att vi är stora precis som de andra. 

Men varumärkesmässigt så är vi ju unga och det glöms ofta bort”. Hon ser också en 

risk i att fokus hamnar för mycket på hur kommuniceringen av rebranding-processen 

sker externt och då glöms den interna delen snabbt bort. Andrén kommenterar också 

den betydelsen av internt stöd vid en rebranding-process på följande sätt:  

Men det jobbet som vi har gjort när vi byter varumärkesstrategi, och säger 

“Det är så här kunderna ska uppfatta oss”, då är det ju helt kritiskt att få med 

hela organisationen på det. Det är ju förändringar i säljled, hur säljarna ska 



 58 

möta kunden därute, hur kundservice ska agera och hur våra satsningar på 

innovation som ska stämma inom hela bolaget. Det är ju det där det börjar, 

för vill du gå ut med ett nytt löfte till kunderna så måste du ju först få med 

dig hela kedjan. Annars sätter du bara förväntningar utan att kunna leverera 

på det. 

Steiser tror att orsaken till en av svårigheterna ligger i att en rebranding-process i 

huvudsak ses som en kommunikationsfråga, snarare än en som relaterar till interna 

delen inom företaget såsom Human Resources. Hon menar på att det finns en risk att 

ledare för rebranding-processen glömmer att också se till den interna sidan: 

Det är ju mycket mer tidskrävande att förändra en kultur och ett beteende, så 

det är kanske därför man inte gör det fullt ut i och med att det är mer 

komplext. Det är ju lättare att bara göra reklamfilm. 

Vad gäller förekomsten av corporate rebranding inom telekommunikation tror Andrén 

att mycket kan förklaras utav de många sammanslagningar som skett inom branschen. 

Hon menar på att, till skillnad mot andra branscher, knappast finns plats för särskilt 

många teleoperatörer i ett land: 

Du kan ju ha 20, 50 lika klädmärken men du kan ju inte ha 20 olika 

operatörer eftersom det är en ganska investeringsintensiv bransch. Så det är 

inte bara att gå in på en marknad. 

Steiser pekar också på Telias val att genomföra en rebranding-process för att visa att 

de är ett mer globalt företag, som ett skäl till att det förekommer inom 

telekombranschen. Andrén menar att internationell expansion, särskilt i mindre 

utvecklade länder, kan ha bidragit till att fler rebranding-processer sker inom 

branschen där uppköpta bolag ofta börjar använda sig av moderbolagets varumärke. 

Ingen av dem kan dock se någon direkt fördel i att uppfattas som ett nytt varumärke 

på marknaden, utan ser snarare en risk i form av förlust av kännedom och en risk för 

att en sämre “utväxling” i kommunikationen. Andrén ser inte att en konkurrents 

rebranding-process i någon mån skulle påverka Telenors eget arbete, utan menar 

istället att det fortfarande är samma företag som Telenor konkurrerar med och att de 

interna styrkorna inom konkurrenten knappast har förändrats. 
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4.5 Andra telekomoperatörers varumärkesstrategier 

4.5.1 Vodafone 
Den brittiska telekomoperatören Vodafone agerar i över 30 länder med ett globalt 

varumärke (Vodafone, 2011). Vodafone kommer ursprungligen från Racal Electronic 

Plc som genomgick år 1991 en rebranding-process och bytte företagsnamn till 

Vodafone (Vodafone, 1992). År 1997 genomfördes en omfattande omorganisering 

samt infördes en ny varumärkesstrategi i form av ett globalt gemensamt varumärke, 

nämligen Vodafone (Vodafone, 1998). I årsredovisningen från år 2004 beskrivs att 

“Vodafone has done a terrific job of building brand awareness as we have moved 

towards a single global brand” (s. 6). Ett exempel på Vodafones globala 

varumärkesstrategi är uppköpet av den turkiska telekomoperatören Telsim Mobil 

Telekomunikasyon (“Telsim”), som genomfördes i maj år 2006 (Vodafone, 2006). 

Telsim genomgick en rebranding-process mindre än ett år senare till varumärket 

Vodafone (Vodafone, 2007). 

4.5.2 Orange 
France Telecom äger varumärket Orange vilket är en egen operatör och har 

verksamhet i 35 länder under samma varumärke, med en global varumärkesstrategi 

(Orange, 2012). Varumärket Orange kommer ursprungligen från en engelsk operatör, 

tidigare ägd av Vodafone, som köptes upp av France Telecom år 2000 (CNN, 2000). 

Sedan år 2006 har det dock varit det gemensamma varumärket för större delen av 

koncernen (Orange, n.d.). Från organisationens håll påpekas dock att de kan se 

svagheter i det gemensamma varumärket, då lokala image-problem numera även kan 

påverka hela koncernens varumärke (France Telecom, 2008). 

4.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att telekommarknaden från 90-talet och framåt 

genomgått oerhörda förändringar där såväl marknaden, såväl som tekniken utvecklats 

i mycket hög fart. Ungefär samtidigt inleddes också stora förändringar för 

TeliaSonera och Telenor där båda genomgick process där man gick från att vara en 

lokal till en global aktör och där varumärket som företagen använde sig av kom att 

genomgå stora förändringar. Utifrån intervjuerna går det också att främst konstatera 

att båda företagen benämner varumärket som något mycket viktigt, men samtidigt 
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anser dem att förändringar varit nödvändiga dels på grund av de förändringar som 

företaget genomfört och dels också därför att kunderna förändrats.  
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5 Analys 

Kapitlet inleds med en argumentation om varför telekombranschen kan definieras 

som en dynamisk marknad. Vidare diskuteras corporate rebranding inom 

telekombranschen. Avslutningsvis analyseras hur företagen arbetar samt hur 

kunderna ser på varumärket i telekombranschen. 

5.1 Disposition av analys 
Vi har beskrivit i avsnitt 2.1 att vi ser fenomenet som tre delar; dynamisk marknad, 

corporate rebranding och varumärket. Analysen har vi delat upp i tre delar: dynamiska 

marknader (avsnitt 5.2), som innefattar teorier om dynamiska marknader och som 

analyseras tillsammans med empiri från avsnitt 4.1 “Telekombranschen”; 

Varumärkesarbetet inom telekombranschen (avsnitt 5.4), kopplar ihop teorier om 

brand identity och brand image samt brand equity. Viktigt att poängtera att teorin om 

varumärke är en grundläggande teori där vi har definierat vad ett varumärke är med 

syfte att öka förståelsen för läsaren. Denna del behandlar även empiri från avsnitt 4.3 

“varumärket inom telekombranschen”; sista delen är corporate rebranding inom 

telekombranschen (avsnitt 5.3) som kopplar ihop teorin från avsnitt 3.6 samt 3.2 med 

empiri från avsnitt 4.4 samt 4.5. 

Denna disposition har vi valt för att vi bedömde det som det mest läsvärda och för att 

vi ansåg att det skapade den bästa förutsättningen för att förstå branschen. Första 

delen har syftet att skapa en förståelse för telekombranschen, den andra delen att 

fungera som den komparativa delen i studien där både det som var gemensamt mellan 

främst TeliaSonera och Telenor och de som icke var gemensamt kan urskiljas ut av 

läsaren. 

Avslutningsvis i teorikapitlet kommer en mindre del som hanterar Orange och 

Vodafones varumärkesstrategier. Den bygger på sekundära data men vi väljer dock att 

ha den som sista del i empiriavsnittet så att läsarens lättare ska kunna se detta i 

relation till de varumärkesstrategier som används utav TeliaSonera och Telenor. 
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5.2 Dynamiska marknader 
En dynamisk marknad kännetecknas av snabb tillväxt och hög omsättning (Eisenhardt 

& Martin, 2000). Antalet abonnemang och aktiva kontantkort har en tydligt positiv 

trend mellan åren 1994-2010 med 15,5 %, antal från mobiltelefon skickade SMS har 

under den granskade tiden haft en årlig tillväxt på drygt 78 %. Dessa trender 

kännetecknar klart en dynamisk marknad med snabb tillväxt och hög omsättning. Vi 

kan utifrån det också se att sättet som kunderna använder telekombranschens tjänster 

förändrats drastiskt under de senaste åren. 

Telekombranschen som sådan har under liberaliseringen formats av olika reformer 

som samtrafik för att öka konkurrensen, förvalsreformen med samma syfte och 

nummerportabiliteten likväl (SOU 2005:4). TeliaSonera har under denna tvingats 

anpassa sig till det, någonting som visar på att affärsmodellen när framtiden bedöms 

som mycket osäker. Jan-Åke Kark nämner i ett pressmeddelande från år 2000 att 

Telia i och med den dåvarande rebranding-process övergått till att vara en dynamisk 

aktör. En flytande affärsmodell verkar därför förekomma och ger ytterligare tecken på 

att det förekommer en dynamisk marknad där förändringar sker mycket snabbt. 

Intressant är även reformen att upplåta nätkapacitet som markant sänkte 

marknadsbarriärerna då nya aktörer inte längre behövde äga sitt egna nät, vilket till 

viss pekar på en mer måttligt dynamisk marknad. Även bestämmelserna om nationell 

roaming skulle underlätta för en ny aktör på marknaden. Dessa reformer har dels 

lagstiftats med korta tidsintervaller vilket också dels medfört att marknaden gått från 

höga marknadsbarriärer till låga då investeringarna har minskat när företagen inte 

längre behöver äga sitt egna nät.  

Telekombranschen stod år 1994 inför viktiga teknikskiften vilket medförde att 

konkurrensen och investeringen ökade på grund av dålig reglering (SOU 2005:4). 

Investeringarna möjliggjorde att nya teknologier snabbt fick genomslag, speciellt vad 

gäller övergången från analog till digital mobiltelefoni (Post- och Telestyrelsen, 

2009). Liberaliseringen ökade konkurrensen på marknaden då fler aktörer fick 

möjlighet att träda in (SOU 2005:4). Ds 2000:56 beskriver att telemarknaden 

genomgått stora förändringar under de senaste decennierna till följd av den allt 

snabbare tekniska och marknadsmässiga utvecklingen samt internationaliseringen. Ds 

2000:56 beskriver vidare med tekniska exempel som optiska fiber, mikroelektroniska 
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komponenter med mera. Då det är en tillsynes reglerad marknad utifrån de olika lagar 

som stiftats samt en marknad med höga investeringar och högt teknologiskt tempo 

kan detta ses som att förändringar i marknaden är oförutsägbara.  

Sedan bolagiseringen av dåvarande Televerket till idag har TeliaSonera expanderat 

till många marknader genom att köpa upp flertalet företag och göra investeringar. 

Denna typ av internationaliseringsstrategi tenderar till att likna den typ av val som 

gjorts för de företag TeliaSonera köpt upp utifrån en dynamisk marknad. Vilket 

menas att i en dynamisk marknad väljs varsamt de företag som ska köpas upp med 

fokus på kunskapsanskaffning. Vilket i dessa fall innebär kunskap om en ny marknad 

från en redan befintlig aktör (Eisenhardt & Martin, 2000). Detta i sin tur visar på att 

spelarna, med avseende på konkurrenter som blir uppköpta, innebär att de är skiftande 

men också oklara. Inom telekombranschen kan detta ses genom det faktum att 

företagen konkurrerar på en specifik marknad som snabbt kan förändras. Ett exempel 

på detta går att finna i hur nuvarande Telenor Sverige hade tre ägare under sju år. Alla 

fyra respondenterna beskriver att en av de större orsakerna till att corporate 

rebranding förekommer i telekombranschen är på grund av uppköp och 

sammanslagningar vilket även här ses som argument för att spelarna är oklara och 

skiftande när konkurrenter försvinner eller genomgår en rebranding-process. 

5.3 Corporate rebranding inom telekombranschen 

5.3.1 Orsaker till corporate rebranding 
Alshebil (2007) påpekade att corporate rebranding skedde som en följd till att 

företaget ville ändra eller uppdatera bilden av varumärket för intressenterna. 

Liberaliseringsprocessen och marknadsutvecklingen i telekombranschen har lett fram 

till att förändringar i ägandeskapet bland dåvarande Telia och Telenor skett i form av 

privat till publikt ägandeskap genom börsintroduktionerna. Telias rebranding-process 

år 2000 har beskrivits tidigare vad gäller orsaken att Telia ville komma ifrån den 

gamla associationen med svenska Televerket vilket kan ses som en form av utdaterad 

image alternativt problem med ryktet enligt Muzellec, Doogan och Lambkin (2003). 

Det innebär att i Telias fall ville hänga med marknadsförändringen vilket också 

innebar en förändring i konkurrenssituationen. Telenors rebranding-process år 2001 
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skedde på liknade grunder men en modernisering av varumärket jämfört med Telia 

som skapade en ny symbol samt typsnitt och färgval.  

Andrén från Telenor och Andersson samt Bengtsson från TeliaSonera beskriver att 

orsaken enligt dem varför corporate rebranding förekommer så frekvent i 

telekombranschen beror på uppköp och sammanslagningar. Både TeliaSonera och 

Telenor har beskrivit att de är internationella aktörer där i synnerhet TeliaSonera 

uttryckligen nämnt att de växer genom uppköp genom deras 

internationaliseringsstrategi. Ser vi till Muzellec, Doogan och Lambkins (2003) 

rebranding-faktorer är det ingen tvekan om att internationaliseringsstrategin och 

uttalandena att de vill vara internationella innebär att en förändring i företagsstrategin 

givit upphov till Telenors rebranding-process år 2006 samt TeliaSoneras år 2011. 

TeliaSonera är som Andersson påpekar, ett fundamentalt sett helt annorlunda företag 

än det de var för 15 år och två logotypbyten sedan. Samma sak gäller Telenor som, 

vad gäller omsättning, är drygt fyra gånger större än vad det var för bara 15 år sedan. 

Det finns inom organisationerna alltså, som Merrilees och Miller (2008) påpekade, ett 

behov av att signalera utåt att organisationerna internt har förändrats. En fundamental 

omdefiniering av varumärket som Stuart och Muzellec (2004) ser som ett måste för 

ett företag vars strategi och struktur drastiskt har förändrats, passar nästan 

skrämmande bra ihop med den förändring som telekombranschen upplevt. Förändrade 

konkurrensvillkoren som Muzellec, Doogan och Lambkin (2003) talar om som ett av 

skälen till corporate rebranding är också något som syns tydligt inom 

telekombranschen. Från Telenors sida påpekas att varumärket nu är det i praktiken 

enda som operatörer kan differentiera sig med och TeliaSonera menar på att 

branschen inte längre är lika sälj- och produktstyrd. 

Från TeliaSoneras håll visas också tydligt att förändringen ska gör att alla anställda 

kan känna sig som en del av samma bolag, vilket visar på den strukturella förändring 

som företaget genomgått. Samtidigt blir roaming-erbjudandet ett sätt att signalera till 

kunderna att något inom bolaget har förändrats, vilket också nämnts av 

respondenterna. Dessa förändringar kopplar samman hur TeliaSonera försöker matcha 

brand identity med brand image utifrån rebranding-processen och på så vis också 

stärka sin brand equity som respondenterna också beskriver.  
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TeliaSonera ser också en konkurrents globala varumärke i Eurasia-marknaderna som 

en orsak till att deras senaste rebranding-process startade. Konkurrenssituationen har 

alltså förändrats i två led inom branschen, dels vad man konkurrerar med, och dels 

vem som representerar konkurrensen. Tidigare lokala företag som tävlat om bästa 

priser har nu alltså gått till att vara globala jättar som konkurrerar med starka 

varumärken. I och med att dessa företag haft en internationaliseringsstrategi uttalad 

sedan flera decennier med konsolidering inom marknaden, argumenterar vi för att en 

av de viktigaste förklaringsvariablerna till varför corporate rebranding varit så vanligt 

inom branschen går att finna i Morgan (2006) situationsanpassade teori. Från 

TeliaSoneras håll påpekas att företaget är ett helt annat än vad det faktiskt var för bara 

tio år sedan och varumärket bör också reflektera detta. Organisationer bör enligt 

Morgan (2006) anpassas efter hur miljön förändras och utifrån TeliaSoneras 

uttalanden och de andra teleoperatörernas agerande går det att utläsa att detta även 

gäller varumärket. Morgan (2006) påpekar vidare att olika “arter” av organisationer 

krävs för olika typer av miljöer, och utifrån det branschdata som presenterats i 

empirin i denna studie är telekombranschen en helt annan miljö mot vad den var för 

15 år sedan. Inom alla de fyra företagen som belysts i denna studie går det att finna en 

anpassning till ett nytt globalt varumärke och en bättre “fit” för en förändrad miljö. 

5.3.2 Strategi för corporate rebranding 
TeliaSoneras vilja att genomgå den senaste rebranding-processen kan i grunden tolkas 

som en vilja att förändra sin image vilket kan ses som en förändring i 

konkurrenssituationen skett och måste "rättas till". I motsats mot den “vanliga” typen 

av rebranding-processer som sker vid ett uppköp och sammanslagningar i 

TeliaSoneras fall, går de också mot ett nytt gemensamt varumärke, istället för att de 

uppköpta företagen börjar använda sig av moderbolagets varumärke. Detta kan ses 

som ytterligare ett tecken på att de arbetar mot att inte gå ifrån varumärkets 

kärnvärden då alla varumärken injiceras med något nytt, som liknar vad Merrilees & 

Miller ser som viktigt i en rebranding-process, nämligen "rebranding exercises should 

balance remaining the same with moving forwards" (2008, s. 540). 

Televerket i Norge blev Telenor som privatiserades under 90-talet. Under början av 

2000-talet genomförde Telenor en modernisering av varumärket vilket kan liknas med 

rebranding-faktorerna “förändring i ägarstrukturen” med fokus på privatiseringen 
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under mitten av 90-talet men också “förändring i konkurrenssituationen” som innebär 

att de ville anpassa sig för marknadsutvecklingen samt även gå ifrån kopplingen till 

Televerket i Norge. Vad gäller den rebranding-process som Telenor genomförde år 

2006 nämnde dåvarande koncernchef Jon Fredrik Baksaas i pressmeddelandet om den 

nya grafiska profilen att den ska spegla att Telenor är en internationell koncern. Vilket 

kan liknas med Muzellec, Doogman och Lambkins (2003) rebranding-faktor 

“förändring i koncernstrategin” som därmed kan vara orsaken bakom med fokus på 

internationalisering och lokalisering. Steiser belyser detta med att Telenor valt olika 

strategier för huruvida de genomför en rebranding-process på mobiloperatörerna som 

de köpt på sig, där de valt att titta på varje varumärkes lokala styrka för att se 

huruvida ett byte skulle vara relevant. 

Telenor har utifrån J. G. Kaikati och Kaikati (2003) ramverk, använt en fasa in/fasa ut 

strategi där avsikten i slutändan är att så många varumärken som möjligt ska dela 

såväl Telenors namn som logotyp, där de samtidigt försöker “vänja” kunderna vid de 

förändringar som sker. Det är i linje med vad Merrilees och Miller (2008) anser som 

viktig del av en rebranding-process, nämligen att förändringen är inkrementell snarare 

än radikal. Intressant i sammanhanget är också att Telenor i Sverige övervägde en 

retrovarumärkesstrategi, genom att gå tillbaka till Europolitan, ett varumärke som 

inom företaget uppfattades som mycket starkare än Vodafone, vilket sågs som ett 

möjligt alternativ till Telenor. Vad som är tydligt är att dock att Telenor vid de fall en 

rebranding-process skett, gjort en avvägning för att anpassa sin rebranding-strategi till 

den lokala marknaden. Det står i stark kontrast till TeliaSonera, Vodafone och Orange 

som alla valt att anamma samma strategi för alla de marknader de verkar på. 

Ser vi till TeliaSoneras rebranding-process år 2000 beskrivs den i ett pressmeddelande 

att “idag tisdag byter en av Sveriges mest välkända logotyper skepnad...” vilket kan 

ses som en mix mellan en transparent varningsstrategi med undantaget att de inte vare 

sig före eller efter visat kunderna att en förändring skett, samt en plötslig 

utrotningsstrategi vilket enligt J. G. Kaikati och Kaikati (2003) är motsatsen till 

transparent varningsstrategi. Även den rebranding-process som skedde år 2011 kan 

liknas på samma sätt. Här istället sker varningen under samma dag som förändringen 

skett. Ett konkret exempel på en plötslig utrotningsstrategi är TeliaSoneras 
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rebranding-process under 2003/2004 där vi inte hittat någon information om att de har 

genomfört en förändring mer än att varumärket är ändrat detta år.  

Vad gäller TeliaSonera klassificerar vi deras senaste rebranding-process som prefix 

alternativt paraplyvarumärke, där de arbetat för att föra in alla sina varumärken under 

samma fana. Den gemensamma logotypen skulle kunna tolkas som ett gemensamt 

prefix för alla de lokala varumärkena. Utifrån det, konstaterar vi att TeliaSonera är 

mycket måna om att det nya varumärket ska vara en utveckling av det gamla snarare 

än någonting helt nytt. Detta står i skarp kontrast till de rebranding-processer som 

Orange och Vodafone genomgick tidigare under 2000-talet, där i praktiken alla 

varumärken istället gick tillbaka till moderbolagets namn och logotyp.  

Utifrån det kan vi se en viss utveckling för corporate rebranding inom branschen. 

Från Orange och Vodafone som väljer att fasa in moderbolagets varumärke, även i de 

fall det lokala varumärket bedöms som starkt. Sedan Telenor som väljer att se till 

varje marknad för att se huruvida en rebranding-process är aktuellt, alltså en 

avvägning för huruvida moderbolagets brand identity passar med marknaden. 

Slutligen finner vi TeliaSonera vars strategi ligger i att bygga på det lokala 

varumärket, där de bedömer sig kunna öka brand equity på varje enskild marknad 

genom adderandet av en internationell profil. TeliaSonera skulle vi därför identifiera 

som det företag som, åtminstone på ytan, är närmast vad J. G. Kaikati och Kaikati 

(2003), bedömer som kritiskt vid en rebranding-process, nämligen att det nya 

varumärket ska vara en utveckling av de tidigare värdena inom varumärket. 

5.3.3 Glokalisering och corporate rebranding 
Bartlett och Ghoshal (1989) beskriver att en global aktör, eller internationell sådan 

vill ha det bästa av två världar. Doz och Prahalad (1981) beskriver att hitta balans 

mellan att vara en global aktör och samtidigt lokal ses som ett fundamentalt problem. 

Andersson menar att detta var orsaken till att i Eurasia-bolagen fattade beslutet att 

bibehålla sina lokala varumärken men att ha en gemensam varumärkesidentitet. 

Samtidigt var valet också ett svar på att en konkurrent inom Eurasia-området använde 

sig av ett gemensamt varumärke. Varumärken är i grunden enligt Keller (1998) ett 

sätt att differentiera sig från konkurrenterna och analyserar vi TeliaSoneras 

rebranding-process utifrån det perspektivet finner vi ett intressant resonemang. Då 

upptakten till rebranding-processen orsakades av en konkurrents gemensamma 
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varumärke, kan vi utifrån TeliaSoneras val att byta logotyp för hela koncernen, utläsa 

att differentieringen för företaget inte låg i den gemensamma logotypen utan istället i 

valet att behålla de lokala varumärkesnamnen. Ett resonemang som går mycket väl i 

linje med Doz & Prahalad (1981) teori om hur en organisation söker en balans mellan 

globalt och lokalt. 

Doz och Prahalad (1981) beskriver att företag letar efter skalfördelar och andra 

fördelar som kommer med att denne är global, som i TeliaSoneras fall där de ville 

skapa en intern global kultur med “one company”. Robertsson (1995) beskriver att 

glokalisering ses som en strategi där företaget anpassar en global kultur till den lokala 

kulturen. Vilket TeliaSonera påvisar utifrån “one company” och “best practice” som 

beskrivs väl av Anderssons citat om orsaken till att TeliaSonera genomförde en 

rebranding-process 2011 med “orsaken till att vi gjorde det här, det var ju att skapa en 

intern kultur av ‘one company’ att vi är en koncern, att vi är ett bolag, vi har lokala 

uttag och vi möter våra kunder med lokala varumärken men vi är ett bolag”. Intressant 

i detta sammanhang är också diskussionen huruvida den för kunderna mest kraftfulla 

signalen som TeliaSonera ger är att de väljer att byta logotyp, eller att de faktiskt 

behåller de lokala varumärkenas namn.  TeliaSonera ville med “one company” skapa 

en gemensam intern global kultur på lokala marknader där konsumenten skulle få se 

att det lokala varumärket tillhörde en större familj.  

Vi kan även utifrån Telenor finna ett fokus på att ha ett lokalt synsätt. Utifrån 

Prahalad & Doz (1987) kan man finna spår av global integration, lokal anpassning 

samt även en mix av de två i Telenors strategi. Precis som med TeliaSonera går det att 

finna tecken på Svenssons (2001) synsätt om en glokal strategi som en balans mellan 

lokal anpassning och standardisering. Andrén påpekar dock att de alltid utgår från den 

lokala marknadens profil när de ska ta beslutet om huruvida en rebranding ska ske 

eller inte, vilket gör att vi kategoriserar organisationen som en med fokus på 

huvudsakligen lokal anpassning. 

Ser vi till Prahalad och Doz (1987) ramverk för global integration och lokal 

anpassning, har Orange och Vodafone en hög global integration då deras 

varumärkesstrategi ligger i att använda sig av samma globala varumärke världen över. 

Dessa företag kan utifrån Prahalad och Doz (1987) kallas för globala företag. Telenor 

är på sätt och vis motsatsen då de fokuserar mer på lokal anpassning genom att 
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granska varje lokalt varumärkes styrkor och svagheter och därefter bestämma om en 

rebranding-process skall genomföras eller låta det lokala varumärket vara kvar. 

Telenor kan därför definieras som ett företag som har en lokal varumärkesstrategi. 

TeliaSonera söker slutligen en typ av medelväg i och med att de valt att ha samma 

grafiska profil bland dotterbolagen. På så vis kan de visa tillhörigheten till koncernen 

samtidigt som namnet från det lokala varumärket är kvar. Prahalad och Doz beskriver 

företag som är i mitten av ramverket för multifokal vilket kan liknas med Khondker 

(2004) och Robertsons (1995) benämning glokal. Grafen visar nedan hur företagen 

som alla hanterat en dynamisk marknad gått igenom rebranding-processer, men där 

metoden och målsättningen varit något annorlunda. 

 

 

Figur 19, egen illustration av Prahalad och Doz (1987) 

5.4 Varumärket inom telekombranschen 

5.4.1 Brand identity och brand image 
Telekombranschen har, som tidigare beskrivits, förändrats i mycket snabb takt vilket 

också gett konsekvenser för synen på och arbetet med varumärket. Under 90-talet 

verkar fokus legat på både nya tekniska innovationer men också internationalisering 

med konsolidering som följd hos dåvarande Telia och Telenor. År 2000 genomförde 

dåvarande Telia en rebranding-process som enligt Jan-Åke Kark berodde på att Telia 

ville positionerna sig som en dynamisk operatör och därmed frångå det traditionella. I 
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“dynamisk operatör” ses som att Telia ville följa med utvecklingen genom att 

förändra varumärket. Telenor å andra sidan genomförde år 2001 en modernisering av 

varumärket för att enligt dem följa utvecklingen och förbereda sig för internet.  

Andrén och Steiser beskriver att mobilabonnemang i grunden är en generisk produkt 

vilket medför att det är svårt att differentiera sig genom bara tjänsten. Andrén påpekar 

också hur prisets relevans som differentieringsfaktor har minskat, och från både 

TeliaSonera och Telenor håll har fokus istället hamnat på varumärket. Således har 

fokus alltså flyttats från fysikfasetten enligt Kapferers (2008) identitetsprisma till 

personlighetsfasetten, där kommunikation har blivit allt mer viktigt. Genom att 

tjänsten operatörerna säljer i stort sett är generisk och att den i grunden fungerar som 

ett komplement till mobilerna själva, vill vi hävda att kommunikationen för 

teleoperatörerna blivit betydligt mer viktig. Detta syns genom att telekombranschen, 

som respondenterna beskriver, tillhör de absolut största köparna av media i Sverige. 

Att varumärket inom telekombranschen har någon typ av unik identitet blir då 

grundläggande i kommunikationen.  

Respondenterna beskriver också att de senaste rebranding-processerna grundar sig i 

att kunderna har förändrat sig så till vida att de har blivit mer internationella. Enligt 

Kapferer (2008) ser kunderna med avseende på självbilden sig själv när denne 

konsumerar ett varumärke, vilket innebär en inre idealisk bild som strävas efter när de 

konsumerar produkten. Förändringen som båda företagen genomgått är därför i 

grunden den som handlar om att följa samma väg som deras kunder redan tagit, där de 

går från att vara lokal till att vara global. Både TeliaSonera och Telenor följer alltså 

efter den förändring som kunderna genomgått, vilket innebär att kunderna genom 

deras självbild fortfarande kan identifiera sig med företagen. Utifrån detta har 

TeliaSonera och Telenor på så sätt arbetat för att varumärket enligt Kapferer ska vara 

en reflektion av de upplevda kunderna.  

Kulturfasetten menar Kapferer (2008) binder samman sändaren och mottagaren, 

vilket är en länk mellan företaget och dess varumärke. Här är det väldigt tydligt från 

TeliaSonera sida, dels att de arbetat för att skapa en global intern kultur som alla 

medarbetare förmedlar mot kunden och dels vikten av att alla medarbetare i hela 

koncernen är med och förstår varför de arbetar med varumärket utifrån en rebranding-

process. Enligt TeliaSonera med fokus på den interna förändringen, är känslan av att 
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alla tillhör samma organisation, faktiskt viktigare för företaget än vad den externa 

kommunikationen verkar varit. I Telenors fall har den lokala kopplingen varit viktig 

där det interna stödet varit av stor betydelse så att löftena till kunden uppfyllts och 

förväntningarna uppnåtts. Både Steiser och Andersson nämner att det är viktigt att alla 

i hela kedjan är med och förstår vad varumärket ska förmedla vilket enligt Kapferer 

(2008) kan ses som att kulturen är länken mellan företaget och dess varumärke.  

Vad gäller relationsfasetten, som också binder ihop sändaren med mottagaren menar 

Kapferer (2008) att varumärken ofta är det som länkar människor samman vilket 

därmed ses som en grund eller stöttepelare i relationen. Bengtsson menar att 

rebranding-processen TeliaSonera genomförde var viktigare för företagssidan då 

företagen i hög utsträckning agerar globalt. Steiser beskriver liknande vad gäller deras 

företagskunder som kunde identifiera sig med att Telenor är en internationell 

operatör, något som ledde fram till att moderbolagets varumärke upplevdes som en 

bra “fit” med den svenska operatören de nyligen köpt upp. 

Det är rätt tydligt att TeliaSonera och Telenor ändrat sättet att arbeta på med avseende 

på varumärket. Den fysiska produkten har fått mindre fokus till förmån för 

personligheten, alltså kommunikationen. Den interna kulturen men också relationen 

mellan människor genom ett internationellt perspektiv har blivit allt mer viktigt i 

varumärkesarbetet. Inte minst har företagen radikalt ändrat sättet att arbeta med 

varumärket på då mottagarens bild (kunden) fått betydligt mer fokus. Ett tydligt 

exempel på detta är den “brand audits” som Andersson åker på varje år i syfte att 

undersöka och lära hur varumärket kommuniceras under året. Mottagaren har blivit 

mer internationaliserad vilket lett till att dennes reflektion av varumärket och dess 

självbild är av stor vikt, inte minst har varit vad gäller orsakerna till de senaste 

rebranding-processerna. Det Chernatony och Riley (1999) beskriver att för ett starkt 

varumärke är det viktigt att avståndet mellan brand identity och brand image är så 

små som möjligt och både TeliaSonera och Telenors rebranding-process kan ses som 

en reaktion på detta.  

Vi menar även på att båda företagen visar prov på hur viktigt det är att vara medveten 

och inte underskatta den lokala kopplingen som de uppköpta lokala varumärkena kan 

ha. Corporate rebranding för TeliaSonera och Telenor verkar på så vis inte som ett 

sätt att “riva ner och bygga upp igen”, utan avsikten är i grunden att behålla den brand 
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equity och associationer som kunderna har till varumärket. Som Aaker (1991) 

påpekar är brand equity knutet till namnet och/eller symbolen för varumärket, och 

TeliaSoneras val att byta logotyp men inte namn på dotterbolagen i världen, tycks på 

så sätt reflektera en vilja att kunderna dels ska associera varumärket med det gamla 

lokala varumärket, dels genom den nya logotypen och även associeras till en ny 

internationell profil.  

5.4.2 Brand equity 
Aaker (1991) nämner fem dimensioner i brand equity, varumärkeslojalitet, 

namnmedvetenhet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och juridiska 

rättigheter.  Utifrån intervjuerna ser vi kopplingen att, för båda företagen, är det 

mycket viktigt att behålla den varumärkeslojalitet som det tidigare varumärket hade. 

Det sätt hanteringen av detta har gjorts på, skiljer sig dock mellan företagen. 

TeliaSonera har valt att behålla namn-delen av det lokala varumärket, samtidigt som 

Telenor väljer att titta på det lokala varumärkets styrka för att därefter se huruvida det 

är värt att behålla eller fasa ut varumärket. Detta leder också in i frågan om vad 

företagen sätter för värde i själva namnet. För TeliaSonera fanns absolut inga planer 

på att byta ut namnet på de lokala dotterbolagen, då de ansåg att det fanns en stark 

koppling mellan namnet och kundernas relation till varumärket. Telenor fäster inte 

lika stor betydelse vid själva namnet som Andrén påpekar, utan ser istället till vilket 

varumärke som passar bäst för den profil som den huvudsakliga kundbasen inom den 

specifikt lokala marknaden har.  

Gemensamt har de dock att båda, vad gäller såväl varumärkeslojalitet som 

namnmedvetenhet, arbetar för att inte minska dem i och med att en rebranding-

process genomförts. Steiser beskriver att Telenor valt olika strategier beroende på 

vilket varumärke som granskas där positioneringen på den lokala marknaden är 

viktig. Telenors sätt att differentiera från sina konkurrenter blir då att bygga sina 

varumärken utifrån de olika marknadernas unika situation, vilket står i kontrast mot 

exempelvis de två stora operatörerna Vodafone och Orange, som valt att gå under 

samma namn och logotyp i länderna de verkar i. TeliaSonera behandlar dock i detta 

fall alla operatörer som lika i de olika länderna vilket skulle kunna leda till problem i 

det fall positioneringen för alla de varumärken de köpt inte är samma. Den 
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gemensamma logotypen därav kan skapa trovärdighet, men också förväntningar bland 

kunderna för vad varumärket faktiskt innebär.  

Vad gäller upplevd kvalitet anser respondenterna från TeliaSoneras håll att 

TeliaSonera i och med rebrandingen-processen ville ge ett enhetligt intryck av 

koncernen och den internationella profilen. Denna internationella profil skulle således 

visa kunden att de kunde känna en tillhörighet och därmed få hjälp i de länder där 

TeliaSonera har verksamhet, än ursprungslandet. Roaming-erbjudandet som de gav i 

samband med att processen genomfördes, kan därför tolkas som ett sätt ge kunden en 

högre upplevd kvalitet. Telenor som valt att anpassa sin strategi till varje individuell 

marknad bör således inte möta riktigt samma problem vad gäller enighet i varumärket. 

Samtidigt löper de risken att hamna i underläge i förhållande till sina konkurrenters 

internationella profil. Utifrån detta argumenterar vi för att kategorisera det som att 

Telenor, i relation till flera andra globala teleoperatörer, valt att gå den säkra vägen 

vad gäller upplevd kvalitet. Företaget kan, å ena sidan, inte dra nytta av alla de 

möjliga fördelarna som finns i att ha ett internationellt känt varumärke, men riskerar 

samtidigt inte att de lokala operatörer de äger kan ha en annorlunda profil som skulle 

kunna dra ner Telenors varumärke som helhet. 

Vad gäller varumärkesassociationer kan vi från TeliaSoneras synvinkel se en vilja att 

hela organisationen vill uppfattas som en del av “one company”. Aaker (1991) 

påpekar att positiva associationer till ett varumärke kan göra det lättare för en 

organisation att expandera till nya marknader då många redan känner till varumärket. 

Detta har TeliaSonera, fram tills nu, inte dragit nytta av utan istället låtit varje 

individuellt varumärke vara kvar. TeliaSonera menar att detta inte är knutet till 

konkurrenternas strategier, men påpekar däremot svårigheten i att hålla så många 

olika varumärken vid liv. För TeliaSonera blir tanken med nya logotypen således att 

de ska kunna associera de lokala operatörerna med den gamla lokala 

varumärkesprofilen, och samtidigt ses som en internationell operatör. Bengtssons ord 

om att “vi valde en bra svensk kompromiss” kan mycket väl stämma. Från företagets 

sida tycks det hursomhelst uppenbarligen finnas en vilja att vara såväl global som 

lokal. För Telenors del som tidigare beskrivits övervägs de styrkor som varje lokalt 

varumärke har för att se om associationerna således kan “återkopplas” till ett nytt 

varumärke.   
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5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att telekombranschen definitivt går att 

karaktärisera som en dynamisk marknad med hänsyn till att den innehar i praktiken 

alla de karaktäristika som kännetecknar en sådan. Till följd av den förändrade 

strukturen på företagen har rebranding i många fall setts som nödvändig samtidigt 

som sättet som företagen ser på det skiljer sig i viss mån. Detta handlar dels om den 

strategimässiga delen där vissa väljer att snabbt ersätta ett varumärke med ett nytt och 

andra att långsamt fasa ut det genom att under en period använda sig av båda 

varumärkena. Företagen skiljer sig också något åt i vad målet i själva rebrandingen 

ligger, alltså huruvida man vill uppfattas som lokal, global eller glokal.  Varumärket 

inom branschen har på så sätt antagit en något paradoxal och i viss mån glokal 

karaktär. Vikten av ett globalt varumärke har ökat inom branschen till följd av allt 

större koncerner men samtidigt ses den lokala kopplingen för varumärket av särskilt 

Telenor som mycket viktigt.  
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6 Slutsats 

Utifrån analysen är det främst två slutsatser som vi lyfta fram och svarar på syftet 

samt de ställda frågorna som ligger till grund för den här studien. Dessa är 

dynamiska marknaden som motor för rebranding-processer samt varumärket som en 

flexibel och anpassningsbar resurs. Kapitlet avslutas med förslag för vidare 

forskning.  

1. Hur påverkar en dynamisk marknad förekomsten av corporate 

rebranding? 

Dynamiska marknaden som motor för rebranding-processer 

Telemarknaden kom efter liberaliseringen och privatiseringens tider under 90-talet att 

leda fram till en dynamisk marknad som präglades av ökad konkurrens, snabb teknisk 

utveckling och höga investeringar i forskning och utveckling samt infrastruktur. 

Dessa faktorer låg till grund för att Telia och Telenor gick från statligt till publikt 

ägande. Även utifrån det svenska perspektivet med olika lagar som reglerat 

marknaden visar detta tydligt på att denna dynamiska marknad påverkat och skapat en 

“förändring i externa miljön” vilket drivit fram ett stort antal rebranding-processer hos 

företagen. Vidare har det höga investeringskostnaderna för att gå in på nya marknader 

gjort att antalet företag på varje marknad varit relativt begränsat, något som gjort 

uppköp nödvändiga för att kunna expandera till nya marknader.  

Den corporate rebranding som skett inom branschen kan alltså till stor del förklaras av 

dels de många sammanslagningar som under senare år skett i branschen, och dels 

genom en anpassning till kunder som förändrats. Sammanslagningar skapar en vilja 

att utnyttja de stordriftsfördelar som ett gemensamt varumärke kan ge men samtidigt 

har också kunderna, såväl företag som privatpersoner, blivit mer globala. Det finns 

alltså nya krav på vad operatörernas varumärkesidentitet ska vara och representera. 

Varumärket har traditionellt ofta setts som grundstolpen i en organisation och vad 

som definieras som kanske den mest värdefulla tillgången inom ett företag. På en 

dynamisk marknad som telekombranschen har varumärket roll dock präglats av 

radikala förändringar snarare än långsiktighet och stabilitet. Utifrån detta ställs frågan 

huruvida företagen inom telekombranschen agerat mot bättre vetande när företagen 
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som studerats genomgått åtminstone en, och i flera fall fler än så, rebranding-

processer på såväl högre som lägre nivå. TeliaSonera har, som vi visat i empirin, 

genomfört fem stycken rebranding-processer under 18 år. Telenor har under elva år 

genomfört tre stycken. Förändringshastigheten vad gäller dessa företag blir ca 3,6 år 

emellan varje rebranding-process. I klassisk brand management-teori går detta att 

sammankopplas med i det närmaste fullt kaos. För 30 år sedan skulle en sådan 

varumärkesstrategi troligtvis vara sammankopplat med företag som genomgår en djup 

identitetskris. Men i denna bransch där drastiska marknadsförändringar, teknisk 

utveckling, i någon mån till och med teknisk revolution, och omvälvande politiska 

beslut de senaste åren hör till det normala har varumärkena helt plötsligt antagit 

samma skepnad. För varumärkena inom branschen har således förändring, snarare än 

stabilitet blivit det normala. Det kan tyckas närmast påfallande underligt att vi i ingen 

av intervjuerna som vi genomförde faktiskt hörde någon ifrågasätta huruvida 

rebranding faktiskt är ett långsiktigt hållbar strategi. Samtidigit kan förekomsten av 

fenomenet inom branschen göra att det helt enkelt inte ses som någonting utöver det 

vanliga. Som företag inom denna bransch sticker du i denna bransch trots allt inte, 

som tidigare ofta var fallet, ut genom att genom genomföra en rebranding-process 

utan istället därför att du inte gör det. Rebranding inom branschen har på så vis blivit 

ekvilibriumet, snarare än det som faktiskt stör det. Den dynamiska marknaden som 

företagen verkar på har alltså lett till en enorm förändringshastighet bland 

varumärken, en typ av ”tvärt-om-värld” där varumärket inte längre är den stabila 

grund som företaget antogs bygga på. 

2. Vilka konsekvenser får en dynamisk marknad för synen på varumärket 

och varumärkesarbetet inom den valda branschen? 

Varumärket som en flexibel och anpassningsbar resurs 

Som en följd av de stora förändringar som varumärkena inom branschen genomgått 

vill vi hävda att varumärkets syfte och karaktär övergått till en mer anpassningsbar 

resurs. Vi vill hävda att organisationerna, precis som när “dynamic capabilities” 

används för att kunna anpassa organisationens resurser efter dynamiska marknader, 

även anpassat sitt varumärke utifrån att såväl organisationen själv som kunderna 

genomgått stora förändringar. Den situationsanpassade teorin pekar på att det inte 

finns något bästa sätt att organisera sig på utan att den bästa strukturen måste vara 
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anpassad efter den miljö man verkar i. På samma sätt kan vi utifrån telekombranschen 

dra slutsatsen att det inte finns ett bästa sätt att anpassa sitt varumärke till en ny global 

värld. En omdefiniering av såväl telekombranschens kunder som deras interna 

organisation har istället gjort en omdefiniering av varumärket nödvändig. 

Alla de fyra teleoperatörer som nämnts i den här studien har genomgått stora 

förändringar och gått från att vara en lokal till en global spelare.  I och med detta har 

alla också valt att gå från ett lokalt till ett nytt globalt varumärke. Strategierna för hur 

de ska kunna dra nytta av fördelarna av ett internationellt varumärke har dock 

varierat. Utifrån vår komparativa studie mellan de olika företagen har vi valt att 

kategorisera det som ett val mellan “globalisering”, “glokalisering” och 

“lokalisering”. Globalisering innebär att man väljer att använda samma varumärke på 

alla marknader, för att på sätt maximera den nytta som kan komma genom att endast 

behöva kommunicera ett varumärke till sina kunder. Inom telekombranschen kan vi i 

denna kategori finna Vodafone och Orange. Glokalisering innebär istället att ett 

företag väljer att i någon mån behålla det lokala varumärket genom exempelvis, som i 

TeliaSoneras fall, fortfarande använda sig av det lokala namnen men låta den grafiska 

profilen vara samma överallt. Syftet med en sådan strategi är istället att nå det bästa 

av två världar, där en lokal koppling kompletteras med en internationell profil i 

varumärket. På så sätt kan glokaliseringsstrategin ses som ett sätt att genom en 

rebranding-process öka den brand equity som redan finns i de lokala varumärkena. 

Telenors strategi definierar vi slutligen som en lokaliseringsstrategi där de ser till 

varje marknads behov i det fall de överväger en rebranding-process, där en “fit” 

mellan marknad och varumärke är det centrala. 

Corporate rebranding går, som det nämns i studiens bakgrund, mot vad som länge 

setts som grundläggande i varumärkesteori, långsiktighet och kontinuitet. Men utifrån 

den dynamiska marknaden som råder inom telekombranschen och det höga antalet 

rebranding-processser som genomförts inom de granskade företagen är det värt att 

ifrågasätta till vilken grad detta faktiskt gäller en marknad som präglas av precis det 

motsatta, förändring och diskontinuitet. För företagen inom telekombranschen har 

istället varumärket blivit ännu ett verktyg för att hantera en marknad som är i ständig 

förändring. Vid en sådan situation kan företaget genom varumärket komma att, precis 

som de gör med alla sina andra resurser, tvingas anpassa sig efter de radikala 
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förändringar som sker såväl internt som externt. Annars finns risken att de, precis som 

så många andra företag och arter som vägrat förändra och anpassa sig, dör ut. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning föreslår vi dels granskning av hur förekomsten av corporate 

rebranding ser ut i en bransch som kan definieras som måttligt dynamisk och dels 

granskning av varumärket ur ett mer dynamiskt perspektiv. Vi ser det också som 

intressant att se fenomenet utifrån kundens perspektiv där en studie som granskar hur 

kunden upplever ett varumärke som ständigt är i förändring. Slutligen föreslår vi även 

vidare forskning som granskar vad de olika strategiska valen i varumärket 

(globalisering, glokalisering, lokalisering) kan få för konsekvenser för varumärkets 

brand identity och brand equity med fokus på lojalitet och associationer. 

  



 79 

7 Referenser 

 References 

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand 

name. New York: Maxwell Macmillan Canada; Maxwell Macmillan 

International. 

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California 

Management Review, 38(3), 102-120.  

AlShebil, S. A. (2007). Consumer perceptions of rebranding: The case of logo 

changes. Arlington: University of Texas. 

Andersson-Skog, L. (1997). The making of national telephone networks in 

scandinavia. the state and the emergence of national regulatory patterns 1880-

1920. In L. Magnusson, & J. Ottosson (Eds.), Evolutionary economics and path 

dependence (pp. 138-154). Williston, Vt: American International Distribution 

Corporation. 

Andrews, K. A. (1971). The concept of corporate strategy. New York: Dow-Jones 

Irwin. 

Assael, H. (1998). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). Cincinnati, 

Ohio: South-Western College Pub. 

AT&T. (2005). The new AT&T unveils new corporate logo on first day as nation's 

largest telecommunications company. Hämtad den 17 april, 2012, från 

http://www.att.com/gen/press-

room?pid=4800&cdvn=news&newsarticleid=21908  

Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1989). Managing across borders: The transnational 

solution. Boston: Harvard Business School Press. 

Bolman, L., & Deal, T. (2006). The wizard and the warrior: Leading with passion 

and power. San Fransisco: Jossey-Bass. 



 80 

Bryman, A., & Bell, E. (2007). Business research methods (2nd ed.). Oxford: Oxford 

University Press. 

Burns, T., & Stalker, G. (1961). The management of innovation. London: Tavistock. 

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and 

brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of 

Marketing, 65(2), 81-93.  

CNN. (2000). CNN money - french win $40B orange. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://money.cnn.com/2000/05/30/deals/orange/  

Cohen, D. (1986). Trademark strategy. Journal of Marketing, 50(1), 61-74.  

Daly, A., & Moloney, D. (2004). Managing corporate rebranding. Irish Marketing 

Review, 17(1), 30-36.  

de Chernatony, L., & Riley, F. D. (1999). Expert's views about defining services 

brands and the principles of services branding. Journal of Business Research, 

46(2), 181-192.  

Delattre, E. (2002). Business name changes: The french experience. Journal of Small 

Business Management, 40(4), 360-367.  

Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store 

information on buyers' product evaluations. Journal of Marketing Research, 

28(3), 307-319.  

Doz, Y. L., & Prahalad, C. K. (1981). Headquarters influence and strategic control in 

MNCs. Sloan Management Review, 23(1), 15-29.  

Ds 2000:56. Effektivare tvistlösning på teleområdet. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/61/3317e616.pdf  

Dubberly, J. (1995). Protecting corporate identity. Communication Arts, 36, 14-18.  

Eisenhardt, K. M., & Brown, S. (1999). Patching: Restitching business portfolios in 

dynamic markets. Harvard Business Review, 77(3), 72-82.  



 81 

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? 

Strategic Management Journal, 21(10), 1105-1121.  

Eliott, S. (2009). Tropicana discovers some buyers are passionate about packaging. 

Hämtad den 16 april, 2012, från 

http://www.nytimes.com/2009/02/23/business/media/23adcol.html?pagewanted=

all  

Ewing, M. T., Ewing, M. T., Fowlds, D. A., Fowlds, D. A., Ian R.B. Shepherd, & 

Shepherd, I. R. B. (1995). Renaissance: A case study in brand revitalization and 

strategic realignment. Journal of Product & Brand Management, 4(3), 19-26.  

Farquhar, P. H. (1989). Managing brand equity. Marketing Research, 1(3), 24-33.  

France Telecom. (2008). Registration document france telecom 2008. Hämtad den 20 

april, 2012, från http://www.orange.com/media/doc-reference-

en/att00013154/FRT2008_DRF_EN_MEL_180909.pdf  

Furre, B. (1999). Samlagets norsk historie 800-2000. bd 6, norsk historie 1914-2000 : 

Industrisamfunnet - frå vokstervisse til framtidstvil. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Geary, J., Löf, J. M., Sundelius, C. & Thorngren, B. (2010). The history of telia. 

Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonerahistory.com/Global/Documents/The%20history%20of%20

Telia.pdf  

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. 

In N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook 

of qualitative research. (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA US: Sage 

Publications, Inc. 

Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (red.) (3rd 

ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Howe, J. S. (1982). A rose by any other name? A note on corporate name changes. 

Financial Review, 17(4), 271-278.  



 82 

Interbrand. (2004). Best global brands. Hämtad den 16 april, 2012, från 

http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-

global-brands-2004.aspx  

Jacoby, J., & Chestnut, R. W. (1978). Brand loyalty: Measurement and management. 

New York: Wiley. 

Kaikati, J. G. (2003). Lessons from accenture’s 3Rs: Rebranding, restructuring and 

repositioning. Journal of Product & Brand Management, 12(7), 477-490.  

Kaikati, J. G., & Kaikati, A. M. (2003). A rose by any other name: Rebranding 

campaigns that work. Journal of Business Strategy, 24(6), 17-23.  

Kapferer, J. (2008). The new strategic brand management: Creating and sustaining 

brand equity long term (4th ed.). London: Kogan Page. 

Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity: A blueprint for creating 

strong brands. Cambridge: Marketing Science Institute. 

Keller, K. L. (2008). Strategic brand management: Building, measuring and 

managing brand equity (3rd ed.). New Jersey: Pearson. 

Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and 

future priorities. Marketing Science, 25(6), 740-759.  

Khondker, H. H. (1994). Globalization theory: A critical analysis. Department of 

Sociology Working Paper, National University of Singapore,  

Khondker, H. H. (2004). Glocalization as globalization: Evolution of a sociological 

concept. Bangladesh E-Journal of Sociology, 1(2), 1-9.  

King, C., & Grace, D. (2008). Internal branding: Exploring the employee's 

perspective. Journal of Brand Management, 15(5), 358-372.  

Knox, S., & Bickerton, D. (2003). The six conventions of corporate branding. 

European Journal of Marketing, 37(7), 998-1016.  

Kohli, C., Leuthesser, L., & Suri, R. (2007). Got slogan? guidelines for creating 

effective slogans. Business Horizons, 50(5), 415-422.  



 83 

Kohli, C., & Suri, R. (2002). Creating effective logos: Insights from theory and 

practice. Business Horizons, 45(3), 58-64.  

Kotler, P. (1991). Marketing management: Analysis, planning, implementation, and 

control (7th ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Organization and environment: Managing 

differentiation and integration. Boston: Division of research, Graduate school of 

business administration, Harvard University. 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken 

(1st ed.). Malmö: Liber ekonomi. 

Merrilees, B. (2005). Radical brand evolution: A case-based framework. Journal of 

Advertising Research, 45(2), 201-210.  

Merrilees, B., & Miller, D. (2008). Principles of corporate rebranding. European 

Journal of Marketing, 42(5), 537-552.  

Morgan, G. (2006). Images of organization. Thousand oaks: Sage Publications. 

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship 

marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20-38.  

Muzellec, L., Doogan, M., & Lambkin, M. (2003). Corporate rebranding - an 

exploratory review. Irish Marketing Review, 16(2), 31-39.  

Muzellec, L., & Lambkin, M. (2006). Corporate rebranding: Destroying, transferring 

or creating brand equity? European Journal of Marketing, 40(7), 803-824.  

Nerbøvik, J. (1999). Samlagets norsk historie 800-2000. bd 5, norsk historie 1860-

1914 : Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Orange. (2012). Corporate overview. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.orange-business.com/content/mnc/kc/press/corporateprofile-

factsfigureskeymessages.pdf  



 84 

Orange. (n.d.). Orange parter - about orange. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.orangepartner.com/site/enuk/programme/learn_about_orange/p_learn

_about_orange.jsp  

Park, C. W., Jaworski, B. J., & Maclnnis, D. J. (1986). Strategic brand concept-image 

management. Journal of Marketing, 50(4), 135-145.  

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (4th ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Perzanowski, A. (2010). Unbranding, confusion, and deception. Harvard Journal of 

Law & Technology, 24(1), 1-46.  

Pimentel, R. W., & Heckler, S. E. (2003). Changes in logo designs: Chasing the 

elusive butterfly curve. In L. Scott, & R. Batra (Eds.), Persuasive imagery: A 

consumer response perspective (pp. 105-127). Mahwah, N.J.: Lawrence 

Erlbaums Associates. 

Post- och Telestyrelsen. (2003). Kostnader för nummerportabilitet i sverige. Hämtad 

den 20 april, 2012, från 

http://www.pts.se/upload/Documents/SE/Kostnader%20for%20nummerportabilit

et%20i%20Sverige.pdf  

Post- och Telestyrelsen. (2007). Pressmeddelande - det första svenska mobilnätet 

släcks den 31 december 2007. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2007/Det-forsta-svenska-

mobilnatet-slacks-den-31-december-2007/  

Post- och Telestyrelsen. (2008). Pressmeddelande - spektrumauktionen i 2,6 GHz-

bandet avslutad – totalt värde 2,1 miljarder kronor. Hämtad den 20 april, 2012, 

från http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2008/Spektrumauktionen-i-

26-GHz-bandet-avslutad--totalt-varde-21-miljarder-kronor/  

Post- och Telestyrelsen. (2009). Bredbandskartläggning 2008. Hämtad den 20 april, 

2012, från 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/bredbandskartlaggning-2008-

PTSER2009-8.pdf  



 85 

Post- och Telestyrelsen. (2010). Svensk telemarknad 2010. Hämtad den 20 april, 

2012, från http://www.statistik.pts.se/pts2010/index.html  

Post- och Telestyrelsen. (2011). Svensk telemarknad första halvåret 2011. Hämtad 

den 20 april, 2012, från 

http://statistik.pts.se/pts1h2011/download/Svensk%20Telemarknad%201h2011.p

df  

Prahalad, C. K., & Doz, Y. L. (1987). The multinational mission: Balancing local 

demands and global vision. New York: Free Press. 

Pryser, T. (1999). Samlagets norsk historie 800-2000. bd 4, norsk historie 1814-1860 

: Frå standssamfunn mot klassesamfunn. Oslo: Det Norske Samlaget. 

PwC. (2012). PwC history and milestones. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.pwc.com/us/en/about-us/pwc-corporate-history.jhtml  

Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity- heterogeneity. In 

M. Featherstone, S. Lash & R. Robertson (Eds.), Global modernities (pp. 44). 

London: Sage Publications. 

Robertson, R. (1992). Globalization : Social theory and global culture. London: Sage 

Publications. 

Rust, R. T., Moorman, C., & Bhalla, G. (2010). Rethinking marketing. Harvard 

Business Review, 88(1), 94-101.  

Sarkar, M., Cavusgil, S. T., & Aulakh, P. S. (1999). International expansion of 

telecommunication carriers: The influence of market structure, network 

characteristics, and entry imperfections. Journal of International Business 

Studies, 30(2), 361-381.  

Schultz, M., & Hatch, M. J. (2003). The cycles of corporate branding: The case of the 

lego company. California Management Review, 46(1), 6-26.  

SOU 2005:4. Liberalisering, regler och marknader. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 



 86 

Stuart, H., & Muzellec, L. (2004). Corporate makeovers: Can a hyena be rebranded? 

Journal of Brand Management, 11(6), 472-482.  

Svensson, G. (2001). “Glocalization” of business activities: A “glocal strategy” 

approach. Management Decision, 39(1), 6-18.  

Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for 

integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy, 15(6), 

285-305.  

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic 

management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.  

Teece, D., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: An introduction. 

Industrial & Corporate Change, 3(3), 537-556.  

Telenor. (2000). Annual report 1999. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://telenor.com/wp-content/uploads/2012/03/annual_report_1999.pdf  

Telenor. (2001). Nyhet - telenor moderniserer logo og designprogram. Hämtad den 

20 april, 2012, från http://presse.telenor.no/PR/200101/804370_1_1.html  

Telenor. (2005). Pressrelease - telenor acquires vodanfone sweden. Hämtad den 20 

april, 2012, från http://telenor.com/news-and-media/press-releases/2005/telenor-

acquires-vodafone-sweden/  

Telenor. (2006a). Nyhet - telenor er i endring - lanserer ny profil. Hämtad den 20 

april, 2012, från http://presse.telenor.no/PR/200602/1033727_1_1.html  

Telenor. (2006b). Pressrelease - telenor is changing - launches new brand identity. 

Hämtad den 20 april, 2012, från http://telenor.com/news-and-media/press-

releases/2006/telenor-is-changing---launches-new-brand-identity/  

Telenor. (2006c). Pressrelease - vodafone sweden changes its name to telenor. 

Hämtad den 20 april, 2012, från http://telenor.com/news-and-media/press-

releases/2006/vodafone-sweden-changes-its-name-to-telenor/  



 87 

Telenor. (2012). Annual report 2011. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://telenor.com/wp-content/uploads/2012/04/Annual-report-2011.pdf  

TeliaSonera AB. (1998). Årsredovisning 1998. Stockholm: Telia AB.  

TeliaSonera AB. (1999). Årsredovisning 1999. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/1999/AnnualReports/Telia-

Annual-Report-1999-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2000a). Årsredovisning 2000. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2000/AnnualReports/Telia-

Annual-Report-2000-EN.pdf  

TeliaSonera AB. (2000b). Pressmeddelande - telia lanserar ny logotyp och grafisk 

profil. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/00/F5/30/bit0002.pdf  

TeliaSonera AB. (2001). Årsredovisning 2001. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2001/AnnualReports/Telia-

Annual-Report-2001-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2002a). Årsredovisning 2002. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2002/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2002-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2002b). Pressmeddelande - telia fullföljer erbjudandet och handel i 

TeliaSonera startar. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/03/26/89/wkr0002.pdf  

TeliaSonera AB. (2003). Årsredovisning 2003. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2003/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2003-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2004). Årsredovisning 2004. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2004/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2004-SV.pdf  



 88 

TeliaSonera AB. (2005). Årsredovisning 2005. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2005/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Review-2005-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2006). Årsredovisning 2006. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2006/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2006-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2007). Årsredovisning 2007. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2007/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2007-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2008). Årsredovisning 2008. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2008/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2008-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2009). Årsredovisning 2009. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2009/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2009-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2010). Årsredovisning 2010. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2010/AnnualReports/TeliaSoner

a-Annual-Report-2010-SV.pdf  

TeliaSonera AB. (2011a). Årsredovisning 2011. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.teliasonera.com/Documents/Reports/2011/AnnualReports/ts_ar2011_

swe.pdf  

TeliaSonera AB. (2011b). Pressmeddelande - telia får ny unik varumärkesidentitet. 

Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/E8/9E/wkr0001.pdf  

Upshaw, L. B. (1995). Building brand identity: A strategy for success in a hostile 

marketplace. New York: J. Wiley. 

Van Riel, C. B. M. (2001). Corporate branding management. Thexis, 4(18), 12-16.  



 89 

Vodafone. (1992). Annual report 1992. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_1992.pdf  

Vodafone. (1998). Annual report 1998. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_1998.pdf  

Vodafone. (2001a). Pressmeddelande - europolitan vodafone byter namn till 

vodafone. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/02/58/D7/bit0001.pdf  

Vodafone. (2001b). Pressmeddelande - europolitan vodafone första internationella 

mobiloperatören på den svenska marknaden. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/01/BA/C5/bit0002.pdf  

Vodafone. (2004). Annual report 2004. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_2004.pdf  

Vodafone. (2006). Annual report 2006. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_2006.pdf  

Vodafone. (2007). Annual report 2007. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_2007.pdf  

Vodafone. (2011). Annual report 2011. Hämtad den 20 april, 2012, från 

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/investors/annual_reports/annua

l_report_accounts_2011.pdf  

Zakia, R. D., & Nadin, M. (1987). Semiotics, advertising and marketing. Journal of 

Consumer Marketing, 4(2), 5-12.  

 



 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Strukturerade intervjufrågor 

8.1.1 Bakgrund 
• Kan du förklara din roll i företaget? 

• Kan du beskriva vart i företaget du startade till den position du har idag? 

• Hur länge har du arbetat på den position du har idag? 

• Kan du beskriva vad en rebranding-process innebär? 

8.1.2 Företaget 

• Hur såg processen ut som ledde fram till beslutet att genomföra en rebranding-

process?  

• Vilka faktorer var viktigast för er vid valet att byta logotyp? 

• Vilka skillnader finns det mellan ert gamla och nya varumärke? 

• Hur ser ni på kopplingen mellan ert varumärke och den teknologi ni arbetar 

med? 

• På vilket sätt kommunicerar ni er rebranding-process till de anställda? 

• Hur har er rebranding-process påverkat de anställdas dagliga arbete? 

8.1.3 Marknaden/Branschen 
• Om man ser till branscher är corporate rebranding vanligast inom just IT- och 

telekombranschen, vad tror ni att detta kan bero på? 

• Hur påverkar det ert varumärkesarbete när en konkurrent genomför en 

rebranding-process? 

• Hur ser ni på möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart varumärke inom 

telekombranschen? 

 


