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Förord 

Vi vill först och främst tacka Aitellu AB som ställde upp med sin kunddatabas och gav oss 

möjligheten att genomföra denna undersökning. Vi vill också tacka alla dem som tog sig tiden 

att svara på enkäten och komma med konstruktiva synpunkter. Det uppskattar vi! Ett stort 

tack även till dem som har varit villiga att ställa upp på en intervju. Vi vet hur värdefull tiden 

är och det är verkligen mycket positivt att Ni ville delta! Slutligen vill vi även tacka våra 

handledare Karl Gratzer och Besrat Tesfaye som trodde på oss och kom med hjälpsamma 

förslag för att vi skulle kunna skriva en så bra uppsats som möjligt.  

Stockholm, januari 2007 
 

 
 
 
 
 
-------------------------------    -------------------------------                         
Kerli Nurmoja     Eni Rizaldy 
 
 
 
     



  3 

Innehållsförteckning 
 
FÖRORD ..............................................................................................................................2 

SAMMANFATTNING.........................................................................................................5 

1. INTRODUKTIONSKAPITEL.....................................................................................6 

1.1 BAKGRUND..............................................................................................................6 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ..............................................................................................8 
1.3 DEFINITION AV UNDERSÖKNINGSPROBLEMET............................................................8 
1.4 SYFTE......................................................................................................................9 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................9 

2. METOD.........................................................................................................................9 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS OCH VAL AV METOD ..........................................................9 
2.1.1 Primärdata....................................................................................................10 
2.1.1.1 Enkätundersökning........................................................................................10 
2.1.1.1.1 Bortfall ......................................................................................................11 
2.1.1.2 Telefonintervjuer ...........................................................................................12 
2.1.2 Sekundärdata ................................................................................................12 

2.2 KRITISK GRANSKNING AV METODEN .......................................................................12 
2.2.1 Validitet ........................................................................................................13 
2.2.2 Reliabilitet.....................................................................................................13 
2.2.3 Metodproblem...............................................................................................14 

2.3 ALTERNATIVA METODER ........................................................................................15 

3. TEORI.........................................................................................................................15 

3.1 EXIT, VOICE, AND LOYALTY ..................................................................................15 
3.2 OLIKA GRADER AV LOJALITET ................................................................................18 
3.3 TJÄNSTEKVALITET OCH BINDNINGAR......................................................................19 

4. TIDIGARE FORSKNING .........................................................................................21 

4.1 KUNDLOJALITET ....................................................................................................21 
4.2 KUNDNÖJDHET OCH TILLFREDSTÄLLELSE ...............................................................23 
4.3 SAMBANDET MELLAN KUNDNÖJDHET OCH KUNDLOJALITET.....................................24 
4.4 KUNDLOJALITET I TJÄNSTEFÖRETAG – ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV ...........................25 

5. EMPIRI.......................................................................................................................26 

5.1 INFORMATION OM FÖRETAGET AITELLU AB ...........................................................26 
5.2 ENKÄTUNDERSÖKNING ..........................................................................................26 

5.2.1 Kunder ..........................................................................................................26 
5.2.1.1 Lojala kunder – Loyalty.................................................................................30 
5.2.1.2 Kunder som höjer rösten – Voice...................................................................31 
5.2.2 Före detta kunder..........................................................................................32 
5.2.2.1 Före detta kunder som valde att avsluta samarbetet – Exit ............................32 
5.2.2.2 Före detta kunder som valde att först höja rösten – Voice .............................33 

5.3 TELEFONINTERVJUER .............................................................................................34 
5.3.1 Fall 1.  Intervju med kunden Peter Ekman hos ALMI.....................................34 
5.3.2 Fall 2. Intervju med kunden Mårten Forrest hos Läkemedelsverket ...............35 
5.3.3 Fall 3. Intervju med före detta kunden Mikael Skogström hos WM-data ........37 

5.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN..............................................................................38 



  4 

5.4.1 Kunder ..........................................................................................................38 
5.4.2 Före detta kunder..........................................................................................39 

6. ANALYS .....................................................................................................................39 

6.1 EXIT, VOICE AND LOYALTY ....................................................................................39 
6.2 OLIKA GRADER AV LOJALITET ................................................................................42 
6.3 TJÄNSTEKVALITÉ OCH BINDNINGAR........................................................................43 

7. RESULTAT OCH SLUTSATSER.............................................................................44 

8. SLUTDISKUSSION ...................................................................................................46 

8.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .....................................................................47 

REFERENSFÖRTECKNING ...........................................................................................49 

BILAGA 1. ENKÄT TILL KUNDER ...............................................................................52 

BILAGA 2. ENKÄT TILL FÖRE DETTA KUNDER .....................................................56 

BILAGA 3. MAILUTSKICK.............................................................................................59 

BILAGA 4. FÖLJEBREV TILL KUNDER......................................................................60 

BILAGA 5. FÖLJEBREV TILL FÖRE DETTA KUNDER ............................................61 

BILAGA 6. PÅMINNELSEBREV ....................................................................................62 

BILAGA 7. TACKBREV ...................................................................................................63 

BILAGA 8. INTERVJUGUIDE TILL KUNDER.............................................................64 

BILAGA 9. INTERVJUGUIDE TILL FÖRE DETTA KUNDER...................................65 

BILAGA 10. ENKÄTRESULTAT FRÅN KUNDER .......................................................66 

BILAGA 11. ENKÄTRESULTAT FRÅN FÖRE DETTA KUNDER .............................70 



  5 

Sammanfattning 
Kundlojalitet är ett fenomen som har hamnat i centrum under de senaste årtiondena. 

Huvudorsaken är att konkurrensen har ökat och det blir därmed allt viktigare att kunna bevara 

de befintliga kunderna vid sidan om att kunna attrahera nya. Syftet med föreliggande uppsats 

är att undersöka och analysera faktorer som påverkar lojaliteten hos ett tjänsteföretags 

befintliga och före detta kunder. Vi har därmed utgått ifrån kundens perspektiv. 

Forskningsmetoden har varit metodtriangulering, vilket i vårat fall gick ut på att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder – en enkätundersökning samt tre 

telefonintervjuer.  

 

Aitellu AB:s kunder väljer företrädesvis att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör pga. att 

tjänsterna har en hög kvalité som motsvarar deras behov. Vad som gäller före detta kunder så 

har valet att avsluta samarbetet med Aitellu AB vanligen berott på att kunderna helt enkelt 

inte har något behov av tjänsten. Det som, enligt vår undersökning, företrädesvis påverkar 

kundlojalitet hos tjänsteföretag är kvalité. Lojalitet styrs även till hög grad av juridiska 

bindningar vilket inte ger kunden en valmöjlighet utan binder de till företaget. Sekundära 

faktorer är personal, vana och priset på tjänsten. Faktumet att man inte har tid att leta efter 

annat samt att det är bekvämt att ha en och samma leverantör är indirekta faktorer som 

påverkar lojaliteten hos tjänsteföretag.  

 

 

Nyckelord: kundlojalitet, tjänsteföretag, kundnöjdhet, kundundersökningar, lojala kunder. 
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1. Introduktionskapitel 
 

I det inledande kapitlet ges en generell bakgrund till det valda uppsatsämnet. Det redogörs 

för hur samhället och förutsättningarna för affärsverksamhet har utvecklats och förändrats 

vilket innebär nya förutsättningar för de flesta företag. Detta mynnar ut i en 

problemdiskussion kring hur kundlojalitet framträder då det appliceras på ett tjänsteföretag 

vilket i sin tur bildar problemformuleringen och syftet för uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

De förhållanden som råder för dagens affärsverksamhet skiljer sig synnerligen från dem som 

gällde för flera hundra år sedan. Dessa förändringar har skett stegvis och historikerna har visat 

att det fanns minst två industriella revolutioner. Den första började under 1700-talets sista 

tredjedel och utmärktes av nya teknikformer såsom ång- och spinnmaskiner (Castells, 2000). 

Detta skapade helt nya möjligheter och förutsättningar för olika sorters marknader men även 

för samhället i stort. Köparen var dock ovillkorligen beroende av säljaren eftersom efterfrågan 

var större än utbudet. Den andra industriella revolutionen inträdde omkring slutet av 1800-

talet. Elektricitetens utveckling och explosionsmotorn men även början på 

kommunikationstekniken ledde till en omvandlingsperiod med massproduktion som följd 

(Castells, 2000). Den stora ökningen i produktionskapaciteten bidrog till att produkterna som 

tidigare hade tillverkats i enstaka exemplar kunde standardiseras och med ny teknik tillverkas 

i stora volymer. Detta fick i sin tur priset på produktionen att minska. Eftersom det fanns en 

stor omogen marknad behövde producenterna inte fokusera på att tillverka efter 

konsumenternas önskemål utan tillverkade det som var enklast och sedan fick konsumenterna 

nöja sig med vad som erbjöds (Gummesson, 2002). Henry Ford klargjorde under 

massproduktionens tid att kunden fick välja vilken färg på bilen hon eller han ville ha, bara 

den var svart1.  Denna uppfattning karakteriserar dåtida förhållanden på ett lysande sätt då vi 

ser klart och tydligt hur lite kunden hade att säga till om. Försäljningen vid denna tidpunkt var 

transaktionsinriktad vilket innebar att man inte var fokuserad på att skapa långsiktiga 

relationer med kunderna utan det handlade mer om att sälja så mycket som möjligt 

(Gummesson, 2002).  

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T, hämtad 2006-12-10 
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Det klassiska industrisamhället har trätt tillbaka för länge sedan och lämnat plats för ett 

samhälle som är svårt att tolka och beskriva (Magnusson, 1999). Industrisektorn har krympt 

och tjänstesektorn ökat (Magnusson, 1999). Även människornas livsstil har förändrats vilket 

har bidragit till att vi har en helt annorlunda situation med nya möjligheter och 

förutsättningar. Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där utbudet för det 

mesta har blivit större än efterfrågan vilket har lett till att kunden har fått en avsevärt större 

makt jämfört med tidigare (Bigsten, 2003). Den nya informationsbaserade ekonomin kräver 

personliga kontakter i större grad än vad många har trott (Bigsten, 2003). Detta har medfört 

att företag måste ändra sin inställning till hur de kan attrahera potentiella kunder samt behålla 

de befintliga. Kanske kan satsningar på en transaktionsinriktad marknadsföring med rejäla 

reklamkampanjer och låga priser leda till framgång? 

 

Transaktionsmarknadsföringens principer bygger på att hålla låga priser som lockar kunder 

till ett företag. Grundidén är att sälja så mycket som möjligt och få nya kunder. Fokus ligger 

inte på att skapa långsiktiga relationer och god kundkontakt (Grönroos, 2004). Denna typ av 

tänkande verkar dock ha avtagit. Idag börjar vi se tendenser till att det är någonting helt annat 

som skapar en slagkraftig verksamhet och ett positivt förhållande mellan ett företag och 

dennes kunder. Relationsmarknadsföringen har blivit ett omtalat ämne. Gummesson (2002) 

definierar relationsmarknadsföring som ”en marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktioner i centrum”. Grönroos (2004) tillägger att det handlar om långsiktigt fokus, 

dubbelriktad marknadsföring, samspel och att kunderna blir mindre känsliga för priset. Idag 

ser vi följaktligen tendenser till att många företag fokuserar mer på att skapa relationer och en 

långsiktig kundlojalitet än att enbart sälja så mycket som möjligt. CRM  (Customer 

Relationship Management), som handlar om praktisk tillämpning av relationsmarknadsföring, 

har blivit allmänt känd och aktuell hos alla typer av företag och som används för att skapa en 

plattform för långsiktigt samarbete mellan kund och företag. Det är säkerligen inte enbart 

relationerna som skapar lojala kunder men det kan vara en av anledningarna till varför vissa 

företag har mera framgång i att behålla sina kunder än andra.  

 

Idag har de flesta av oss ständigt bråttom och ont om tid. Detta leder till att olika sorters 

tjänster, som kan underlätta och hjälpa oss att spara tid, blir alltmer efterfrågade. Vi ser att 

behovet av diverse tjänster och mänskligt kapital ökar kontinuerligt. Tjänsteföretag är dock 

speciella på så vis att ”produkten” skapas i samarbete med kunden. Kunden blir en 

medproducent vilket gör att företagets makt är ännu mindre än hos produktionsföretag. 
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Tjänsteföretag är därför extremt beroende av sina befintliga kunder och för att eftersträva en 

långsiktig kundlojalitet är det viktigt att känna till vad det är för faktorer som påverkar 

kunderna och skapar denna lojalitet.  

 

Grönroos (2004) menar att företag inte konkurrerar med fysiska produkter utan med tjänster. 

Han klargör även att så har det alltid förehållit sig i tjänsteföretag, men idag gäller det så gott 

som alla företag. Hans förklaring är tämligen extrem men vi håller med om att tjänsterna har 

en allt större plats i dagens samhälle. Tjänstesektorn karaktäriseras dock av annorlunda krav 

än produktionsföretag. Begreppet ”sanningens ögonblick”, som betecknar mötet mellan en 

kund och en tjänsteleverantör, är avgörande för hur kunden upplever företaget och dess 

tjänster (Normann, 2000). Men hur ser det ut när man redan är en kund? Varför stannar man 

kvar? Vilket är det bästa sättet att få lojala kunder? 

1.2 Problemdiskussion 

Söderlund (2001) menar att anledningarna till varför begreppet kundlojalitet har hamnat i 

centrum under de senaste årtiondena är främst pga. att konkurrensen har ökat och det blir allt 

mer viktigt att kunna bevara de befintliga kunderna och samtidigt kunna attrahera nya. En 

annan orsak till varför kundlojalitet har hamnat i fokus är, enligt Söderlund (2001), att 

flertalet produkter på marknaden blir allt mer lika och utvecklingen inom de medier genom 

vilka företagen kan nå ut till kunderna har ökat. Ytterliggare en anledning är att utvecklingen 

av IT förenklar leverantörens hantering av kunder på ett helt annat sätt än tidigare (Söderlund, 

2001). Det är dessutom bevisat att kostnaderna för att förvärva en ny kund är större än 

kostnaderna för att behålla en gammal (Grönroos, 2004). I Sverige har vi en tämligen liten 

och mogen marknad och därför är det särskilt viktigt att lägga fokus just på befintliga kunder. 

För att kunna få lojala kunder är det viktigt att utveckla långsiktiga relationer, enligt 

relationsmarknadsföringens grundsatser. Men kundlojalitet beror troligen på en mängd 

komplexa faktorer och det är viktigt att känna till dessa. Att behålla sina kunder är nyckeln till 

överlevnad och detta påstående bevaras som en grundläggande utgångspunkt för uppsatsen. 

1.3 Definition av undersökningsproblemet 

Problemformuleringen till denna uppsats är följande: Vilka faktorer påverkar kundlojalitet 

hos tjänsteföretag? 
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1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att få svar på forskningsfrågan genom att undersöka och analysera 

faktorer som påverkar lojaliteten hos ett tjänsteföretags kunder och före detta kunder. Vi vill 

bekanta läsaren med de faktorer som skapar kundlojalitet och vad tjänsteföretag bör veta för 

att hantera sina kunder på ett framgångsrikt sätt. För att få en tydligare uppsatsstruktur har vi 

valt att dela upp syftet på följande sätt: 

1. Varför väljer Aitellu AB:s kunder att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör? 

2. Varför valde Aitellu AB:s före detta kunder att inte stanna kvar hos sin 

tjänsteleverantör? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till enbart ett tjänsteföretags kunddatabas (befintliga och före detta 

kunder). Detta företag säljer mjukvaror och tillhörande tjänster till andra företag och därmed 

avgränsar vi oss även till företagsmarknaden (business to business). Vi kommer med detta 

enbart att utgå ifrån kundens perspektiv och inte från företagets perspektiv. Undersökningen 

granskar endast svenska företagskunder.  

 

 

2. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som vi har valt att använda för att 

realisera syftet med uppsatsen. Vi kommer även att presentera hur vi har gått tillväga för 

inhämtningen av det empiriska materialet samt de angreppssätt som vi har valt att använda i 

undersökningen. Vi vill skapa förståelse för hur uppsatsen har genomförts, samtidigt skall 

kapitlet ge en klar bild av hur vi själva bedömer validiteten och reliabiliteten.  

 

2.1 Undersökningsansats och val av metod 

Vi har valt att genomföra en fallstudie vilket handlar om att samla mycket information om ett 

avgränsat fenomen (Johannessen et al. 2002). Till denna fallstudie har vi använt 

forskningsmetoden metodtriangulering vilket i vårat fall har gått ut på att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Triangulering avser att se på ett fenomen 

från flera perspektiv, dvs. att använda olika tekniker för att samla in och analysera data 
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(Johannessen et al. 2002). Sigmund Grønmo pekar på flera fördelar med metodtriangulering 

(Grønmo, 1999 se Johannessen et al. 2002). Han menar att man kan exempelvis testa om olika 

ansatser leder till likartade slutsatser; i så fall stärks tilltron till resultaten. Att resultat från 

olika tekniker möjligen avviker från varandra behöver dock inte vara ett problem. Det kan 

stimulera till nya tolkningar, en mer mångsidig beskrivning och en mer heltäckande tolkning 

av de aktuella forskningsfrågorna (Grønmo, 1999 se Johannessen et al. 2002). Vi har utfört 

telefonintervjuer som en uppföljning av en enkätundersökning. Detta för att först få fram data 

som kan visa ett mönster och sedan försöka fördjupa oss i materialet för att få fram starkare 

och mer detaljerat underlag. Metodtrianguleringen kommer förhoppningsvis även att öka 

slutsatsens trovärdighet. 

2.1.1 Primärdata 

Primärdata insamlas av forskaren med en eller flera datainsamlingsmetoder för den aktuella 

studien (Halvorsen, 1992). Detta har vi erhållit med hjälp av en enkätundersökning och 3 

telefonintervjuer. Empirin som vi fick fram har därefter analyserats med utgångspunkt ifrån 

sekundärdata; dvs. det material som vi har valt ut och presenterat i kapitel 3.   

2.1.1.1 Enkätundersökning 

Surveyundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning av intervju- eller 

enkättyp som är baserad på ett representativt urval (Svenning, 1997). Det har som syfte att 

kunna generalisera resultaten till hela populationen (Patel et al. 1987). Vi valde dock att göra 

en totalundersökning eftersom populationen var tämligen liten och innehöll enbart ett företags 

kunddatabas med samtliga kunder samt före detta kunder.  

 

Vi skickade ett mailutskick till alla 117 företag som är kunder och 24 företag som är före 

detta kunder till Aitellu AB. Mailutskicket innehöll en presentation om vilka vi är och vad vi 

gör (se bilaga 3) samt ett utförligt följebrev (se bilaga 4 och 5) och själva enkätformuläret. Vi 

hade utformat två separata enkätformulär för att få information från både kunder (se bilaga 1) 

och före detta kunder (se bilaga 2). Enkäterna bestod av 19 frågor till kunder respektive 16 

frågor till före detta kunder. Enkätformuläret var strukturerat men innehöll även några öppna 

alternativ som informanterna fick fylla i själva i fall de bestämda alternativen ej passade. Efter 

en vecka fick vi in 27 enkäter därav 24 från kunder och 3 från före detta kunder. Följaktligen 

skickade vi ett påminnelsebrev till resten. Ytterligare 19 enkäter kom in, därav 16 från kunder 

och 3 från före detta kunder. Eftersom vi uppskattade att vi hade fått in för få enkäter från före 

detta kunder valde vi att ringa upp 5 slumpmässigt utvalda informanter därav 2 valde att 
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skicka in sina svar. Slutligen hade vi fått ihop 40 enkäter från kunder och 8 enkäter från före 

detta kunder (se figur 1). Vi sammanställde data i Excel för att senare analysera det med hjälp 

av de utvalda teorierna.  

 

Enkätundersökning
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Figur 1. Svarsfrekvens 

 

I enkätformuläret fanns det även en möjlighet att fylla i sin e-postadress i fall informanterna 

önskade att ta del av undersökningens resultat. Mot slutet av januari kommer vi att skicka den 

slutgiltiga uppsatsen till dessa 23 företag som utnyttjade denna möjlighet. 

Enkätundersökningen avslutades med att vi skickade ut ett tackbrev där vi visade vår 

uppskattning till dem som hade valt att delta i enkätundersökningen. 

2.1.1.1.1 Bortfall 

Som presenterades i figur 1 så har vi haft ett stort bortfall av informanter. Enbart 30 % av de 

tillfrågade besvarade enkäten. Vi är dock medvetna om att personerna som fick enkäterna är 

mycket upptagna och har inte alltid tid att svara på alla mail som kommer in. Svarsfrekvensen 

har även påverkats av faktumet att en hel del mailutskick kom tillbaka, antingen pga. felaktiga 

e-postadresser eller att personerna i fråga har slutat. Faktumet att vi använde e-post är också 

en av anledningarna till den höga bortfallen – det är lätt att ignorera och låta bli att besvara en 

enkät som kommer via e-post. Dock har vi inte haft tid eller tillfälle att dela ut enkäterna 

personligen och därför får vi acceptera den höga bortfallen vilket olyckligtvis betyder att över 

hälften av Aitellu AB:s kunder och före detta kunder inte har framfört sin uppfattning om 

företaget. Detta leder i sin tur till att undersökningens slutsats är ett utfall av hur enbart 30 % 

av de tillfrågade bedömer och värdesätter Aitellu AB. Något oroande är även tanken att 

möjligtvis är dessa informanter som deltog i undersökningen, dem som har varit mest nöjda 

med tjänsterna. I så fall är undersökningens empiri gynnsammare än verkligheten.  



  12 

2.1.1.2 Telefonintervjuer 

I enkätformuläret fanns det en möjlighet för informanterna att ge besked i fall de skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på en intervju/telefonintervju. 15 personer tackade ja till detta, därav 

14 kunder och 1 före detta kund. Vi utvalde två kunder samt en före detta kund. Valet av 

respondenter grundades på att vi ville få med företag från olika branscher och regioner samt 

företag som har varit kunder i olika lång tid. Personerna som skulle intervjuas och som 

representerade dessa företag hade olika yrken men den gemensamma nämnaren var att alla 

arbetar bl.a. med extern information och använder därmed Aitellu AB:s tjänster. Vi ringde 

dessa personer och bestämde en tid för en telefonintervju. Intervjuerna var delvis 

strukturerade då vi grundade de på en intervjuguide (se bilaga 5 och 6) som är en lista över 

generella frågor som skulle tas upp under intervjuns gång.  

Avsikten med telefonintervjuer har varit att få fram djupare data. Vi har vägt ihop enkäternas 

och intervjuernas resultat med utgångspunkt i att enkäternas utfall väger mera. 

Telefonintervjuernas bidrag har därmed varit att få fram mera detaljerade förklaringar och 

komplettera det som inte kom fram med hjälp av enkäterna.  

2.1.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är material och information som redan finns insamlad och dokumenterad av 

andra (Halvorsen, 1992).  Med hjälp av databaser, Internet och bibliotekskataloger har vi 

samlat in aktuella och relevanta teorier, sammanställningar och tidigare forskningar. Sökord 

och nyckelord som vi har använt är: ”kundlojalitet”, ”kundnöjdhet”, ”tjänsteföretag”, 

”kundrelationer”, ”kundundersökningar”, ”customer satisfaction”, ”customer loyalty” samt 

”kundorientering”. De valda teorierna och tidigare forskningar har fungerat som grund i 

uppsatsens analysdel. Vi har därmed sett den omgivande verkligheten ur ett subjektivt 

perspektiv.  

2.2 Kritisk granskning av metoden 

Vi valde att genomföra både en enkätundersökning och telefonintervjuer för att få mångsidig 

data. Vi är dock väl medvetna om att det finns problem och nackdelar med vår 

undersökningsstrategi. Vad det gäller surveyundersökningar allmänt så finns det enligt 

Denscombe (2004) en överdriven tendens till empirism. Han menar även att en nödvändig 

djup och detaljer i data kan vara svåra att utveckla samt kan man inte vara säker på att 
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informanterna har svarat helt ärligt (Denscombe, 2004). Generella problem med fallstudier är 

att intervjupersonerna kan påverkas av intervjufrågorna och intervjuarna, det kan vara tids- 

och kostnadskrävande att genomföra de och även dataanalysen kan vara komplicerad 

(Denscombe, 2004). Alla dessa nackdelar har visserligen påverkat vår uppsatsskrivande men 

eftersom vi har kombinerat två metoder så förlorar vissa nackdelar sin styrka. Det är dock 

viktigt att inte bli för optimistisk – vi kommer att vara medvetna och reflektera kring 

nackdelarna under hela uppsatsskrivandet. Specifika metodproblem kommer att diskuteras 

längre fram i arbetet. 

2.2.1 Validitet 

Validitet betyder datas relevans och är överensstämmelsen mellan det man säger att man ska 

undersöka och vad som faktiskt undersöks (Patel et al. 1994). Uppsatsens validitet mot syftet 

är relativt god eftersom vi har undersökt det vi åsyftade att undersöka. Data är inte själva 

verkligheten, utan representationer av den (Johannessen et al. 2002). Vi kan hävda att data 

som vi framvisar representerar fenomenet på ett relevant sätt då vi har sett till att hela tiden 

kvarhålla oss inom uppsatsens huvudsyfte. Däremot är validiteten tämligen låg gentemot 

problemformuleringen; vi kan inte fullkomligt dra en relevant koppling mellan det enskilda 

tjänsteföretagets kunddatabas och tjänsteföretagens kunder i allmänhet.  

Ett stort bortfall i urvalet är ett hot mot yttre validitet (Johannessen et al. 2002). Vi har noterat 

och diskuterat enkätundersökningens stora bortfall av informanter vilket synnerligen har 

påverkat resultatet samt försämrat undersökningens yttre validitet. Johannessen et al. (2002) 

menar att det bästa sättet att kontrollera den yttre validiteten är att genomföra samma 

undersökning i olika kontexter och vid olika tidpunkter. Därmed bör vi genomföra 

undersökningen på nytt och jämföra resultaten för att kontrollera och bedöma validiteten mer 

adekvat. Vi valde därför att genomföra både en enkätundersökning och telefonintervjuer med 

avsikten att öka datas validitet då intervjuerna skulle styrka det som kom fram via enkäterna.  

2.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet betecknar materialets tillförlitlighet (Johannessen et al. 2002). I vårat fall är det 

troligt att man skulle få samma resultat om någon annan gjorde om undersökningen. 

Reliabiliteten av arbetet är därmed god. Däremot kan man inte vara säker på att man skulle 

komma fram till samma resultat om man gjorde om undersökningen på en helt annan typ av 

tjänsteföretag, t.ex. en resebyrå. Därför bör undersökningens resultat och slutsatser tas med en 
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viss försiktighet då det, enligt vår egen bedömning, stämmer mest på företagsmarknaden 

(business to business).  

Även ett annat reliabilitetsproblem bör härmed påpekas. Intervjupersonen påverkar nämligen 

alltid intervjuaren (Johannessen et al. 2002). Det kan uppkomma en s.k. intervjuareffekt 

(Körner et al. 2005). Detta gäller även vår fallstudie; vi påverkade säkerligen våra 

respondenter antingen med våra personliga egenskaper (tonläge mm.) eller med 

intervjufrågorna. Data som vi fick fram med hjälp av intervjuerna kan därmed inte räknas som 

helt tillförlitlig eller fullständigt objektivt. Enligt Johannessen et al. (2002) finns det olika sätt 

att mäta datas reliabilitet; upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika 

tidpunkter eller att flera forskare undersöker samma fenomen. Vi har försökt nå en högre 

reliabilitet med hjälp av intervjuerna som skulle komplettera och säkerställa materialet som vi 

fick fram med hjälp av enkätundersökningen.  

2.2.3 Metodproblem 

Det finns en del problem med våra metoder som vi till en viss grad själva hade kunnat 

påverka eller förbättra. Det har krävts en hel del tid och energi att hantera kundlistor och 

samtliga mailutskick. Det hade kunnat underlätta om vi hade bearbetat och dubbelkollat 

listorna grundligare. Detta var dock svårt pga. tidsbrist.  

 

Själva enkätformuläret hade kunnat vara i webbformat vilket hade underlättat för 

informanterna men även för oss själva. Eftersom vi inte hade resurser till att sammanställa en 

praktisk webbformat arbetade vi istället med Word-dokument. Även vissa frågor i enkäten 

kunde vara vilseledande eller misstolkande och detta borde vi ha tänkt på tidigare. T.ex. var 

frågan om missnöje svårtolkad då några informanter upplevde att det är svårt att dra en gräns 

mellan ett förslag till förbättring och missnöje.  

 

Vi upplevde även att det var svårt att få in svar från före detta kunderna. Detta berodde 

möjligen på lägre engagemang vilket är förståeligt men även att de själva inte trodde att deras 

åsikter är viktiga för uppsatsen. Vi valde att ringa upp några före detta kunder och detta kunde 

ha upplevts som tvingande vilket inte var meningen.  

 

Vissa av kunderna som vi skickade mailutskicket till är även samarbetspartners till Aitellu AB 

och detta kan ha påverkat resultatet. Deras lojalitet pga. partnerskap kan skapa en 

dubbeleffekt då de vill väl och framstår därmed inte som helt objektiva.  
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2.3 Alternativa metoder 

Ett annat sätt att undersöka kundlojalitet skulle kunna vara att genomföra ett större antal 

djupintervjuer eller att använda sig av fokusgrupper vilket skulle kunna ge en djupare data 

och förståelse för undersökningsämnet. Även en grundlig fallstudie eller case hos ett specifikt 

företag där man utgår ifrån både företagets egna perspektiv och kundens perspektiv skulle 

kunna vara lämplig att genomföra då man skulle kunna jämföra företagets strategi och 

kundernas uppfattning om lojalitetsfenomenet. Eftersom det finns mycket skrivet material om 

kundlojalitet skulle även skriftliga källor (litteraturstudie) kunna vara ett framgångsrikt och 

intressant sätt att genomföra studien. 

 

 

3. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera relevanta teorier och sammanställningar som senare 

hjälper oss att kategorisera, analysera och värdera empirin på ett adekvat sätt.  

 
 

3.1 Exit, Voice, and Loyalty 

Teorin ”Exit, Voice and Loyalty” (EVL) utvecklades av Albert Hirschman (1972) på 70-talet. 

Den har sin utgångspunkt i att företag producerar och säljer varor till slutkunder. EVL 

beskriver när och hur konsumenter tar beslutet att lämna producenten alternativt uttrycka sitt 

missnöje. Hirschman (1972) menar att hans teorier även kan tillämpas på andra situationer. 

Eftersom vår studie handlar om kundlojalitet hos tjänsteföretag kan vi applicera teorin även 

fast konkreta varor inte produceras. Teorin är mycket tillämpbar då den hjälper oss att 

kategorisera kunderna och före detta kunderna och därefter analysera dem. Däremot kan man 

ifrågasätta teorins lämplighet gentemot företagsmarknaden (business to business). Vi tror 

dock att teorin kan stämma väl med företagsmarknaden då även företagen kan uppleva 

missnöje, uttrycka den och möjligen lämna sin leverantör.  
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Hirschmans illustration av sin idé, en enkel grundläggande modell: 

 

 
Figur 2. (Birch, A. H (1975), Economic models in political science: The case of “Exit, voice 
and loyalty”. British journal of political science, Vol. 5:1, pp. 73.) 
 

Hirschman (1972) menar att en konsument kan uppleva missnöje gällande producentens 

produkter och prestationer. Det finns enligt honom två huvudorsaker till detta missnöje: att 

kvaliteten är för låg eller att priset är för högt. Konsumenter kan visa missnöjet genom 

antingen voice eller exit. Hirschman (1972) menar att man väljer då mellan artikulation eller 

desertering. Genom exit lämnar konsumenten företaget och byter producent och genom voice 

visar konsumenten uttryckligen sitt missnöje till producenten.  

 

Hirschman (1972) definierar voice enligt följande:  

 

”Alla försök att förändra snarare än fly från ett missförhållande, antingen genom 

individuella eller kollektiva framställningar till den ledning som har det direkta 

ansvaret, genom att appellera till högre myndigheter i avsikt att tvinga fram en 

förändring i företagets skötsel eller genom olika slags aktioner och protester 

inklusive sådana som är avsedda att påverka den allmänna opinionen.” 

(Hirschman, 1972, s.39) 

 

Hirschman (1972) åsyftar att exit och voice inte utesluter varandra. Båda kan användas var för 

sig eller i kombination med varandra. Dowding et al. (2000) vidareutvecklar detta genom att 

säga att exit och voice kan kombineras. Alternativ ett är att konsumenten gör en noisy exit, 

dvs. att denne uttrycker sitt missnöje, men sedan av olika motiv ändå lämnar leverantören. Ett 

andra alternativ är att kunden inte rapporterar missnöjet utan tyst lämnar leverantören utan 

förvarning. Det tredje alternativet är att kunden uttrycker sitt missnöje och stannar kvar hos 

leverantören då förbättringar kan ha ägt rum. Det fjärde och sista alternativet är att lida i 

tystnad och möjligen vara övertygad om att saker och ting kommer att förbättras i framtiden. 

(Dowding et al. 2000) 
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Enligt Hirschman (1972) är beslutet om och när man skall använda sig av exit alltid baserat på 

en granskning om man på ett resultatrikt sätt kan använda sig av voice. Granskningen om 

utnyttjandet av voice anses vara effektivt genomförbart med hjälp av två bedömningar. Den 

första bedömningen är en utvärdering av möjligheterna att frambringa en efterlängtad 

förändring genom egna eller andras handlingar. I detta fall spelar två faktorer stor roll. För det 

första är det viktigt att värdera sannolikheten för att en förändring skall inträffa. Tror 

konsumenten inte att en förändring kommer att inträda har denne givetvis en större 

benägenhet att ta till exit framför voice. Det är även avgörande vilken ställning och 

förhandligstyrka kunden har. Om kunden har stark ställning kan denne själv i högre grad 

åstadkomma eller påverka en önskvärd förändring, då ökar benägenheten att ta till voice. Om 

en önskvärd förändring enbart beror på andra aktörer då ligger förändringen utanför kundens 

makt. Kunden har då en svag ställning och kan ej påverka producenten. I så fall minskar 

benägenheten att ta till voice samtidigt som benägenheten att byta producent genom en exit 

ökar. Voice och exit är sammanfattningsvis beroende av dels sannolikheten att en förändring 

kommer att ske samt vilken ställning konsumenten har. Den andra bedömningen baseras 

enligt Hirschman (1972) på ifall det finns någon annan organisation att gå till, dvs. 

substituerbarheten. Exit kan nämligen enbart bli verklighet om det existerar utbytbarhet 

mellan olika alternativ. Att andra valmöjligheter finns är betydelsefullt för att konsumenten 

ska kunna jämföra och bedöma de olika producenternas alternativ och sätta dessa i relation till 

det vad konsumenten redan har hos sin nuvarande producent. Om den nya producenten 

innebär ett överlägset bättre alternativ då har konsumenten ingenting att förlora på bytet vilket 

gör att exit föredras framför voice. (Hirschman, 1972) 

 

Hirschman (1972) behandlar också lojalitet och menar att en lojal kund har mindre 

benägenhet att använda exit och istället höja sin röst i fall någonting var bristande. Graden av 

lojalitet är, enligt Dowding et al. (2000), stark beroende av två faktorer. Först, en persons 

identifiering med lojalitetsobjektet då stark identifiering leder till högre grad av lojalitet 

gentemot objektet. Människor identifierar sig med olika objekt som är relaterade till vår 

personliga historia till den utsträckning att objekten blir en del av oss. Graden av lojalitet 

beror även på hur mycket personen har investerat i objektet.  

 

Lojaliteten påverkar i vilken utsträckning konsumenten är villig att byta säkerheten vid exit 

till annan producent, mot den osäkerhet att i kvaliteten hos den befintliga producenten höjs. 

En lojal konsument kan tåla kvalitetsförsämringar utan att nödvändigtvis lämna producenten 
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omedelbart. Istället väljer konsumenten att i större utsträckning anmärka på sitt missnöje. 

Sannolikheten att konsumenten använder voice ökar allt eftersom graden av lojalitet ökar. 

Lojalitet innebär i detta sammanhang att en konsument kan stanna kvar en längre tid trots att 

det finns ett missnöje. Sammanfattningsvis aktiverar lojaliteten voice och kan skjuta upp exit 

för en tid. (Hirschman, 1972) 

 

Hirschman (1972) förklarar närmare att exit kan förekomma trots lojalitet. Därmed uppskjuter 

lojaliteten exit enbart till en viss gräns. Om missnöjet blir för stort kommer även den lojala 

konsumenten att använda exit. Lojalitet till producenten har snarare funktionen att ge denna 

en chans att återhämta sig efter en kvalitetsförsämring utan att konsumenten omedelbart 

lämnar producenten eller leverantören. (Hirschman, 1972) 

3.2 Olika grader av lojalitet 

Feurst (1999) har resonerat kring förändringar inom marknadsföringsområdet samt den nya 

tidens kundorientering och han har därmed samma utgångspunkter som vi. Han menar att 

lojalitet är ett grundläggande begrepp och dess betydelse är därför viktig att belysa.  

 

Vi vill härmed lyfta fram ett problem som kan förekomma med Ola Feurst sammanställning. 

Hans tankar är generella och han har inte preciserat om de gäller konsument- och/eller 

företagsmarknaden (business to business). Det man bör vara uppmärksam på är om 

företagskunder (business to business) styrs av samma faktorer som enskilda konsumenter. Det 

är en problematisk fråga eftersom företagskunder styrs många gånger av ledningens beslut 

medan enskilda konsumenter tar individuella beslut. Företagsmarknaden innebär också att ett 

inköp sker via en organisation vilket gör att hela inköpsprocessen är mycket trögare än när det 

gäller konsumentköp. Troligen skiljer sig även prisaspekten då en företagskund kanske inte är 

lika priskänslig gentemot en enskild konsument då pengarna inte är inköparens ”egna” utan 

organisationens. Allt detta kan möjligtvis leda till att olika grader av lojalitet inte är 

densamma för företagskunder som enskilda konsumenter. Vi är dock medvetna om farorna 

och har tagit hänsyn till dessa aspekter som kan skilja sig. I vår studie utgår vi dock ifrån att 

företagskunders lojalitetsfaktorer är ungefärligen samma som de enskilda konsumenternas.  

Feurst (1999) kategoriserar begreppet ”lojalitet” efter de incitament som skapar detta. Den 

första graden av kundlojalitet är tvingad lojalitet och den bygger på inlåsning. Den 

karakteriseras av olika sorters hinder och svårigheter såsom tidsbrist, avsaknad av alternativ, 

okända alternativ samt att det kan vara besvärligt eller dyrt att byta leverantör. Den andra 
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graden av lojalitet är köpt lojalitet och den bygger på bonus. Det är en slags medveten lojalitet 

som baseras på yttre belöningar såsom pengar och rabatter. Den tredje graden är praktisk 

lojalitet som kan uppkomma antingen pga. vana eller bekvämlighet. Vana är en omedveten 

lojalitet som bygger på rutinmässiga val då kunden byter bland kända alternativ. 

Bekvämlighet är däremot en medveten lojalitet till den förenkling och lösning som 

erbjudandet medför. Engagerad lojalitet är den fjärde graden som bygger på kvalitet eller 

hängivelse (commitment). Kvalitet är en medveten lojalitet till funktionella egenskaper i 

produkten eller tjänsten. Företaget erbjuder då en viss kvalitet som kunden är nöjd med. 

Hängivelse (commitment) är också en medveten lojalitet som bygger på symbolvärde, status 

och värderingar. (Feurst, 1999) 

De första två graderna, tvingad och köpt lojalitet, är förhållandevis enkla att åstadkomma, 

men samtidigt enkla för en konkurrent att överta. Ju högre grad av lojalitet desto starkare 

kundengagemang i erbjudandet och därmed svårare för en konkurrent att ta över erbjudandet. 

(Feurst, 1999) 

3.3 Tjänstekvalitet och bindningar  

För att frambringa lojalitet krävs det mekanismer som möjligtvis kan påverka det. Grönroos 

(2004) tar upp om upplevd tjänstekvalitet och bindningar som kan påverka en lojalitet i olika 

grader. Han har skrivit mycket om tjänstemarknadsföring samt service management och 

många av hans tolkningar har med kundlojalitet att göra. Grönroos (2004) menar att om 

relationen mellan företaget och kunden inte gör kunden nöjd upphör utbytet och kunden 

vänder sig till en annan leverantör. Enligt Grönroos (2004) är denna slags relation typisk för 

alla former av service. Det betyder att hans sammanställningar gäller även företagsmarknaden 

(business to business). Han föreslår att företaget bör koncentrera sig på att främja hela 

kundrelationen, inklusive kvalitet och värde hos sina varor och tjänster samt den samlade 

servicenivån. Detta kan bidra till att företagen kan behålla sina kunder i en längre utsträckning 

(Grönroos, 2004).  

 

Grönroos (2004) lyfter upp 7 kännetecken som påverkar god upplevd tjänstekvalitet. Dessa 

kännetecken kan ha olika inriktningar och kriterier. Ett resultatinriktat kriterium handlar om 

professionalism och skicklighet. Det innebär att kunderna vet att tjänsteleverantören, dess 

personal, operativa system och fysiska resurser har de kunskaper och förmågor som behövs 

för at lösa deras problem på ett professionellt sätt. Det finns även 5 processinriktade kriterier. 

Den första handlar om attityd och beteende och tyder på att kunderna upplever att 
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tjänsteföretagets personal bryr sig om dem och är intresserad av att lösa deras problem samt är 

vänlig och spontan. Tillgänglighet och flexibilitet visar att kunderna uppfattar att 

tjänsteföretaget, dess lokaler, arbetstider, personal och operativa system är utarbetade för att 

fungera så att man lätt får tillgång till tjänsten. Företaget är också villig att vara flexibel och 

anpassa sig till kundernas krav och önskningar. Tillförlitlighet och pålitlighet innebär att 

kunderna vet att vad som än händer och vad man än kommit överens om, kan de alltid lita på 

att tjänsteleverantören och dess personal och system håller sina löften och agerar för kundens 

bästa. Rättelse är ett kriterium som går ut på att kunderna vet att när något går fel eller något 

oförutsett inträffar kommer företaget omedelbart att vidta åtgärder för att kunderna ska ha 

kontroll över situationen och anstränga sig för att hitta en ny och acceptabel lösning. Det sista 

processinriktade kriteriet handlar om tjänstelandskapet och betyder att kunderna upplever att 

den fysiska omgivningen och andra aspekter av tjänstekontraktens miljö främjar en positiv 

upplevelse av själva tjänsten. Slutligen finns det även ett imageinriktat kriterium som medför 

rykte och trovärdighet. Kunderna räknar då med att de kan lita på tjänsteföretaget, att det ger 

valuta för pengarna och att det gör ett gott arbete samt har värderingar som kunderna kan 

relatera sig till. (Grönroos, 2004) 

 

Grönroos (2004) menar att kundens beteende är beroende av känslor som kan påverka lojalitet 

och engagemang för företaget. Därför föreslår han olika sorters bindningar som påverkar 

kundbeteendet och som varje tjänsteföretag bör eftersträva. För det första finns det bindningar 

som kan innebära hinder som motverkar att man lämnar en relation. Sådana kan vara juridiska 

(t.ex. kontrakt) och ekonomiska vilket betyder att brist på resurser kan tvinga en kund att köpa 

den tjänst som passar kundens budget – prissänkningar på grund av relationen. Tekniska 

bindningar handlar om att ett inköp av en viss produkt/tjänst kräver särskilda avtal för 

reparation/underhåll och/eller reservdelar från tillverkaren. Geografiska bindningar rör sig om 

begränsade möjligheter att köpa tjänsten från andra leverantörer pga. avstånd eller brist på 

transportmedel. Tidsmässiga bindningar går ut på att en tjänsteleverantör används för att 

dennes tider passar bra eller för att bokningssystemet är flexibelt. (Grönroos, 2004) 

 

Grönroos (2004) åsyftar att det finns även bindningar som kan hålla fast kunden vid en 

tjänsteleverantör på ett positivt sätt. Kunskapsbaserade bindningar är ett exempel då kunden 

kan ha en etablerad relation till en leverantör som känner till kundens specifika bakgrund eller 

egenskaper. Det kan även fungera åt andra hållet då kunden innehar kunskap om leverantören. 

Sociala bindningar förekommer när kund och tjänstepersonal känner varandra väl. Det går 
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lätt att ta kontakt och det råder ömsesidigt förtroende mm. Kulturella bindningar kan röra sig 

om att kunderna identifierar sig med någon subkultur och känner därför mer för vissa företag. 

Ideologiska bindningar visar hur kunderna kan föredra vissa leverantörer som svarar mot 

kundernas personliga värderingar och psykologiska bindningar tyder på att kunden är helt 

enkelt övertygad om att en viss tjänsteleverantör är bättre än andra. (Grönroos, 2004) 

 

 
4. Tidigare forskning 

 
Det har skrivits och forskats mycket om kundlojalitet och det finns många intressanta böcker, 

artiklar, uppsatser mm. Studier visar att kundlojalitet är ett fenomen som blivit allt viktigare 

och en del hävdar även att kundlojalitet är den viktigaste vägen till framgång för företagen. 

Nedan diskuterar vi och refererar till några relevanta och betydelsefulla akademiska artiklar, 

studier och forskningar som gjorts tidigare om just kundlojalitet och vad som möjligtvis 

grundar sig till det. 

 

 

Den empiri och resultat som samtliga forskare som vi refererar till fick fram är baserade på 

enskilda konsumenter. Söderlunds (2001) bok är inte en avrapportering av en egen 

empirisk undersökning; den är ett försök att sammanfatta konceptuellt allt som han fann i 

existerande akademiska litteraturer om ämnet kundlojalitet när det gäller teorier och modeller.  

Dessa källor består av en mängd olika studier. Olivers (1999) artikel grundar sig från mängder 

av diskussioner och intervjuer med olika människor. Han har även använt sig av akademiska 

litteraturer om ämnet kundlojalitet som referenser. Dessa källor består även här av en mängd 

olika studier. Trots att de akademiska artiklar, studier och forskningar som vi refererar till är 

baserade på enskilda konsumenter och kunder, anser vi det fortfarande relevant till vår 

uppsats. Men man bör vara observant eftersom vi undersöker företagsmarknaden (business to 

business) då vissa lojalitetsaspekter kan skilja sig mellan enskilda konsumenter och 

företagskunder. Dessa aspekter är dock mycket svåra att identifiera eftersom vi inte har hittat 

någon relevant forskning om kundlojalitet på företagsmarknaden (business to business).  

4.1 Kundlojalitet 

Begreppet lojalitet har många innebörder och består av en mängd olika definitioner. En del 

menar att lojalitet handlar om upprepade inköp, medan andra kallar det relativt inköpsvolym 
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av samma varumärke (Oliver, 1999). Söderlund (2001) menar att det finns några 

gemensamma nämnare bland olika lojalitetsbegrepp. Den första är att lojalitet utgår från en 

aktör med någon slags vilja. Den andra är att lojalitet förutsätter också någon typ av objekt till 

vilken aktörens vilja riktar sig till. Slutligen, men även en viktig aspekt är att lojalitet avser ett 

förhållande över tiden som dels inkluderar engagemang och identifiering. (Söderlund, 2001)  

 

Olivers (1999) definition på kundlojalitet lyder:  

 

”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en 

produkt som man föredrar, vilket ger upphov till samma produkt återköps 

repetitivt, trots att det sker situationsmässig påverkan och 

marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett produktutbyte.” 

(Oliver 1999 p.34 se Söderlund 2001, s.30) 

 

Vad det gäller om lojalitet över tiden kan den spelas upp i två olika världar. Den första 

handlar om den fysiska världen som utgör individens påtagliga beteende i förhållande till 

objektet. Den andra är den mentala världen som utgör framförallt individens attityd och 

intentioner till objektet. Det finns delade uppfattningar om vilken av dessa två världar som 

skall beaktas när man definierar lojalitet, men faktumet är att begreppet blir rikare om båda 

inkluderas. (Söderlund, 2001)  

 

Men det är även viktigt att attrahera nya kunder. Företag som bara har nöjda kunder kan trots 

detta vara på väg för konkurs eftersom de inte fyller på med nya kunder som kan utvecklas till 

nöjda, lojala kunder. Det är viktigt att ett företag har en mix av gamla och nya kunder. 

Kundattityder behöver ses i ett väsentligt bredare perspektiv. För att kunna se om man har rätt 

erbjudande till marknaden så räcker inte det att man bara tittar på sina egna lojala kunder, man 

måste även veta hur man uppfattas i andra kundgrupper. Detta kan vara t.ex. hos missnöjda 

kunder, illojala kunder, icke-kunder, tidigare kunder och konkurrenternas kunder samt 

kundvärdet, dvs. relationen mellan kundnytta och pris. (Isaksson, 2005)  

 

Det är viktigt att poängtera att tillfredställa kunder där de har friheten att välja räcker inte för 

att de skall bli lojala (Oliver, 1999).  
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4.2 Kundnöjdhet och tillfredställelse 

Kundnöjdhet är den mest populära förklaringen till kundlojalitet, antagligen för att den är 

enkel och allt som behövs för att kunden skall bli lojal är att kunden blir tillfredställd och 

nöjd. En mängd empiriska studier antyder att kundnöjdhet faktisk kan betraktas som en 

drivkraft till kundlojalitet. (Söderlund, 2001)  

 

Även om lojala kunder är den mest typiska gruppen som blir tillfredställd och nöjd så är inte 

tillfredställelse och nöjdhet den allmänna orsaken till lojalitet (Oliver, 1999). Granskar man 

sambandet närmare finner man att kundnöjdhet inte kan vara den enda förklaringsfaktorn 

(Söderlund, 2001). Analyser visar att tillfredställelse är nödvändig för lojalitetsbildning men 

den är mindre betydelsefull under lojalitetens början då det finns andra mekanismer som t.ex. 

personlig relevans, sociala bindningar etc. som påverkar valet av en viss produkt eller tjänst 

(Oliver, 1999).  

 

Kundnöjdhet avser vanligtvis en attityd, dvs. ett tillstånd i kundens huvud. Det är kundens 

sammanfattande omdöme av ett visst objekt, dvs. ett omdöme som uppstår när kunden väger 

ihop alla intryck av objektet. Det är även en värdering av den upplevda skillnaden mellan 

tidigare förväntningar och den faktiska prestationen av leverantörens produkt eller tjänst, dvs. 

kundens förväntningar innan köpet och kundens bedömning efter köpet. Det är mötet mellan 

dessa två variabler som graden tillfredsställelse och nöjdhet formas. Men nöjdhet kan vara 

flera olika saker, man kan vara nöjd på olika sätt. Nöjdhet kan vara i termer som ”nöjdhet-

som-tillräcklighet” eller omfattar element som passion, identifiering och starka känslor. Det är 

kanske just ”nöjdhet-som-tillräcklighet” som inte resulterar i nämnvärd lojalitet, medan 

framförallt ”nöjdhet-som-kärlek” är det som kan vara mer lojalitetsdrivande. Det finns skäl 

till att tänka på nöjdhet som multidimensionellt fenomen, vilket innebär att olika nöjdhet kan 

påverkar lojalitet på olika sätt. (Söderlund, 2002)  

 

Det finns studier som visar att det som påverkar tillfredställelse och nöjdhet är bland annat 

personalens bemötande och personalens effektivitet, dvs. service men även hög produkt- eller 

tjänstekvalité (Söderlund, 1997; Anderson et al. 1994).  

 

Det som bör poängteras är att kvalité kan definieras och uppfattas på olika sätt. 

Kundtillfredsställelse beror på värde, där värdet kan begrunda sig som ett förhållande av 

kvalité relaterad till pris. Men kundtillfredsställelse kan även bero på pris, där god kvalité av 



  24 

service inte behöver bero på priset. Den tredje uppfattningen av kvalité är kundens aktuella 

tolkning av det som är bra eller service, medan kundtillfredsställelse baseras inte bara på den 

aktuella erfarenheten utan även av alla tidigare erfarenheter som är bra. (Anderson et al. 1994) 

4.3 Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 

Oliver (1999) menar att det finns ett asymmetriskt samband mellan kundlojalitet och 

kundtillfredsställelse (kundnöjdhet). Trots att lojala kunder är mer tillfredställda visar tidigare 

data att tillfredsställelse (nöjdhet) är en opålitlig föregångare till lojalitet (Oliver, 1999).  

 

Det finns en stor mängd påståenden som förefaller att ”den nöjda kunden är lojal”. Men man 

bör anlägga en viss skepsis till att nöjdhet är den enda förklaringen till lojalitet. Att den nöjda 

kunden är lojal kan förklaras med att kunden betraktar nöjdhet som ett önskvärt tillstånd och 

gärna vill upprepa ett beteende som i tidigare tillfällen lett till nöjdhet. Slutsatsen som man 

kan dra här är att den nöjda kunden upprepar sitt beteende. Man kan konstatera att nöjdhet 

förefaller att vara en av de faktorer som driver fram lojalitet men vi kan dock inte dra 

slutsatsen att nöjdhet är den enda faktorn. (Söderlund, 2001)  

 

Tillfredsställelse och nöjdhet kan även vara en temporärt företeende för en gångs konsumtion 

eller en repeterande erfarenhetsbeteende för fortsatt konsumtion (Oliver, 1999). Nöjda kunder 

behöver inte alltid vara lojala. Orsaken till detta kan vara en förändring i kundens syn på 

matchningen mellan de egna behoven och leverantörens erbjudande. Dessa förändringar kan 

uttryckas på två sätt: förändrande behov – oförändrat erbjudande eller oförändrade behov – 

förändrat erbjudande. Men det finns även missnöjda kunder som är lojala. Denna typ av 

lojalitet brukar benämnas som falsk lojalitet. Orsaken till detta kan bero på olika typer av 

barriärer som just kan medföra att kombinationen missnöjd-lojal kund uppstår. Dessa 

barriärer är bland annat information, marknadsstruktur, budget, avtal, sociala, förändringar. 

(Söderlund, 2001) 

 

Det som man även kan påpeka och som en del studier har visat är att tillfredställda och nöjda 

kunder kan vara mer villiga att betala mer för nyttan som de tar emot dvs. utbytet. De är oftast 

inte lika priskänsliga och är beredda att betala ett höge pris för en och samma vara eller tjänst 

som tillfredställer dem. (Anderson et al. 1994; Reinartz, & Kumar, 2002) Dessutom är det just 

dessa som oftast sprider en positiv word-of-mouth på marknaden om just det företaget, 

produkten eller tjänsten (Reinartz, & Kumar, 2002).  
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4.4 Kundlojalitet i tjänsteföretag – ett företagsperspektiv  

Härmed vill vi även presentera en magisteruppsats. Slutsatsen som man drog stämmer bra 

överens med de tidigare studier och forskningar som gjorts och som vi har presenterat ovan. 

Syftet med Porsebys och Öhlunds (2000) uppsats ”Kundlojalitet i tjänsteföretag” var att 

belysa vad som kan leda till kundlojalitet i tjänsteföretag. Problemställningen handlade om att 

utreda på vilket sätt är kunder i tjänsteföretag lojala och på vilket sätt bidrar olika krafter (t.ex. 

tjänstekvalitén, personalen mm.) till kundlojalitet i tjänsteföretag. Teorier och 

sammanställningar som användes handlade om kundlojalitet, tjänstekvalité, tjänstegarantier, 

affinitetsmarknadsföring, lojalitetsprogram och kundklubb, kunden i fokus samt andra 

faktorer som påverkar kundlojalitet (varumärket, personalen, tillgänglighet och innovation). 

Magisteruppsatsen av Porseby och Öhlund (2000) grundades på fallstudier. Fallstudierna 

genomfördes på tre olika företag inom bankväsendet; Föreningssparbanken, Handelsbanken 

och MeritaNordbanken. Författarna genomförde tre personliga intervjuer och åstadkom en 

intressant och resultatrik empiri. 

Porseby och Öhlund (2000) kom fram till att kundlojalitet har en signifikant betydelse för 

Föreningssparbanken, Handelsbanken och MeritaNordbanken. Praktisk lojalitet verkade vara 

mest representerad hos dessa företag. Enligt Feurst (1999) hör praktisk lojalitet till de högre 

graderna av lojalitet och att de kunder som befinner sig i denna grad är inte lika enkla för 

konkurrenter att ta över. Författarna fann även att samtliga företag har alla de ”band” som ett 

företag, enligt Kotlers (1991) lära, kan ha till sina kunder då starka monetära, sociala eller 

strukturella band mellan kund och företag ökar kundlojaliteten. Tjänstegarantier är något som 

företagen inte verkade satsa på vilket enligt Porseby och Öhlund (2000) kan vara en motgång. 

Lojalitetsprogram och kundklubb fanns hos två av dessa tre företag som undersöktes. Det 

mest centrala och mest konkreta slutsatsen i arbetet var att kvalitet och personal är de 

viktigaste faktorerna hos tjänsteföretag när det gäller kundlojalitet.  
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer det empiriska underlaget att läggas fram. Vi börjar med en 

presentation av företaget Aitellu AB, fortsätter med tämligen grundlig redovisning och 

kategorisering av enkätundersökningen och presenterar sedan de 3 fallen som vi granskade 

med hjälp av telefonintervjuer. I slutet av kapitlet hittar läsaren en sammanfattning som lyfter 

upp det viktigaste. Syftet med kapitlet är inte att besvara forskningsfrågan utan att presentera 

empirin. En översiktlig sammanställning av enkätundersökningen finns även att se under 

bilaga 10 och 11. 

 

5.1 Information om företaget Aitellu AB 

Fastän vi har kundperspektivet under hela arbetet kan det härmed vara relevant att introducera 

Aitellu AB och vad de erbjuder sina kunder. Detta eftersom det kan bli enklare för läsaren att 

förstå vissa sammanhang och fenomen som vi kom fram till och som vi kommer att 

presentera under resterande empirikapitlet. 

 

Aitellu AB är ett mjukvaruföretag som erbjuder avancerade analysverktyg och tjänster för 

snabb förståelse av stora datamängder. Baserade på teknik inom artificiell intelligens kan 

Aitellu AB:s verktyg automatiskt söka, förstå och organisera information och därigenom hitta 

samband. Man utnyttjar Aitellu AB:s tjänster till att bevaka, mäta och förutse trender och 

preferenser, opinioner som kan påverka organisationen, potential för framtida produkter och 

utvecklingen på finansiella marknader.2 

 

Aitellu AB:s plattformar levereras som en mjukvarutjänst eller mjukvara mot abonnemangs- 

eller licensavtal3. 

5.2 Enkätundersökning 

5.2.1 Kunder  

I enkätundersökningen framkom det tydligt att för Aitellu AB:s kunder är kvalitén det 

viktigaste när det gäller deras val av tjänsteleverantör; 31 av 40 angav detta alternativ som sitt 
                                                
2 http://www.aitellu.com/Aitellu/aboutus/aboutus, hämtad 2006-12-14 
3 http://www.aitellu.com/Aitellu/products, hämtad 2006-12-14 
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första val (se figur 4). Service hamnar på andra plats och därefter pris. Varumärke spelade en 

viktig roll för enbart en informant.  

Det viktigaste när det gäller ens val av 
tjänsteleverantör

7

9

31

1

Pris

Service

Kvalité

Varumärke

 

Figur 4. Det viktigaste när det gäller ens val av tjänsteleverantör.  

De flesta av kunderna kommer kanske eller troligtvis att stanna kvar hos Aitellu AB (se figur 

5). 8 av de 40 som svarade angav att sannolikheten är mycket hög. Ingen av våra informanter 

angav alternativet mycket låg och enbart 1 av 40 angav inte troligt.  

Sannolikheten att stanna kvar hos Aitellu AB

8

14

17

10

Mycket hög

Troligtvis

Kanske

Inte troligt

Mycket låg

 
Figur 5. Sannolikheten att stanna kvar hos Aitellu AB  
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Kunderna är företrädesvis nöjda med tjänsterna men det fanns även relativt många mycket 

nöjda; siffrorna angavs 26 respektive 11 (se figur 6). Ingen av informanterna var missnöjd och 

enbart 1 var mindre nöjd.  

11

26

210

Mycket nöjd

Nöjd

Varken eller

Mindre nöjd

Missnöjd

 

Figur 6. Kundnöjdhet. 

Bra/unika tjänster verkar ha styrt kunderna att välja just Aitellu AB (se figur 7); 20 av 40 

angav detta alternativ. Bra service/trevlig personal och någons rekommendation spelar också 

en roll men den är betydligt mindre än bra/unika tjänster.  

Val av Aitellu AB

6

20

8

7

8

Bra pris

Bra/unika tjänster

Bra service/trevlig
personal
Någon
rekommenderade 
Annat

 

Figur 7. Val av Aitellu AB. 
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Man väljer att stanna kvar hos Aitellu AB eftersom tjänsterna har en hög kvalité (se figur 8); 

19 av 40 angav det som en avgörande faktor. Trevlig personal och faktumet att man har 

använt Aitellu AB från början har också en stor betydelse. Även bra pris spelar en viss roll; 10 

av 40 angav det som en av anledningarna till att stanna kvar. Att man inte har tid att leta efter 

annat samt att det är bekvämt att ha en och samma leverantör hade en betydelse för 7 

informanter var. 

Anledningen till att stanna kvar

10
7

5
7

12
19

13
5

Bra pris och/eller rabatter

Vi har inte tid att leta efter
annat
Jobbigt eller dyrt att byta

Bekvämt att ha en och
samma leverantör
Vi har använt Aitellu från
början
Tjänster med hög kvalité

Trevlig personal

Aitellu har rätt sorts profil
och varumärke  

Figur 8. Anledningen till att stanna kvar. 

En avgörande del av kunderna (33 av 40) har inte upplevt något missnöje med tjänsten (se 

bilaga 10). Över hälften (26 av 40) har inte funderat på att byta ut Aitellu AB mot någon 

annan leverantör (se bilaga 10 för ytterligare information). De som dock har gjort det anger 

oftast anledningen att dem är nyfikna på annat.  

Det som mest karaktäriserar Aitellu AB, enligt kunderna, är att företaget visar en positiv 

beteende och attityd då 29 av 40 angav detta alternativ. Även tillgänglighet och flexibilitet 

samt professionalism och skicklighet är passande faktorer med 26 informanter var (se bilaga 

10 för ytterligare information).  
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Juridiska bindningar är mycket vanliga mellan Aitellu AB och dess kunder; 27 av 40 angav 

detta alternativ (se figur 9). Även ekonomiska, tekniska, geografiska och kunskapsbaserade 

bindningar förekommer. Kulturella och sociala bindningar hade en ringa betydelse och 

ideologiska, psykologiska samt tidsbaserade bindningar är minst vanliga med enbart 1 

informant var (se figur 9).  

Bindningar

27

109
8

9

5 3 1 1

1

Juridiska 

Ekonomiska 

Tekniska 

Geografiska 

Tidsbaserade

Kunskapsbaserade

Sociala

Kulturella

Ideologiska

Psykologiska
 

Figur 9. Bindningar. 

5.2.1.1 Lojala kunder – Loyalty 

Vi har utgått ifrån och kategoriserat att lojala kunder har använt Aitellu AB:s tjänster i över 2 

år (totalt 13 informanter). Dessa företag och personer angav ett något annorlunda resultat än 

kunder generellt. Sannolikheten att lojala kunder kommer att stanna kvar är större än hos dem 

som har använt Aitellu AB:s tjänster en kortare tid – de flesta lojala angav nämligen 

alternativet mycket hög eller troligtvis (se figur 10).  

 

Sannolikheten att stanna kvar

5

5

3 00 Mycket hög

Troligtvis

Kanske

Inte troligt

Mycket låg

 
Figur 10. Sannolikheten att stanna kvar.  
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Lojala kunder visar sig även vara belåtna med Aitellu AB:s tjänster; 7 av 13 angav att de är 

mycket nöjda och 5 att de är nöjda. Man väljer att stanna kvar av samma anledningar som 

kunder i allmänhet (se figur 11). Faktumet att man har använt Aitellu AB från början verkar 

dock spela en något större roll för de lojala kunderna än för de som har varit kunder en kortare 

tid.  

 

Anledningen till att stanna kvar

4
3

11

3

8
8

6
3

Bra pris och/eller rabatter

Vi har inte tid att leta efter annat 

Brist på alternativ 

Vi känner inte till någon annan
som har liknande tjänster
Bekvämt att ha en och samma
leverantör
Vi har använt Aitellu från början

Tjänster med hög kvalité

Trevlig personal

Aitellu har rätt sorts profil och
varumärke som vi tror på

 
Figur 11. Anledningen till att stanna kvar.  

 

Att ha upplevt missnöje samt haft funderingar kring att byta Aitellu AB mot en annan 

leverantör visar sig vara betydligt lägre hos denna grupp. Enbart en lojal kund hade upplevt 

missnöje. Bindningar mellan företaget och de lojala kunderna är samma som hos kunder i 

allmänhet. Den enda avvikelsen var att ekonomiska bindningar inte verkade spela en lika stor 

roll för dem som har varit lojala i längre tid.  

5.2.1.2 Kunder som höjer rösten – Voice  

Majoriteten av dem företag (4 av 7) som har höjt rösten pga. ett missnöje, har använt Aitellu 

AB:s tjänster i mindre än 1 år. Det som avvek om man jämför med kunder som inte har 

upplevt eller uttryckt ett missnöje är att majoriteten av de väljer att kanske fortsätta sitt 

samarbete med Aitellu AB (6 av 7). De är dock i huvudsak nöjda (5 av 7) med tjänsterna och 

valde företaget pga. bra pris (5 av 7) och bra/unika tjänster (5 av 7). Anledningar till varför 

man väljer att stanna kvar är mycket varierande, tjänster med hög kvalité (3 av 7) fick dock 

mest röster. Anledningar till varför missnöjet upplevdes var också mycket skiftande. Bland 

annat nämndes låg kvalité och tendens till för mycket teknikaliteter. De flesta valde att 

diskutera problemet med företaget, enbart 1 informant hade ignorerat problemet och hoppats 

på att det löser sig. Alla kunder med voice hade däremot funderat på att byta ut Aitellu AB 
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mot någon annan leverantör. Detta mest pga. att man var nyfiken på andra tjänster. Positiv 

attityd och beteende samt professionalism och skicklighet karaktäriserar Aitellu AB enligt 

kunder med voice. Juridiska bindningar anses även här vara huvudparten.  

5.2.2 Före detta kunder  

5.2.2.1 Före detta kunder som valde att avsluta samarbetet – Exit 

När det gäller före detta kunder till Aitellu AB framkom det att kvalité (4 av 8) och service (3 

av 8) var de viktigaste faktorerna för valet av tjänsteleverantör. Varumärket och priset spelade 

en mindre roll (se bilaga 11 för ytterligare information). Sannolikheten att åter samarbeta med 

Aitellu AB var osäkert, då 3 av 8 angav kanske och 2 troligtvis (se figur 12). Det fanns även 1 

som ansåg att sannolikheten är mycket låg.  

Sannolikheten att samarbeta igen

0

2

3

1

1
1 Mycket hög

Troligtvis

Kanske

Inte troligt

Mycket låg

Vet ej

 
Figur 12. Sannolikheten att samarbeta igen. 

Den största anledning till att man avslutade samarbetet var att man inte hade något behov av 

tjänsten, eftersom man t.ex. kunde lösa de befintliga behoven själva eller med enklare medel 

(se figur 13). Det fanns även andra orsaker till avslutandet t.ex. att den ansvarige personen 

som sköter förhandlingen för tjänsten slutar eller att företaget själva beslutar för att samordna 

en intern funktion för dessa behov som Aitellu AB tillgodosåg.  

Varför avslutades samarbetet
1

4

3
För högt pris

Inget behov efter tjänsten

Annat

 

Figur 13. Anledningen till avslutandet av samarbetet. 
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Trots att man valde att avsluta samarbetet med Aitellu AB var hälften av de före detta 

kunderna mycket nöjda (4 av 8) med tjänsten under samarbetsperioden. Inga informanter var 

mindre nöjda eller missnöjda (se bilaga 11 för ytterligare information). Bra service och trevlig 

personal var det som angavs för valet av Aitellu AB:s tjänster. Bra och unika tjänster, priset 

samt att man var bekant med VD:n var också något som framkom i undersökningen. Positiv 

beteende och attityd stämde väl in på Aitellu AB enligt före detta kunderna (se figur 14) 

eftersom alla 8 informanter angav det som ett alternativ. Även tillgänglighet och flexibilitet 

samt professionalism och skicklighet var instämmande.  

5 5

310

8

Professionalism och
skicklighet
Positiv attityd och
beteende
Tillgänglighet och
flexibilitet
Tillförlitlighet och
pålitlighet
Rättelse

Positiv attityd och
beteende

 

Figur 14. Instämmande egenskaper hos Aitellu AB. 

Juridiska bindningar var vanliga mellan Aitellu AB och dess före detta kunder under 

samarbetstiden, men även sociala och psykologiska bindningar förekom (se bilaga 11 för 

ytterligare information). 

5.2.2.2 Före detta kunder som valde att först höja rösten – Voice 

De flesta före detta kunder till Aitellu AB upplevde inget problem eller missförstånd med 

Aitellu AB:s tjänster under deras samarbetstid (se figur 15). Valet att avsluta samarbetet var 

pga. andra orsaker som oftast inte handlade om tjänsterna i sig.  

 

Missförstånd och problem

2

6

Ja

Nej

 
Figur 15. Uppkomst av problem och missförstånd.   
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3 av 6 hade diskuterat sina funderingar kring avslutandet men det fanns även de (3 av 6) som 

valde att inte diskutera. Detta var dels pga. att man inte var den person som var ansvarig för 

förhandlingarna men också att man ansåg att det inte fanns något nödvändigt skäl till att 

diskutera eftersom det inte handlade om direkt missnöje utan mer om interna förhållanden (se 

bilaga 11 för ytterligare information).   

5.3 Telefonintervjuer 

5.3.1 Fall 1.  Intervju med kunden Peter Ekman hos ALMI 

Vår intervjuperson Peter Ekman4 berättade att han kommer i mailkontakt med Aitellu AB ca 

en gång i veckan eftersom själva tjänsten bygger på att viss information mailas till kunden. 

Möten och/eller telefonsamtal har de enbart haft 2-3 gånger per år vid behov. Peter beskriver 

relationen med Aitellu AB som avslappnad och trevlig. Han tyder på att Aitellu AB hjälper 

ALMI att underlätta deras omvärldsbevakning vilket vittnar om att det finns en professionell 

relation de emellan. Enligt Peter är det mycket viktigt att ha en god relation med ens 

tjänsteleverantör. Personalen måste vara trevlig och tillmötesgående men även själva tjänsten 

måste utövas effektivt. Om en konkurrent skulle erbjuda en nästintill identisk tjänst men till 

en lägre kostnad så skulle ALMI troligtvis avsluta sitt samarbete med Aitellu AB men då 

måste det nya företaget vara lika serviceinriktat som Aitellu AB. Peter antyder att när det 

handlar om affärer så är man beredd på att prova något nytt.  

 

Peter förklarade att eftersom allting bygger på en komplicerad teknologi är det viktigt att IT-

tekniken fungerar. Den skall vara användarvänlig för att minimera komplikationer då man vill 

arbeta så effektivt som möjligt. Peter menar också att om tekniken inte skulle fungera och 

istället skapa stora besvär skulle detta leda till att man väljer att byta leverantör. Peter anser 

dock att samarbetet med Aitellu AB har fungerat bra och man har inte upplevt några problem 

eller andra typer av komplikationer. Om det skulle uppstå ett problem skulle han direkt 

kontakta Aitellu AB för att lösa problemet omedelbart. Då förväntar han sig att Aitellu AB är 

rak och ärlig samtidigt öppen för att komma fram till en lösning. Det är viktigt att de själva 

accepterar problemet och försöker förstå kunden. Kan de inte det så skulle man avsluta 

samarbetet.  

 

                                                
4 Peter Ekman ALMI Företagspartner, telefonsamtal den 23 november 2006.  
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Att man fortsätter sitt samarbete med Aitellu AB är dels pga. att deras tjänster har bra kvalité 

för ett rimligt pris. Peter menar även att man ständigt testar och jämför kvalitén med andra 

leverantörer för att se om det finns bättre erbjudande etc. Det som håller en fast vid Aitellu 

AB är dels att man har ett avtal som löper under en viss tid, men även en känsla av lojalitet 

kan hålla en kvar vid samma leverantör. Det som är viktigt för Aitellu AB, enligt Peter, är att 

de måste leverera en bra tjänst till ett konkurrenskraftigt pris för att kunna skapa ännu nöjdare 

och lojalare kunder. Detta eftersom det är många leverantörer som i princip erbjuder likartade 

tjänster och därför kan även priset spela en roll.  

 

Peter menar att lojalitet kanske börjar mynnas ut och att värdet av tjänsten eller produkten i 

jämförelse med kvalité, pris och situation är avgörande faktorer för valet av en 

tjänsteleverantör. Det är dock viktigt att komma ihåg att många företag bygger upp sin 

verksamhet utifrån just lojalitet. Peter nämnde även att den levererade tjänsten eller produkten 

måste stämma överens med behovet och efterfrågan.  

5.3.2 Fall 2. Intervju med kunden Mårten Forrest hos 

Läkemedelsverket 

Mårten Forrest5 menade att han kommer i kontakt med Aitellu AB ganska sällan – ca 2 

gånger om året. Kontakten är oftast via mail eller telefon beroende på graden av ärendet. 

Läkemedelsverket är en speciell kund till Aitellu AB eftersom de har köpt tjänsterna via ett 

annat företag som samarbetar med Aitellu AB. Relationen de emellan är trevlig och, enligt 

Mårten, är Aitellu AB en seriös aktör. Han anser att det är viktigt att ha en bra relation med 

ens tjänsteleverantör men det är inte det mest centrala. I deras fall är det viktigaste, gällande 

Aitellu AB, att tjänsten fungerar lämpligt och att man kan få möjligheten att framföra 

synpunkter. Att personalen är trevlig är såklart positivt men det är inte det viktigaste i detta 

sammanhang och det gäller även i största allmänhet.  

 

Om en annan leverantör skulle erbjuda en nästintill identisk tjänst men till en lägre pris så 

skulle Läkemedelsverket inte avsluta sitt samarbete med Aitellu AB, eftersom det inte är värt 

risken. Detta beror på att Aitellu AB har en hög kvalité till redan ett bra pris. Även om någon 

skulle erbjuda ett pris som är hälften så stor så skulle de inte avsluta samarbetet eftersom 

kvalitén spelar en stor roll.  

 

                                                
5 Mårten Forrest Läkemedelsverket, telefonsamtal den 28 november 2006. 



  36 

Enligt Mårten finns det ett flertal faktorer som skulle kunna påverka de så negativt att de 

avslutar sitt samarbete med Aitellu AB, t.ex. om kvalitén inte skulle leva upp till 

förväntningar och behov eller om tjänsten inte skulle leverera det som förväntas. Om en 

annan aktör skulle ha en tydligare, snabbare och bättre lösning och kvalité så skulle de kunna 

tänka sig att byta leverantör.  

 

Det har inte uppstått problem i deras samarbete men däremot har man haft förslag till 

förbättringar och ytterligare funktioner vilket man även har framfört till Aitellu AB.  Inget har 

dock förändrats. Om det skulle uppkomma problem i framtiden så skulle Mårten först ta 

kontakt och diskutera med det företaget som är mellanhand eftersom dem är nyckeln i 

relationen mellan Läkemedelsverket och Aitellu AB. Om dem skulle kontakta Aitellu AB 

direkt så skulle de beskriva problemet, ställa frågor och kräva en lösning snabbt då man även 

vill att Aitellu AB redovisar felet ärligt och pålitligt eftersom det är viktigt med trovärdighet. 

Aitellu AB måste då försöka förstå och agera samt höra av sig. Det är väldigt viktigt att 

kunden står i centrum och att ens tjänsteleverantör försöker se och förstå kundens specifika 

behov.  

 

Den viktigaste orsaken till att Läkemedelsverket väljer att fortsätta samarbetet med Aitellu 

AB är att tjänsten fungerar enligt kraven och behoven. Mårten menar att tjänsten lever upp till 

det som de behöver. Det finns inget som håller Läkemedelsverket fast vid Aitellu AB 

eftersom man inte har ett avtal direkt med de utan via mellanhänder och därför kan de snabbt 

byta till en ny leverantör.  

 

Aitellu AB skulle kunna göra Läkemedelsverket ännu nöjdare genom att försöka ta reda på 

kundens behov mer specifikt. Enkelhet är mycket viktigt, eftersom det är ett enkelt behov så 

behöver man inte krångla till det. Ett förslag är även att skapa en ny kringtjänst som skulle 

effektivisera och höja tjänstens värde. Det skulle kunna skapas ett system som kan värdera 

och dra slutsatser ifrån den levererade informationen och visa hur Läkemedelsverket kan 

använda och utnyttja informationen.  

 

Mårten poängterade att kundens behov alltid bör ligga i fokus och det är viktigt att visa en 

fungerande konkurrensfördel. Han skulle rekommendera Aitellu AB till andra fastän de inte 

har gjort någon utvärdering av tjänsten ännu.  
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5.3.3 Fall 3. Intervju med före detta kunden Mikael Skogström hos 

WM-data 

Mikael Skogström6 berättade att under sin samarbetstid med Aitellu AB hade WM-data daglig 

mailkontakt med sin tjänsteleverantör pga. att själva tjänsten gick ut på att leverera viss 

information via mail. Kontakten via telefon skedde ca en gång om halvåret och fysiska möten 

några gånger under deras samarbetstid. Mikael beskriver relationen de emellan som 

avslappnat och stimulerande. Enligt honom är det i största allmänhet mycket viktigt att ha en 

god relation med ens tjänsteleverantör.  

 

WM-data hade under sin samarbetstid en situation när de tittade över konkurrenter till Aitellu 

AB. Beslutet var dock att fortsätta sitt samarbete med Aitellu AB pga. att de hade ett bättre 

erbjudande i form av pris och kvalité. Mikael poängterade även att det kostar att byta 

leverantör och ibland är det inte lönsamt att byta. Det som hade kunnat påverka WM-data 

negativt under deras samarbete hade varit tekniska problem. Detta är någonting som han även 

upplevde i form av mycket skräpinformation i olika söktjänster. Systemet klarade inte av att 

sortera relevant information. Detta var dock inget som påverkade de att avsluta sitt samarbete 

utan enbart ett mindre bekymmer. Aitellu AB är själv medveten om detta problem eftersom 

det har tagits upp.  

 

Enligt Mikael berodde valet att avbryta samarbetet med Aitellu AB på att WM-datas ledning 

omprioriterade och uppskattade att behovet av denna tjänst inte var så stor. Det fanns inte 

behörig personal som kunde utnyttja tjänstens fulla värde. Företaget kunde tillgodose den 

behov efter information som Aitellu AB erbjöd på egen hand.  

 

Om det hade uppkommit problem i deras relation så skulle Mikael ha ringt upp Aitellu AB för 

att utreda problemet. Han hade förväntat att Aitellu AB visade intresse för problemet samt 

alternativ för förbättring eller andra typer av erbjudanden under problemperioden. Det är även 

viktigt att Aitellu AB är ärlig i sin kommunikation och står för det om någonting har väckt 

missnöje hos kunderna.  

 

Mikael betonade även att Aitellu AB gör ett bra jobb och har bra tjänster. Han är fascinerad 

av deras intresse till sina kunder och engagemang i form av seminarier mm. Detta upplever 

                                                
6 Mikael Skogström WM-data, telefonsamtal den 28 november 2006. 



  38 

Mikael som ambitiöst och exemplariskt. Han skulle definitivt rekommendera Aitellu AB till 

andra.  

5.4 Sammanfattning av empirin 

5.4.1 Kunder 

Aitellu AB:s kunder väljer företrädesvis att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör pga. att 

tjänsterna har en hög kvalité. Denna kvalité kunde i vissa fall relateras till ett fördelaktigt pris 

och skapa ett bra erbjudande som kunden lockades till. Tjänsten fungerar således enligt 

kraven och behoven. Om kvalitén inte skulle leva upp till förväntningar och behov skulle 

kunderna kunna tänka sig att avsluta samarbetet. Detta skulle även kunna inträffa i fall en 

annan leverantör skulle ha en tydligare, snabbare och bättre lösning och kvalité. Det är också 

viktigt att tjänsterna fungerar i praktiken eftersom allting bygger på en komplicerad teknologi. 

Om den inte skulle framstå som användarvänlig eller om det skulle uppkomma besvär som 

drar ner effektiviteten, så skulle somliga kunder kunna tänka sig att välja en annan 

tjänsteleverantör. 

 

Faktumet att man har använt Aitellu AB från början samt trevlig personal har också en stor 

betydelse för vissa av Aitellu AB:s kunder. Kunderna uppskattar således personalens beteende 

men även en viss bekvämlighet förekommer. Även priset och/eller rabatter spelar en roll i 

detta sammanhang men som nämnts ovan så vägs den oftast ihop med kvalitén. Att man inte 

har tid att leta efter annat samt faktumet att det är bekvämt att ha en och samma leverantör är 

jämväl betydelsefulla för somliga kunder.  

 

En del av vår empiri tyder på att en del kunder väljer ständigt att testa och jämföra kvalitén 

med andra leverantörer för att se om det finns bättre erbjudande etc. Oftast är det dock inte 

lönsamt att byta sin tjänsteleverantör då det kostar och är vanligen inte värt risken. Juridiska 

bindningar var mycket vanliga mellan Aitellu AB och dess kunder vilket kan tyda på att en 

del är lojala enbart pga. avtalet. Detta kan i sin tur betyda att kunden inte har någon 

valmöjlighet och det har skapats en tvångssituation.  

 

De kunderna som har varit lojala en längre tid (över två år) visade ett positivare resultat än 

andra kundgrupper. De är i huvudsak mycket nöjda med Aitellu AB:s tjänster och även de 

väljer att stanna kvar pga. att tjänsten har en hög kvalité. Faktumet att man har använt Aitellu 



  39 

AB från början verkade dock spela en ännu större roll för de lojala kunderna vilket tyder på 

att även bekvämligheten kan spela en avgörande betydelse i ett långsiktigt samarbete.  

5.4.2 Före detta kunder 

Valet att avsluta samarbetet med Aitellu AB har vanligen berott på att kunderna inte har något 

behov av tjänsten. Detta kan i vissa fall betyda att man kan tillfredställa behovet själv eller 

med enklare medel. Det finns även andra orsaker till avslutandet t.ex. att den ansvarige 

personen som sköter förhandlingen för tjänsten slutar, att företagsledningen beslutar för att 

samordna en egen funktion eller att ledningen omprioriterar och anser att tjänsten inte lönar 

sig. 

 

6. Analys 
 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras med utgångspunkt ifrån de teorier och 

sammanställningar som vi har valt ut och presenterat i kapitel 3. Vi kommer att analysera det 

som kom fram tydligast samt ta upp samband och mönster som spelar en roll för uppsatsens 

syfte och forskningsfråga. En del noteringar kommer även att styrkas med hjälp av de tidigare 

forskningar som presenterades i kapitel 4.   

 

6.1 Exit, voice and loyalty 

Vår empiri tyder på att de flesta kunder till Aitellu AB troligen kommer att stanna kvar och 

fortsätta sitt samarbete med företaget. Dock visade kunderna som hade använt tjänsterna i 

längre än 2 år en mycket högre benägenhet att stanna kvar vilket, enligt Hirschman (1972), 

tyder på lojalitet. Anledningen till detta är förmodligen att om man har varit kund en längre 

tid så får man både en närmare relation till företaget och känner ett högre engagemang vilket i 

sin tur skapar en starkare vilja att stanna kvar. Bekvämligheten spelar dock också en vital roll 

och är en av anledningarna till varför de lojala kunderna känner en starkare vilja att fortsätta 

samarbetet. De lojala kunderna har inte funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan 

leverantör vilket åter igen tyder på en högre lojalitetskänsla. Dessa kunder som har upplevt 

missnöje och uttryckt voice hade emellertid oftast varit kunder i mindre än 1 år vilket kan 

vittna om att nya kunder är mera uppmärksamma och kritiska. Dessa kunder visade även en 
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lägre lojalitet mot Aitellu AB – de hade mindre benägenhet att stanna kvar då deras 

samarbetsvilja inte var lika stark som hos de lojala kunderna. Hirschman (1972) menar att 

voice kan förvandlas till exit och detta stämmer bra med en del av de kunder som har upplevt 

ett missnöje då en majoritet av dem har funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan 

leverantör. Vår tolkning är härmed att nya kunder känner en mindre grad av lojalitet och 

engagemang vilket kan enbart skapas med tiden.  

Att kunderna till Aitellu AB är allt från nöjda till mycket nöjda bör man hålla isär. Vår empiri 

uppvisade att 65 % av kunderna var nöjda medan 28 % var mycket nöjda. Detta indikerar, 

enligt Söderlunds (2001) resonemang, till att de kunder som endast är nöjda kanske inte är de 

som resulterar till lojalitet medan de som är mycket nöjda är mer lojalitetsdrivande. Vi 

förmodar även att kunder som är mycket nöjda kan troligare sprida positiva 

rekommendationer vilket är mycket önskvärt. Det är just sådana kunder som oftast sprider en 

positiv word-of-mouth (Reinartz & Kumar, 2002). En kund som enbart är nöjd kommer 

antagligen inte att berätta detta till lika många, än en kund som har upplevt en nöjdhet utöver 

det vanliga. Det intressanta här är även att de kunder som har varit lojala i över 2 år är i högre 

utsträckning mycket nöjda vilket stämmer bra med Söderlunds (2001) resonemang. Vi kan 

tolka det, precis som anmärkts tidigare, att de känner ett högre engagemang och 

rekommenderar förhoppningsvis Aitellu AB till andra samt sprider ett positivt rykte. Att de 

lojala kunderna är mycket nöjda med tjänsten och att sannolikheten till ett fortsatt samarbete 

är oftast mycket hög kan, enligt oss, även tala om att dessa kunder eventuellt har en högre 

toleransnivå och kan tåla kvalitetsförsämringar utan att nödvändigtvis lämna leverantören 

omedelbart. Enligt Hirschman (1972) använder sig de lojala kunderna vid eventuella problem 

mer voice och då ökar även graden av lojalitet. Lojaliteten kan i detta sammanhang innebära 

att kunden stannar kvar en längre tid trots att det kanske kan finnas ett litet missnöje eller 

mindre problem (Hirschman, 1972). De flesta av lojala kunder hade, enligt vår undersökning, 

dock inte upplevt något missnöje alls vilket kan vittna om att de inte känner att de behöver ta 

till sig voice utan pga. sin högre toleransnivå ignorerar missnöjet och glömmer det. 

Hirschmans resonemang om att lojala kunder har mindre tendens att använda exit och istället 

höja sin röst dvs. voice kan i detta fall enbart delvis stämma med Aitellu AB:s kunder. De har, 

enligt vår undersökning, mindre tendens att använda exit men tenderar inte att höja rösten då 

deras toleransnivå möjligtvis är högre.  

Att kundnöjdhet och tillfredställelse påverkas av personalens bemötande och effektivitet 

(service) samt hög tjänstekvalité (Söderlund, 1997; Anderson et al. 1944) kan även styrkas 



  41 

med den empiri som vi kom fram till, eftersom kvalité och trevlig personal var de faktorer 

som oftast påverkade valet av att fortsätta samarbetet med Aitellu AB. En viktig punkt som 

kom fram under en av våra intervjuer var att man ofta bedömer värdet av tjänsten eller 

produkten i jämförelse med kvalité, pris och situation som är avgörande faktorer för valet av 

en viss tjänst eller produkt. Det är alltså ett bra erbjudande i form av kvalité och pris som 

lockar kunderna. Detta kan stämma med Andersons m.fl. (1994) framhävning om att kvalité 

kan definieras och uppfattas på olika sätt. Anderson m.fl. (1994) menar att 

kundtillfredsställelse beror på värde, där värdet kan begrunda sig som ett förhållande av 

kvalité relaterad till pris, men även att kvalité kan vara kundernas aktuella uppfattning av det 

som är bra. Kundtillfredsställelse baseras alltså inte enbart på den aktuella erfarenheten utan 

även av tidigare erfarenheter som är positiva. Aitellu AB:s kunder som har varit lojala i längre 

än 2 år uppskattar företaget mer vilket kan bero på deras tidigare erfarenheter och 

övertygelsen om att Aitellu AB är bäst. Men Oliver (1999) och Söderlund (2001) poängterade 

i sitt resonemang att tillfredställelse och nöjdhet skulle kunna vara en temporärt företeende 

och att nöjda kunder inte alltid behöver vara lojala. Man kan i detta sammanhang jämföra 

resonemanget med Aitellu AB:s före detta kunder som visade på att de var allt från nöjda till 

mycket nöjda men trots detta avslutade samarbetet. Orsaken till det kan man styrka genom 

Söderlunds (2001) tankegång om att kundens syn på matchningen mellan de egna behoven 

och leverantörens erbjudande inte riktigt stämde överens. Före detta kunder till Aitellu AB 

avslutade sitt samarbete mest pga. att behovet inte fanns. Aitellu AB gjorde därmed inget fel 

utan det skedde förändringar hos kunden vilket man inte kunde styra.  

Att kvalité och service var de avgörande faktorerna för alla sorters kundgrupper, när det gäller 

ens val av tjänsteleverantör, råder det ingen tvekan om. Trots detta har vissa valt att avsluta 

samarbetet med Aitellu AB. Hirschman (1972) menar att en konsument kan visa missnöje 

genom antingen voice eller exit. Hälften av de före detta kunderna till Aitellu AB som hade 

upplevt ett problem med tjänsten har använt sig av voice för att reda ut och diskutera. 

Anledningen till att man sedan valde exit berodde dock inte på att tjänstens kvalité var lågt 

eller att priset var för högt utan snarare av att man inte hade något behov av tjänsten då man 

t.ex. kunde tillfredställa sina behov med enklare medel. Detta instämmer väl med Dowding et 

al. (2000) resonemang om att kunden gör en ”noisy exit”, dvs. att denne uttrycker sitt 

missnöje eller tar upp problemet, men sedan av olika motiv ändå lämnar leverantören. Enligt 

Hirschman (1972) utgörs exit oftast pga. dålig kvalité eller att priset är för högt vilket inte alls 

framkom i vår undersökning. Som nämnts ovan, påverkades före detta kundernas val för 

voice och exit framförallt av att det hade skett en förändring som dels berodde på den 
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ställning som kunden för tillfälligt befann sig i. Detta som dock stämmer med Hirschmans 

(1972) bedömning är att exit enbart kan bli verklig om det existerar utbytbarhet mellan olika 

alternativ, dvs. att det finns andra valmöjligheter som är betydelsefulla för att konsumenten 

ska kunna jämföra och bedöma de olika alternativen som finns. Detta stämmer bra med 

Aitellu AB:s före detta kunder då det fanns egna lösningar eller helt enkelt inget behov av 

tjänsten.   

6.2 Olika grader av lojalitet 

Det som vi påtagligt kan tolka ur den empiri som vi fick fram är att kvalité har en oerhört stor 

betydelse för Aitellu AB:s kunder och före detta kunder. Detta både för valet av ens 

tjänsteleverantör och för ett fortsatt samarbete i framtiden. Därmed kan vi se tendenser till 

engagerad lojalitet vilket oftast bygger just på kvalité. Det är även möjligt att kvalitén har en 

så stor betydelse eftersom dessa typer av tjänster som Aitellu AB erbjuder är komplexa och 

tekniskbaserade. Engagerad lojalitet kan även handla om hängivelse (commitment) vilket 

bygger på symbolvärde, status och värderingar (Feurst, 1999). Detta var emellertid inte så 

viktigt för de flesta av Aitellu AB:s kunder.  

Praktisk lojalitet, vilket kan vara omedveten och handla om rutin samt att man har använt ett 

företag från början, är också ett tämligen vanligt förekommande orsak till varför man väljer 

att stanna kvar. Praktisk lojalitet kan dock även vara medveten och handla om bekvämlighet 

(Feurst, 1999). Detta är något som några av våra informanter angav. Att de flesta kunderna 

inte har funderat på att byta ut Aitellu AB mot någon annan leverantör kan även tolkas som 

pratisk lojalitet då det baseras på vana eller komfort, dvs. att man helt enkelt inte orkar byta 

leverantör. Vår empiri tyder även på att det kan vara besvärligt och dyrt att byta leverantör 

och det är oftast inte värt risken och även detta kan vara ett tecken på praktisk lojalitet.  

Enligt vår tolkning hade tvingad och köpt lojalitet en något mindre betydelse för kunderna 

och var därmed inte lika uppenbara som engagerad och praktisk lojalitet. Tvingad lojalitet är 

dock någonting som kan förekomma i och med att många av kunderna identifierade juridiska 

bindningar mellan sig själv och Aitellu AB och därmed har de inte något annat alternativ då 

många har ett skriftligt avtal med företaget. Köpt lojalitet förekommer hos några kunder då en 

del av dem identifierade ekonomiska bindningar och angav att dem stannar kvar pga. ett bra 

pris. En del av vår empiri visar även att eftersom många leverantörer erbjuder i princip 

likartade tjänster kan priset spela en roll.  
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Vi kan därmed konstatera att alla sorters lojalitet förekommer mellan Aitellu AB och dess 

kunder vilket är positivt då det visar att kunderna har olika anledningar till att stanna kvar hos 

sin tjänsteleverantör och det är inte enbart tjänstekontraktet som styr. Engagerad och praktisk 

lojalitet är speciellt positiva då de är svårare att åstadkomma och kunder som innehar sådan 

lojalitet är svårare för konkurrenter att ta över (Feurst, 1999).  

6.3 Tjänstekvalité och bindningar 

Grönroos (2004) resonemang om god upplevd tjänstekvalitet kan relateras till det som 

påverkar god upplevd tjänstekvalitet hos Aitellu AB:s kunder och före detta kunder. Aitellu 

AB besitter, enligt kunderna och före detta kunderna, alla dessa kännetecken som Grönroos 

(2004) har tagit upp (se kapitel 3.3). Vissa egenskaper var dock vanligare än andra. Aitellu 

AB karaktäriseras i huvudsak med ett processinriktat kriterium som handlar om positiv attityd 

och beteende. Detta tyder på att Aitellu AB:s kunder upplever att tjänsteleverantörens 

personal bryr sig om dem samt är intresserade av att lösa deras problem. Kunderna verkar 

uppskatta själva relationen med företagets personal. Vår empiri visar även att ärlighet är något 

som kunderna förväntar sig av sin tjänsteleverantör. Faktumet att positiv attityd och beteende 

karaktäriserar Aitellu AB enligt dess kunder bevisar att företaget har varit ärlig och tydlig i 

sin kommunikation samt satsat på trevlig personal samt god service.  

Även tillgänglighet och flexibilitet är något som stämde in på Aitellu AB vilket visar på att 

kunderna uppfattar att Aitellu AB:s personal är villig att vara flexibel och försöker anpassa sig 

till kundernas krav och önskemål. Detta är mycket viktigt då en del av vår empiri tyder på att 

kunderna önskar att deras tjänsteleverantör alltid skulle sätta kunden i centrum och se efter 

deras behov.  

Aitellu AB besitter även ett resultatinriktat kriterium som handlar om professionalism och 

skicklighet. Det innebär att kunderna samt före detta kunderna vet att Aitellu AB:s personal, 

system och fysiska resurser har de kunskaper och förmågor som behövs för att lösa kundernas 

problem på ett professionellt sätt. Kunderna ser alltså att deras samarbete med Aitellu AB ger 

en tillfredställelse och förväntat resultat.  

Grönroos (2004) tankegång kring olika sorters bindningar som påverkar kundbeteendet kan 

sättas in i jämförelse med Aitellu AB:s kunder och före detta kunder då alla bindningar var 

representerade. Grönroos (2004) menar att företag ska sträva efter alla sorters bindningar 

eftersom detta kan skapa högre lojalitet. Den juridiska bindningen var det allra vanligaste och 
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detta pga. att man oftast har ett avtal som löper under en viss tid. Det är dock inte alltid fallet 

då vissa kunder använder mellanhänder vilket innebär att de lätt kan byta sin tjänsteleverantör 

i fall det behövs. Även de ekonomiska, tekniska och kunskapsbaserade bindningar 

förekommer mellan Aitellu AB och dess kunder. Kunskapsbaserade bindningar är mycket 

positiva och eftertraktade då de är svåra att åstadkomma och kan resultera i en starkare 

lojalitetskänsla (Grönroos, 2004). Det intressanta vad som gäller bindningar är även att hos 

före detta kunder förekom sociala och psykologiska bindningar. Detta fenomen är emellertid 

svårtolkad och beror troligen på slumpen. En möjlig anledning är dock att sådana bindningar 

inte är lika starka och kan ändå leda till att kunden avslutar samarbetet. Kunder som hade 

upplevt och uttryckt ett missnöje eller problem ansåg att det för det mesta fanns juridiska 

bindningar vilket tyder på att avtalet håller de fast och även de kan avsluta samarbetet när 

avtalet löper ut. Om de, utan avtalet, skulle avbryta sin relation är svårt att säga men tendenser 

till en lägre lojalitet är härmed påtagliga. Kunder som hade varit lojala en längre tid visade 

dock även att ekonomiska bindningar inte var lika vanliga och förekommande som hos andra 

kundgrupper.  

De juridiska bindningarna kan vara ett sätt för Aitellu AB att tvinga företagskunderna att 

stanna kvar eftersom dem vet att det är kostsamt att byta leverantör. Detta kan i sin tur tyda på 

att de juridiska bindningarna är bland annat en avgörande faktor för varför en del 

företagskunder väljer att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör, dvs. att lojalitet uppstår pga. av 

avtalet. Vi tror dock att det finns en ömsesidig önskan att binda sig, dels från 

tjänsteleverantörens sida, för att få långvariga kunder, och dels även från kundens sida, 

eftersom det är dyrt att byta leverantör.  

 

7. Resultat och slutsatser 
 
Kapitlet kommer att ge ett konkret och sammanfattat svar på undersökningens syfte och 

problemformulering. Det kommer även att presenteras några praktiska rekommendationer till 

tjänsteföretag som vill ha långsiktiga och lojala kunder. 

 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera faktorer som påverkar lojaliteten 

hos ett tjänsteföretags kunder och före detta kunder. Vi ville bekanta läsaren med de faktorer 

som skapar kundlojalitet och vad tjänsteföretag bör veta för att hantera sina kunder på ett 
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framgångsrikt sätt. För att få en tydligare uppsatsstruktur har vi valt att dela upp syftet på 

följande sätt: 

1. Varför väljer Aitellu AB:s kunder att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör? 

2. Varför valde Aitellu AB:s före detta kunder att inte stanna kvar hos sin 

tjänsteleverantör? 

 

Efter att ha undersökt och analyserat Aitellu AB:s kunder och före detta kunder har det visat 

sig att det finns ett tydligt mönster i deras beteende och uppfattningar. Kunderna väljer 

företrädesvis att stanna kvar hos sin tjänsteleverantör pga. att tjänsterna har en hög kvalité 

som motsvarar deras behov. Vad som gäller före detta kunder så har valet för att avsluta 

samarbetet vanligen berott på att kunderna helt enkelt inte har något behov av tjänsten. 

 

Problemformuleringen till denna uppsats har varit att få reda på vilka faktorer påverkar 

kundlojalitet hos tjänsteföretag. Det som, enligt vår undersökning, huvudsakligen och 

påtagligt påverkar kundlojalitet hos tjänsteföretag är kvalité. Lojalitet styrs även till hög grad 

av juridiska bindningar vilka inte ger kunden en valmöjlighet utan binder de till företaget med 

hjälp av ett avtal/kontrakt. Sekundära faktorer som jämväl påverkar kundlojalitet hos 

tjänsteföretag är personal (service), vana och priset på tjänsten. Faktumet att man inte har tid 

att leta efter annat dvs. tidsbrist samt att det är bekvämt att ha en och samma leverantör är 

indirekta faktorer som påverkar lojaliteten hos tjänsteföretag.  

 

Från ovanstående förklaringar skulle vi kunna dra konkreta slutledningar vilka bör 

kombineras och kan ses som rekommendationer när ett tjänsteföretag hanterar sina kunder i 

syfte att skapa kundlojalitet: 

� Satsa på kvalité hos tjänsterna. 

� Se och förstå kundens behov. 

� Erbjud fördelaktiga avtal/kontrakt som binder kunden till företaget. 

� Rekrytera och satsa på trevlig och tillmötesgående personal (service). 

� Skapa ett erbjudande i form av bra pris och kvalité. 

� Ta i anspråk och utgå ifrån att kunden kan vara vanemässig och bekväm.  
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8. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att reflektera och diskutera kring uppsatsens genomförande och det 

som vi kom fram till. Vi kommer även att ta upp förslag till fortsatt forskning och upprätthålla 

kritik om den egna uppsatsen. 

 

Vi är i huvudsak nöjda med uppsatsen och tycker personligen att vi har fått fram relevant och 

adekvat material. Det har varit mycket givande och intressant att undersöka ett företags 

kunddatabas men man måste ta hänsyn till att resultatet och slutsatsen är starkt vinklade just 

av hur Aitellu AB har hanterat och bemött sina befintliga och före detta kunder. Det egna 

företagets kultur och sättet att agera påverkar kunderna och det är inte alls säkert att vi kan 

generalisera slutsatsen till andra tjänsteföretag. Det som dock talar för en lämplig slutledning 

av vår studie är att olika forskningar och magisteruppsatsen som vi presenterade i kapitel 4 

kom fram till snarlika slutsatser.  

Vi har kombinerat kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder vilket har lett till att 

data som vi fick fram genom enkätundersökningen stärktes och fick ytterligare djup med hjälp 

av telefonintervjuer. Detta var en mycket positiv följd eftersom vi inte alls var säkra på om 

intervjuerna skulle stärka eller försämra enkätundersökningens utfall. Detta har 

förhoppningsvis i sin tur förstärkt tilltron till resultatet och slutsatsen. Vi är dock medvetna 

om att enkätundersökningar som har mindre än 100 enkätsvar är inte lika trovärdiga då en 

människas svar kan påverka med flera procentenheter. Faktumet att enkätundersökningen gav 

ett tämligen tydligt mönster ger oss dock hopp om att slutledningen är gedigen och trovärdig. 

Kundlojalitet är emellertid en komplex fenomen. När är en kund lojal? På vilket sätt är man 

lojal? Var går gränsen till att vara illojal? Vi har, som nämnts i arbetet, valt att kalla de kunder 

som har använt Aitellu AB:s tjänster i över 2 år, till lojala kunder. Det betyder dock inte att 

resten av kunderna är illojala. Tvärtom, många av de kommer med stor sannolikhet att bli 

långsiktigt lojala i framtiden. Om vi hade dragit gränsen för lojala kunder t.ex. över 3 år hade 

vi kanske fått fram en något annorlunda resultat. Därför är gränsdragningen för lojala kunder 

eller illojala kunder mycket diffust. Ett annat problem som handlar om kundlojalitetens 

komplexitet är att eftersom tillfredsställelse och/eller nöjdhet kan vara ett temporärt 

företeende kan man även anse att några före detta kunder har varit lojala eftersom flera av de 
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har varit kunder i mer än 2 år. Samtidigt kan man tycka att Aitellu AB inte har lyckats 

tillfredställa behoven till dessa kunder eftersom de har valt att sluta använda tjänsterna. Detta 

kan givetvis diskuteras och analyseras.  

Det kan härmed även vara relevant att diskutera de juridiska bindningarna. Eftersom vi kom 

fram till att de är så viktiga blir det ännu svårare att definiera och undersöka lojalitet hos 

tjänsteföretag på företagsmarknaden (business to business). Om de juridiska bindningarna inte 

fanns, dvs. om kunderna inte hade ett avtal, skulle de då visa samma lojalitet eller skulle de 

byta till en annan leverantör tidigare? Med hjälp av vår empiri och resultat skulle man även 

kunna diskutera kring relationsmarknadsföringens betydelse inom företagsmarknaden 

(business to business). Hur stor betydelse har den egentligen i detta sammanhang? Vår 

undersökning visar att personalen har en relativt stor betydelse men en del av empirin visar att 

det inte alls är något avgörande i sig. Snarare är det så att goda relationer uppskattas och de 

spelar en roll i fall andra faktorer såsom kvalité även fungerar. Men detta är givetvis ett ämne 

som bör diskuteras i ett större perspektiv.  

En fråga som dock hade varit mycket intressant att ta upp i enkätundersökningen är om 

kunderna och före detta kunderna skulle rekommendera Aitellu AB till andra. På det sättet 

hade vi sett tydligare ifall de före detta kunderna numera agerar som stödjande eller inte. En 

rekommendation och positiv word-of-mouth, s.k. gratis marknadsföring, är den bästa 

marknadsföringen ett företag kan ha och det hade varit intressant att analysera kring detta.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Något som vore mycket spännande att undersöka vidare på är olika kundgrupper. Man skulle 

kunna granska ett företag som har funnits i minst 10 år och kategorisera kunderna efter hur 

länge de har varit kunder och försöka se en s.k. kundlivscykel. Det hade även varit intressant 

att göra en jämförelse av två tjänsteföretag som erbjuder likartade eller olika tjänster och se 

om det finns någon skillnad om kundernas uppfattning och vilket av företagen som lyckas 

bäst. Även en jämförelse av ett tjänsteföretag och ett produktionsföretag skulle vara lämplig 

och intresseväckande. En rekommendation till vidare studier är även att titta lite närmare på 

voice och försöka förstå hur ett missnöje kan förvandlas till en nöjdhet och tvärtom.   

En teori som skulle kunna ge ett intressant perspektiv på kundlojalitet är nätverksteorin. 

Nätverksteorin sätter likhetstecken mellan marknad och nätverk i centrum och betonar 
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relationens betydelse mellan olika aktörer i ett affärssystem av sammanlänkade företag7. 

Under uppsatsskrivandet insåg vi att olika samarbeten och partnerskap är viktiga fragment i 

många företags verklighet och därför skulle det vara mycket intressant att undersöka och 

analysera hur företag kan få lojala kunder med hjälp av detta.  

                                                
7 http://www2.enspiro.com/templates/Page.aspx?id=20866, hämtad 2006-12-14 
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Bilaga 1. Enkät till kunder 
1. Företag:………………………………………………………………………….……… 

 

2. Ange e-postadress om Du önskar att ta del av resultaten från undersökningen:   

…………………………………………………………………………………………...       

 

3. Skulle Du kunna tänka Dig att ställa upp på en intervju/telefonintervju för att berätta 

mera om er relation till Aitellu AB?  

 Ja (ange telefonnummer och/eller mailadress……………………………………….) 

 Nej, men det finns en annan person i företaget som ni skulle kunna fråga (ange 

telefonnummer och/eller mailadress…………………………………….……………...) 

 Nej 

 

4. Hur många anställda har det företaget Du svarar för?…………………………………..   

 

5. Vilken är företagets huvudsakliga bransch?…………………………………………….   

 

6. Rangordna följande faktorer efter betydelse vad är viktigast för er när det gäller val av 

tjänsteleverantör (1=viktigast, 4= minst viktig)? 

Pris:  

Service:    

Kvalité:    

Varumärke:    

  

7. Hur länge har ni använt Aitellu AB:s tjänster?  

 Mindre än 1 år 

 1-2 år 

 2 år eller längre 

 

8. Hur stor är sannolikheten att ni väljer att stanna kvar hos Aitellu AB i framtiden?  

 Mycket hög 

 Troligtvis 

 Kanske 

 Inte troligt 
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 Mycket låg 

 

9. Hur nöjda är ni med Aitellu AB och dens tjänster?  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Varken eller 

 Mindre nöjd 

 Missnöjd 

 

10. Varför valde ni Aitellu AB som tjänsteleverantör?  

 Bra pris 

 Bra/unika tjänster 

 Bra service/trevlig personal 

 Någon rekommenderade 

 Annat    

 

11. Varför väljer ni att stanna kvar hos Aitellu AB? Du får välja flera alternativ!  

 Bra pris och/eller rabatter 

 Vi har inte tid att leta efter annat  

 Brist på alternativ  

 Vi känner inte till någon annan som har liknande tjänster 

 Jobbigt eller dyrt att byta  

 Bekvämt att ha en och samma leverantör 

 Vi har använt Aitellu från början 

 Tjänster med hög kvalité 

 Trevlig personal 

 Aitellu har rätt sorts profil och varumärke som vi tror på 

 Andra rekommenderade 

 Har inte tänkt på det 

 Annat:…………………………………………………………………….          
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12. Har ni upplevt missnöje gällande Aitellu AB:s tjänster?  

 Ja 

 Nej (gå direkt till fråga 15) 

 

13. Vad har detta missnöje berott på? Du får välja flera alternativ!  

 Låg kvalité 

 För högt pris 

 Otillräcklig service 

 Annat:…………………………………………………………………………….         

 

14. Hur hanterade ni problemet/missförståndet?  

 Diskuterade med företaget/kontaktpersonen 

 Ignorerade problemet/missförståndet och hoppades på att det löser sig  

 Annat:…………………………………………………………………………….         

 

15. Har ni funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan leverantör?  

 Ja 

 Nej (gå direkt till fråga 17) 

 

16. Varför har ni funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan leverantör?  

 Missnöjd med tjänsten 

 Problemen/missförstånden som har uppkommit har inte hanterats på ett 

tillfredställande sätt 

 För dyrt 

 Nyfiken på alternativa tjänster 

 Annat:…………………………………………………………………………….         
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17. Vilka av följande faktorer stämmer med Aitellu AB, enligt Dig? Du får välja flera 

alternativ!  

 Professionalism och skicklighet 

 Positiv attityd och beteende 

 Tillgänglighet och flexibilitet 

 Tillförlitlighet och pålitlighet 

 Rättelse (dvs. lämplig hantering av fel/missförstånd) 

 Tjänstekontraktens miljö främjar en positiv upplevelse av själva tjänsten 

 Positiv rykte och trovärdighet 

 

18. Vilka bindningar anser Du finns mellan ert företag och Aitellu AB? Du får välja flera 

alternativ! (dubbelklicka på rutan, välj Markerad/Checked) 

 Juridiska bindningar (t.ex. kontrakt, avtal) 

 Ekonomiska bindningar (t.ex. rabatter) 

 Tekniska bindningar (t.ex. unik teknik och/eller lösning) 

 Geografiska bindningar (t.ex. ligger i samma stad eller nära) 

 Tidsbaserade bindningar (t.ex. har bråttom med ett projekt) 

 Kunskapsbaserade bindningar (t.ex. de besitter speciella kunskaper om er 

och/eller tvärtom) 

 Sociala bindningar (t.ex. kom bra överens/blev vänner med personal) 

 Kulturella bindningar (t.ex. de har en passande bakgrund) 

 Ideologiska bindningar (t.ex. deras visioner/ideologi passar med våra) 

 Psykologiska bindningar (t.ex. är övertygad om att de är bäst) 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. Enkät till före detta kunder 
1. Företag:………………………………………………………………………………….    

 

2. Ange e-postadress om Du önskar att ta del av resultaten från undersökningen:    

…………………………………………………………………………………………...        

 

3. Skulle Du kunna tänka Dig att ställa upp på en intervju/telefonintervju för att berätta 

mera om er relation till Aitellu AB?  

 Ja (ange telefonnummer och/eller mailadress…………………………………...) 

 Nej, men det finns en annan person i företaget som ni skulle kunna fråga (ange 

telefonnummer och/eller mailadress………………………………………………..) 

 Nej 

 

4. Hur många anställda har det företaget Du svarar för?…………………………………..    

 

5. Vilken är företagets huvudsakliga bransch?…………………………………………….    

 

6. Rangordna följande faktorer efter betydelse vad är det viktigaste för er när det gäller 

val av en tjänsteleverantör (1=viktigast, 4= minst viktig)? 

Pris:    

Service:    

Kvalité:    

Varumärke:    

 

7. Hur länge använde ni Aitellu AB:s tjänster?  

 Enbart vid ett tillfälle/projektarbete 

 Upp till ett halvår 

 Från ett halvår till 1 år 

 Längre än 1 år 

 

8. Hur stor är sannolikheten att ni väljer att samarbeta med Aitellu AB igen?  

 Mycket hög 

 Troligtvis 

 Kanske 
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 Inte troligt 

 Mycket låg 

 

9. Hur nöjd var ni med Aitellu AB när ni var kund hos dem?  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Varken eller 

 Mindre nöjd 

 Missnöjd 

 

10. Varför valde ni Aitellu AB som leverantör när ni var kund hos dem?  

 Bra pris 

 Bra/unika tjänster 

 Bra service/trevlig personal 

 Annat:…………………………………………………………………………….        

 

11. Varför valde ni att avsluta samarbetet med Aitellu AB? Du får välja flera alternativ!  

 För högt pris 

 Tjänsten passade inte 

 Tjänsten hade för låg kvalité 

 Konkurrenten hade ett bättre erbjudande  

 Nyfiken på alternativa tjänster 

 Otillräcklig service 

 Aitellu har fel sorts profil och varumärke som vi inte tror på 

 Problemen/missförstånden som uppkom hanterades ej på ett hyggligt sätt 

 Inget behov efter tjänsten 

 Har inte tänkt på det 

 Annat:…………………………………………………………………………….          

 

12. Uppkom det problem/missförstånd under ert samarbete med Aitellu AB?  

 Ja 

 Nej 
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13. Diskuterade ni missnöjet med företaget innan ni bestämde er att avsluta samarbetet?  

 Ja (hoppa över fråga 14 och gå direkt till fråga 15) 

 Nej  

 

14. Varför bestämde ni att inte diskutera missnöjet med företaget?  

 Orkade inte 

 Trodde inte att det skulle göra en förändring 

 Trodde inte att vi hade kunnat påverka företaget 

 Det fanns ett annat företag som vi visste skulle ha kunnat fungera bättre 

 Annat:…………………………………………………………………………….          

 

15. Vilka av följande faktorer stämmer med Aitellu AB, enligt Dig? Du får välja flera 

alternativ!  

 Professionalism och skicklighet 

 Positiv attityd och beteende 

 Tillgänglighet och flexibilitet 

 Tillförlitlighet och pålitlighet 

 Rättelse (dvs. lämplig hantering av fel/missförstånd) 

 Tjänstekontraktens miljö främjar en positiv upplevelse av själva tjänsten 

 Positiv rykte och trovärdighet 

 

16. Vilka bindningar fanns det mellan er och Aitellu AB när ni använde deras tjänster, 

enligt Dig? Du får välja flera alternativ!  

 Juridiska bindningar (t.ex. kontrakt, avtal) 

 Ekonomiska bindningar (t.ex. rabatter) 

 Tekniska bindningar (t.ex. unik teknik och/eller lösning) 

 Geografiska bindningar (t.ex. ligger i samma stad eller i närheten) 

 Tidsbaserade bindningar (t.ex. hade bråttom med ett projekt) 

 Kunskapsbaserade bindningar (t.ex. de besitter speciella kunskaper om er 

och/eller tvärtom) 

 Sociala bindningar (t.ex. kom bra överens med personalen) 

 Kulturella bindningar (t.ex. de hade en passande bakgrund) 

 Ideologiska bindningar (t.ex. deras visioner/ideologi passade med våra) 

 Psykologiska bindningar (t.ex. övertygelse om att de är bra) 
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Bilaga 3. Mailutskick 

E-postmeddelande till kunder  

Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som för närvarande skriver vår 

kandidatuppsats i företagsekonomi. Studien som vi genomför baseras på att undersöka 

kundlojalitet hos tjänsteföretag. Vi vore väldigt tacksamma om Du som kund till Aitellu AB 

hade möjlighet, för ett kort ögonblick, deltaga i denna studie. Uppsatsen handleds av två 

högskolelektorer, Karl Gratzer och Besrat Tesfaye.  

 

I den bifogade filen finner Du ett utförligt följebrev samt själva frågeformuläret. Tack för Din 

hjälp, den är ytterst värdefull! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kerli Nurmoja och Eni Rizaldy 
Studerande vid Södertorns Högskola i Stockholm 

E-postmeddelande till före detta kunder 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som för närvarande skriver vår 

kandidatuppsats i företagsekonomi. Studien som vi genomför baseras på att undersöka 

kundlojalitet hos tjänsteföretag. Vi vore väldigt tacksamma om Du som f.d. kund till Aitellu 

AB hade möjlighet, för ett kort ögonblick, deltaga i denna studie. Uppsatsen handleds av två 

högskolelektorer, Karl Gratzer och Besrat Tesfaye.  

 

I den bifogade filen finner Du ett utförligt följebrev samt själva frågeformuläret. Tack för Din 

hjälp, den är ytterst värdefull! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kerli Nurmoja och Eni Rizaldy 
Studerande vid Södertorns Högskola i Stockholm 
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Bilaga 4. Följebrev till kunder 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som för närvarande skriver vår 

kandidatuppsats i företagsekonomi. Studien som vi genomför baseras på att undersöka 

kundlojalitet hos tjänsteföretag. Aitellu AB kommer att medverka i denna studie och vi undrar 

nu om Du som kund till Aitellu AB skulle vilja deltaga i denna undersökning. 

 

Syftet med vår uppsats som vi nämnde tidigare är att undersöka kundlojalitet och dessa 

faktorer som påverkar samt skapar lojalitet hos tjänsteföretag. Om undersökningens resultat är 

av intresse för Dig har Du i enkäten möjlighet att fylla i Din e-postadress, till vilken vi mot 

slutet av januari kommer att skicka det slutgiltiga resultatet. Ditt enkätsvar behandlas 

självklart anonymt och svaren kommer inte att presenteras offentligt. Det kommer inte i 

uppsatsen att kunna uttydas vem eller vilket företag som har lämnat ett visst svar.  

 

Vi vore ytterst tacksamma om Du som kund till Aitellu AB hade möjlighet, för ett kort 

ögonblick, deltaga i denna studie. Enkäten är uppbyggd av slutna frågor och vi beräknar att 

svarstiden blir ca 5 – 10 minuter. Vi vore även tacksamma om Du kunde återsända 

svarsformuläret senast onsdagen, den 22 november 2006.  

 

Uppsatsen handleds av Karl Gratzer (Docent Högskolelektor i företagsekonomi) och Besrat 

Tasfye (Högskolelektor i företagsekonomi).  

 

Tack för Din hjälp, den är ytterst värdefull.  

 

Frågor och synpunkter mottages tacksamt! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kerli Nurmoja och Eni Rizaldy 
Studerande vid Södertörns Högskola i Stockolm 
Kerli: 073 532 40 42 
Eni: 070 787 01 97 
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Bilaga 5. Följebrev till före detta kunder 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som för närvarande skriver vår 

kandidatuppsats i företagsekonomi. Studien som vi genomför baseras på att undersöka 

kundlojalitet hos tjänsteföretag. Aitellu AB kommer att medverka i denna studie och vi undrar 

nu om Du som f.d. kund till Aitellu AB skulle vilja deltaga i denna undersökning. 

 

Syftet med vår uppsats som vi nämnde tidigare är att undersöka kundlojalitet och dessa 

faktorer som påverkar samt skapar lojalitet hos tjänsteföretag. Om undersökningens resultat är 

av intresse för Dig har Du i enkäten möjlighet att fylla i Din e-postadress, till vilken vi mot 

slutet av januari kommer att skicka det slutgiltiga resultatet. Ditt enkätsvar behandlas 

självklart anonymt och svaren kommer inte att presenteras offentligt. Det kommer inte i 

uppsatsen att kunna uttydas vem eller vilket företag som har lämnat ett visst svar.  

 

Vi vore ytterst tacksamma om Du som f.d. kund till Aitellu AB hade möjlighet, för ett kort 

ögonblick, deltaga i denna studie. Enkäten är uppbyggd av slutna frågor och vi beräknar att 

svarstiden blir ca 5 – 10 minuter. Vi vore även tacksamma om Du kunde återsända 

svarsformuläret senast onsdagen, den 22 november 2006.  

 

Uppsatsen handleds av Karl Gratzer (Docent Högskolelektor i företagsekonomi) och Besrat 

Tasfye (Högskolelektor i företagsekonomi).  

 

Tack för Din hjälp, den är ytterst värdefull. 

 

Frågor och synpunkter mottages tacksamt! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Kerli Nurmoja och Eni Rizaldy 
Studerande vid Södertörns Högskola i Stockolm 
Kerli: 073 532 40 42 
Eni: 070 787 01 97 
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Bilaga 6. Påminnelsebrev 
 

Hej! 

 

För ungefär en vecka sedan fick Du ett mail angående en enkätundersökning om 

”kundlojalitet hos tjänsteföretag” som ligger till grund för vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi på Södertörns Högskola i Stockholm. Vad vi kan se har vi inte fått in något 

svar från Dig, varför vi nu skickar ut enkäten igen med förhoppningar om att Du vill hjälpa 

oss med att fylla i de kryssfrågor som vi har sammanställt. Det skulle vara oerhört värdefullt 

för oss och vår undersökning om Du ville hjälpa oss med detta.  

 

I den bifogade filen finner Du ett utförligt följebrev samt själva frågeformuläret. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kerli Nurmoja och Eni Rizaldy 

Studenter vid Södertörns Högskola i Stockholm 
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Bilaga 7. Tackbrev 
 
Hej. 

 

För några veckor sedan svarade Du på en enkätundersökning om Aitellu AB. Vi vill tacka Dig 

för Din tid och meddela att Dina svar var mycket värdefulla och hjälpsamma. Som lovats, så 

kommer vi att skicka den färdiga uppsatsen till Dig mot slutet av januari. Ha en trevlig dag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kerli och Eni 

Studerande vid Södertörns Högskola i Stockholm 
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Bilaga 8. Intervjuguide till kunder 
1. Hur ofta kommer ni i kontakt med Aitellu AB? 

2. På vilket sätt kommer ni i kontakt med Aitellu AB (exempelvis möten, telefonsamtal)? 

3. Hur är relationen mellan er och Aitellu AB, enligt Dig? 

4. Hur viktig är det, enligt Dig, att ha en god relation med ens tjänsteleverantör? 

5. Om en annan leverantör skulle erbjuda en nästintill identisk tjänst men till en lägre 

kostnad, skulle ni avsluta ert samarbete med Aitellu AB? 

6. Varför? 

7. Vad skulle påverka er så negativt, att ni avslutar ert samarbete med Aitellu AB? 

8. Har det uppstått mindre eller större problem i ert samarbete med Aitellu AB 

(exempelvis administrativa fel eller tekniskt strul)? 

JA 

i. Hur har ni löst dessa problem? 

ii. Hur hanterades problemet från Aitellu AB? 

iii. Hanterades problemet på ett tillfredställande sätt, enligt dig? 

iv. Vad hade de kunnat göra bättre? 

NEJ 

i. Om det skulle uppkomma problem hur skulle ni hantera det? 

ii. Hur skulle ni vilja att Aitellu AB skulle hantera det? 

 

9. Vad är den viktigaste orsaken till att ni väljer att fortsätta ert samarbete med Aitellu 

AB? 

10. Finns det något som håller er fast vid Aitellu AB som ni inte själva för nuvarande kan 

påverka? 

11. Hur skulle Aitellu AB kunna göra er ännu nöjdare och lojalare? 

12. Skulle ni rekommendera Aitellu AB till andra? 

13. Finns det något som Du själv vill tillägga? 
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Bilaga 9. Intervjuguide till före detta kunder 
1. Hur ofta kom ni i kontakt med Aitellu AB under er samarbetstid? 

2. På vilket sätt kom ni i kontakt med Aitellu AB (exempelvis möten, telefonsamtal)? 

3. Hur var relationen mellan er och Aitellu AB, enligt Dig? 

4. Hur viktig är det, enligt Dig, att ha en god relation med ens tjänsteleverantör? 

5. Om en annan leverantör hade erbjudit en nästintill identisk tjänst men till en lägre 

kostnad, skulle ni ha avslutat ert samarbete med Aitellu AB tidigare? 

6. Varför? 

7. Vad skulle ha påverkat er så negativt, att ni hade avslutat ert samarbete med Aitellu 

AB tidigare? 

8. Uppstod mindre eller större problem i ert samarbete med Aitellu AB (exempelvis 

administrativa fel eller tekniskt strul)? 

JA 

i. Hur har ni löst dessa problem? 

ii. Hur hanterades problemet från Aitellu AB? 

iii. Hanterades problemet på ett tillfredställande sätt, enligt dig? 

iv. Vad hade de kunnat göra bättre? 

 

NEJ 

i. Om det hade uppkommit problem hur hade ni hanterat det? 

ii. Hur hade ni velat att Aitellu AB skulle ha hanterat det? 

 

9. Vad är den viktigaste orsaken till att ni valde att avsluta ert samarbete med Aitellu 

AB? 

10. Fanns det något som höll er fast vid Aitellu AB som ni inte själva kunde påverka? 

11. Hur hade Aitellu AB kunnat göra er nöjdare och lojalare? 

12. Skulle ni rekommendera Aitellu AB till andra? 

13. Finns det något som Du själv vill tillägga? 
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Bilaga 10. Enkätresultat från kunder 
 

1. Hur många anställda har det företaget Du svarar för?   
 
1-100 22 
100-200 6 
200-1000 8 
1000 eller flera 4 
  

2. Vilken är företagets huvudsakliga bransch?   
 

Ekonomi och finans 5 
Marknad, reklam, PR 1 
Branschorganisation 2 
Försäljning  3 
Offentlig verksamhet 8 
Läkemedel  3 
Energiteknik 1 
Infomedling 1 
Råvarubranschen 3 
Media 1 
Research 1 
Byggbransch 1 
Intresseorganisation 2 
Juridik, revision bokföring 1 
Utbildning 2 
IT/mjukvara 1 
Sjukvård 2 
 

3. Vad är viktigast för er när det gäller val av tjänsteleverantör? 
  
Pris 7 
Service 9 
Kvalité  31 
Varumärke 1 
  

4. Hur länge har ni använt Aitellu AB:s tjänster? 
 

Mindre än 1 år 14 
1-2 år 14 
2 år eller längre 11 
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5. Vad är sannolikheten att ni väljer att stanna kvar hos Aitellu AB i framtiden?  

 
Mycket hög 8 
Troligtvis 14 
Kanske 17 
Inte troligt 1 
Mycket låg 
  

6. Hur nöjda är ni med Aitellu AB och dens tjänster?  
 
Mycket nöjd 11 
Nöjd 26 
Varken eller 2 
Mindre nöjd 1 
Missnöjd  
  

7. Varför valde ni Aitellu AB som tjänsteleverantör?  
 
Bra pris 6 
Bra/unika tjänster 20 
Bra service/trevlig personal 8 
Någon rekommenderade 8 
Annat: 7 
  

8. Varför väljer ni att stanna kvar hos Aitellu AB? 
 

Bra pris och/eller rabatter 10 
Vi har inte tid att leta efter annat  7 
Brist på alternativ  2 
Vi känner inte till någon annan som har liknande tjänster 3 
Jobbigt eller dyrt att byta  5 
Bekvämt att ha en och samma leverantör 7 
Vi har använt Aitellu från början 12 
Tjänster med hög kvalité 19 
Trevlig personal 13 
Aitellu har rätt sorts profil och varumärke som vi tror på 5 
Andra rekommenderade 3 
Har inte tänkt på det                                          1 
Annat 5 
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9. Har ni upplevt missnöje gällande Aitellu AB:s tjänster?  

 
Ja 7 
Nej 33 
  

10. Vad har detta missnöje berott på?  
 
Låg kvalité 2 
För högt pris 1 
Otillräcklig service 1 
Annat: 3 
  

11. Hur hanterade ni problemet/missförståndet?  
 
Diskuterade med företaget/kontaktpersonen 6 
Ignorerade problemet/missförståndet och hoppades på att det löser sig  1 
Annat:  
  

12. Har ni funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan leverantör?  
 
Ja 14 
Nej 26 
  

13. Varför har ni funderat på att byta ut Aitellu AB mot en annan leverantör?  
 
Missnöjd med tjänsten 
Problemen/missförstånden har ej hanterats på ett tillfredställande sätt 
För dyrt 2 
Nyfiken på alternativa tjänster 9 
Annat: 6 
  
 

14. Vilka av följande faktorer stämmer med Aitellu AB, enligt Dig?  
 
Professionalism och skicklighet 26 
Positiv attityd och beteende 29 
Tillgänglighet och flexibilitet 26 
Tillförlitlighet och pålitlighet 19 
Rättelse  4 
Tjänstekontraktens miljö främjar en positiv upplevelse av själva tjänsten 1 
Positiv rykte och trovärdighet 6 
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15. Vilka bindningar anser Du finns mellan ert företag och Aitellu AB?  

 
Juridiska bindningar (t.ex. avtal, kontrakt) 27 
Ekonomiska bindningar 10 
Tekniska bindningar 9 
Geografiska 8 
Tidsbaserade                      1 
Kunskapsbaserade 9 
Sociala 5 
Kulturella 3 
Ideologiska 1 
Psykologiska 1 
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Bilaga 11. Enkätresultat från före detta kunder 
 

1. Hur många anställda har det företaget Du svarar för?   
 
1-100 5 

100-200 3 

200-1000 
1000 eller flera 
  

2. Vilken är företagets huvudsakliga bransch?   
 
Livsmedel 1 

Banktjänster 1 

Franchise/golvvård 1 
Turistbyrå 1 

Mobil kommunikation 1 

IT 1 
Tillverkning                     1 
Reklam, webb, tryckeri                     1 
  

3. Vad är viktigast för er när det gäller val av tjänsteleverantör 
 
Pris 1 

Service 3 

Kvalité  4 

Varumärke                   1 
  

4. Hur länge använde ni Aitellu AB:s tjänster?  
 

Enbart vid ett tillfälle/projektarbete 
Upp till ett halvår                   1 
Från ett halvår till 1 år 4 

Längre än 1 år 3 

  
5. Hur stor är sannolikheten att ni väljer att samarbeta med Aitellu AB igen?  
 

Mycket hög 
Troligtvis 2 

Kanske 3 

Inte troligt                   1 
Mycket låg 1 

(Vet ej) 1 
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6. Hur nöjda var ni med Aitellu AB när ni använde deras tjänster? 

  

Mycket nöjd 4 

Nöjd 2 

Varken eller 2 

Mindre nöjd 
Missnöjd  

  
7. Varför valde ni Aitellu AB när ni var kund hos de?  
 

Bra pris 1 

Bra/unika tjänster 1 

Bra service/trevlig personal 2 

Någon rekommenderade 
Annat: 5 

  
8. Varför valde ni att avsluta samarbetet med Aitellu AB?  

 
För högt pris                   1 
Tjänsten passade inte 
Tjänsten hade för låg kvalité  
Konkurrenten hade ett bättre erbjudande  
Nyfiken på alternativa tjänster  
Otillräcklig service 
Aitellu har fel sorts profil och varumärke som vi inte tror på 
Problemen/missförstånden som uppkom hanterades ej på ett hyggligt sätt 
Inget behov efter tjänsten 4 

Har inte tänkt på det 
Annat 3 

  
9. Uppkom det problem/missförstånd under ert samarbete med Aitellu AB?   

 
Ja 2 

Nej 6 

  
10. Diskuterade ni missnöjet med företaget innan ni bestämde er att avsluta samarbetet?  

 
Ja 3 

Nej 3 
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11. Varför bestämde ni att inte diskutera missnöjet med företaget?  

 
Orkade inte 
Trodde inte att det skulle göra en förändring 
Trodde inte att vi hade kunnat påverka företaget 
Det fanns ett annat företag som vi visste skulle ha kunnat fungera bättre 
Annat 3 

  
12. Vilka av följande faktorer stämmer med Aitellu AB, enligt Dig?  

 
Professionalism och skicklighet 5 

Positiv attityd och beteende 8 

Tillgänglighet och flexibilitet 5 

Tillförlitlighet och pålitlighet 3 

Rättelse  1 

Tjänstekontraktens miljö främjar en positiv upplevelse av själva tjänsten 
Positiv rykte och trovärdighet 
  

13. Vilka bindningar fanns det mellan er och Aitellu AB när ni använde deras tjänster, 
enligt Dig?  

 
Juridiska bindningar (t.ex. avtal, kontrakt) 4 

Ekonomiska bindningar 1 

Tekniska bindningar 1 

Geografiska 
Tidsbaserade 
Kunskapsbaserade 1 

Sociala 2 

Kulturella  

Ideologiska 1 

Psykologiska 2 
 
 
 

 

 

 

 


