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Sammanfattning 
Ett varumärke är bra för kunden på många olika sätt, först och främst så talar 

varumärket om ursprunget eller tillverkaren av produkten eller tjänsten, men det 

allra viktigaste som varumärket gör för kunden är att det ger kunden särskild 

mening och någonting som kunden förhoppningsvis kan identifiera sig med. Om 

kunden har information om varumärket så behöver han/hon inte leta så mycket 

efter information om varumärket vilket är bra ur ett ekonomiskt perspektiv då 

sökkostnaden blir låg. 

 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att få en inblick i hur ett företag arbetar 

med att minska luckan mellan Brand Promise och Brand Delivery. Vi ville 

jobba mot ett lokalt företag eftersom vi är från området båda två och eftersom 

GavleNet har en aktuell och intressant produkt så valde vi arbeta mot dem. Vi 

har utfört muntliga och skriftliga intervjuer för att samla in data och även använt 

oss av relevant litteratur samt sökt i databaser och även på andra sätt utnyttjat 

Internet. Vi valde att arbeta utifrån en modell som heter ”Brand Relation 

Management Model”, den består av åtta faser: vision, kultur, identifiering, 

fastställa, arkitektur, engagera, kapitalisera och mätning. Vi använder oss av de 

fem första faserna. 

 

GavleNet är ett av fyra verksamhetsområden inom Gävle Energi. Nätet är byggt 

för att skapa en bra IT-struktur för invånarna i Gävle samt näringslivet i staden. 

 

Det har aldrig funnits någon drivkraft inom GavleNet att tjäna pengar. Det man 

istället använder som drivkraft är att man vill tillhandahålla bästa tänkbara 

datakommunikation till gävleborna, kommunen och näringslivet. De anställda i 

företaget försöker hela tiden jobba med ärlighet och omtanke. Det är någonting 

som genomsyrar organisationen. De arbetar efter hygglo-koncept som innebär 

att man ska behandla kunderna som om de vore sina egna grannar. GavleNet 

säljer ingenting som de inte kan hålla, det innebär att de inte säljer några s.k. 

”upp till” – abonnemang. De klarar av att leverera den utlovade hastigheten i 

99,9 % av fallen.  
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Resultatet av den empiriska undersökningen är att GavleNet inte har ett speciellt 

stort gap mellan vad de utlovar och vad de leverar. Det beror på att de jobbar 

hårt med sitt ”hygglo-koncept” samt att de har en väl fungerande kundportal och 

ett väl fungerande bredbandsnät. Dock finns vissa meningsskiljaktigheter inom 

organisationen mellan ”marknadssidan” och säljaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
A trademark is good for the customer in different ways of things. First, the 

trademark shows the origin or the manufacterer of the product or the service. 

But the most important thing is that it gives the customer a special meaning and 

hopefully something the customer can identify him- or herself with. If the 

customer already has information about the trademark he or she doesn´t have to 

search for that information which is good from an economic point of view 

because he or she then reduces his search costs. 

 

Our purpose with this thesis is to provide an insight in how a company works to 

minimize the gap between brand promise and brand delivery. We have chosen 

to work with a local company because we both live in the area, and GavleNet 

have a current and interesting product. We have used face-to-face and e-mail 

interviews to collect data and also used relevant literature. We have searched 

through databases and also in other ways used the Internet. We chose to work 

with a model named "Brand Relation Management Model" and it consists of 

eight phases: vision, culture, identify, define, architecture, engage, capitalize 

and measure. We will use the first five phases of the model. 

 

GavleNet is one of four sphere of activities inside Gävle Energi. The network is 

built to create a good IT-structure for the residents and companies in Gävle. 

 

There has never been a driving force for GavleNet to make money. Instead they 

want to supply the best possible data communication to the residents, the 

municipality and the companies. The employees in the company are always 

attempting to act with honesty and consideration. That is something that is 

inbuilt in the organization. The employees are working under a so called 

"hygglo-koncept" which means that they should treat the customers as if they 

were their own neighbours. GavleNet doesn´t “sell” anything they can´t deliver, 

that means that they don´t sell any "up to" subscriptions. In 99,9% of the cases 

they manage to deliver the promised speed. 
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The result of the empirical study shows that GavleNet doesn´t have a significant 

gap between brand promise and brand delivery. That depends on the hard work 

they spend on “hygglo-konceptet” and that they have a well-functioning 

customer portal and broadband network. However, there are some differences of 

opinions inside the organization between the marketing and the sales group. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning..........................................................................................................................2 
Abstract.......................................................................................................................................4 
Innehållsförteckning ...................................................................................................................6 
Inledning.....................................................................................................................................7 
Problemformulering/Frågeställning........................................................................................8 
Syfte........................................................................................................................................8 
Avgränsning............................................................................................................................9 

Metod........................................................................................................................................10 
Tillvägagångssätt ..................................................................................................................10 
Datainsamlingsmetod ...........................................................................................................11 
Företaget ...............................................................................................................................12 

Teori..........................................................................................................................................13 
Brand Relation Management Model.....................................................................................15 
Fas 1 Vision ......................................................................................................................16 
Fas 2 Kultur ......................................................................................................................18 
Fas 3 Identifiering.............................................................................................................18 
Fas 4 Fastställa..................................................................................................................21 
Fas 5 Arkitektur ................................................................................................................23 

Empiri .......................................................................................................................................25 
Analys .......................................................................................................................................29 
Slutsats......................................................................................................................................32 
Källförteckning.........................................................................................................................34 
Bilaga........................................................................................................................................36 



C-uppsats vid Ekonomiska Institutionen Högskolan i Gävle 
Handledare: Aihie Osarenkhoe 

7 

 

Inledning 
Varför är varumärken viktiga? Vad är det som gör dem så värdefulla för 

marknadsförare? Det finns många olika perspektiv som avslöjar värdet av 

varumärken hos både företag och konsumenter.1 

 

För kunder så skänker ett varumärke många viktiga funktioner. Ett varumärke 

identifierar ursprunget eller tillverkaren av en viss produkt och tillåter 

konsumenten att lägga över ansvaret på en särskild fabrikant eller distributör, 

men det allra viktigaste, ett varumärke ger kunden en särskild mening och något 

denne förhoppningsvis kan identifiera sig med. Genom åren lär sig kunden om 

varumärkena och dess marknadsföring och märker vilka som uppfyller deras 

behov bäst. Detta innebär att ett varumärke fungerar som en måttstock för 

konsumenterna och deras produktval. 

Om kunden känner igen ett varumärke och har lite kunskap om det behöver 

denne inte anstränga sig så mycket för att söka produktinformation samt besluta 

om ett eventuellt köp. Så, från ett ekonomiskt perspektiv, varumärken tillåter 

kunder att sänka sina ”sökkostnader” för olika produkter både på insidan (hur 

mycket de behöver tänka igenom köpet) och på utsidan (hur mycket de behöver 

söka efter produkten, information om den etc). Grundat på vad de redan vet om 

varumärket - dess kvalité, kännemärken osv – kan kunden göra antaganden och 

bilda sig en uppfattning om vad de inte kan tänkas veta om varumärket. 

Förhållandet mellan ett varumärke och en kund kan ses som en typ av förbund 

eller pakt. Kunden erbjuder sin tillit och lojalitet med en underförstådd mening 

om att varumärket ska erbjuda dem det de förväntar sig genom bra prestanda, 

lämplig prissättning, marknadsföring och distribution. Om kunderna förstår 

fördelarna med att använda varumärket, och så länge de uppnår tillfredställelse, 

kommer de förmodligen fortsätta köpa det.2 Även Bill Donaldson och Tom 

O´Toole tar upp detta i sin bok ”Strategic Market Relationships” att man ska 

                                                 
1 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 8 
2 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 9 
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optimera värdet av priset, maximera tillgängligheten och leveranserna samtidigt 

som man marknadsför och säljer varumärkets fördelar på effektivast sätt.3  

Dessa fördelar är troligtvis inte enbart funktionella för många kunder. Ett 

varumärke kan fungera som ett symboliskt märke och låta kunden visa upp sig 

själv. Särskilda varumärken associeras med särskilda typer av människor och 

kan visa vad de har för uppfattningar och värderingar. Att konsumera en sådan 

produkt är ett sätt att kommunicera med andra människor, och kanske till och 

med sig själv, för att visa vem de är eller egentligen vill vara.4 

 

Varumärken kan också ha viktiga funktioner för företag. De gör det lättare för 

företaget att söka och identifiera olika produkter på marknaden. Företaget kan få 

olika saker av varumärket skyddat genom olika lagar, det kan vara namnet som 

skyddas eller så kan det vara speciella saker på produkten som man vill skydda 

t.ex. och genom att man skyddar dem så vågar man investera mer i produkten. 

Dessa investeringar kan göra att produkten/varumärket får unika skillnader 

gentemot konkurrenternas produkter och det kan vara att varumärket har en 

högre kvalitet än konkurrenterna och på så vis så blir kunderna nöjda och väljer 

varumärket igen. Varumärket utlovar någonting och levererar också det 

utlovade.5 Luckan är minimal mellan Brand Promise (vad varumärket utlovar) 

och Brand Delivery (vad varumärket levererar). 

 

Problemformulering/Frågeställning 

Hur arbetar Gävle Energi och deras varumärke GavleNet med att minska luckan 

mellan Brand Promise och Brand Delivery?  

 

Syfte 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att få en inblick i hur ett företag arbetar 

med att minska luckan mellan Brand Promise och Brand Delivery. 

 

                                                 
3 Donaldson, Bill; O´Toole, Tom; Strategic Market Relationships; John Wiley & Sons Ltd 2002; sid 9 
4 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 9-10 
5 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 11 
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Avgränsning 

Eftersom vi endast har en halv termin (10 Veckor) på oss att slutföra arbetet så 

har vi valt att avgränsa vår undersökning till att behandla endast ett företag i 

Gävle och inom kommunikationsbranschen. Anledningen är som sagt att vi inte 

har så speciellt lång tid på oss och att vi inte har de rätta resurserna till att göra 

en större undersökning som kanske omfattar fler företag i fler branscher och 

även i andra städer och/eller länder.  
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Metod 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp hur vi gått tillväga för att genomföra 

detta arbete. Presentera modellen vi använt som utgångspunkt i arbetet och en 

kortare presentation av olika varumärkesbegrepp. Vi ger också en kort 

beskrivning av Gävle Energi och varumärket GavleNet. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi har i detta arbete valt att arbeta utifrån en modell kallad BRM-modellen 

(Brand Relation Management). Vi kom i kontakt med den under kursen Brand 

Management och fann den intressant då den tar upp väldigt relevanta frågor för 

företag och dess varumärken. Under kursens gång berörde vi dock inte 

modellen så mycket som vi i efterhand velat göra och tyckte därför att den 

skulle vara en bra utgångspunkt i vår c-uppsats. Då kunde vi få större kunskap 

om den samtidigt som den blev ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete. Vi 

har dock valt att modifiera modellen så att den passar det här arbetet. Fas 1-5 i 

modellen är undersökningsfaser och fas 6-8 är analysfaser. Vi har valt att ta bort 

de senare faserna eftersom vi hellre ville göra en analys på egen hand samt att 

en del av informationen där inte passade som analysverktyg för oss. För att 

samla in data finns det två olika typer av information som man kan söka efter, 

sekundär- och primärdata. Sekundärdata är information som insamlats tidigare 

men i annat syfte. Det kan t.ex. vara vetenskapliga artiklar, litteratur, databaser 

etc. En nackdel med denna typ av information är att den insamlats i ett annat 

syfte än det vi är ute efter.6 Primärdata är information som samlats in enbart för 

den egna studien.7 Denna information kan samlas in genom observationer, 

enkäter eller intervjuer i olika former.8 Vi använder oss av både sekundär- och 

primärdata i detta arbete. Primärdata som vi har använt oss av i det här arbetet 

består av de olika intervjuer vi har utfört. 

 

Vi började alltså vårt arbete med att välja en modell som vi tyckte såg intressant 

ut och därefter valde vi frågeställning utifrån den modellen. Många andra väljer 

                                                 
6 Eriksson, Lars Torsten; Wiedersheim-Paul, ; Att utreda forska och rapportera; Liber Ekonomi 1998 
7 Lekvall, P; Wahlbin, C; Information för marknadsföringsbeslut; IHM Förlag AB 1987 
8 Holme, M; Solvang, K; Forskningsmetodik; Studentlitteratur 1997 
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ju en frågeställning först innan de börjar titta på passande modeller men vi 

gjorde alltså tvärtom. Steg tre blev val av företag. Varför det blev Gävle Energi, 

och deras varumärke GavleNet, berodde på att vi hade vissa kontakter där samt 

att det var ett lokalt företag med ett intressant varumärke på en väldigt aktuell 

marknad. Vi kontaktade dem och efter diverse svårigheter fick vi några veckor 

senare ett möte med deras marknadschef Per-Arne Vahlund. På mötet 

presenterade vi oss och vårt upplägg samt syftet med arbetet och Per-Arne 

berättade om företaget och om deras varumärke. Vi fick dessutom rätt mycket 

material med oss samt att vi fick träffa några tänkbara intervjuobjekt.  

 

Datainsamlingsmetod 

Efter att ha behandlat BRM-modellen i teoridelen av arbetet skickade vi mail till 

berörda personer på Gävle Energi, marknadschefen, affärsutvecklaren, 

webbredaktören och en säljare eftersom de var mest kunniga på de specifika 

områden som våra frågor gällde. De föredrog nämligen mail framför möten 

därför att de har ett pressat arbetsschema och mail kan de svara på när de har tid 

samt att de har möjligheten att kolla upp vissa saker innan de svarar. Frågorna 

som vi ställde i de här mailen har varit öppna, dvs att det inte finns några 

svarsalternativ utan intervjuobjektet får svara hur han/hon vill. Nackdelen med 

öppna frågor är att det tar ca 2-4 gånger så lång tid att besvara om man jämför 

med bundna frågor. Fördelen är att man får ut mer information av öppna frågor.9 

En viktig fördel med just mailintervjuer är, som vi nämnde ovan, att 

intervjuobjektet får mer tid att söka upp de korrekta svaren om de inte har dem i 

huvudet. En nackdel med mailintervjuer och intervjuer överlag är att personen i 

organisationen medvetet eller omedvetet kan vilja få företaget att framstå i god 

dager och därmed inte svarar helt ärligt på frågorna. En annan aspekt att ha i 

åtanke är att frågorna kan tolkas fel av intervjuobjektet och då blir det svårare 

för oss som frågeställare att tydliggöra det egentliga syftet med frågan om man 

använder sig av mailintervjuer. Det sista steget i arbetet har handlat om att 

analysera informationen vi fått och dragit slutsatser av den. Den information vi 

fick från den empiriska undersökningen utgjorde underlaget till vår analys där vi 

använde oss av de olika beståndsdelarna från BRM-modellen. 

                                                 
9 Rosengren, Karl Erik; Arvidsson, Peter; Sociologisk Metodik; Almqvist & Wiksell Förlag AB 1992; sid 163 
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Vi har medvetet valt att inte göra några egna undersökningar om kunder och 

konkurrenter eftersom vi anser att vi inte haft de resurser och den tid som krävs 

för att kunna göra en ordentlig analys. Vi hade heller ingen lust med att göra en 

halvdan undersökning som att t.ex. enbart fråga om kunden är nöjd med 

produkten. Vi hade i så fall även velat fråga kunden hur de uppfattar varumärket 

för att se om de uppfattar varumärket på det sätt som företaget vill att de ska 

göra m.m. Gävle Energi / GavleNet hade dessutom egna undersökningar gjorda 

dock så fick inte vi ta del av dem så som vi hade hoppats och trott. Vi försökte 

då istället ställa frågor på det vi ville ha reda på, med varierat resultat.  

 

Företaget10 

Gävle Energi grundades fredagen den 23 september 1892 då elektriciteten 

gjorde sitt intåg i Gävle. Den som lade grunden till dagens Gävle Energi var 

grosshandlare Nordström som startade Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag. 

Nordström ägde även Hagaströms Tegelbruk och det var därifrån kraften 

hämtades. Just den här historiska dagen 1892 kopplades ellampor in på hans 

kontor och hans affärer, Centralstationen, Gevaliapalatset, Centralhotellet mfl. 

 

Dagens Gävle Energi är beläget på Näringen och hade 2005 ett medeltal 

anställda på 186 personer och hade ett resultat för samma år på 95 miljoner 

kronor. Företaget ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle 

Stadshus AB. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB och 

dotterbolagen Gävle Energisystem AB och Gävle Kraftvärme AB. Man har fyra 

verksamhetsområden, elnät, elförsäljning, värme, kommunikationsnät 

(GavleNet). 

 

GavleNet är ett av världens snabbaste och säkraste kommunikationsnät och 

byggt för att skapa en bra IT-infrastruktur för Gävles invånare och företag. 

Deras mål är att så många som möjligt ska få chans att nyttja bredbandets 

möjligheter, såsom Internet, e-post, chat, TV och telefoni.11  

                                                 
10 www.gavleenergi.se 
11 www.gavlenet.com 
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Teori 
Vi ska nu ta upp några viktiga punkter vad gäller varumärken som vi tycker är 

intressanta. Dessa punkter kommer sedan att knytas till vår modell, Brand 

Relations Model, som är vår huvudsakliga utgångspunkt i teorin. 

  

Brand Awareness, enligt Aaker så kan medvetenhet ge varumärket en touch av 

familjär känsla, man känner varumärket och vet vad det går för. Konsumenten 

gillar känslan av att man vet vad man får. Aaker säger också att om man är 

medveten om olika varumärken så kan det vara ett tecken på närvaro och 

engagemang, det kan vara viktiga attribut när man ska köpa olika 

förbrukningsvaror. Logiken ligger i att om ett varumärke är igenkänt så måste 

det finnas en anledning till det. De framträdande egenskaperna hos en produkt, 

menar Aaker, är avgörande för om man kommer att tänka på ett visst varumärke 

under köpprocessen. T.ex. vilken bil man ska provköra hos bilhandlaren. 

Varumärkesmedvetenhet är en tillgång som kan vara både varaktig och hållbar. 

Det kan vara väldigt svårt att flytta på ett varumärke som har nått en hög nivå av 

medvetenhet i konsumenternas sinnen.12  

 

Brand Personality, ett varumärke kan ofta ha olika karaktärsdrag i 

konsumentens medvetande. ”Brand Personality” är en reflektion av hur 

människor känner för varumärket som ett resultat av vad de tror varumärket är 

och gör. Fem dimensioner av ”Brand Personality” (med motsvarande 

subdimensioner) som har blivit identifierade är öppenhet/uppriktighet (jordnära, 

ärlig etc), spännande/upphetsande (djärvhet, kraftfull, modern etc), 

kompetens/färdighet (pålitlig, intelligent etc), sofistikerad/kvalificerad 

(överklass, charmerande etc) och hårdhet (vildmarksliv, tuff etc). Både Keller13 

och Apéria/Back14 tar upp dessa dimensioner i sina böcker. En undersökning 

gjord av Traci H. Freling och Lukas P. Forbes15 visar att objekten som utsätts 

                                                 
12 Aaker, David, A; Strategic Market Management; John Wiley & Sons Inc 2001; sid 165-166  
13 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 86 
14 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 73-74 
15 Freling, Traci H and Forbes Lukas P; An empirical analysis of the brand personality effect;  Journal of Product 
& Brand Management 2005 
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för varumärkets personlighet kommer att kunna associera fler saker med 

varumärket. 

 

Brand Elements, är visuell eller verbal information som tjänar som 

identifikations- och differentieringsmedel för en produkt. De vanligaste 

elementen är varumärkesnamn, logotyper, symboler, bokstäver, paketering och 

slogans. ”Brand Elements” kan användas för att förstärka ”Brand Awareness” 

eller underlätta formationen av starka, gynnsamma och unika ”Brand 

Associations”. Olika element har olika fördelar, därför används ofta en mix eller 

samtliga element för att få bästa möjliga effekt.16 

 

Brand Positioning, ”product positioning” handlar om vart produkten ligger i 

konsumentens medvetande jämfört med konkurrerande produkter. Om 

produkten uppfattas likadant som en konkurrerande produkt på marknaden så 

finns det ju ingen särskild anledning att köpa den. ”Market positioning” ger 

produkten en klar, särskiljande och önskvärd plats i konsumentens medvetande 

jämfört med konkurrerande produkter. När ett företag ska positionera en 

produkt måste de först identifiera möjliga konkurrensfördelar som de ska bygga 

positioneringen på. För att skaffa sig konkurrensfördelar måste företaget erbjuda 

större värde till de valda segmenten, antingen genom lägre priser än 

konkurrenterna eller genom att erbjuda mer förmåner för att rättfärdiga högre 

priser. Företaget kan positionera en produkt på endast en viktig differentierande 

faktor eller flera. Dock, använder man sig av flera kan det resultera i att 

konsumenten kan bli konfunderad och att det kan leda till misstro.17 Dock så 

sägs det i en artikel av Subodh Bhat och Srinivas K. Reddy18 att man kan 

positionera sitt varumärke både funktionellt (varumärken som tillfredsställer 

konsumenternas basbehov) och symboliskt (varumärken som ökar 

självförtroendet etc). Tidigare var tankegångarna att man inte kunde använda 

bägge två.  

 

                                                 
16 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 45 
17 Kotler, P, mfl; Principles of Marketing; Prentice Hall 2001; sid 95-96 
18 Bhat, Subodh and Reddy, Srinivas K; Symbolic and functional positioning of brands; Journal of Consumer 
Marketing 1998 
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Brand Value, konsumenter kombinerar ofta kvalitetsförväntningar med 

kostnadsförväntningar för att uppskatta värdet av en produkt. Med hänsyn till 

konsumentens uppfattning om en produkts värde, är det viktigt att inse att 

kostnader inte är begränsade till det faktiska penningapriset utan alla 

alternativkostnader som tid, energi och psykologiskt engagemang i 

beslutsprocessen ingår i kostnadsbegreppet. Från ett företags perspektiv är det 

därför nödvändigt att ha en bred utgångspunkt när man vill skapa värde. 

Harvard´s Michael Porter har föreslagit ”value chain” som ett strategiskt 

verktyg för att identifiera olika sätt att skapa mer värde för konsumenten. Han 

ser företag som en samling aktiviteter är skapade för att designa, producera, 

marknadsföra, leverera och understödja produkter. ”Value chain” identifierar 

fem primära värdeskapande aktiviteter (interna aktiviteter, drift, externa 

aktiviteter, marknadsföring/försäljning och service) och fyra understödjande 

aktiviteter som förekommer samtidigt de primära aktiviteterna (företagets 

infrastruktur, human resource management, teknologisk utveckling och 

anskaffning).1920 Ny teknologi och distributionskanaler skapar en miljö i vilken 

”branding” blir viktigare och viktigare. Samtidigt så har konsumenterna blivit 

mer kunniga om förhållandet mellan varumärkets löfte och dess prestanda. 

Detta gör att när man ska skapa ett starkt varumärke så måste det vara baserat på 

att leverera kritiska element av värde, skapa marknadskommunikationer och 

kunskap åt konsumenterna om varumärket, för att stärka det värdet.21     

 

Brand Relation Management Model 

I det här arbetet så kommer vi att använda oss av en modell som heter ”Brand 

Relation Management”, för att kunna lösa vårt problem och få svar på vår 

frågeställning. Vår modifierade modell består av fem stycken faser och dessa 

kommer att presenteras nedan.22 

 

                                                 
19 Porter, Michael, E; Competitive Advantage; New York Free Press 1985 
20 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 242-243 
21 Schreuer, Richard; To build brand equity, marketing alone is not enough; Strategy & Leadership 2000 
22 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 330 
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Fördelen med den här modellen är att man får en bättre förståelse av 

kundernas/konsumenternas attityder och behov. Modellen tar även upp saker 

som rör själva företaget också med motiverade anställda som ett exempel 

förutom det som handlar om konsumenternas attityder och behov.23 

 

Fas 1 Vision 

Har man en arbetsstyrka som är motiverad och engagerad så har man nått långt. 

Den första fasen handlar just om att man bör skapa sig en arbetsstyrka som är 

motiverade och engagerade i sitt arbete. Har företaget bra värderingar och 

jobbar man hårt efter dessa så är det mycket enklare att rekrytera motiverade 

och engagerade arbetare till företaget. Det är viktigt för de anställda i företaget 

att de får veta vad företagets vision är, ett bra sätt för de anställda att ha koll på 

visionen är att man konstant länkar visionen till uppsatta affärsmål. 24 

Författarna till Services Marketing skriver i sin bok att om företaget vill behålla 

motivationen hos de anställda så måste de se till att de anställda förstår 

organisationens vision. De anställda måste förstå hur deras arbete passar in i det 

                                                 
23 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 331 
24 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 331-332 
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stora hela. Lönechecken är motiverande till en viss del men man kommer att 

tappa de bästa arbetarna om de inte ser meningen med sitt arbete.25  

Det är tre delar som utgör den första fasen och dessa är: mission, 

organisationens värderingar samt vision. Om man har en väl genomtänkt vision 

så bör den bestå av två delar, det är bevarande och ändringar. Under delen 

bevarande så hittar man mission och organisationens värderingar.26 

 

Mission: I missionen så tar man upp varför företaget egentligen existerar, vad 

man har för unika egenskaper att tillföra marknaden. Man vill helt enkelt ha mer 

genomtänkta svar än att man finns till för att tjäna pengar. Har man en bra och 

effektiv mission så ska den ta till fånga själen av organisationen plus att den bör 

inkludera reflektioner över de anställda och kundernas intressen. 

 

Organisationens värderingar: Det är organisationens värderingar som utgör 

stöttepelaren när man tittar på vad det är som levererar varumärkets löfte. 

Därför så bör värderingarna vara utformade så att de är lätta för de anställda att 

komma ihåg och det är just därför som det inte är bra om man har för många 

värderingar därför att det då kan vara svårt för de anställda att komma ihåg dem 

och jobba efter dem. 

Eftersom värderingarna ligger under delen bevarande så ska de vara oberoende 

av tiden, d.v.s. att de inte bör ändras oberoende av vad som händer runt om i 

världen. De värderingar som tas fram måste följas av alla inom hela 

organisationen, från toppcheferna till dem som arbetar på golvet, och de måste 

också uppfylla en mening för de anställda. Värderingar ska vara reflektioner av 

vad företaget står för. 

I komponenten ändringar så hittar man visionen. 

Vision: Med visionen visar man vad företaget vill uppnå i framtiden och då 

måste visionen ändras allt eftersom dessa mål uppfylls. Målen är oftast djärva 

och utmanande. Man sätter djärva och utmanande mål eftersom man tror att det 

                                                 
25 Zeithaml, Valarie A; Bitner, Mary Jo; Gremler, Dwayne D; Services Marketing 4th edition; McGraw Hill 
2006; sid 375 
26 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid sid 332-334 
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motiverar de anställda. Visionen är bra på det sättet att den också skapar en 

mental bild för de anställda vart företaget är på väg i för riktning.27 

 

Fas 2 Kultur 

Om man har en bild av hur företagskulturen är på företaget för tillfället så kan 

man också få en förståelse för hur visionen kan slå rot i organisationen. Det får 

inte finnas några luckor mellan ledningens intentioner, de rådande 

värderingarna och den önskade kulturen. För att vara säker på att det inte finns 

eventuella luckor så måste hela organisationen vara med när man kartlägger 

företagskulturen så att alla har klart för sig vad det är som gäller. Detta eftersom 

den situation när det oftast uppstår en lucka är när ledningen styr organisationen 

i strategisk riktning som inte de anställda på golvet förstår eller stödjer. För att 

kolla om det finns luckor så finns det tre frågor som man kan ställa sig för att se 

om det finns några luckor mellan ledningens vision och den rådande 

företagskulturen och dessa frågor är: 

� Praktiserar företaget de värderingar som de står för? 

� Inspirerar företagets vision alla sina subkulturer? 

� Skiljer sig företagets vision och kultur från de som konkurrenterna 

har?28 

Företagskulturen kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa fokus, motivation 

och normer inom organisationen. Om kulturen inte sammanfaller med de 

strategier som ledningen valt så kan motivationen och normerna förstöra 

strategin.29 

 

Fas 3 Identifiering 

Det är sex steg som utgör den här tredje fasen.30 

Det första steget handlar om att man ska ha förståelse att företagets affärer kan 

påverkas av företagets rykte. Ett bra rykte och ett bra namn har blivit allt 

viktigare i dagens samhälle om man vill lyckas i affärer eftersom det finns 

många aktörer på samma marknad så vill konsumenterna ha någonting som de 

                                                 
27 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 334 
28 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 334-335 
29 Aaker, David, A; Strategic Market Management; John Wiley & Sons Inc 2001; sid 299-300 
30 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 336-342 
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kan lita på. Ett bra rykte är som sagt en viktig tillgång men det är en tillgång 

som lätt kan försvinna, det kan räcka med att man gör ett misstag så är man 

tillbaka på ruta ett igen. Ett bra rykte kan påverka ett företag på många olika 

sätt. Bl.a. så ökar chanserna för företaget att kunna rekrytera högklassig 

personal, det gör också att fler konsumenter söker sig till företagets produkter, 

det kan även ge ett ökat intresse hos externa investerare mm.  

 

Steg två handlar om att man ska förstå vad som händer i den kategorin som 

företagets varumärke finns i. Meningen med varumärkens är ju att de ska 

tillfredställa kundernas behov och företagets egna varumärkesbildande 

ansträngningar och därför är de placerade i kategorier därefter. Man bör förstå 

kategorin utifrån de här båda positionerna om man är varumärkesägare. 

 

Dynamisk behovssegmentering är vad det tredje steget handlar om. Orsak och 

tidpunkt är det som styr vad konsumenterna väljer för varumärke. Gör man en 

analys av de här valen som konsumenterna gör så får man en förståelse för hur 

väl ett varumärke och dess produkter möter de behov som finns i kategorin. För 

att få reda på vilka de farligaste konkurrenterna är så bör man göra en liknande 

analys över konkurrenterna som finns i kategorin också. Man får se vilka 

styrkor och svagheter som finns i det egna företaget och tack vare det så skapar 

man sig en bas för en framtida utveckling av den egna varumärkesportföljen. En 

annan sak som är bra att identifiera är områden där man inte riktigt tillfredställer 

konsumenternas behov för det kan leda till en vis produktutveckling.  

 

Det fjärde steget tar upp nya saker som man ska identifiera hos sitt eget 

varumärke och hos de konkurrerande varumärkena. Det nya som det här steget 

säger att man ska titta på är varumärkets beståndsdelar, nyckelassociationer och 

varumärkets personlighet. Man vill se hur de här konsumenterna uppfattar 

sakerna jämfört med hur man inom företaget vill att de ska uppfattas. För att få 

reda på det här så måste man ju naturligtvis ta kontakt med dem som använder 

varumärket. 

Tittar man på varumärkets beståndsdelar så är, som vi tidigare nämnt, namnet 

en viktig del. Men även varumärkets logotype, olika symboler som är 

förknippade med varumärket, förpackningen och färgerna som används har 
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viktiga funktioner. Nyckelassociationerna kommer från de funktionella och 

psykologiska kännetecken som kunden förknippar med varumärket. Det kan 

vara användbarhet, kvalitet prestige mm. För att konsumenterna ska få en så 

klar bild som möjligt över varumärket så är det bäst om de olika associationerna 

har en koppling till varandra. Kunder har en tendens att köpa varumärken som 

har en liknande personlighet som de själva har (eller som de hoppas att de har). 

Ett varumärkes beståndsdelar kan kommunicera med konsumenterna på både ett 

underförstått sätt och ett mer detaljerat och rättframåt sätt. Det är bra om 

varumärkets beståndsdelar är i harmoni med varumärkets personlighet och 

nyckelassociationer för då kommunicerar de på ett sätt som är klart och tydligt. 

 

Det femte steget handlar om att man ska ha en dialog med konsumenterna och 

support från de varumärkeslojala. För att kunna utveckla relationer så måste 

man ha en djup förståelse av konsumenterna. Man får den här förståelsen genom 

att man genomför undersökningar av kundernas varumärkesassociationer mm 

och att man för en dialog med de mest lojala konsumenterna. Man bör fråga de 

trogna konsumenterna om en eventuellt förändrad beståndsdel på varumärket 

eller lägga till en produkt i varumärkeskedjan och man bör värdera dessa 

synpunkter mycket noga. Vill man ha en ökad medvetenhet och att varumärket 

ska sticka ut mer från mängden så är det bra om man skapar starka band mellan 

varumärket och konsumenterna, för på så vis kan det så kallade försöksköpet 

leda till upprepade köp och på så vis så skapas mer medvetenhet och att 

varumärket sticker ut mer. 

 

Det sjätte och sista steget i fas tre handlar om att man ska identifiera de olika 

varumärkesbaserade produktutvecklingsmöjligheterna. Eftersom vi är på väg 

mot en värld med några starka varumärken så innebär ju det att det kommer att 

bli fler produkter under just det specifika stora varumärket. Man bör ha en 

dialog med kunderna under hela produktutvecklingsprocessen precis som vi tog 

upp i det föregående steget. Det blir kunderna som får bedöma om en ny 

produkt har chans att bli en succé. Det som kan orsaka att en produkt misslyckas 

kan vara att den är ointressant eller att den inte motsvarar förväntningarna som 

konsumenterna kan ha på en produkt från det varumärket. 
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Avslutningsvis kan man säga att det är viktigt att företaget försäkrar sig om att 

kunderna kan identifiera varumärket samt att de har särskilda associationer till 

varumärket.31 Förutom vanliga reklamkampanjer så kan företaget få kunderna 

att associera till varumärket genom företagsmaterial så som logotyper, 

broschyrer, visitkort, uniformer och tjänstebilar m.m.32 

 

Fas 4 Fastställa 

I den fjärde fasen fastställer man varumärkets löfte. För att kunna göra det är det 

fem områden man ska belysa och titta närmare på, dessa presenteras nedan.33 

 

Område 1 – Fastställ varumärkets identitet: 

Först och främst ska man bestämma varumärkets identitet. Då måste man titta 

på saker som vilken vision ledningen har, företagskulturen bland de anställda 

och vilken syn på företaget som aktieägarna har. Ett hjälpmedel för att göra 

detta är att använda den sk ”Brand identity prism”, som tar upp ett par relevanta 

frågor. Det kan t.ex. vara varför finns varumärket? Vad för förändringar vill 

varumärket tillföra in i människors liv? Vad för stil och vad för språk är typiskt 

för varumärket? Etc.34  

 

Område 2 – Fastställ varumärkets kärnvärderingar: 

Varumärkets värderingar är en väldigt viktig del i varumärkets löfte. De formar 

ett sorts otalat kontrakt mellan varumärket och konsumenten. I det kontraktet så 

lovar varumärket att alltid leverera en personlighet, en viss grad av kvalitet och 

de psykologiska fördelarna som kunden är ute efter. Dessa värderingar ska vara 

solida och svåra att efterapa vilket i sin tur gör varumärkets löfte trovärdigt hos 

konsumenterna. Vilka kärnvärderingar företaget än väljer så ska de vara 

baserade på de slutsatser man dragit i de tidigare faserna, vision, kultur och 

identitet.35 Varumärkets kärnvärderingar fungerar som bas för varumärkets 

positionering på så sätt att de relaterar till ”points of parity” och ”points of 

                                                 
31 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 75 
32 Kotler, P, mfl; Principles of Marketing; Prentice Hall 2001; sid 692 
33 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 342-346 
34 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 63-64 
35 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 342-343 
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difference”.36  ”Points of parity” betyder associationer som inte är unika utan 

det kan vara saker som man delar med andra varumärken. ”Points of difference” 

är starka, gynnsamma och unika associationer för varumärket.37  

 

Område 3 – Fastställ önskade relationer 

För att kunna bygga en trovärdig relation mellan varumärket och dennes 

konsumenter så är kommunikation mycket viktigt. Det smidigaste sättet att göra 

detta på är att ha öppna kommunikationskanaler och även om budskapet i sig är 

överflödigt så skapar det i alla fall en relation. Ett exempel på en öppen 

kommunikationskanal är en kundsupport dit konsumenterna kan ringa för att få 

hjälp. Det viktigaste är inte att hjälpen används utan den finns där för att skapa 

relationer. Det är också viktigt att titta närmare på företagets nuvarande 

relationer och hur konsumenterna ser på dem. Det finns fem aspekter som man 

kan använda för att få fram svaren på det. 

1. Låg eller Hög penetration (Hur många möter varumärket?) 

2. Låg eller Hög frekvens (Hur ofta möter varumärket dem?) 

3. Ytlig eller intensiv relation (Hur intensiv är kontakten när de möts?) 

4. Låg eller hög planeringsgrad (Är mötena spontana eller planerade?) 

5. Kort eller långsiktig relation (Hur lång har relationen varit?) 

Grunden för en relation mellan ett varumärke och en kund är dess personlighet. 

Om varumärket är varmt och harmoniskt så blir relationen mer känslosam och 

om varumärket är analytiskt och kompetent så blir relationen mer rationell och 

kognitiv. 

 

Område 4 – Fastställ värde 

Värdet för en kund ökar om varumärket har en stark position i kundens 

medvetande. Värdet är skapat av medvetenhet, funktionella och psykologiska 

fördelar samt varumärkets personlighet. Priset har också betydelse men det är 

också en väldigt komplex parameter. Ett högt pris kan både öka och minska 

värdet, t.ex. så ökar det värdet om det signalerar hög kvalitet. Värde är en 

relation mellan vad kunden tror att han ska få, om varumärket levererar rätt 

löfte, och vad han betalar. Det varumärke som anses ha det ge det högsta värdet 

                                                 
36 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 151 
37 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 131-133 
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vinner oftast flest marknadsandelar. Priset kommer ofta in som en avgörande 

faktor om kunden anser att två konkurrerande produkter är lika och därför så 

försöker företagen att differentiera sina produkter så att man inte dras in i ett 

priskrig. 

 

Starka varumärken kan oftast sorteras in i kategorierna premievarumärken eller 

värdebaserade varumärken. Premievarumärken är inriktade på olika 

nichekategorier som har stark köpkraft. Dessa varumärken har ett ganska högt 

pris, men också en liten marknadsandel, och kunderna ser att varumärkena 

skapar fördelar för dem. Värdebaserade varumärken har lägre priser och har, 

tvärtemot premievarumärken, en mycket större marknadsandel men de inriktar 

sig ju också till andra segment.  

Det första man bör göra är att kolla på värdet utifrån konsumentens perspektiv. 

Genom att leverera de önskade kombinationen av psykologiska och funktionella 

fördelar samt en bra personlighet till det rätta priset så kan varumärkesägaren 

skapa värde för sina kunder. 

 

Fas 5 Arkitektur 

I den femte fasen är varumärkets hierarki kartlagd. 

 

Varumärkeshierarki: företagsnivå, varumärkesnivå och produktnivå38 

Studien visar att ett varumärke kan analyseras på olika nivåer: varumärkesnivån 

och produktnivån (t.ex. en produkt ingår ofta i en varumärkesfamilj). Dessa är 

varumärkets två kommersiella nivåer. En tredje nivå är företagsnivån, vilket 

betyder att företaget kan stå för kvalité och värden bortom försäljningen av 

varor och tjänster. På denna nivå är relationen med konsumenten inte lika 

intressant. Istället är det relationen med företagets anställda, finansmarknaden, 

aktiemarknaden, arbetskraftsmarknaden och samhället, som spelar en större roll. 

Varumärket och produkterna blir dock också påverkade av relationerna samt 

andra saker som sker på företagsnivån.  

 

Keller tar i sin bok upp en alternativ, dock väldigt lik, varumärkeshierarki: 

                                                 
38 Apéria, Tony; Back, Rolf; Brand Relations Management; Liber AB 2004; sid 347-349 



C-uppsats vid Ekonomiska Institutionen Högskolan i Gävle 
Handledare: Aihie Osarenkhoe 
 

24 

• Bolags- eller företagsvarumärke (General Motors) 

• Familjevarumärke (Saab) 

• Individvarumärke (9-3) 

• Modifierare (Aero) 

Den högsta nivån innehåller alltid ett varumärke. Den andra nivån innehåller ett 

varumärke som används i mer än en produktkategori. I nivå tre finns varumärket 

endast i en produktkategori. I den sista nivån finns en speciell modell eller 

version av produkten.39 

 

Att de här delarna är väsentliga i marknadsföringsarbetet framgår ju rätt tydligt i 

och med att de stora namnen inom marknadsföringsteori tar upp dem i sin 

litteratur. Framförallt Philip Kotler och den som nämns som hans efterträdare 

Kevin Lane Keller berör dessa områden och med tanke på deras status så kändes 

det naturligt för oss att ta med dem som kompletterande litteratur till BRM-

modellen.  

De delar vi uppfattar som mer viktiga än andra är att man verkligen lyckas 

identifiera sitt eget varumärke och att man skapar sig en bra kontakt med sina 

kunder. Man måste ställa sig frågorna, ”vem är varumärket?” och ”vilken 

målgrupp ska det tillfredställa?”. Det är inte bara i det här arbetet som vi tycker 

att de här frågorna är viktiga utan det är någonting som är oerhört viktigt i 

marknadsföringsarbete överlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Keller, Kevin, Lane; Strategic Brand Management; Prentice Hall 2003; sid 536-537 



C-uppsats vid Ekonomiska Institutionen Högskolan i Gävle 
Handledare: Aihie Osarenkhoe 
 

25 

Empiri 
Det har aldrig funnits någon drivkraft inom GavleNet att tjäna pengar, den har 

istället handlat om att ge gävleborna, kommunen och näringslivet bästa tänkbara 

datakommunikation.40  

 

De anställda i företaget försöker alltid att agera med ärlighet och omtanke 

gentemot kunderna. Det här är någonting som genomsyrar hela organisationen 

från dem som arbetar på fältet till de i styrelserummet. Man arbetar efter ett 

”hygglokoncept41” som innebär att man ska behandla kunderna som om de vore 

sina egna grannar. Hygglo är ett slangord som kommer från ordet hygglig 

(trevlig, snäll). Man är ju också granne med sina kunder eftersom man har all 

sin verksamhet placerad i Gävle.42 Det finns ingen direkt uttalad företagskultur 

utan det är något som formas dagligen när de anställda kommer till jobbet och 

utför sina rutiner.43  

 

GavleNet:s vision går ut på att hjälpa människor att få ut det bästa av livet. Man 

ska vara den länk som ger människorna en möjlighet att uppleva och upptäcka 

mer tillsammans. Denna länk ska också vara ett redskap för företagen så att de 

kan göra sitt arbete mer effektivt och givande. Det här gör att GavleNet är lika 

stimulerande inom människor som mellan dem. GavleNet utvecklar och lyfter 

Gävleregionen genom sina invånare.44  

 

De som säljer varumärket GavleNet får ingen stöttning från ”marknadssidan” 

när det gäller att hålla koll på aktiviteter hos konkurrerande varumärken. Det får 

säljarna själva göra och det blir snarare deras uppgift att rapportera och förslå 

åtgärder till ”marknadssidan” angående konkurrenternas aktiviteter. Likadant är 

det gällande nya produkter som kommit eller ska komma, det är också något 

säljarna själva får ta reda på utan hjälp från ”marknadssidan” eller 

                                                 
40 Mailintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-05-08 
41 Intervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-04-10 
42 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 5 
43 Telefonintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-06-19 
 Mailintervju; Curt Ståhlenberg säljare GavleNet; 2006-05-29 
44 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 11 
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affärsutvecklaren.45 Marknadschefen däremot hävdar att säljarna får information 

och stöttning från ”marknadssidan” om konkurrenter och marknaden företaget 

är verksam på.46  

 

Tanken bakom färgskalan som används inom alla element som har med 

GavleNet att göra handlar om synbarhet i olika sammanhang.47 Dessa element 

kan vara annonser, logotypen, informationsfoldrar mm.48 Man anser att 

användningen av färger är viktig när man vill signalera kvalitet, principen är att 

ju mer färg ju billigare intryck. Tidigare var GavleNet:s logotype orange, en 

färg som också används av lågpriskonkurrenten Glocalnet. För att inte förväxlas 

med Glocalnet, samt att öka kvalitetsintrycket av logon, så har man valt att 

endast skriva sin payoff (en mening som belyser den röda tråden i all 

kommunikation som GavleNet använder sig av) med orange text.49 Numera 

skriver man logotypen i ett eget varmt typsnitt, Solex Black, som ger en egen 

personlighet till deras budskap.50  

 

GavleNet är utåtriktad, har stort självförtroende, öppen mot alla, en av de bästa 

men aldrig på något sätt dryg. Tvärtom, han är omtänksam, intresserad av andra 

och väldigt hjälpsam. Man kallar honom ”hygglo”. Han är också kreativ och 

vaken och ständigt på jakt efter nya utmaningar. Han har den distans som bara 

den som kan ämnet vågar ha.51 

 

På GavleNet:s hemsida har konsumenterna möjlighet att beställa bredband, göra 

en intresseanmälan, uppgradera alternativt nedgradera sitt bredband, göra 

flyttanmälan och eventuellt säga upp sitt abonnemang. Under ”Mitt GavleNet” 

finns allt man erbjuder konsumenterna. Länkar till alla samarbetspartners (Canal 

Digital tex), information om tilläggstjänster (Webbpost, IP-telefoni etc) som 

man kan beställa direkt på hemsidan. Det finns också installationsanvisningar, 

bandbreddstest, driftinformation, enkäter att svara på och mycket mera. För sk 

                                                 
45 Mailintervju; Curt Ståhlenberg säljare GavleNet; 2006-05-29 
46 Telefonintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-06-19 
47 Mailintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-05-08 
48 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 26 
49 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 27 
50 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 25 
51 Internt informationshäfte GavleNet Kommunikation; sid 9 
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”Guld-kunder” (LAN-kunder) har man även en kundportal där kunden kan 

beställa automatisk upp- eller nedgradering av sitt bredband samt beställa 

tilläggstjänster. Skillnaden för Guld-kunder gentemot andra är att 

beställningarna behandlas och genomförs automatiskt. Hemsidan har ca 600 

besökare per dygn. De mest besökta underkategorierna på GavleNet:s hemsida 

är i ordningen som följer: startsidan, kampanjer, Mitt GavleNet, kundservice 

mm. Som nämnts ovan så görs det undersökningar (enkäter att svara på) på 

hemsidan, den senaste gjordes för drygt ett år sedan men framtida 

undersökningar är planerade.52 När man gör sina undersökningar så är det 

genom enkäter på hemsidan samt att undersökningar genomförs när man har 

aktiviteter såsom Bredbandsdagen etc. För att göra större och mer genomgående 

undersökningar tar man hjälp av externa företag som Temo och Reflect mfl.53  

 

Tittar man på marknadskommunikation och kundrelationer kan det konstateras 

att en stor del av marknaden har någon gång kommit i kontakt med varumärket 

GavleNet.54 

 

GavleNet:s funktionella fördelar består av snabbt bredband med hög 

driftsäkerhet. De psykologiska fördelarna handlar om att vara ärliga och aldrig 

sälja något man inte kan leverera, tex så säljer man aldrig några ”upp till” 

10Mbit/s abonnemang utan man får det man köper.55 I 99,9% av fallen så 

levererar man också den utlovade hastigheten.56 

 

Varumärkeshierarkin för organisationen med inriktning GavleNet ser ut på 

följande vis: 

Företagsnivå – Gävle Energi 

Varumärkesnivå – GavleNet 

Produktnivå – Svartfiber, kapacitet, bredband, operatörshotell och kabel-tv57 

 

                                                 
52 Mailintervju; Jennie Holfve webbredaktör www.gavlenet.se; 2006-05-16 
53 Telefonintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-06-19 
54 Mailintervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-05-08 
55 Ibid 
56 Intervju; Per-Arne Vahlund marknadschef Gävle Energi; 2006-04-10 
57 Mailintervju; Ulf Borbos affärsutvecklare GavleNet; 2006-05-09 
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Idag finns fem huvudgrupper vad gäller kommunikationsprodukter under 

varumärket GavleNet. Dessa är: 

- Svartfiber 
- Kapacitet 
- Bredband 
- Operatörshotell 
- Kabel TV 

I huvudgruppen Bredband så finns det också en mängd tilläggsprodukter så som 

IP-telefoni, storage, säkerhet, VoD (Video on Demand), bredbands TV mfl. 

GavleNet säljer dessa tjänster men det är andra varumärken som står för själva 

produkten, t.ex. bredbands TV är Canal Digital, men drar nytta av GavleNet:s 

lokala styrka. Man förenar alltså den lokala styrkan med de små och stora 

leverantörerna för att skapa ytterliggare värde för konsumenterna.58 

 

                                                 
58 Ibid 
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Analys 
I analysen av fas 1 så kom vi fram till följande saker. En mission ska ta upp 

varför ett företag egentligen existerar, utöver att finnas till bara för att tjäna 

pengar. Vi tycker att GavleNet uppfyller dessa ”krav” genom att deras mission 

går ut på att ge gävleborna, kommunen och näringslivet bästa tänkbara 

datakommunikation. 

 

Organisationen jobbar efter ett s.k. ”hygglokoncept” och det innebär som vi 

tidigare nämnt att man är trevlig och snäll, man ska behandla kunderna som om 

de vore ens egna grannar.  

 

En vision ska vara något att sträva efter och allt eftersom man uppnår dessa mål 

så måste företaget revidera sin vision. GavleNet jobbar med att hjälpa 

människor få ut det mesta av livet, de vill vara den länk som ger människorna 

en möjlighet att uppleva och upptäcka mer tillsammans. Denna vision tolkar vi 

som oändlig då livet ständigt förändras för människor och samhället, ny teknik 

tas fram, människor föds och dör, företaget förändras etc. Det kan vara en 

nackdel för ett företag att ha en sådan här vision eftersom de anställda kan få 

känslan av att hur mycket man än jobbar kommer man aldrig att uppnå visionen. 

En lösning skulle i så fall vara att man ändrar sin vision och gör den mer möjlig 

att uppnå.  

 

Tittar man på fas 2 så har vi kommit fram till att GavleNet inte har någon direkt 

uttalad företagskultur men man har ett fåtal värderingar, som nämns ovan, som 

är lätta att komma ihåg för de anställda och som inte heller påverkas av vad som 

händer runtom i världen. Vi tycker att det här är något som genomsyrar hela 

organisationen, en sorts servicekänsla, det är något som hela företaget verkligen 

står för. 

 

 

Går vi vidare till fas 3 så ser vi följande. Eftersom GavleNet jobbar efter 

”hygglokonceptet” anser vi att företaget har koll på hur ett rykte kan påverka 

affärerna. För att ha koll på marknaden och konkurrerande varumärkens styrkor 
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och svagheter så bör man göra marknadsanalyser och konkurrentanalyser. Det 

är ju saker som görs och har gjorts men det har ändå uppstått motsättningar 

inom företaget. Säljaren anser att det är han själv som får hålla koll på 

marknaden och konkurrenternas aktiviteter utan hjälp från ”marknadssidan”. 

Däremot så säger ”marknadssidan” att säljaren får tillräcklig information från 

dem om dessa saker. Den här motsättningen kan bero på att de tolkat våra frågor 

olika. Eftersom dessa frågor inte har ställts ”face-to-face”, utan via mail etc. så 

kan vi inte verifiera att intervjuobjektet förstått frågan så som vi velat. Men är 

det så att det verkligen finns en motsättning så är det ju något som de absolut 

måste åtgärda då det annars kan få allvarliga konsekvenser för organisationen. 

 

I fas 4 tittar man på varumärkets identitet och där ser man att det finns en länk 

mellan ledningens vision, att ge människor en hjälpande hand, och hur de vill att 

varumärket ska uppfattas. GavleNet beskrivs som omtänksam, intresserad av 

andra och hjälpsam, helt enkelt hygglo. GavleNet har valt en färgskala som 

handlar om synbarhet, de anser att användningen av färger är viktig när man vill 

signalera kvalitet, principen är att ju fler färger ju billigare intryck. T.ex. så har 

GavleNet ändrat färg på sin logotype, tidigare var den orange precis som hos 

lågpriskonkurrenten GlocalNet, till att numera vara svart för att öka 

kvalitetsintrycket. Att ha en tydlig, snygg och framförallt enkel logotype är 

något vi anser vara väldigt viktigt då den lättare fastnar i minnet. Ta t.ex. 

McDonalds ”M” logotype som kanske inte är så snygg men den är väldigt enkel 

och de flesta känner igen den. GavleNet´s logotype är också väldigt enkel, det är 

helt enkelt GavleNet skrivet i deras egna stilrena typsnitt som ska ge en varm 

känsla och en egen personlighet till deras budskap. Vi har dock uppmärksammat 

vissa brister, på deras hemsida är logotypen fortfarande orange (2006-09-08). 

Vilket kan ge dubbla budskap för en medveten konsument. Vill man inte 

uppfattas som ett lågprisvarumärke så måste man vara konsekvent i det man 

gör. Kommunikation är en viktig beståndsdel för att kunna bygga en bra relation 

med sina konsumenter. Det handlar om att ha öppna kommunikationskanaler dit 

konsumenterna kan t.ex. ringa för att få hjälp. Det viktigaste är att man visar att 

hjälpen finns där och inte nödvändigtvis att den används. Hos GavleNet har man 

förutom en hemsida med mycket information också en kundservice dit man kan 

ringa för att få hjälp. Företaget har två sorters kunder, vanliga kunder och 
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”Guld-kunder”. Skillnaden är att beställningar och eventuella ändringar sker 

automatiskt för ”Guld-kunderna” och därmed snabbare. Vi har dock inte riktigt 

förstått meningen med att skilja kunderna åt, vore det inte enklare att alla 

beställningar genomfördes automatiskt. Det kan vara så att det inte går att 

genomföra då ”Guld-kunderna” tillhör ett särskilt LAN-nätverk men annars ser 

inte vi någon anledning till att det ska vara annorlunda. Det borde rimligtvis bli 

billigare för företaget om beställningarna genomfördes automatiskt hos alla 

kunder istället för att behöva skicka ut en tekniker. GavleNet kommer även i 

kontakt med sina kunder via olika undersökningar som de antingen genomför 

internt eller externt. GavleNet lovar ingenting som de inte kan hålla detta skapar 

starka band och ett starkt värde att vara kund hos dem. T.ex. så säljer de inga 

”upp till” abonnemang utan utlovar de en hastighet på 10Mbit/s så håller de det 

löftet i 99,9% av fallen. Resterande procent beror på faktorer och 

omständigheter de inte kan påverka. Det här är ju en väsentlig skillnad gentemot 

många av deras konkurrenter som använder sig av ”upp till” abonnemang 

beroende exempelvis på vart man bor etc. Detta kan ju göra att det blir ett större 

värde för konsumenten att vara kund hos GavleNet istället för någon av 

konkurrenterna. 

 

I den femte och sista fasen har vi kommit fram till att GavleNet har en 

utstuderad och enkel hierarki. Gävle Energi ingår i företagsnivån, GavleNet i 

varumärkesnivån och sedan dess produkter i produktnivån (bredband, svartfiber, 

kabel-tv etc).  

 

I början på den här uppsatsen ställde vi oss frågan hur GavleNet jobbar för att 

minska luckan mellan ”Brand Promise” och ”Brand Delivery”. Vi använde oss 

av ”Brand Relations Management Model” som är ett verktyg för att se hur liten 

lucka företaget har mellan vad det utlovar och vad det levererar. GavleNet följer 

inte BRM-modellen exakt men de har fått med alla viktiga beståndsdelar, 

förutom att det inte finns någon uttalad företagskultur. Vi tycker inte att det är 

så farligt att de inte har någon uttalad företagskultur då det är något som formas 

av sig självt, dagligen, och i deras fall verkar det fungera bra ändå. Vi anser att 

luckan mellan vad de utlovar och vad de levererar är liten då de jobbar hårt med 

sitt ”hygglo-koncept”, har en kundportal där mycket hjälp finns att tillgå och har 
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ett väl fungerande bredbandsnät etc. Dock finns det några ”orosmoln” i form av 

meningsskiljaktigheter där ”marknadssidan” påstår att de förser säljaren med 

information samtidigt som han säger att han får söka efter den själv. Det kan, 

som vi tidigare nämnt, bero på olika tolkningar av vår fråga men om det är så att 

det finns en konflikt måste den självklart lösas. Detta kanske inte är något större 

problem i dagsläget, då företaget verkar fungera bra ändå, men för att förhindra 

större konflikter i framtiden vore det bra om säljaren kunde prata med 

”marknadssidan” om detta. 

 

De två frågor i teoridelen som vi ansåg vara väldigt viktiga var ju ”vem är 

varumärket?” och ”vem ska det tillfredställa?”. Tittar man på hur GavleNet har 

lyckats identifiera sitt varumärke så ser man att de fått fram en identitet, dock så 

borde vi ha undersökt om kunderna uppfattar GavleNet på samma sätt. När det 

gäller att hitta sin målgrupp så har bredband den egenskapen att alla blir 

potentiella kunder mycket tack vare att det är så stort i dagens samhälle. I och 

med att GavleNet ordnar evenemang och har en sådan bra kundservice så 

kommer de ofta i kontakt med sina kunder på ett enkelt och bra sätt.  

 

Slutsats 
Vi tycker den här uppsatsen har varit nyttigt för vår del då vi fått en bättre 

inblick in i hur ett företag fungerar och hur de arbetar med sitt varumärke. Det 

är dock en lite ensidig uppsats då det till största delen är skrivet ur företagets 

synvinkel och att man då förmodligen missar en del negativa aspekter. Vi 

kanske hade kommit fram till en annan slutsats om vi gjort direktintervjuer 

istället för att ställa frågor via mail, trots att företaget föredrog det sistnämnda. 

Dessutom hade vi kunnat intervjua kunder hos GavleNet för att få deras syn på 

det hela då det är de som i slutändan använder själva varan/tjänsten. Hade vi 

gjort detta hade det också kunnat leda till en annan slutsats. 

 

En fortsättning på detta arbete hade kunnat vara att titta på den eventuella 

monopolbilden. I vissa områden kan GavleNet vara den enda aktören och hur 

påverkar det företagets arbetssätt då kunderna inte har någon annan 

valmöjlighet. Jobbar man lika hårt med att få dessa kunder att stanna som man 
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gör på ett ”icke monopolområde”? Är det verkligen värt att ha sådana kunder 

som bor avsides eftersom det borde bli en högre kostnad per hushåll att ge dem 

möjligheten till bredband.  
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Bilaga 
Frågor 
 
Varför finns Gävle Energi (GavleNet)? Vilka unika saker har ni att tillföra marknaden? 
 
Kundundersökningar - varumärkesuppfattning internt och externt, kundrelationer 
Marknadsundersökningar - SWOT analys 
 
Färgskalan som ni använder, vilken tanke finns det bakom de valda färgerna? 
 
Har hemsidan några användningsområden för kunderna? Hur många nyttjar hemsidan? 
Hur förs dialogen med kunderna? (för att få in synpunkter, kundservice etc) 
 
Hur många möter varumärket? 

Hur ofta möter varumärket dem? 

Hur intensiv är kontakten när de möts? 

Är mötena spontana eller planerade? 

(Hur lång har relationen varit?) 

 

Vilken kombination av funktionella och psykologiska fördelar anser ni att 

GavleNet har? 

 

Varumärkeshierarki – företagsnivå (Gävle Energi?), varumärkesnivå 

(GavleNet?), produktnivå (bredband, kabel-tv?). Stämmer denna hierarki? Om 

inte, hur ser den då ut? 

 

På vilket sätt möter varumärket kunderna (annonser, reklam, träffar etc)? 

 

Hur många procent av era kunder är nöjda med era produkter och vad ni 

levererar?  

Vad är det som de är mest respektive minst nöjda med? 
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