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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine if an insurance company’s image of their own brand 

identity match what students in Uppsala universitet experience. The study is built on a case 

study of the insurance company Hedvig’s brand identity and how students in Uppsala 

experience the brand. The research question are: How does Hedvig communicate with students 

to create a relationship and build an identity? How is Hedvig’s brand identity perceived by 

students at Uppsala University? Does the expressed brand identity from Hedvig correlate with 

students at Uppsala university? 

  

The studies theoretical framework includes two main theories, the first one is Aaker model by 

David Aaker followed by Relations in service marketing by Christian Grönroos. Further the 

study uses three different methods, which is one qualitative interview, focusgroup interviews 

and a thematic analysis. Henceforth, the empirical data is based on the qualitative interview 

with Sofia Alvebro, who is Consumer Marketing Manager at Hedvig, and the focus groups 

with students at Uppsala university. 

  

The studies results shows that Hedvig’s brand identity partly match with the opinion that 

Uppsala university students have. The results show that their brand identity correlate with 

students in some aspects, but not entirely. Due the lack of experience as a company and their 

playfulness Hedvig received criticism from the focus groups. Hedvig mainly build their brand 

identity through social media and different partnerships.  
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1. Inledning 
Allting förändras över tid, inte minst samhället men även den ständigt växande marknaden för 

tjänster och produkter. “Syns man inte finns man inte” är en förekommande fras bland den 

växande konkurrensen som etablerar sig, du behöver sticka ut på något sätt för att lyckas eller 

i alla fall vara unik med din sak. I takt med att medielandskapet har utvecklats har även digitala 

medier tagit fart för att bli en nästintill dominerande plattform. Plattformar som appar, sociala 

medier, hemsidor är i dagens samhälle den mest tillgängliga och ständigt uppdaterande och 

genom digitala medier har interaktionen mellan människor förändrats. 

  

Den etablerade försäkringsbranschen anses idag som tradig och påfrestande enligt Hedvig och 

det var då som idén uppkom, Hedvig ville istället göra något revolutionerande på sitt eget sätt. 

Hedvigs egna ord: 

  

Hedvig är det ledande digitala försäkringsbolaget i Sverige, som genom nyskapande teknik och 

en revolutionerande och hållbar affärsmodell skapar en häpnadsväckande 

försäkringsupplevelse. Genom att ta bort onödigt krångel och allt som generationer av 

konsumenter har ogillat med försäkring lyckas Hedvig förändra försäkringsupplevelsen från 

tråkig och icke-transparent till något schysst, roligt och enkelt. (2019-12-11) 

  

Som en följd av denna framväxt har företag börjat använda sig av plattformar för att bygga sin 

varumärkesidentitet. Genom detta verktyg öppnar det upp till en ny möjlighet att visa upp sig 

på marknaden. Vikten av uppfattning och framställningen av sitt varumärke är viktigt. 

Problemet är att vi alla uppfattar saker och ting på olika sätt. Går det att framställa en bild av 

ett varumärke som blir synonymt för alla betraktare? 

  

När ett företag bygger sitt varumärke via sina plattformar finns det alltid en tanke om vilken 

identitet företaget vill förmedla. Denna uppsats är intresserad av att se om den tänkta 

varumärkesidentiteten stämmer överens med betraktarens upplevelse av varumärket. Som 

ingång i detta ämnar vi att studera Hedvig och hur deras varumärkesidentitet upplevs av 

studenter. Studien har genomfört en intervju med Hedvig om deras varumärkesidentitet och 

hur de jobbar med att förmedla denna. Resultatet från intervjun med Hedvig ställs sedan mot 

upplevelserna hos fokusgrupper bestående av studenter vid Uppsala universitet. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varumärkesidentiteten hos ett nystartat företag i en 

bransch som sällan får nya aktörer. Att undersöka hur företaget själva jobbar med 

varumärkesidentitet och vad de önskar förmedla i kontrast till hur denna bild verkligen 

uppfattas av studenter. Hedvig gjorde en satsning för att väcka intresse hos studenter under 

våren 2019 och det ansågs därför som en intressant målgrupp för denna studie. 

 

● Hur kommunicerar försäkringsbolaget Hedvig för att skapa relation till studenter och 

bygga en varumärkesidentitet? 

● Hur upplevs varumärket Hedvig av studenter vid Uppsala universitet? 

● Stämmer den uttalade varumärkesidentiteten hos Hedvig överens med bilden som 

upplevs av studenterna?   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras först företaget Hedvig följt av tidigare forskning som gjorts kring 

försäkringar och varumärkesidentitet. 

2.1 Försäkringsbolaget Hedvig 

Hedvig grundades av Fredrik Fors (COO & Co-founder), John Ardelius (CTO & Co-founder) 

och Lucas Carlsén (CEO & Co-founder) som en motpol till hur försäkringsbranschen ser ut 

och fungerar. Hedvig profilerar sig i och med detta som ”nice insurance”. 

  

I maj 2018 lanserade försäkringsbolaget Hedvig sina tjänster på marknaden. Idén till Hedvig 

kom till en av grundarna och företagets VD, Lucas Carlsén, när han varit utlånad från sitt jobb 

som managementkonsult på McKinsey till ett stort försäkringsbolag. Väl där fick Carlsén i 

uppgift att undersöka hur försäkringsbolaget kunde öka sin vinst och valde då att granska 

skadeprocessen närmare. I detta såg han att det fanns många steg som skulle kunna göras lättare 

och smidigare i processen att anmäla en skada till att få en utbetalning och med detta minska 

handläggningstiderna och spara företaget pengar. När han presenterade förslaget möttes han av 

förklaringen att försäkringsbolaget tjänade på att det skulle vara krångligt för kunden att få sin 

skadeutbetalning eftersom alla pengar som inte betalades ut gick till vinst för företaget. Detta 

födde en tanke hos Carlsén om det verkligen måste vara så, går det inte att göra på ett bättre 

sätt? Där föddes tanken bakom Hedvigs affärsmodell som i korta drag ser ut på följande vis, 

att Hedvig enbart 20% av premieinbetalningarna och dessa 20% går till personalkostnader, 

marknadsföringsbudget, expansion etc. resterande 80% går till en skadeutbetalningspool som 

med många andra försäkringsbolag men skillnaden hos Hedvig är att överskottet från 

skadeutbetalningspoolen skänks till välgörenhet (SOS barnbyar och Barncancerfonden). 

  

2.3. Forskning kring försäkringar 

Det forskningsläge i vilket denna uppsats tar avstamp i finns det en uppsjö av tidigare 

forskning. Det har forskats på området om försäkringar och marknadsföring under en väldigt 

lång tid. Denna typ av forskning har fokus ur ett företagsekonomiskt och ekonomiskt 

perspektiv. Det saknas forskning kring försäkringar med utgångspunkt i media och 

kommunikationsvetenskap och där fann vi en lucka.  
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Vi ser exempel på detta i och med forskning kring hur företag marknadsför sig i mitten på 

1900-talet i artikeln Creative Marketing of Life Insurance av Thomas C. Morrill från 1959. I 

denna artikel studerar Morrill hur företag tidigare riktat sig till en snäv målgrupp som bestod 

av samhällets övre skikt i marknadsföringen av livförsäkringar men att det nu behövs en ny 

kreativ typ av marknadsföring som riktar sig till den bredare massan (Morrill, 1959). Trends 

and Innovation in the Marketing of Insurance av David L. Bickelhaupt är ett annat exempel på 

en artikel som behandlar området. Bickelhaupt diskuterar hur marknadsföringen av 

försäkringar utvecklas och rör sig till nya områden i takt med teknisk utveckling (Bickelhaupt, 

1967).  

 

Även på samma område har Mikael Gidhagen vid Uppsala universitet framlagt rapporten 

Insurance marketing: Services and Relationships. I denna rapport tar sig Gidhagen an att 

undersöka försäkringsföretag och deras relationer till företagskunder, ett perspektiv som, enligt 

Gidhagen, det tidigare forskats lite kring och därför finns ett behov av (Gidhagen, 1998). De 

resultat som Gidhagen har kommit fram till är att försäkringar är immateriella i sin natur, att 

de kännetecknas av olika nivåer av komplexitet. Kundens nivå av förståelse är beroende på 

vilken erfarenhet inom kunskap, färdighet och immaterialiteten den tillhandahållna tjänsten 

har. Relationen mellan kund och försäkringsbolag kan involvera aspekter av ömsesidigt 

misstro. En god strategi i relationshantering behövs, för att förbättra konsumenters begriplighet 

och minska kundens skepsis i försäkringsrelationer. Att vikten av effektiv relationshantering 

ökar inom försäkringsmarknadsföringen. Konceptet kring relationsmarknadsföring och 

servicehantering hör ihop. Konsumenters relation och lojalitet är en nyckelvariabel för den 

ökade konkurrensen i allmänhet liksom försäkringsbranschen (Gidhagen 1998, s. 21). 

 

2.4. Forskning kring varumärkesidentitet 

Ett varumärkes identitet består av karaktärsdrag och attribut för varumärket. De strävar efter 

unika uppsättningar som företaget jobbar mot och försöker att upprätthålla, nämner forskarna 

Barbara J. Phillips, Edward F. McQuarrie och W. Glenn Griffin i sin forskningsartikel “How 

Visual Brand Identity Shapes Consumer Response”. Varumärket skapar en relation mellan 

företaget och kunden, och kan mynna ut i uppfattningen om företagspersonlighet. När kunden 

interagerar med ett varumärke blir de introducerade till visuell stimulans, såsom färger, 

logotyper, former, typsnitt, stilar och andra element. Några av dessa element kan komma att 

associeras med varumärket och identifieras med det. Marknadsföringsforskning har däremot 
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väldigt lite kunskap om hur dessa enskilda delar av varumärkets visuella bild (logga och 

grafiska profil) kombineras för att uttrycka varumärkesassociationer och betydelser. 

Definitionen av Visual Brand Identity (VBI) har blivit svår att sätta ord på, eftersom den inte 

är bunden, eller begränsad, till något specifikt visuellt element. (Phillips et al. 2014, s. 225).  

 

Med VBI definierat som en komplex helhet och dess mening, till viss del, är oberoende av 

enskilda element. Finns det två teoretiska begrepp som bör nämnas, vilket är familjaritet och 

överensstämmelse. 

  

Den personliga betydelsen av ett märke som lagras i minnet på en konsument kan beskrivas 

som konsumentvarumärkeskunskap. Den innefattar en beskrivande och en utvärderande del av 

varumärket. Kunskapen om ett varumärke är lagrat i våra medvetande som ett minne. Det utgör 

både visuell och verbal information som känslor, tankar och erfarenheter. Alltså hur ett företag 

anses vara bekant för dig som kund. För att få denna översikt om ett företag krävs upprepning 

och exponering, gärna genom samma element och teman som tidigare varit. Tidigare forskning 

visar att om du utsätts för upprepade element och exponering bidrar det till en stark familjaritet. 

När det blir enkelt att lagra information i minnet, blir det även enkelt att finna tycke om ett 

företag. Det uppstår ett mönster som är simpelt och skapar en styrka mellan företaget och 

kunden (Philips et al. 2014, s. 226). En allmän konsensus bland forskare är att flera olika 

variabler kan ha inverkan på framställningen av varumärket, då är en nyckelfaktor upprepning. 

Med detta nämnt kan man utesluta att reklam med stark VBI uppfattas som mer bekant och 

positivt (Philips et al. 2014, s. 228).  

 

Överensstämmelse är också en viktig del inom VBI. Uppfattningen kan komma att påverkas 

hos kunderna beroende på hur överensstämmelsen spelar in. Överensstämmelsen kan ha flera 

olika betydelser inom marknadsföring. Undersökningar demonstrerar att kunder utvärderar 

kongruenta produkter mer positivt än inkongruenta produkter, alltså väljer kunden familjära 

produkter framför produkter den saknar kännedom om. Kunden väljer istället att konsumera 

den produkt som det finns kännedom om sedan tidigare. Om en reklam visar sig 

överensstämma med förväntningarna på produkten blir den mer naturlig att värdesätta, till 

exempel att någon tvättar håret i en schamporeklam. Kongruensforskning tyder således på att 

etablerade märken med stark VBI enklare kan uppfattas som god eftersom deras annonser 

stämmer överens med varumärket förväntningarna hos kunden. Tidigare forskning inom 

marknadsföring visar på att reklam med konsekvent visuella element kan leda till att de blir 
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mer tilltalande. Visuella teman som stämmer överens med förväntan kan också leda till mer 

tillgivenhet när tidigare varumärkesutvärdering är positiv. Teorier om familjaritet och 

överensstämmelse föreslår att reklam bör vara konsekvent, VBI är då enklare att finna tycke för 

(Philips et al. 2014, s. 228) 

 

Bland de visuella element som studerats finns logotyper, typsnitt, färger, bakgrundsbilder och 

produktform. Trots att enskilda varumäkeselement påverkar konsumenterna så finns lite 

kunskap om dem visuella element som kombineras inom varumärkesreklam. Både genom hur 

VBI uppfattas av konsumenten och enskilda element kommer att påverka den form som den 

utgör. Med andra ord finns det många faktorer som kan influera konsumenten när det kommer 

till marknadsföring och reklam (Philips et al. 2014, s. 228). 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som stått som ramverk för denna fallstudie, först Aaker 

Model av David Aaker. Denna teori följs av en förklaring av begreppen Profil, Image och 

Identitet från Larsåke Larsson. Kapitlet avslutas med en genomgång av Ulrich Becks 

Risksamhälle och Christian Grönroos Relationer i tjänstemarknadsföring.  

3.1 Aaker model  

1992 publicerade David Aaker sin bok Managing Brand Equity där han diskuterar och förklarar 

vad varumärkeskapital är och hur det medför värde för varumärket. I denna process presenteras 

fyra dimensioner som används för att bidra till varumärkeskapital, medvetenhet; upplevd 

kvalitet; lojalitet; associationer. Med detta som grund fortsatte Aaker att forska inom samma 

område för att 1996 ge ut uppföljaren, Building Strong Brands, i vilken han utvecklar delar 

som inte berördes i den första boken. Building Strong Brands fokuserar på varumärkesidentitet 

istället för varumärkeskapital (Aaker 1996, s. 7). Varumärkesidentitet som är det centrala 

begreppet för denna fallstudie förklaras av Aaker i det första av fem teman i boken. Detta 

tillsammans med andra temat från boken, “Managing brand identity”, kommer bli centrala 

teoretiska utgångspunkter i vår analys av företaget Hedvig. 

 

Begreppet varumärkesidentitet kan uttryckas som det som ger varumärket riktning, syfte och 

mening. Dessa aspekter kopplas till dimensionen om associationer som Aaker utvecklat för 

varumärkeskapital (Aaker 1996, s. 68). För att skapa en lyckad varumärkesidentitet menar 

Aaker att företag bör se sitt varumärke ur fyra olika perspektiv: en produkt, en organisation, en 

person och en symbol. Dessa olika perspektiv på det egna varumärket är väldigt olika och ska 

hjälpa en strateg att tydligare kunna använda olika element för att förtydliga, berika och 

särskilja en identitet hos varumärket (Aaker 1996, s. 78).  Det finns som en motsats till dessa 

fyra perspektiv fyra fallgropar som företag lätt kan falla i enligt Aaker, varumärkesimage, 

varumärkesmärkesposition, externt perspektiv och produktfixering (Aaker 1996, s. 69–77). 

Märkesimage handlar om kundens syn på företaget. Det är centralt för företaget att ha kunskap 

om detta men kan lätt leda till misstag om företaget förväxlar märkesimagen med 

varumärkesidentiteten. Detta innebär att företaget ser märkesimagen som 

varumärkesidentiteten istället för att se den som viktig information för skapandet av just 

varumärkesidentiteten (Aaker 1996, s. 69). Varumärkesposition, alltså varumärkets position på 

marknaden, har i de flesta fallen inte samma djup och struktur som krävs för att skapa en 
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varumärkesidentitet. Att bygga företagets varumärkesidentitet enbart baserat på dess position 

på marknaden går därför inte och är av detta ett misstag företag kan begå (Aaker 1996, s. 71–

72). Det Externa perspektivet betyder att de anställda ser på företaget ur ett kundperspektiv. 

Misstaget som kan begås av företag utifrån detta är att bortse från hur varumärkesidentiteten 

kan hjälpa och stärka de anställda så att dessa förstår och kan förmedla företagets själ och vision 

utåt. Det är därför viktigt att företagets anställda förstår varumärkesidentiteten från ett internt 

perspektiv för att kunna förmedla den (Aaker 1996, s. 72). Den sista fallgropen för företag, 

produktfixering, vilket är relativt självförklarande. Misstaget som företag kan begå i detta är 

att enbart se märket som en produkt och genom detta missa andra viktiga aspekter såsom 

varumärkespersonlighet, personer som köper produkten, kundrelationer, symboler och 

organisatoriska associationer. Ett företag som enbart fokuserar på produkten kan ha svårt att 

utmärka sig på marknaden då liknande produkter enkelt kan skapas samtidigt som företagets 

strategiska flexibilitet förminskas (Aaker 1996, s. 72–76).          

3.1.1. Varumärke som produkt  

Det första perspektivet i Aaker model som presenteras av Aaker är synen på varumärket som 

en produkt. Detta betyder att varumärkesidentiteten byggs utifrån en fokusering kring 

företagets produkter. I detta perspektiv finns två viktiga komponenter som bör användas när 

varumärkesidentiteten skapas, kvalitén och värdet. Dessa aspekter är viktiga i det avseende att 

det är ur dessa som företaget blir konkurrenskraftigt och uppmärksammas på marknaden. Även 

om det finns en risk att företaget hamnar i produktfixeringsfällan så är det viktigt för 

varumärkesidentiteten att ha någon form av association till en produkt inom 

varumärkesidentiteten (Aaker 1996, s. 78–82). Ett exempel på när varumärke som produkt 

fungerar bra är biluthyrningsföretaget Hertz. Då människor inte bara tänker på biluthyrnings 

när de hör Hertz utan tänker på Hertz när de är i behov av att hyra en bil (Aaker 1996, s. 80).   

3.1.2. Varumärke som organisation 

Det andra perspektivet är enligt Aaker mer förmånligt för ett företag att använda sig av till 

skillnad från att bygga varumärkesidentitet utifrån associationer till produkter. Att använda sig 

av associationer till organisationen i sin helhet. Aaker menar att detta beror på att vilket företag 

som helst kan skapa en produkt som kan konkurrera på marknaden. Men att skapa en 

organisation med en tilltalande kultur, värderingar och innovationer är betydligt svårare. Därför 

är detta perspektivet så värdefullt i skapandet av en varumärkesidentitet då den byggs utifrån 

organisationskulturen och dess värderingar, innovationer och kreativitet vilket bidrar till 
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positiva associationer (Aaker 1996, s. 82–83). Aaker ger exemplet på hur varumärket Levi´s 

får goda associationer från folk genom det sätt företaget behandlar sina anställda tillsammans 

med hur de stöttar olika lokala institutioner som University of California och baseballaget 

Oakland A´s, alltså att de får goda konnotationer till varumärket genom hur de fungerar som 

organisation (Aaker 1996, s. 118). 

3.1.3. Varumärke som person 

Vidare presenterar Aaker det tredje perspektivet i sin modell, varumärkesidentitet genom 

personifiering. Att använda sig utav detta perspektiv betyder att varumärket kopplas samman 

med mänskliga personlighetsdrag. Effekten av detta gör att kunden kan få en djupare relation 

till varumärket. Detta perspektiv verkar på en djupare nivå än de två tidigare nämnda 

perspektiven. Som ett exempel på när ett varumärke kommunicerar ut personlighetsdrag som 

likställs med varumärket är Michelin och deras Michelingubbe som är stark och energisk detta 

ger i förlängningen bilden av Michelindäck som starka och energiska (Aaker 1996, s. 83–84). 

3.1.4. Varumärke som symbol   

Det sista och fjärde perspektivet på varumärkesidentitet är den som möjligen flest människor 

är bekant med, skapandet av varumärkesidentitet genom symboler. Detta bidrar till att skapa 

starka visuella associationer kring ett varumärke. En symbol kan bidra med ett tydligare 

sammanhang, struktur och erkännande för varumärkesidentiteten hos ett företag. Aaker 

presenterar tre olika typer av symboler: visuellt bildspråk, metaforer och varumärkestradition.  

Att skapa varumärkesidentitet utifrån symboler gör att kunden och även potentiella kunder 

direkt kan identifiera varumärket och produkter som bär företagets symboler. Ett tydligt 

exempel på detta är Nike’s “swoosh” som är en symbol nästan hela jordens människor kopplar 

till företaget (Aaker 1996, s. 84–85).  

3.2. Profil, Image och Identitet 

Som ett komplement till Aakers teori om varumärkesidentitet finns teorierna som presenteras 

av Larsåke Larsson i dennes bok Tillämpad kommunikationsvetenskap om profil, image och 

identitet hos företag (Larsson 2008, s. 113–118).  

Det går att tolka varumärkesidentitet som en underkategori i den typ av identitet som beskrivs 

av Larsson. Denna studie har dock valt att bortse från detta.  Med anledning av att 

varumärkesidentitet i enlighet med Aaker model innefattar aspekter från samtliga begreppen 

profil, image och identitet och genom detta skapar en mer nyanserad bild av det som är 
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intressant för denna studie. Därför kommer begreppen hämtade från Larsson stå som ett 

komplement till Aaker model i analysen av materialet för att erbjuda en ytterligare teoretisk 

grund att vila på och även blanda in synsätt som inte är lika framstående i Aaker model.   

3.2.1. Profil 

Begreppet profil handlar om den bild som företaget önskar ha av sig själv i sin omgivning och 

sin publik, alltså både hos publiken men också hos de anställda. Detta avser den producerade 

bilden i relation av den konsumerade. Enligt vissa forskare kan profilen ses som en allmän 

beskrivning av vad företaget “är”; dock är inte inte alltid klart vad “är” innefattar (Larsson 

2008, s. 113). I den internationella forskningen råder det dock inte konsensus kring begreppet 

profil som den önskade bilden och ibland skiljs inte profil och image från varandra även om 

det är en allmänt vedertagen hållning i Sverige (Larsson 2008, s. 114).  

 

3.2.2. Image 

“Nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck 

som människor har av ett företag” (Bernstein 1985, se Larsson 2008, s. 114) är definitionen av 

begreppet image. I den akademiska litteraturen läggs vikt vid att image består av det samlade 

intrycket av företaget tillsammans med mottagna fysiska signaler (jinglar, loggor eller andra 

igenkänningsfaktorer som uppfattas våra sinnen). Det viktigaste i detta är upplevelsen hos 

kunder och de som tar del av företagets produkter, tjänster eller idéer. Här blir aspekter som de 

anställdas uppträdande som representanter för företaget viktiga men också yttre kännetecken 

som arkitektur, logotyper, design, kläder och informations- och reklammaterialets form 

(Larsson 2008, s. 114).  I det stora hela finns det många faktorer som spelar in på vilken image 

ett företag har:  

 

● Produkterna/tjänsterna/idéerna som organisationen presenterar 

● finansiell skötsel och ekonomisk ställning 

● ledningsfilosofi och ledningsstil  

● strategisk och innovativ förmåga  

● personalens stil och uppträdande  

● de påverkansaktiviteter man använder sig av  

● den fysiska manifesteringen (t.ex. arkitektur och grafisk stil) 

● etiskt handlande och samhälls- och miljöansvar 

(Punktlista hämtad från Larsson 2008, s. 114)   
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Just aspekten om image för företag har fått större betydelse i näringslivet idag, detta 

förmodligen på grund av att människor snarast bygger en relation till företagen eller 

varumärken snarare än till specifika produkter. Detta baseras av människor just på ett 

varumärkes image (Larsson 2008, s. 115).  

3.2.3. Identitet  

Begreppet identitet i kontexten av företag och varumärken är det begrepp som i internationella 

sammanhang ersätter profil. Dock innefattar identitet i dessa sammanhang även publiken vilket 

profil inte gör. I och med detta är identitet en koppling mellan vad företaget och organisationen 

ser sig själva som (deras självförståelse) och den uppfattning som omvärlden/publiken har av 

företaget och organisationen (utanförförståelse) (Larsson 2008, s. 115–116).  

 

Av dessa tre ovanstående begreppen är det som mest önskvärt för företag och organisationer 

att deras profil stämmer överens med image men det är sällan fallet att den önskade bilden och 

av omvärlden upplevda bilden är samma. Som en följd av detta gäller det för företag att skapa 

likhet mellan begreppen, genom att stärka profilen för att påverka imagen. Detta kan göras 

genom att ändra variabler som styr profilen t.ex. förbättra en produkt eller företagets sociala 

engagemang. En annan väg att gå för företag i strävan för att få begreppen att gå ihop är att 

revidera profilen för att bli mer realistisk i förhållande till omvärldens uppfattning (Larsson 

2008, s. 117).  

3.3. Risksamhället 

Vi utsätts dagligen för risker och ett försäkringsbolag önskar hjälpa oss om någonting skulle 

hända, i alla fall i viss mån. Ulrich Beck nämner i sin bok Risksamhället (2012) att risker 

finns bland oss hela tiden. Du kan inte påverka den då den ständigt lever i vår närvaro, genom 

den maten vi äter, genom de val vi tar och hur vi konsumerar (Beck 2012, s. 56). Hela boken 

Risksamhället (2012) grundar sig i att vi lever i ett samhälle där risker styr och påverkar oss. 

Beck menar att risker har med föregripande att göra, saker som inte har hänt ännu men hotar 

vår närvaro att ske när som helst. Han menar att hot är någonting som är pågående, vissa kan 

vi inte påverka medan vissa kan vi åtgärda. Medvetenheten kring risker ligger inte i samtiden, 

utan i framtiden. Våra handlingar utgår från att motverka, förhindra och vidta åtgärder mot 

framtidens hot och risker. (Beck 2012, s. 47–48). 
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En försäkring finns till i förebyggande syfte om en olycka eller skada skulle ske, ett 

försäkringsbolag önskar visa att de finns som en trygg aktör. För att knyta an till den 

forskning vi genomför har vi risksamhället i beaktning. Allt som pågår, påverkar oss. Risken 

att någon olycka skulle uppstå är något som finns bland oss ständigt (Beck 2012, s. 56).  

 

3.4. Relationer i tjänstemarknadsföring 

Tjänsteproduktion och användning går hand i hand, det uppstår någon form av relation mellan 

konsumenten och företaget. Om det visar sig att relationen och tjänsten inte passar upphör den 

och bytet till en annan leverantör uppstår (Grönroos 2003, s. 11). Det är inte kunden som är 

beroende utav företaget utan företaget som är beroende av kunden. Författaren av boken 

Marknadsföring i tjänsteföretag, Christian Grönroos, menar att det är efter en viss tid som ett 

tjänsteföretag går med lönsamhet. Han nämner att försäkringar för privatpersoner kan ta upp 

till sju år innan kunden bidrar till en positiv lönsamhet för företaget. Det är alltså inte enbart 

kundrelationer som är betydande utan även vilket omsorgsfullt vårdande man har, vilket i sin 

tur leder till en stor betydelse i deras marknadsföring. Relationerna står i fokus för att företaget 

ska kunna nå framgång (Grönroos 2003, s. 13). Marknadsföring bör byggas ur ett 

relationsperspektiv menar Grönroos; “marknadsföring är att styra företagets 

marknadsrelationer” (2003, s. 14). Att identifiera och etablera är vad marknadsföring innebär, 

att kunna sköta, utveckla samt att vid viss mån behöva avsluta relationer med konsumenter och 

andra för att uppfylla alla inblandades önskemål. Man når det genom ömsesidigt givande och 

fullbordade löften (Grönroos 2003, s. 14).  

 

Grönroos talar om hur företag med mindre kundkontakt, då speciellt försäkringsbolag, har 

utmaningar att behålla den mänskliga kontakten i sin marknadsföring. I och med att en 

försäkring är en tjänst faller själva kundkontakten bort över tid (Grönroos, 2003, s. 77). Och 

detta kan bidra till bantad merförsäljning då flexibiliteten minskar. Det blir färre kundkontakter 

eftersom försäljningen sker endast vid ett tillfälle (Grönroos 2003, s. 78). Enligt en studie 

skriven av Rechheld och Sasser, en artikel från Harvard Business Review (1990), så ska 

kontinuerliga förbättringar inom ett tjänsteföretag vara en investering och generera mer pengar 

i fickan i slutändan. Alltså bör man satsa på en hög kvalité, även om det kommer att kosta för 

företaget, för att det i slutändan kommer att resultera i någonting positivt. Det blir en kostnad, 

men den kostnaden bör ses som en investering snarare än en risk. (Grönroos 2003, s. 117).  
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4. Metod och material 
Detta kapitel innehåller uppsatsens tillvägagångssätt för att närma sig forskningsfrågorna. 

Detta följs av en redogörelse för uppsatsens material och det urval som gjorts. Sedan följer en 

genomgång av hur arbetet har genomförts och kapitlet avslutas med en diskussion kring 

uppsatsens metodologiska utmaningar, validitet och uppsatsens etiska överväganden. 

4.1. Fokusgrupper 

I en fokusgruppsintervju arbetar man med ett antal människor under en begränsad tidsram som 

får diskutera olika aspekter kring ett specifikt ämne. Moderatorns, vilket är vi som forskare på 

området, uppgift är att initiera diskussioner och även introducera nya aspekter om ett ämne. 

Denne persons uppgift är inte lik en traditionell intervjuare, med frågor och svar, utan är istället 

en person som för diskussionen framåt. Det är gruppdeltagarna som är den ledande punkten i 

detta, de ska föra en fri diskussion kring det ämnade ämnet. Liksom vanliga intervjuer strävar 

man i fokusgrupper till att få fram attityder, åsikter och värderingar (Wibeck 2010, s. 11–12). 

Det är även en positiv aspekt att man får fram fler än ett perspektiv på saken som diskuteras. 

Det kan bli enklare att förstå skillnaden mellan vad folk säger och vad de faktiskt gör. Dahlin-

Ivanoff & Holmgren nämner att fokusgruppsmetoden inte är användbar om inte området för 

intervjupersonerna är familjärt. Samspelet mellan respondenterna bidrar till att ny kunskap 

byggs fram. Att deltagarna uttrycker insikter och perspektiv med egna ord är en fördel, men 

även att de ifrågasätter varandra och diskuterar ämnet. I denna typ av intervjumetod så utgår 

man primärt inte från det subjektiva, utan det kollektiva. Givetvis bör man lyssna på individerna 

vad de har att säga var för sig, men strävan efter en gemensam uppfattning är viktigare. 

Författarna nämner: “Det är genom det kollektiva bildandet av uttalanden, de delade 

erfarenheterna, som en förståelse är möjlig” (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 81–82).  

 

Den interaktion som sker under intervjun är givetvis ett viktigt inslag eftersom metoden är 

avsedd att kartlägga målgruppens sanning samt ge en insikt av hur målgruppen talar och tänker 

kring ett område. Man skapar då en insyn i respondenternas vardag genom att undersöka 

gruppens gemensamma uppfattning om vardagslivet, kultur och språk. Människor påverkas av 

sin omgivning och de ses som en produkt av sin egen miljö. Något som bör nämnas är att 

fokusgruppsintervjuer, och metoden i sig, står för att man genererar kunskap genom att lyssna 

på deltagarnas debatt och diskussion. En del som växer fram under intervjun är att deltagarna 

med egna ord avslöja betydelser som ger forskaren flera perspektiv på det specifika ämnet. 
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Som tidigare nämnt baseras en fokusgrupp på delade och gemensamma erfarenheter. En 

homogen grupp bör tas fram eftersom forskaren är intresserad av deltagarnas gemensamma 

åsikter, men det är även viktigt att deltagarna bidrar med heterogenitet (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren 2017, s. 83) I vårt fall har det varit Uppsalastudenter. Det vi strävar efter är att få 

deras kollektiva uppfattning om företaget, genom detta kan vi urskilja om det faktiskt är så att 

varumärket presenteras på det önskade sättet.  

 

Kritik mot insamlingsmetod kan vara att de grupper som deltar under intervjutillfällena är en 

homogen grupp, detta kan givetvis vara någonting positivt, då det bidrar till att personerna 

vågar öppna upp och dela med sig. Men det kan även vara någonting negativt, då det kan falla 

tillbaka i deras redan utformade jargong. Dessutom finns möjligheten till uteslutna 

samtalsämnen då respondenterna tar för givet att de förstår varandra (Ekström & Larsson 2013, 

s. 81). 

 

4.2. Samtalsintervju 

Något som gör just kvalitativ data speciellt är att man undersöker ord och inte siffror (Nilsson 

2014, s. 149). En intervju kan både vara strukturerad och ostrukturerad, fördelen med att ha en 

halvstrukturerad intervju är att den erbjuder både spontanitet och struktur. Vilket ger oss 

möjligheten att anpassa situationen utifrån respondenterna. Den flexibilitet som uppstår i 

samband med denna typ av intervju är att personerna inte har några krav på att svara rätt eller 

fel, istället får respondenterna själva skapa sig den sanning som stämmer in för dem. Utöver 

detta kommer det även att bidra till en högre validitet eftersom strukturens ryggrad och frågorna 

redan är bestämd. Dessutom minskar risken för oklara frågor vid ett förutbestämt upplägg av 

intervju (Nilsson 2014, s. 150–151). Något att tänka på är att ha tydliga frågor, så att inte de 

uppfattas på fel sätt. Även att skapa en trygg miljö som gör att respondenten känner sig lugn 

och säker på att besvara frågorna fritt. Det rekommenderas att i början av intervjun börja med 

relativt “lätta” frågor såsom bakgrundsfrågor och historiska frågor. För att sedan löpa in på 

spåret med mer komplexa och personliga frågor (Ekström & Larsson 2013, s. 64). De oväntade 

svaren kan komma att växa fram under en intervju, och med det även uppföljning av dessa. 

Man kan ställa ytterligare frågor om ämnet vilket ger oss en mer informativ bild (Esaiasson et 

al. 2012, s. 251).   
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Problematiken och en utmaning med en samtalsintervju är att egna värderingar kan komma att 

spela en roll vid tillfället. Istället då för att tänka vad som är rätt och fel vid svarandet bör man 

sträva efter en objektivitet och vara neutral (Esaiasson et al. 2012, s. 259). Som tidigare nämnt 

strävar vi efter svar som är spontana och som beskriver respondentens verklighet. Eftersom det 

är kutym att delge frågorna som kommer ställas under intervjun i förväg till respondenten finns 

en risk att svaren blir tillrättalagda och förberedda. Detta kan betyda att spontana svar uteblir. 

Dock är detta en risk metoden kräver för att intervjusituationen ska bli så avslappnad som 

möjligt. Eftersom intervjuaren och den som blir intervjuad skapar en näst intill autentisk 

diskussion om området bör vi sträva efter att var objektiva i vår kommunikation men självklart 

inte vara opersonliga. Vi strävar efter ett näst intill vanligt samtal men inte alltför ledigt 

(Ekström & Larsson 2013, s. 66). Det som står i fokus för vår kvalitativa studie är alltså 

fenomenets karaktärsdrag. (Ekström & Larsson 2013, s. 56.) 

4.3. Tematisk Analys 

Vid användandet av en tematisk analys är det viktigt att fastställa vilka analysteman som studie 

intresserar sig för. Detta urval kan ta form på tre olika sätt, där utgångspunkten finns i olika 

perspektiv. Det är möjligt att utgå från empirin, teorin eller framställningsformen. Vanligtvis 

finns alla dessa perspektiv med i den tematiska analysen men huvudfokus finns i något av 

förhållningssätten (Widerberg 2002, s. 144).  

 

Det empirinära förhållningssättet är ett självklart val i studier som sker på ett explorativt vis 

men även det förhållningssätt som är att föredra i de flesta kvalitativa undersökningar. Med 

empiri som utgångspunkt hämtas teman för analysen direkt ur det empiriska materialet. I fallet 

med en intervju kan citat från dessa stå som exempel för att belysa teman värda analys. I många 

fall benämns även vissa teman genom mer teoretiska termer, detta betyder att materialet 

filtreras genom teoretiska perspektiv och utgångspunkter som finns för studien men också 

utifrån vilket intresse studien har. Att teman uppkommer ur ett teoretiskt perspektiv i det 

empirinära förhållningssättet görs för att kunna se vad som kan ges ett empiriskt innehåll. Men 

detta är även en viktig aspekt för att kunna analysera vad som inte sägs i intervjuer, då det som 

inte diskuteras kan i många fall ge upphov till viktigare analys (Widerberg 2002, s. 145).  

 

Det teorinära förhållningssättet innebär att teman ställs upp utifrån en eller flera teorier eller 

begrepp som belyser det studien önskar via empirin. Båda förhållningssätten är givande och 

bör användas i en tematisk analys i kvalitativ forskning, gärna i en kombination. Efter det 
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positivismkritiska 1970-talet fick det teorinära förhållningssättet mer mark inom kvalitativ 

forskning. Under denna tid framhävdes teoriernas och tolkningarnas roll i 

kunskapsproduktionen (deduktion), detta i motsats till rena empirismen (induktion). Av denna 

anledning finns det vinning i att lyfta fram det empirinära förhållningssättet (Widerberg 2002, 

s. 145). 

 

Framställningsformen är lite speciell i det avseendet att till handlar om att valet av teman görs 

genom att redan från början väljs teman utifrån den bild forskaren har av hur texten i sin helhet 

ska se ut när den är färdig. Med andra ord handlar detta förhållningssättet om visionen för 

texten som forskaren har och hur den ska uppnås (Widerberg 2002, s. 145). 

 

Den tematiska analys som gjorts för denna studie har använt sig främst av det empirinära 

förhållningssättet tillsammans med det teorinära förhållningssättet, vilket kan kallas ett 

abduktivt förhållningssätt. Detta har skett i en form av växelverkan där teorin stått som ramverk 

medans empirin gett upphov till teman som sorterats in i det teoretiska ramverket för att visa 

på viktiga aspekter för analysen. 

4.5. Material och urval 

I vårt insamlade material och urval har vi använt oss av en urvalsprocess, då för våra kvalitativa 

intervjuer. Det man bör göra, enligt Ekström och Larsson, är att hitta en ändamålsenlig 

intervjuperson som står som representant för fenomenet som ska studeras. (Ekström & Larsson 

2013, s. 61). Vilket vi i vårt fall är Alvebro från Hedvig. Själva urvalet har skett via ett 

tvåstegsurval, först och främst har en organisation som vi önskar studera och ämnar uppsatsen 

valts för att sedan finna en representant från företaget (Ahrne & Svensson 2014, s. 40). Vi har 

valt att genomföra ett typurval som vi anser bäst lämpad för vår studie. Typurvalet är de 

personer/personen som är typiska för området, i vårt fall en anställd på Hedvig och studenter 

vid Uppsala universitet (Ekström & Larsson 2013, s. 61). 

  

Som tidigare nämnt lockade varumärkesidentitet oss båda innan påbörjandet av uppsatsen 

således använde vi dessa metoder för att närma oss vårt ämnade forskningsområde. Varför 

specifikt Uppsalastudenter var intressant som urval var eftersom företaget Hedvig är aningen 

studentinriktat. Vi önskade närma oss studenter eftersom vi märkte att kunskapen kring 

försäkringar var generellt låg och därigenom intresset kring studiens ämne. Under insamlingen 

av materialet fick vi reda på att Uppsalastudenter var bland de svåraste studenter för Hedvig 
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att rekrytera. Därför ville vi undersöka hur det kommer sig att så är fallet. Alltså fanns det en 

problematik kring området som både Hedvig och vi som forskare önskade närma oss för att 

reda ut. 

  

Det urvalet som vidtogs för fokusgrupperna var personer som studerade på Uppsala 

universitet. Eftersom vi själva är studerande på universitetet i Uppsala och Alvebro, efter 

intervju, nämnde att de är en svår marknad att erövra, ansågs fokusgrupper som ett relevant 

alternativt tillvägagångssätt för att närma oss vårt resultat. Rekrytering till fokusgrupperna 

gjordes genom att författarna skickade ut intresseförfrågan om att vara med i en 

fokusgruppsintervju i olika studentsammanhang som författarna är del av. Därefter valdes de 

tio första personerna som anmälde intresse.    

  

En problematik som uppstår är att de två fokusgrupper inte representerar ett helt universitet. 

Om andra respondenter hade blivit tillfrågade att ställa upp i en intervju kunde utfallet blivit 

annorlunda. Kritik mot insamlingsmetod kan även vara att de grupper som deltar under 

intervjutillfällena är en homogen grupp, detta kan givetvis vara någonting positivt, då det bidrar 

till att personerna vågar öppna upp och dela med sig. Men det kan även vara någonting negativt, 

då det kan falla tillbaka i deras redan utformade jargong. Dessutom finns möjligheten till 

uteslutna samtalsämnen då respondenterna tar för givet att de förstår varandra (Ekström & 

Larsson 2013, s. 81). 

 

4.6. Genomförande  

4.6.1. Samtalsintervju med försäkringsbolaget Hedvig  

I och med att vi var intresserade om att skriva om varumärkesidentitet behövde vi ta kontakt 

med ett företag. Genom att komma fram till vår önskade studie tog vi kontakt med ett företag 

som vi ansåg passade vårt uppsatsämne. Därför såg vi över våra möjligheter över vilka som 

skulle vara intressanta att intervjua. Vi kom fram till företaget Hedvig som är ett relativt 

nystartat försäkringsbolag. Detta fann vi mycket intressant eftersom de är väldigt 

studentvänliga i sin nuvarande kommunikation. Med studentvänliga menar vi att de riktar in 

sig på studenter och att deras kommunikation kan ses som frispråkig och enkel. Vi som för 

tillfället är studenter upplevde att det skulle vara spännande att närma oss deras synsätt på sig 

själva.  
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En av oss författare hade en bekant som jobbade på företaget och tog först kontakt med den 

personen. Så småningom blev vi hänvisade vidare till den som ansågs vara rätt person, Sofia 

Alvebro, som arbetar som Consumer Marketing Manager. Hon har arbetat på företaget i lite 

över ett år och har varit inblandad samt delaktig i ett flertal sammanhang vid lansering och 

produktutveckling av deras tjänst för studenter.  

  

Efter kontakt via mail kunde vi bestämma ett möte för att genomföra en intervju. Intervjun 

ägde rum på Hedvigs huvudkontor i Stockholm, där en av forskarna var den som höll intervjun 

medan den andre antecknade och fungerade som högra hand till intervjuledaren. Under vårt 

möte ställde vi frågor om deras synsätt på deras kommunikation, hur deras företag är och vad 

de önskar att förmedla (se bifogad intervjuguide). Intervjun spelades in för att sedan kunna 

användas som material till uppsatsen, den tog ungefär en timme och tio minuter. Intervjun 

transkriberades i efterhand för att enklare kunna få fram det vi specifikt letade efter.  

 

Generellt sett gick intervjun bra då vi fick svar på våra önskade frågor samt att vår 

intervjuperson var positiv inställd till vår uppsats. Så småningom önskar de gärna ta del av 

arbetet efter processen är avslutad. Givetvis kunde denna process ha sett annorlunda ut 

beroende på vem som blivit intervjuad.  

4.6.2 Fokusgrupper vid Uppsala universitet 

Vi har genomfört fokusgruppsintervjuer med studenter på Uppsala universitet i vår studie. Den 

kvalitativa data bidrar till att personerna som intervjuas upplever och förstår varumärke på en 

annan nivå. Fördelen med denna metod är att vi själva var med under tillfällena, vi deltar i den 

empiri som skapas under tillfället. Kvalitativa intervjuer bidrar till att intervjupersonerna får 

tid att reflektera och förklara sina egna tankar kring ämnet, och i och med detta kan det tillföra 

en djupare förståelse kring fenomenet (Nilsson 2014, s. 149). Vi är alltså ute efter hur 

deltagarna tillsammans tänker som grupp, de tankestrukturer och de underliggande värderingar 

som exponerad (Esaiasson et al. 2012, s. 319).  

 

Vi genomförde två stycken olika fokusgrupper med fem deltagare i den första och tre i den 

andra. Anledningen till att det enbart var tre deltagare i den andra fokusgruppen berodde på 

avhopp i sista stund från två personer. Data samlades in genom att ställa frågor under 

fokusgruppen och spela in den. Både intervjuerna tog cirka 35 minuter att spela in och i denna 
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process var en av forskarna moderator och den andre tog anteckningar. Det var olika 

semistrukturerade frågor som ställdes och därefter skedde diskussion kring dem. Under 

intervjuerna med fokusgrupperna presenterades, efter en diskussion om företaget, deras 

reklamfilm (se bilaga 2) och efter en diskussion om denna presenterades Hedvigs hemsida (se 

bilaga 1) genom att moderatorn visade upp hela startsidan för att diskutera deras 

kommunikation. Efter de två olika intervjuerna transkriberades texten.  

 

Problematik som uppstod under processen var att den ena intervjun avbröts eftersom tiden för 

rumsbokningen hade gått ut. Däremot var intervjun nästintill klar vilket gjorde att vi fick svar 

på de önskade frågorna. I och med detta behövde vi även byta lokal för den andra intervjun, 

vilket vi ordnade med ett lokalbyte.  

4.6.3. Kodning av data 

Som vi nämnt i tidigare kapitel om tematisk analys utgår studien från ett abduktivt 

förhållningssätt, då den rekommenderas vid kvalitativa studier (Widerberg 2008, 144). Vi har 

kommit fram till att någon form av kodning för vårt insamlade material bör tas vid. Vad 

kodning innebär är egentligen att man analyserar det material som man har inhämtat och gör 

det mer hanterbart. Vi utgår från att analysera och jämföra det material som inkommit för att 

se vilka mönster som blottar sig. Målsättningen med kodning är att reducera allt material som 

vi samlat in som i sin tur visar signifikanta element. Denna reduceringsprocess är någonting 

som ständigt sker vid den kvalitativa analysens gång. För att slutligen nå målet, vilket är att 

identifiera de dominerande och karaktäristiska dragen i materialet som studerats. (Lindgren 

2014, s. 37).  

 

För att nå någon form av struktur behöver vi göra det genom kodning. Vi har genom nyckelord 

och centrala begrepp i materialet reducera ner det bit för bit till olika kategorier. Tanken är att 

komponenter i vårt insamlade material som vi anser betyda samma sak, hamnar under samma 

kategori. Eftersom de bestämda koderna blir utgångspunkten är det viktigt att arbeta fram 

koderna genom noggrant arbete (Lindgren 2014, s. 37). 

 

Det noggranna arbetet sker till en början av transkribering av våra intervjuer, både 

fokusgrupperna samt den personliga intervju vi genomfört med Hedvig. Arbetet bör utgå från 

att de står i relation till den frågeställningen vi har. Som forskare behöver du undersöka 

materialet gång på gång, men under tiden bör vi även jämföra våra observationer med det som 
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redan är kodat. Varför detta behöver göras är eftersom nya koder kan växa fram, men även för 

att se om de redan bestämda koderna stämmer överens med tidigare iakttagelser. Det utesluter 

även om de tidigare koderna stämmer överens med de nya (Lindgren 2014, s. 38).  

 

De koderna vi har hittat under tidens gång jämför vi mellan de tre olika intervjuerna, vi 

undersöker vilka likheter och olikheter som uppkommer. När vi kommit fram till de olika 

utmärkande koderna är det dags att ta nästa steg. Det innebär att förfina och utveckla koderna 

så att de presenteras på ett så rättvist sätt i förhållande till materialets innehåll.  

4.7. Validitet och reliabilitet  

Vetenskaplig forskning handlar om att visa anledning varför någonting kan sägas vara sant. I 

och med vetenskapen ställs det krav på att man ska kunna redogöra för sina resultat och 

slutsatser. Slutsatsen ska ha stöd från argument och dessa behövs för att de dels ska vara giltiga 

men även tillförlitliga. Ett argument blir giltigt om det rör sig om ämnet man undersöker och 

tillförlitlighet handlar om att de uppgifter man kommer fram till är riktiga. Inom vetenskap om 

empiri motiverar vi våra slutsatser med data från våra erfarenheter, empiriska data. Detta kan 

vara artiklar och andra typer av dokument som är gjord på tidigare forskning. Det kan även 

vara, som i vårt fall, resultat från intervjuer och fokusgrupper. Empirin är det som vi kommer 

kunna vända oss till och argumentera för, för att kunna säga att det är vetenskapligt. Alltså 

underbyggs argument och slutsatser, för att komma fram till ett resultat och därför bör lämpliga 

metoder appliceras (Ekström & Larsson 2013, s. 14–15).  

 

Vi som författare och forskare har ständigt försökt att eftersträva både validitet och reliabilitet 

i arbetet. I vår kvalitativa intervju som genomfördes med företaget Hedvig kan den anses vara 

relevant eftersom intervjupersonen besvarar det vi söker och har den positionen och vetskapen 

för att kunna delta. Det studien gör är att sträva efter ett konsekvent upplägg och transparens i 

beskrivningen av urval och vid vår analys. Vi undersöker som tidigare nämnt hur ett företag 

ser på sitt varumärke kontra hur studenter ser på det, därför är en kvalitativ intervjumetod en 

god väg för att nå målet (Ekström & Larsson 2013, s. 15).  

 

Under intervjun med Alvebro uppkom det frågor som inte var med i vårt manus, då för att 

säkerställa att all information inhämtas för att besvara vår frågeställning. Genom att ställa dessa 

följdfrågor kunde vi som författare säkerställa att informationen var valid för uppsatsens syfte. 

Således kan vi påstå att den data som samlades in bidrog till hög validitet. 
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4.8. Metodologiska problem och reflektion 

Givetvis krävs det eftertanke och reflektion kring de metoder som man valt för att utforma sin 

studie, och i och med det bör det även nämnas vilka utmaningar som har tillkommit under 

arbetets gång. Medie- och kommunikationsvetenskapen är väldigt inspirerad och påverkad av 

tolkande vetenskaper. Gemensamheten mellan dessa två är att man studerar vilken mening 

någonting har i en social handling, i ett samtal, texter och andra kulturprodukter. En utmaning 

som kan stötas på är att det krävs överväganden och reflektion kring det val som gjorts och 

även genomförandet av metoden. Vi studerar hur människor tolkar saker och den sociala 

verkligheten består inte i första hand av mätbara objekt utan väsentliga handlingar och resultat 

av handlingar (Ekström & Larsson 2013, s. 15). Det som uppstår är spontana tankar och känslor 

kring vårt ämne, alltså kan det bli svårt att mäta.  

 

Någonting som är relevant är att exponera tankar, idéer och motgångar som uppstått i och med 

vår studie. När det kom till vår samtalsintervju ansåg vi att den var relativt täckande med det 

vi önskade få svar på, efter en lång intervju med djupgående frågor och diskussion fick vi svar 

på det vi sökte. Däremot blir det också ett problem eftersom det kan finnas saker som vi, utan 

att tänka på det, missat. Även ett annat resultat hade kunnat uppkomma med intervju med någon 

annan person från företaget. Intervjun ägde rum med en person, om vi hade kommit i kontakt 

med någon annan hade vi troligen fått en annan bild av företaget, även om den andra personen 

representerade det. Vi utgår från hennes subjektiva bild om företaget men som representant för 

det och i och med hennes roll på företaget får vi en representativ bild av det.   

 

Urvalet är ett utav de metodologiska problem som studien har. De grupper vi intervjuar är 

studenter på Uppsala universitet och studerar olika program eller kurser. Problemet är att dessa 

personer inte representerar ett helt universitet utan endast en liten del av det och därför är 

resultatet ej generaliserbart. Eftersom vi önskar studera hur studenter upplever 

varumärkesidentitet kan representationen bli felaktig, eftersom den är subjektiv i den form att 

det endast är två grupper som uttrycker sina åsikter.  

 

Vår fallstudie som grundar sig i en samtalsintervju med företaget Hedvig och som byggs vidare 

med fokusgruppsintervjuer och en tematiskanalys av dessa innefattar de vi önskar undersöka. 

Samtalsintervjun görs för att få en typ av facit från företaget om hur de verkligen vill upplevas 

och hur de jobbar för att kommunicera just detta. Anledning till att vi följer upp detta med 



25 

fokusgrupper istället för att använda oss av t.ex. en enkätundersökning eller flera 

samtalsintervjuer är just för att det finns fördelar att hämta, att folk i grupp som diskuterar något 

tillåter oss att studera hur dessa skapar mening kring något tillsammans (Hansen & Machin 

2013, s. 233).  Åter är dessa metoder lämpade för vår utgångspunkt i den hermeneutiska 

forskningstraditionen och validitet för själva fallstudien får vi genom ett fokus på det material 

som framkommer genom undersökningsmetoderna. Som tidigare nämnt kan vi genom vår 

studie inte ge generella sanningar utan den sanning som presenteras genom vår fallstudie är 

den sanning som uppstått i vår studie. Vår roll som forskare blir därför otroligt viktig, vår 

analys får endast göras på det faktiska material som studien bidrar med för att bibehålla 

validiteten. 

4.9. Etiska övervägande  

Etiska problem kommer alltid att stötas på vid vetenskaplig forskning, och därför bör 

forskare alltid ta ställning till detta och följa forskningsetiska principer. Exempel på detta kan 

uppstå i samband med val av ämne, studies frågeställning, insamlingen av empirisk data och 

presentationen av resultat (Larsen 2009, s. 13-14). Eftersom vår studie har ett stort fokus på 

personliga åsikter och att materialet har samlats in genom både en samtalsintervju och två 

fokusgruppsintervjuer kommer aspekten om anonymitet in. Ett övervägande måste göras 

kring vilka som ska anonymiseras och till vilken grad.  

 

I fokusgruppsintervjuerna togs beslutet att anonymiseras samtliga deltagare.  Personerna som 

deltog har i studien istället för namn titulerats utefter alfabetet där varje person tilldelats en 

bokstav från A - G, detta oberoende av vad personerna egentligen heter. Samtycke till att 

deras medverkan spelats in och används i studien har getts av samtliga deltagare. Detta har 

skett i enlighet med vad Vetenskapsrådet föreskriver (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). 

 

Valet varför representanten från försäkringsbolaget Hedvig inte anonymiserats har skett av 

flera anledningar. Först för att Alvebros roll på företaget varit central för studien och inte 

kunnat utelämnas. I och med att detta skrivs ut i uppsatsen gör Alvebro ytterst sökbar och en 

anonymisering av hennes namn upplevs redundant. Vidare stärktes detta beslut genom en 

diskussion kring personuppgiftslagen 13 § (SFS 1998:204), vilken föreskriver hur känsliga 

personuppgifter som etnicitet, ras, politiska åsikter och religiös övertygelse behandlas, och 

personuppgifter enligt 21 § personuppgiftslagen, som behandlar uppgifter om 

lagöverträdelser som till exempel är domar i brottmål (Vetenskapsrådet 2017, s. 30–31). Då 
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vår studie inte behandlar några av dessa aspekter säkrades uppsatsens val. Detta tillsammans 

med godkännande och samtycket från Alvebro kring att använda hennes fullständiga namn 

har gett författarna nog med argument för att göra på detta sätt.   
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras först de resultat som framkommit i intervjun med försäkringsbolaget 

Hedvig med deras representant Alvebro. Efter följer vidare en presentation av resultaten från 

fokusgrupperna. Som en avslutning av detta kapitel finns ett avsnitt där resultaten från både 

samtalsintervjun och fokusgrupperna har sorterats in under teman för varumärkesidentitet.  

5.1. Resultat från Intervju med Hedvig 

I intervjun som genomfördes med Sofia Alverbro (Consumer marketing manager på Hedvig) 

förklarade hon Hedvigs syn på marknaden, tankar kring företaget, deras grafiska profil, 

reklamfilm och vad företaget strävar efter att bli. Under intervjun framkom att vår studie i stort 

och intervjun i synnerhet utfördes i en speciell tid för Hedvig. Företaget var under hösten 2019 

i en fas där den grafiska profilen skulle förändras, “ja eller vi ska göra om vår brandimage men 

affärsmodellen är satt från början.” (Alverbro 2019-11-27). Detta gjorde att vi samlade in 

information från Alvebro både gällande synen på den under hösten dåvarande grafiska profilen 

och gällande det som Hedvig strävar mot att förändra och förmedla i och med deras ändring av 

vad Alvebro kallar deras brandimage (Vilken vi vill benämna profil). Detta medför en 

ytterligare aspekt för vår analys, det ger studien möjlighet att undersöka om Hedvig vill ändra 

sig i rätt riktning med deras varumärkesidentitet utifrån åsikterna från studenter vid Uppsala 

universitet som framkom under fokusgruppsintervjuerna.    

 
Citat 1: “...vår layout nu som är väldigt ungdomlig, lite lekfull och den är väldigt liksom, den är lite barnslig. Vi 

har fått väldigt mycket feedback vilket jag håller med om att det känns lite otryggt, lite oseriöst och ni täcker 

mig om jag råkar ramla ner i en vattenpöl men vad händer om mitt hus brinner upp eller om jag faktiskt får en 

vattenläcka? Stora skador som kan uppstå och där man behöver veta att vi kan gå in och täcka miljonbelopp, den 

tryggheten förmedlar vi inte idag.” (Alvebro 2019-11-27) 

 

I citat 1 ser vi Hedvigs syn på den nuvarande grafiska profilen men även med en referens till 

deras reklamfilm. Det är väldigt få företag som skulle vilja bli betraktade som otrygga eller 

oseriösa. I synnerhet så är det inte en önskvärd bild av ett försäkringsbolag. Ytterligare så är 

det viktigt för ett försäkringsbolag att kunna ge bilden av att kunna hjälpa i alla situationer till 

en kund eller en potentiell sådan. På frågan om värdeord i företaget svarar Alvebro:  

 
Citat 2: “Vi har ju våra cultural values som är empathy and trust, collective intelligence, boldness och 

remarkable experience.” (Alvebro 2019-11-27) 
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Alvebro förklarar dessa som att empthy and trust är baserat i deras skadeutbeltalningsprocess 

där du som kund ska få din utbetalning så snabbt och smidigt som möjligt utan att behöva 

styrka att skadan har hänt, detta sker endast då deras AI flaggar för om något verkar suspekt. 

Just denna aspekt av företaget placerar vår studie under temat Snällhet. Collective intelligence 

handlar för Hedvig om att använda sig utav den kunskap som finns hos alla individer inom 

företaget men att också ta till sig kunskap utifrån t.ex. från deras kunder som kommer med 

feedback. Vidare berättar Alvebro att boldness är i begrepp att strykas då det går ihop med 

remarkable experience vilket handlar om att, som Alvebro uttrycker det, Wowa. Att göra detta 

handlar för Hedvig om att överraska kunden med otrolig service och känsla av 

omhändertagande eller som under hösten 2019 byta grafisk profil för att imponera på kunden. 

 
Citat 3: “vår grund grafiska profil satte EUV som är en byrå som är den här färgglada loggan ni ser, det finns 

inte så mycket kvar av den idag sen kom SNASK in som satte hela den här Wes Andersson feeling på vår 

grafiska profil, påminner lite om Klarna det är samma byrå som har gjort deras och den känner vi att vi måste gå 

ifrån nu.” (Alvebro 2019-11-27) 

 

Citat 4: “... trygghet, en premiumkänsla… nytänkande, enkelhet och medlemmen först liksom.” (Alvebro 2019-

11-27) 

 

Citat 5: “vi vet ganska tydligt vart vi vill gå och det är mer mot det jag nämnde innan, alltså känslan av inte lika 

mycket färger, inte tråkigt och strikt men liksom du ska känna att du kan ditt hus som är värt ex antal miljoner 

eller din lägenhet det är säkert hos oss inte bara om du ramlar i en vattenpöl...så det kommer nog bli lite mindre 

färger, jag skulle säga i princip inga färger, lite annat typsnitt och språket kommer att ändras till att bli mer 

informativt och tydligt och inte kanske så storytelling och ungdomligt som det har varit, vi har använt mycket 

slangord mycket unga ord som pryl och jag kommer inte ihåg, vi har gjort en tvätt precis, snubbar och sånt där 

lite söder språk” (Alvebro 2019-11-27) 

 

 

Citat 3–5 tillsammans med citat 1 behandlar den syn som Hedvig har på den under studiens 

utförande aktiva grafiska profil men också hur den grafiska profilen ska ändras för att få ut den 

nya bilden av företaget. Vi kan se att det handlar mycket om färg, flera olika, och att det 

ungdomligt och lite barnsligt, lekfull. Detta har enligt Alvebro konnoterat opålitlighet och 

otrygghet. Vilket Hedvig nu ska gå från för att fokusera på att upplevas som mer premium, 

inge trygghet och enkelhet. Detta vill företaget göra genom att minska användandet av färger 

och ändra språket. Förändringen görs inte enbart för att kommunicera aspekter de tidigare inte 

gjort utan det görs även för att väcka intresse hos en ny målgrupp. 
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Citat 6: “Så vi måste tilltala en annan typ av målgrupp än vad vi har gjort. Nu har vi targetat och tilltalat väldigt 

mycket unga människor och det var baserat på att vi i princip inledde det här partnerskapet med universiteten 

och såg hur mycket studenter vi fick in och lite förhastat då tror jag att vi i princip valde att ändra layouten till 

att tilltala en mer yngre målgrupp.” (Alvebro 2019-11-27) 

 

Citat 7: “Uppsala har varit väldigt svåra att knäcka och det är också för att vi har inte fått till lika många 

samarbeten för dom studentorganisationerna där...” (Alvebro 2019-11-27) 

 

Den ungdomliga, lekfulla grafiska profilen kom i samband med att Hedvig gjorde en satsning 

på studenter som målgrupp. Vilket visade sig medföra tidigare nämnda negativa konnotationer. 

Även om studenter som målgrupp har fungerat väl för Hedvig har dock Uppsala varit en svår 

nöt att knäcka berättar Alvebro. Detta är en följd av att studentpartnerskap inte gått att få till 

på ett bra sätt, vilket det gjort i andra svenska studentstäder, orsakerna till detta är flera men 

Alvebro poängterar att det inte funnits samma engagemang hos studentorganisationerna i 

Uppsala. Att just studenter varit en tydlig grupp syns i företagets reklamfilm från augusti 2019. 

I denna syns tydligt i bakgrunden “UNIVERSITY” på en byggnad i bakgrunden. Reklamfilmen 

i sig är möjligen den kommunikation som bidragit med mest negativa konnotationer för 

Hedvig.  

 
Citat 8: “...vad jag har förstått var tanken att man skulle få lite den här lekfullheten, skojsigheten kring 

försäkring att det inte ska kännas så seriöst och tråkigt att vi finns där när vad som helst händer det vill säga då 

när du råkar hoppa ner i en vattenpöl… för att ge er ett helt ärligt svar jag vet i fan vad tanken var rent ut sagt… 

när den gjordes var vi i en helt annan positionering och hade en helt annan tanke på hur försäkring kanske kunde 

upplevas, det är klart att det hade varit fantastiskt om man hade kunnat vara mer lekfull, lätt i språket att det inte 

behövde vara så tungt och seriöst eller kännas tråkigt men tyvärr är det en bransch som det är liksom tunga och 

seriösa saker som kan inträffa att va för ungdomliga och lekfulla hur mycket man än skulle vilja va det så som 

ett nystartat bolag tror jag det är svårt…” (Alvebro 2019-11-27) 

 

Tydligt är att Alvebro i efterhand inte har höga tankar om reklamfilmens utformning och vad 

den signalerat för Hedvig men hon uttrycker ändå en önskan om att det hade fungerat. Men 

som Alvebro också nämner handlar mycket om positioneringen för företaget och att det i 

försäkringsbranschen inte är något positivt att vara en start-up. 

 

Utifrån det som presenterats ovan ser vi Hedvigs bild på flera olika aspekter som är intressanta 

för att studera deras varumärkesidentitet, både i förhållande till hur det har sett ut och åt vilken 
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riktning som företaget vill röra sig. Med sitt inifrånperspektiv beskriver Alvebro sin bild av 

Hedvig som företag med följande beskrivning:   
 

Citat 9: “Ungt, drivet företag som vill egentligen revolutionera en bransch… Så jag skulle nog säga väldigt, 

extremt visionsdrivna... Lite naiva då kanske på något sätt skulle jag säga att vi är och samtidigt som vi vill 

förändra någonting väldigt stort så är vi också lite fega tyvärr. Så jag skulle säga extremt visionsdrivna, 

hungriga, men lite fega.” (Alvebro 2019-11-27) 

 

Denna syn påminner väldigt mycket om hur många start-ups ser sig själva och vi ser att det 

finns företeelser i företagets visuella ansatser som bidrar till att måla upp denna bild. Ytterligare 

problem som funnits för Hedvig är att de inte lyckats kommunicera sin affärsmodell som är en 

stor kugge i hur företaget vill utmärka sig på marknaden och i och med den revolutionera 

branschen. En affärsmodell kan vara svårt att kommunicera på ett sätt som inte känns krystat, 

Alvebro berättar att Hedvigs affärsmodell ser ut på ett sådant sätt där Hedvig enbart tar 20% 

av premieinbetalningarna från kunderna resterande pengar går in i en skadeutbetalningspool, 

pengarna som inte betalas ut i skadeersättning skänks till välgörenhet istället för att det ska gå 

till vinst för Hedvig.      

 
Citat 10: “men tyvärr så har inte många förstått det, att vår affärsmodell är så. Vi har haft lite svårt att 

kommunicera ut den kort och koncist. Vilket är ett problem.” (Alvebro 2019-11-27) 

5.1.2. Summering 

För att summera resultaten från intervjun med Alvebro kan vi se att enligt Hedvig själva så har 

inte den varumärkesidentitet som företaget vill ha kommunicerats, fokus har varit en ung 

målgrupp och mycket har gjorts för att tilltala just den målgruppen. Nu ska det mesta ändras 

för att attrahera en större målgrupp och det visuella ska bytas ut i hopp om att kommunicera 

aspekter som är mer fördelaktiga för ett företag som försöker slå sig in i en bransch som kräver 

att ett företag förmedlar vissa ting med sin varumärkesidentitet.  

5.2. Resultat från fokusgrupper  

Det var en blandning av åsikter och tankar hos deltagarna som växte fram under de två 

fokusgrupper som genomfördes, några genomgående tankar från alla men även hur vissa tyckte 

olika. Det som samtliga var överens om var att företaget känns som nytt, fräsch och nytänkande 

i sin affärsmodell. Branschen i dagsläget betraktas som gammal och aningen tråkig. Att hantera 

försäkringsärenden sågs om långa och utdragna, det var ingenting som var enkelt och snabbt.  
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En annan sak som var karaktäristiskt var att alla hade försäkring, men inte riktigt visste vad det 

innebar, vad som försäkrades eller vilket bolag man hade. Man visste helt enkelt inte mycket 

om området utan hade lite kunskap. Däremot var försäkring någonting som var nödvändigt då 

den skapar trygghet och det var viktigt att ha förtroende samt tillit till sitt försäkringsbolag. 

Hedvig kändes som tidigare nämnt som ett utstickande företag, men ansågs även som något 

riskfyllt eftersom de inte var lika etablerade på marknaden som andra aktörer. Företaget ansågs 

inte lika seriöst som de andra, då eftersom de inte var lika etablerade som andra företag. Men 

det fanns även en parallell till att deras kommunikation kändes ungdomlig och oseriöst vilket 

kan ha varit en bidragande faktor till varför de inte ansågs vara lika trovärdiga. 

  

Forskarna tog efter den diskussionen upp att företaget är backat av ett tyskt försäkringsbolag 

vid namn Inter Hannover, vi nämnde att Hedvigs ersättningar finansieras genom ett partnerskap 

med dem. Vi ställde frågan om upplevelsen kunde bli annorlunda, för att se om någon 

ytterligare trygghet kunde växa fram i samband med den informationen. De nämner att det kan 

ge en viss garanti men att den inte är avgörande i deras fall. 
  

Person A: Rent försäkringsmässigt så då vill man väl ha något såhär nåt såhär tungt typ. Något etablerat, något 

som känns säkert. (2019-12-11) 

  

Alla deltagarna hade fått hjälp och information av sin familj, då det ansågs som en trygg och 

trovärdig informationskälla. Vänner var också trovärdigt men familjen och framförallt föräldrar 

var de man vände sig till. När vi ställde frågan om de kände till företaget Hedvig svarade 

samtliga ja. För att återgå till tidigare kapitel är det viktigt att personer har kännedom om det 

varumärket som diskuteras, som nämns i vårt kapitel “Fokusgrupper”. De hade kännedom 

främst genom studentsammanhang, i samband med insparkar och andra evenemang. 

  

Vi var även nyfikna på det visuella kring företaget och frågade därför deras åsikter kring deras 

hemsida och reklamfilm som vi visade upp under intervjutillfällena. 

5.2.1. Reklamfilm 

Reklamfilmen finns att se i bilaga 2. 

 

Filmen utspelar sig utanför ett universitet. En person råkar ut för en olycka, då personen har 

ramlat ner i en vattenpöl. Då kommer Hedvig, som räddaren i nöden. Och räddar personen som 
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är på väg att drunkna. Väl efter frågar personen vem denna räddare är och hen svara med 

”Hedvig”. Sedan lyder texten ”Get insurance before you drown in sudies”. 
 

Reklamfilmen ansågs som väldigt studentinriktad, då eftersom den utspelar sig utanför ett 

universitet. Samtliga höll med om att den upplevdes riktad mot unga vuxna. 
  

Person B: …den är modern och att den nu riktar sig till ännu mer än vad jag tänkte innan till en yngre 

målgrupp i och med att det stod universitiy i bakgrunden och att det var en ung man i collegekläder som 

drunknade liksom…  (2019-12-11) 

5.2.2. Hemsida 

Hemsidan har ett genomgående tema som är starka färger, såsom lila, gul och rosa. Både 

tecknade och fotografier visas på hemsidan. Det presenteras även korta meningar som 

”Underbar enkel hemförsäkring – Hedvig hjälper dig att spara tid och pengar – smart, enkelt 

och blixtsnabbt”. 

 

Många kände att hemsidan var tilltalande, den kändes ungdomlig och spännande. Däremot 

tillkom även oklarheter kring vad de önskade att förmedla. Det fanns en önskan om mer 

tydlighet kring olika element som uteblev på hemsidan, enligt våra respondenter. De båda 

grupperna hade överensstämmande åsikter kring hemsidan när det kom till vilken målgrupp de 

ansåg har, det var ungdomar och studenter som stod i fokus. Den upplevdes även som lekfull 

och informell. 
  

Person C: ”men det riktar väl sig till den typen av målgrupp som vi är skulle jag säga, alltså unga studenter 

som inte kan någonting om försäkringar så därför måste det vara enkelt och lättförståeligt man har inte haft 

någon försäkring förut och det är så himla krångligt…”  (2019-12-11) 

  

En person nämnde detta om målgruppen: 
  

Person D:” jag tänker mig att målgruppen är människor som kanske tecknar försäkring för första gången 

liksom unga vuxna som flyttar hemifrån runt 23 köper lägenhet i Stockholm eller så är det studenten som har 

flyttat hemifrån och till en studentstad och behöver försäkring” (2019-12-11) 

  

  

Samtliga hade som sagt en aning om vad Hedvig var för något, men ingen av deltagarna visste 

att företaget skänker pengar till välgörenhet. I och med det ställde vi frågan om deras syn på 
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företag fick någon annan uppfattning. Inga markanta skillnader uppkom men det upplevdes 

som ett bra ändamål. 

  

När vi så småningom närmade oss slutet frågade vi om uppfattningen om företaget hade 

påverkats under vårt samtal. Till viss del hade den det, då eftersom de fick mer information om 

vad de faktiskt höll på med och vilka de riktar sig mot. Trots det var det ingen som kunde tänka 

sig att byta leverantör för hemförsäkring. Man ville hellre ha kvar den man hade idag då det 

ansågs 
  

Person D: … jag tror inte att jag kommer att gå hem och säga upp mitt nuvarande försäkringskontrakt och få 

ett nytt hos Hedvig…  (2019-12-11) 

  

Person E: …Jag kommer aldrig byta från Länsförsäkringar. Alltså känner jag spontant nu. Just att jag har dem, 

de fungerar bra, det finns ingen anledning att byta till de här.  (2019-12-11) 

5.2.3. Summering 

För att summera de två fokusgrupper som vi genomfört så är likheten att företaget ses som 

ungdomligt, fräscht, nytt, spännande och lekfullt. Både det visuella men även deras 

kommunikation. Den tilltalar en yngre publik som troligtvis studerar. Detta var även 

nackdelarna, då att den kändes som aningen oseriös och för oerfarna vid denna tidpunkt. Det 

fanns en rädsla kring att byta leverantör av försäkring, då man önskade ett mer etablerat företag 

som har erfarenhet kring området. Däremot, som tidigare nämnt, finns det en okunskap kring 

området.  

5.3 Teman 

De teman som presenteras här nedan är hämtade främst från den samtalsintervju som gjorts 

med Alvebro, detta för att studien undersökt den upplevda varumärkesidentiteten hos studenter 

vid Uppsala universitet och hur den upplevs i jämförelse med Hedvigs egna bild av 

varumärkesidentiteten. Eftersom, vilket nämnts tidigare i metodkaptitlet, intervjun med 

Alvebro gjordes i en tid då den dåvarande grafiska profilen arbetades om är hennes svar och 

de teman som uppkommit påverkade av den processen. Att då teman för den tematiska analysen 

tagits från empirin i intervjun med Alvebro har erbjudit studien möjligheten att använda 

“tysta”-teman för analysen av fokusgruppsintervjuerna som fortfarande är grundade i empirin.  
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Dessa teman som kommit från intervjun med Alvebro kommer sedan att ställas i kontrast till 

de teman som framkom ur fokusgruppsintervjuerna för att se vilka likheter och olikheter som 

finns i hur studenter vid Uppsala universitet upplever företaget Hedvig och hur företaget själva 

önskar upplevas.   

 

Tabell 1 representerar de teman som uppkom i intervjun med Alvebro och representerar det 

som hon anser materialet som visats för fokusgrupperna har uppfattats tillsammans med vad 

de vill förmedla. Vidare i Tabell 2 presenteras de teman som kom från båda fokusgrupperna 

och hur de upplevde materialet och företaget Hedvig. Tabellerna är uppbyggda så att de teman 

som funnits har sorterats in under det perspektiv i Aaker model som dessa passar in under. 

 

Tabell 1. 

Produkt Organisation Person Symbol 

Trygghet 
Tillit 
Oseriöst 

Välgörenhet 
Snällhet 
Revolutionerna 
marknaden 
Modernt 
Nytänkande 
Ett företag med driv 

Tillmötesgående 
Vänligt 
Ungdomligt 
Lekfullt 

Färgglatt  
Modernt  
“Down with the kids” 
Lite barnslig 

 

Tabell 2.  

Produkt Organisation Person  Symbol  

Otryggt 
Oetablerat 
Misstro 
Oseriösa 

Unga 
Hippt med AI 
(Artificiell 
intelligens) 
Ligger i tiden 
Nytänkande 
Välgörenhet 

Töntig 
Bryr sig 
Ungdomligt 

Tilltalande 
Proffsigt 
Stilrent 
Ungdomligt 
Färgglatt 

 

Av tabellerna att döma kan vi se att flera teman överensstämmer. Dessa teman är tagna ur 

intervjuerna och har bara markerats om de nämnts vid upprepade tillfällen. Det som kan 

upplevas missvisande är hur teman i Tabell 1 där Alvebros åsikter kommer från ett håll som 

förklarar Hedvigs syn på det material som visats för fokusgrupperna både ur ett perspektiv 
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med vad tanken med materialet var när dt skapades och hur det ses efter beslutet om att 

förnya det.   

5.3.1. Summering 

 I tabell 1 och tabell 2 syns både likheter och skillnader mellan samtalsintervjun och 

fokusgruppsintervjuerna. Det förekommer också samma typ av teman under olika kategorier, 

detta är av anledningen att dessa teman har förekommit i olika kontexter under de olika typerna 

av intervjuer. Tydligt i båda tabellerna är att det finns vissa perspektiv som skiljer sig mer än 

andra på teman. Vissa teman är olika i tabell 1 och tabell 2 men åsyftar samma aspekter. Dessa 

aspekter och teman diskuteras i avsnitt 8.3 tematisk analys. Dessa resultat analyseras i avsnitt 

6.1.  
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6. Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys av det empiriska materialet. Till en början 

görs en analys av de teman som sållats från de olika intervjuerna. Därefter en analys av 

resultaten från intervjuerna i förhållande till Aaker model, med hjälp ifrån teorierna från 

Grönroos bok Tillämpad kommunikationsvetenskap. Kapitlet avslutas med en analys av 

resultaten i relation till Risksamhället och Relationer i tjänstemarknadsföring.  

6.1. Tematisk analys 

I resultaten från den tematiska analysen av teman i både samtalsintervjun och från 

fokusgruppsintervjuerna (presenterade i tabell 1 och tabell 2) syns både likheter och skillnader. 

Ser vi till det första perspektivet (produkt) där teman sorterats in, finns från Alvebro att det hon 

anser att de har förmedlat är en brist på seriositet där det istället önskade förmedla trygghet och 

tillit. Liknande känslor inför Hedvig och deras försäkring (produkten) finns hos 

fokusgrupperna som känner otrygghet och en misstro. Detta till följd av att företaget känts lite 

oseriöst och att de är så pass nya på marknaden har varit en bidragande faktor.  

 

Vidare i det andra perspektivet (organisation) finns flera likheter. Fokusgrupperna uppfattar 

Hedvig som nytänkande och som att företaget ligger i tiden. Dessa teman går att likställas med 

den önskade bilden som Hedvig själva vill förmedla i form av teman revolutionera marknaden 

tillsammans med nytänkande och modernt. Även det tema om välgörenhet förekommer i både 

fokusgrupperna och i samtalsintervjun är det viktigt att poängtera att fokusgrupperna inte hade 

denna kunskap innan det fick se information om detta på Hedvigs hemsida men såg det som 

något positivt. Så även om temat är samma från både fokusgrupperna och Hedvig så kommer 

detta från lite olika håll. Som tidigare nämnt erkänner Alvebro att denna aspekt har varit svår 

att kommunicera ut.  

 

Även om Hedvig beslutat att arbeta bort från vissa aspekter av hur företaget upplevs ser vi i 

tredje perspektivet (person) att det som Hedvig upplever att det har förmedlat stämmer överens 

med den bild av Hedvig som fokusgruppsdeltagarna har. Teman som vänligt och 

tillmötesgående likställer vi med temat bryr sig från fokusgrupperna. Den stora skillnaden är 

att Hedvig ville förmedla en lekfullhet som upplevdes som töntig hos några 

fokusgruppsdeltagarna.  

 



37 

I det sista perspektivet (symbol) som teman sorterats in under finns alla teman som rör det 

grafiska materialet (reklamfilm och hemsidans utformning) från Hedvig. Genom de 

presenterade teman finns det en tolkning i att fokusgruppsdeltagarna värderar Hedvigs grafiska 

profil högre än vad företaget själva gör. En förklaring till detta skulle kunna vara att Hedvig 

håller på att jobba bort det grafiska som visats för fokusgrupperna och därför har en annan syn 

på materialet. Förmodligen hade åsikterna från Hedvigs sida sett annorlunda ut om vi intervjuat 

Alvebro i skedet när den grafiska profilen lanserades. Dock är det tydligt att många teman 

överensstämmer t.ex. färgglatt som uppkom i både intervjun med Alvebro och i 

fokusgrupperna. Vidare ses temat modernt från intervjun med Alvebro syfta till samma känsla 

som stilrent och proffsigt från fokusgruppsintervjuerna även om det nödvändigtvis inte behöver 

handla om exakt samma aspekter är det teman som är positivt laddade. Den största skillnaden 

i hur Hedvig själva upplever det material som visats för fokusgrupperna och hur 

fokusgrupperna upplever samma är skillnaden mellan barnslig och ungdomlig. Denna skillnad 

är förmodligen påverkad av den aspekt som nämndes tidigare i detta stycke, att Hedvig jobbar 

om deras grafiska profil och värderar den tidigare lägre än vad de hade gjort om den var aktuell. 

Vidare på detta spår går att göra tolkningen att det grafiska är väldigt tilltalande för målgruppen 

studenter som innan Hedvig valde att byta riktning varit ett stort fokus för företaget. På detta 

sätt måste den grafiska utformningen ses som en lyckad sådan med tanke på målgruppen 

studenter.  

6.2. Aaker model och profil, image & identitet 

När vi granskar resultaten från både fokusgrupperna och intervjun med Sofia Alvebro mot 

varandra ser vi hur varumärkesidentiteten står i relation till företagets egen bild och hur bilden 

ser ut för studenter vid Uppsala universitet. Det finns aspekter som delas och aspekter som 

skiljer sig. Hur dessa ser ut i linje med Aaker model och dess fyra perspektiv kommer 

systematisk analyseras nedan och fyllas ut med begrepp presenterade av Larsåke Larsson.  

6.2.1. Hedvig som produkt 

Eftersom Hedvig är ett tjänsteföretag som erbjuder försäkringar är det just deras försäkringar 

som måste betraktas som företagets produkt. Vi kan se att det finns ett stort produktfokus hos 

Hedvig, vilket till och med skulle kunna klassas som att Hedvig hamnar i en 

produktfixeringsfälla (Aaker 1996, s. 78–82). Dock är vår analys att det stora produktfokuset 

upplevs annorlunda när det handlar om en tjänst som erbjuds till skillnad från när produkten är 

faktiska objekt.  
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När en person går in på Hedvigs hemsida är det första den möts av texten “Underbart enkel 

hemförsäkring - Hedvig hjälper dig att spara tid och pengar - smart, enkelt och blixtsnabbt” (se 

Bilaga 1.). Här ser vi direkt att fokus finns på just produkten hemförsäkring. Men detta är inget 

konstigt heller, som Aaker förklarar är en produkt det som ställs i jämförelse med andra aktörer 

på marknaden (Aaker 1996, s. 82–83), då Hedvig försöker revolutionera branschen genom sin 

version av hemförsäkring är det detta som ställs i kontrast med de övriga företagen i branschen.     

6.2.2. Hedvig som organisation 

Den absolut svåraste typen av perspektiv i byggandet av en varumärkesidentitet är 

utgångspunkterna organisationskulturen, värderingar, innovationer och kreativitet (Aaker 

1996, s. 82–83). Efter intervjun med Alvebro är det klart att Hedvig har gjort ansatser till detta, 

då framför allt med deras värderingar, innovationer och kreativitet. Det skulle vara möjligt att 

se deras samarbeten med studentorganisationer och när representanter från Hedvig är ute på 

“fält” som ett sätt att förmedla deras organisationskultur men eftersom denna studie inte har 

granskat hur det arbetet ser ut kan vi inte göra analyser av just detta.  

 

Hedvigs försök att bygga varumärkesidentitet ur deras värderingar, vilket måste likställas med 

deras affärsmodell om att skänka allt överskott av premieinbetalningspengarna till välgörenhet 

men också deras tilltro till deras kunder i skadeutbetalningsprocessen, inte fungerat på det 

önskade sättet vilket företaget hoppats. Alvebro understryker att Hedvig har haft svårt att 

kommunicera sin affärsmodell och fokusgrupperna menar att de hade uppskattat större 

tydlighet gällande Hedvigs arbete med välgörenhet. Välgörenhetsaspekten av Hedvig var 

samtliga i fokusgrupperna positivt inställda till och erkände att det gav dem en bättre bild av 

företaget men eftersom det inte framgått tillräckligt tydligt måste det ses som ett misslyckande 

i ett försök att bygga en stark varumärkesidentitet. Vidare med Hedvigs innovation och 

kreativitet hamnar fokus återigen på deras produkt, hemförsäkringen, vilken deras innovation 

och kreativitet har handlat om. Som i stycket om Hedvig som produkt presenterat handlar 

innovationen av deras produkt om hur enkelt, smidigt och snabbt en försäkring kan fungera 

och kreativiteten från företaget går också in i detta. Det intressanta från denna aspekt av 

företaget är att denna “utveckling” av produkten inte alls registreras hos deltagarna i 

fokusgrupperna. Vilket går hand i hand med vad Alvebro förklarade under intervjun med att 

personer oftast inte reflekterar över hur komplicerad en utbetalningsprocess kan vara om man 

inte varit med om det ett antal gånger. Fokusgruppsdeltagrna hade inte varit drabbade av skador 
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som krävde deras försäkringsbolags inblandning vilket kan bidra till att ett erbjudande om 

enklare, smidigare, snabbare inte betyder så mycket för de inte kan ställa erbjudandet i relation 

till hur det fungerar hos deras egna försäkringsbolag. Självklart är det få som gillar 

komplicerade, långsamma processer men detta erbjudande från Hedvig faller lite platt utan 

vetskap om man har det komplicerat eller inte.  

6.2.3. Hedvig som person 

Personifieringen av Hedvig går till viss del ihop med företagets värderingar och är inte minst 

tydligt i deras reklamfilm då en kvinna får representera Hedvig och i stort skulle företagets 

namn, vilket är just ett personnamn fungera som den absoluta personifieringen av varumärket. 

Ytterligare presenteras Hedvigs försäkringar som “nice insurance” i reklamfilmen också detta 

som ett personlighetsdrag med positiva konnotationer. Något som framkommer från både 

Alvebro och i fokusgrupperna är synen på Hedvig som ungdomligt vilket vi skulle klassa som 

ett personlighetsdrag för företaget. Just ungdomligheten hos Hedvig fungerar dubbelt för 

varumärkesidentiteten, fokusgrupperna tilltalades av den medan Alvebro poängterar att det 

ungdomliga, lekfulla bidragit till negativa konnotationer. 

6.2.4. Hedvig som symbol  

När symbolvärdet hos Hedvig ska analyseras blir det svårare. Eftersom företaget är så pass 

nystartat har det inte riktigt funnits tid att cementera en tydlig symbol för Hedvig. 

Fokusgrupperna känner till viss del igen den grafiska profilen utifrån dess färgrikedom. Men 

som till följd av hur nya på marknaden som Hedvig är har studenterna i fokusgrupperna inte 

kunnat knyta något symbolvärde till företaget. Hedvig i sin tur har inte ännu lyckats etablerat 

någon form av igenkänning i deras symboler för studenter i Uppsala.  Fokusgrupperna har även 

uttryckt att det grafiska påminner om företaget Klarna (Klarna och Hedvig har använt sig av 

samma byrå för skapandet av deras grafiska profiler). Vilket måste ses som negativt för Hedvig, 

visst särskiljer de sig från övriga försäkringsbolag på marknaden och det medför inte 

nödvändigtvis negativa konnotationer att kopplas ihop med Klarna. Men att ett företag som vill 

revolutionera en bransch med sina innovationer belyser nödvändigtvis inte nytänkande genom 

att påminna om ett annat företag (Aaker 1996, s. 71). Genom fokusgruppernas syn på Hedvig 

och det faktum att Hedvig själva är i process att förändra sin grafiska profil kan vi konstatera 

att företaget ännu inte lyckats etablera sig med en tillräckligt stark symbol för att bidra till deras 

varumärkesidentitet. 
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6.2.5. Fallgropar för Hedvig 

Genom studien har det framgått att Hedvig hamnar i vissa av de fallgropar som Aaker 

presenterar i Aaker model (Aaker 1996, s. 69–77). Fallgroparna som Hedvig hamnat i är 

framför allt märkesimage och märkesposition. Eftersom Hedvig är i process att förändra sin 

“brandimage” som Alvebro kallar det, märkesimage enligt Aaker och profil hos Larsson (Aaker 

1996, s. 69, Larsson 2008, s. 113–114), kommer en förändring att ske. Vi ser genom intervjun 

med Alvebro att planen för att Hedvig ska upplevas på ett mer önskvärt sätt går genom att 

förändra deras profil vilket kan fungera men skapar inte den djupare varumärkesidentiteten 

som ett företag vinner på att ha. Från vad vi kunde se i fokusgrupperna lägger studenterna stort 

värde i ett företags profil men vi kunde också se att deltagarna ändrade sin syn på företaget när 

mer information om Hedvig framkom. Detta leder oss in på nästa fallgrop som Hedvig rör sig 

kring, märkesposition. 

 

Att Hedvig är en ny spelare på marknaden vars mål är att utmana de redan etablerade jättarna 

inom försäkringsbranschen är något som Alvebro erkänner och som uppmärksammas i 

fokusgruppsintervjuerna också. Att Hedvig tryckt på detta är något som de vill gå ifrån i och 

med deras “rebranding” då att det inte är en fördelaktig position i just denna bransch. Hedvig 

har dock inte enbart använt sig av sin position på marknaden i byggandet av 

varumärkesidentiteten vilket gör att de inte helt fallit i gropen för märkesposition men det finns 

anledningar till varför det som kommunicerats inte har varit fördelaktigt för Hedvigs 

varumärkesidentitet.  

6.3. Relationer i tjänstemarknadsföring 

Grönroos menar att ett varumärke får sin identitet över tid och att relationen är en av de 

viktigaste aspekterna (Grönroos 2003, s. 13). Det är inte bara viktigt att skapa en bra relation 

med kunden utan även hur man tar sig an sina kunder, och detta kan leda till en stark 

marknadsföring. Den utmaningen som små företag har är att bibehålla och upprätthålla en god 

relation till sina kunder, då eftersom kontakten inte sker sporadiskt. Det är under ett tillfälle 

som själva köpet sker, därefter är kundkontakten inte lika regelbunden (Grönroos 2003, s. 14). 

Man bör satsa på kvalité, då för att det kommer att gynna företaget mer i slutändan (Grönroos 

2003, s. 117).  

  

Med det empiriska material uppkom flertal paralleller mellan boken Marknadsföring i 

tjänsteföretag och det resultat som presenterades. Alvebro på Hedvig berättade hur de önskar 
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sig skapa en god relation och varumärkesidentitet till sina kunder genom den marknadsföring 

och kommunikation som de bedriver, då i den utsträckning att de önskar uppfattas som 

revolutionerande, enkla och fräscha. För att bibehålla en god relation är kundkontakterna 

viktiga enligt Hedvig, de önskar att informera vad pengarna faktiskt går till i deras verksamhet 

och hur försäkringen kan nyttjas. Under den intervju som genomförts med Alvebro berättar 

hon att de även strävar efter att utbilda personer som inte är bekanta inom området försäkringar. 

En tydlig parallell mellan intervjun och fokusgrupperna visade sig när profilen stämde överens 

med imagen. Däremot ser vi hur de inte når till studenterna, då de inte vet var pengarna faktiskt 

hamnar eller hur en försäkring verkligen fungerar. Författaren Grönroos tar upp vikten av att 

lyssna på feedback från sina kunder (Grönroos 2003, s. 14), vilket vi fick tydligt att Hedvig gör 

efter intervjun med Alvebro. Då de kommer att genomföra en renovering av hela sitt varumärke 

och sin kommunikation, efter respons från sina kunder. Hedvig har lyssnat på sina kunder och 

genomför ändringar utefter deras önskemål. Som tidigare nämnt finns det en lönsamhet att satsa 

på god kvalité. Detta är någonting som Hedvig har anammat och kommer i och med sin 

renovering att erbjuda en mer premiumtjänst, med syftet att tilltala en bredare målgrupp.  

 

Grönroos nämner att det kan ta så lång tid som sju år innan ett försäkringsföretag kan gå med 

vinst (Grönroos 2003, s. 13). I Hedvigs fall har de en aktör som täcker upp deras kostnader de 

kommande fem åren. Även om denna typ av säkerhet finns, växte inte förtroendet för företaget 

hos respondenterna i fokusgrupperna. Istället var det de mer etablerade företagen som 

utstrålande säkerhet. Argumentet var att de som redan hade skapat en stark relation kring sitt 

varumärke var mer trovärdigt. Dessutom hade samarbetet med en välgörenhetsorganisation inte 

någon större betydelse. Även om Grönroos nämner att satsningen på en kvalitétsprodukt och 

relationsbyggande är en viktig ståndpunkt, visar inte studien på att någon markant skillnad 

utformar sig efter kännedomen kring samarbetet med en välgörenhetsorganisation (Grönroos 

2003, s. 117). Respondenterna menar att det absolut är en god handling, men att det inte 

påverkar deras val.  

 

Under studiens fokusgruppsintervjuer kunde vi skönja att personerna oftast hade fått 

information om företaget via sociala medier och studentsammanhang. Fokusgrupperna 

upplever Hedvigs kommunikation som ungdomlig då de använder sig av sociala medier snarare 

än traditionella medier. Utifrån intervjun med Alvebro fick vi information om hur de önskar 

bygga en relation till sina kunder och nå sin målgrupp. Delvis önskar de, som tidigare nämnt, 

bygga en relation genom att utbilda människor vad en försäkring handlar om. I den 
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utsträckningen att de lär ut och informerar om vad försäkring är. Men också genom att visa sig 

som nya och önskar att modernisera samt förändra försäkringsbranschen. Alvebro nämner hur 

de använder sig av sociala medier för att nå ut med sin kommunikation, men även hur de arbetar 

med jämförelsetjänster och partnerskap som till exempel SEB, fastighetsbolag och 

studentkårer.  

 

Resultatet visade tydligt att trygghet är någonting som är oerhört viktigt bland våra 

respondenter. Även om kunskapen kring försäkringar generellt var relativt låg, var en 

försäkring ett måste. Enligt Alvebro visar inte försäkringsbolag vad en försäkring faktiskt gör, 

utan istället pratar man om de risker som finns bland oss. I resultatdelen finns det fler citat som 

visar att respondenter inte riktigt vet vad försäkring handlar om eller hur man använder sig av 

den. Vi kan även se att respondenterna tycker försäkringsärenden tar lång tid, vilket Hedvig 

önskar motverka och visar sig tydlig i deras kommunikation på hemsidan. Då för att skapa en 

enklare och snabbare väg från anmälan till pengar i handen.  

 

Byggt på teorier från Beck kan vi se att man påverkas och formas utefter risker i samhället, 

både saker som vi kan påverka men även saker som vi inte kan göra någonting åt. Våra 

respondenter visar på att risker styr en, och med det i åtanke finns en strävan efter trygghet. 

Efter genomförande av fokusgrupperna visar det sig att man har försäkring i den utsträckningen 

att försäkra sig att man har någon som står bakom än om någonting skulle hända. Alltså har 

våra respondenter försäkring för att motverka ett framtida hot, precis som Beck nämner. Våra 

handlingar styrs av fiktiva framtidsvisioner (Beck 2012, s. 47–48). 
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7. Slutsatser & framtida forskning  

7.1. Slutsatser 

Den här undersökningen har behandlat varumärkesidentiteten hos det nystartade 

försäkringsbolaget Hedvig och hur studenter i Uppsala upplever den. Genom intervjun med 

Hedvigs representant Sofia Alvebro kan vi utröna att företaget velat särskilja sig på marknaden 

och visa upp sig på ett nytt sätt som står i bjärt kontrast till vad de anser är en föråldrad och 

förlegad bransch. Detta har skett genom att trycka på att förmedla ungdomlighet och ett 

nytänkande. Syftet med denna uppsats var att undersöka Uppsalastudenters syn på ett nystartat 

försäkringsbolag som tydligt hade riktat sig mot dem. Baserat på det empiriska material som 

vi fått fram från fokusgrupperna och intervjun har vi kunnat besvara våra frågeställningar; vilka 

är: 

 

● Hur kommunicerar försäkringsbolaget Hedvig för att skapa relation till studenter och 

bygga en varumärkesidentitet? 

● Hur upplevs varumärket Hedvig av studenter vid Uppsala universitet? 

● Stämmer den uttalade varumärkesidentiteten hos Hedvig överens med bilden som 

upplevs av studenterna?   

 

I uppsatsen konstateras att Hedvig sprider sin kommunikation genom reklam i sociala medier 

men också genom partnerskap med olika organisationer. Det är även från dessa medium som 

studenter i Uppsala har nåtts av Hedvig. För att bygga en relation till studenter har de arbetat 

med studenter i olika samband, då för att få vetskap om företaget, enligt Alvebro som nämner 

det i intervjun. Hedvig strävade efter att bygga en varumärkesidentitet som studenter kunde 

identifiera sig med. Då de önskade porträttera sig som ungdomliga, tydliga och lekfulla vilket 

skulle locka uppmärksamhet och tillit. 

 

Uppsatsen har även fastställt hur studenter på Uppsala universitet upplever Hedvig som 

varumärke. Det stora som går att hämta ur fokusgruppsintervjuerna och analysen av det 

materialet är den ungdomlighet som studenter ser hos Hedvig. Denna aspekt upplevs både på 

negativa sätt likväl positiva. Ungdomligheten är tilltalande i det rent visuella och ger 

studenterna positiva konnotationer. Samtidigt ger denna ungdomlighet en känsla av otrygghet 

och brist av seriositet gentemot Hedvigs produkt (försäkring). Känslan från studenterna är att 

Hedvig inte går att lita på i samma utsträckning som etablerade försäkringsbolag.  
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I frågan om huruvida den uttalade och önskade varumärkesidentiteten stämmer överens med 

den upplevda bilden från studenter kan studien påvisa att den till viss del stämmer överens. Där 

bilden möts, om företaget, är ungdomligheten i det visuella, det stämmer med vad Hedvigs 

tanke var kring den grafiska profilen. Detta tillsammans med hur pass nya Hedvig är på 

marknaden bidrog till en skeptisk syn på Hedvig. Vad vår studie kan visa är att Hedvig gör rätt 

som omarbetar sitt tilltal för att kommunicera ut mer professionalism och trygghet. Detta 

genom att delvis lämna ungdomligheten och lekfullheten bakom sig.    

7.2. Framtida forskning 

Som förslag till vidare forskning skulle författarna till denna studie uppleva det intressant om 

det gjordes en studie som jämför den grafiska profil som denna uppsats behandlat mot den 

grafiska profil som skulle komma efter. Att undersöka om det finns skillnader i hur betraktare 

upplever ett varumärke genom att endast ändra det visuella. Eftersom Hedvig fortfarande 

kommer att vara en nykomling i branschen har de fortfarande detta emot sig, men kan en 

omvandling av det grafiska bidra till att stärka deras position? Kan en annan form av 

kommunikation få betraktare att bortse från deras status som nykomlingar och istället skapa 

förtroende och trygghet?  

 

Vidare ser vi även att det finns något att hämta i en större undersökning i hur Hedvig upplevs 

i kontrast till mer etablerade försäkringsbolag. Eftersom denna studie enbart skrapat på ytan till 

hur Hedvig inte inger samma trygghet som deras mer etablerade konkurrenter. Vinner de 

etablerade försäkringsbolagen på att de är just etablerade eller  finns det andra och fler faktorer 

som bidrar till att de upplevs tryggare?    
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Hedvigs startsida (Hämtad 2019-12-11):  
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Bilaga 2.  
https://www.youtube.com/watch?v=sMfiwhiJYDw&list=LL7dl8m1PbgV5ePHKyZWKAgA

&index=2&t=0s 
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Bilaga 3.  
Intervjuguide till representant från Hedvig. 

Transkribering från intervjun finns att tillgå på begäran.  

Intervjun genomfördes den 27 november 2019 på Hedvigs huvudkontor i Stockholm. 

Bakgrundsfrågor: 
  
Vad har du för utbildning? 
Vad har du för tidigare erfarenheter? 
Hur länge har du jobbat på Hedvig? 
Vad är din roll på företaget? 
  
Introduktion: 
  
Vilken bild har du av Hedvig? 
 
Vilken känsla väcker det hos dig? 
 
Vilken bild av Hedvig önskar ni förmedla till kunder/potentiella kunder? 
 
Hur ser Hedvig på försäkringar? 
  
Hur arbetar Hedvig för att skapa er önskade bild? 
 
Har du något exempel på detta? 

-       Berätta gärna mer om exemplet. 
  
Berätta om lanseringen av en ny tjänst? 

-       Hur har företaget utvecklats under DIN tid här på Hedvig? 
 
Kommunikation: 
  
 Vilken typ av kommunikation använder ni er av för att nå kunder? 

• Sociala medier? 
  
Vilka aspekter är viktiga att tänka på när ni kommunicerar med kunder? 
  
Hur försöker ni nå ut med er önskade bild? 
 
Ni sponsrar många olika studentsammanhang, t.ex. Stocken Garden nu i våras. Vad är syftet 
med denna typ av marknadsföring? 
  
Finns det några värdeord som Hedvig jobbar efter och försöker förmedla? 

-       Vilka? - Varför just dessa? 
  
Hur ser arbetet med er grafiska profil ut?  

• Hur gick det till när den nuvarande togs fram? 
 
Hur jobbar ni med tonalitet i företaget och för varumärkesidentiteten?  
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Vilken är er viktigaste kommunikations-plattform? 
 
Som vi har förstått det är er app det huvudsakliga sättet ni vill att man som kund 
kommunicerar med er, stämmer det?  

• Varför just en app?  
• Ser ni några för- och nackdelar med detta?   

 
 Hur ser era framtidsplaner ut för Hedvig, rent kommunikationsmässigt? 
 
Vilken målgrupp har ni främst i åtanke med er kommunikation? 
 
Vad har ni för kunskap om er målgrupp?  

• Vad gör ni för att ta till er denna kunskap? 
 
Den reklamfilm som ni har, hur har ni tänkt på den?  

• Vad önskar ni förmedla?  
 
Tack för att Ni ville ställa upp! 
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Bilaga 4. 
Intervjuguide till fokusgruppsintervjuer. 

Transkribering från intervjuerna finns att tillgå på begäran. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes den 11 december 2019.  

Intervjuguide: 
  
”Vi kommer att ställa lite allmänna frågor sedan tänker vi visa deras hemsida och därefter 
visa en reklamfilm.” 
  
Introduktion: 
  
Namn? 
Ålder? 
Sysselsättning? 
  
Försäkring: 
  
Har du försäkring idag? 

-       Vilken i sådana fall? 
-       Om nej, hur kommer det sig? 

  
Hur ofta hör du av dig till ditt försäkringsbolag? 

-       Vilket bemötande har du fått när du har hört av dig? 
  
Om du pratar försäkringar, vem vänder du dig till då? Föräldrar vänner? 

-       Hur kommer det sig att du vänder dig till dem? 
-       Tror du vänner har samma inverkan? 

  
Hedvig: 
  
Har ni någon kännedom om Hedvig sedan tidigare? 

-       På vilket sätt då? 
  
Vet ni var Hedvig gör? 
  
Har ni sett någon reklam från Hedvig? 

-       Vad tänkte ni då? 
  
Vilken målgrupp tror ni Hedvig har? 

-       Hur kommer det sig? 
  
Kommunikation: 
  
Hur tycker ni Hedvig arbetar för att nå ut till sina kunder? 
  
Vem tror du den (reklamen) är riktad till? 

-       Känner du dig inkluderad? Varför, varför inte? 
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Vad får dig att tycka så? 
  
Visste ni att Hedvig skänker pengar till välgörenhet? 

-       Hur får det er att känna? 
  
Visa hemsidan och reklamfilm. 
Hur upplever ni företaget genom det ni nyss har sett? 

-       Hur kommer det sig? 
  
 
Tack för att ni ville ställa upp! 
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Bilaga 5.  

 
Pressrelease 

Hur upplevs en nykomling i försäkringsbranschen?  

 

Försäkringsbranschen har under en lång tid sett likadan ut i Sverige. Detta med 

etablerade företag som sällan förespråkat innovation. Under våren 2018 lanserade 

försäkringsbolaget Hedvig sin hemförsäkring. Hedvig vill revolutionera 

försäkringsbranschen med ett helt nytt tilltal och en förändrad syn på hur 

försäkringsprocessen kan gå till. Men hur upplevs företaget Hedvig av studenter vid 

Uppsala universitet?  

 

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom 

ramen för en kandidatuppsats undersökt hur Hedvigs varumärkesidentitet upplevs av 

studenter vid Uppsala universitet. Att förmedla en stark varumärkesidentitet är en faktor för 

framgång till företag. För att undersöka hur relationen mellan Hedvigs egna upplevda bild av 

sitt varumärke och studenters bild av varumärkes har författarna utfört en intervju med 

försäkringsbolaget Hedvig och fokusgruppsintervjuer med studenter.   

 

Undersökningen visar att Hedvigs egna bild av sitt varumärke till viss del stämmer överens 

med hur studenter upplever denna. Men resultaten visar också att detta inte nödvändigtvis är 

positivt för Hedvig vilket skulle kunna vara slutsatsen. Aspekter som gör att Hedvig utmärkt 

sig mot andra försäkringsbolag har i viss mån bidragit med negativa konnotationer för 

studenterna.  

 

Både Hedvig själva och studenterna upplevde främst varumärket som ungdomligt. I 

studenternas ögon gav detta upphov till tankar om oseriostet och otrygghet, vilket inte är 

särskilt positivt när det rör sig om ett försäkringsbolag. Ur det motsatta upplevdes 

ungdomligheten i det grafiska hos Hedvig som något väldigt positivt. 

 

Under intervjun med Hedvigs representant framkom det dock att företaget är i process att 

förnya deras grafiska profil från den som undersökts i studien. Detta gav studien möjligheten 

att undersöka om Hedvig väljer att göra rätt i deras förändring.  
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Bilaga 6.  
Arbetsfördelning 

 

Respektive författare har varit med i samtliga delar vid skrivandet och genomförandet av 

uppsatsen. Vi har haft olika roller i vissa sammanhang men tagit hjälp av varandra, 

exempelvis har Wilmer Gyllström varit moderator vid intervjutillfällena och Filip And har 

arbetat som högra hand samt fört anteckningar. Wilmer arbetade mest med Risksamhället, 

Relationer i tjänstemarknadsföring och de olika intervjuformat medan Filip fokuserade på 

Aaker model och den tematiska analysen. Samtliga delar har bearbetats tillsammans. 

 
 
 

 


