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Abstract 
 

Despite massive investment in third generation mobile phone technology the Swedish 

consumer market have still not accepted 3G services widely. Out of 7 million Swedes that live 

in areas with 3G-coverage only 2,7 percent use the services. This shows a minimal spread of 

3G-usage. Why have 3G-telephony not become more successful? What mistakes have 

companies committed? What can companies selling 3G phone services do marketing wise to 

increase their impact in the consumer market? 

 

The purpose of this paper is to, by conducting a case study, highlight differences between 

consumer demand and the 3G-company HI3G’s (also known as 3) supply to the market. We 

have conducted a qualitative study where we have carried out interviews with company 

employees and consumers. In addition we have collected secondary data in order to 

complement and verify our own data. We have analysed the data with the help of chosen 

theories which we considered relevant to our purpose. We have focused on examining two 

variables: the company’s service quality and its relation to its customers.   

 

The resulting analysis shows that 3 has lacks in both areas. Promises to customers in the 

marketing as good coverage and free talk time are not kept in the service delivery. The 

company is not adequately market oriented. They rely on themselves to create consumer 

demand, as opposed to adjusting their marketing to consumers needs. This results in 3’s not 

offering the consumers what they demand. Consumers demand beneficial services that have 

practical use, whereas the company’s image is very entertainment oriented. As a result, 

consumers fail to see the benefit of acquiring a 3 phone. 3 should offer more cost control for 

their customers, since they find it difficult to estimate how much they spend on Internet us as 

an example. 3’s customer support lacks in its availability. By educating employees and 

decrease waiting time, the customer support system can be improved. Customers often do not 

use services because they find the phone to have complicated functions. By educating 

customers in connection to purchase about how to navigate in the menu and use the services, 

the degree of usage can be increased.   

 

By undergoing these changes the company will increase its customer base and retain more 

customers.  

 



Sammanfattning 
 

Trots en massiv satsning på 3G i Sverige har konsumenter inte tagit till sig 3G-tjänsterna i 

stor utsträckning. Av de 7 miljoner svenskar som bor i områden med 3G-täckning använder 

endast 2,7 procent 3G. Det innebär en försvinnande liten 3g-användning. Varför har 3G-

telefoni inte fått större genomslag? Vad har företagen gjort fel? Vad kan företag som säljer 

3G-telefonitjänster göra marknadsföringsmässigt för att öka sitt genomslag bland 

konsumenterna? 

 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie visa på skillnader mellan konsumenternas 

efterfrågan inom 3G-tjänster gentemot utbudet som 3G-operatören Hi3G (även kallad 3) 

erbjuder marknaden. Vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi utfört egna 

företagsintervjuer samt konsumentintervjuer och kompletterat och verifierat den insamlade 

data med hjälp av sekundärdata. Vi har analyserat data med hjälp av valda teorier som vi 

funnit vara relevanta för syftet. De två variabler vi har inriktat oss på att undersöka är 3s 

tjänstekvalitet samt relationerna med sina kunder.  Resultatet av undersökningen visar att 3 

brister inom båda områden.  

 

Löften som ges i marknadsföring som till exempel bra täckning och gratis samtal, hålls inte i 

den levererade tjänsten. Företaget är inte tillräckligt marknadsorienterat. De förlitar sig på sig 

själva för att skapa efterfrågan med sin marknadsföring hellre än att anpassa sin 

marknadsföring efter kundernas behov. Det resulterar i att 3 inte erbjuder vad konsumenter 

efterfrågar av 3G-tjänster.  Konsumenter efterfrågar nyttotjänster, medan 3 har en mycket 

nöjesinriktad image. Därför ser inte konsumenterna nyttan med att skaffa en 3-telefon. 3 

borde erbjuda mer kostnadskontroll i sina tjänster, eftersom kunder tycker det är svårt att 

förstå hur mycket de spenderar på Internet-tjänsten till exempel. 3s kundtjänst brister i sin 

tillgänglighet. Genom att bland annat utbilda anställda mer och minska väntetider kan 

servicen förbättras.  Kunder använder ofta inte tjänster därför att de finner att funktionerna på 

telefonen är komplicerade. Genom att utbilda kunder i samband med köp om hur man 

navigerar i menyn och använder tjänsterna, kan användningsgraden ökas.   

Om 3 genomgår dessa förändringar, kommer de att öka sin kundbas samt behålla fler kunder.  
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hans Richter vid Södertörnshögskola för såväl 

inspiration som stöd under uppsatsens gång.  

 

Vidare vill vi varmt tacka marknadschefen på 3, Peter Blom samt till Daniel Wiklander på 3, 

för att de tagit sig tid att ta emot oss och givit oss tillräckligt med inspiration och värdefullt 

material för att kunna skriva denna uppsats. 

 

Ett stort tack även till Camilla Thunberg på 3 samt till övriga kamrater som under resans 

gång bidragit med nyttiga synpunkter på uppsatsens innehåll och upplägg. 

 

Vi vill även passa på att tacka de personer vi intervjuat för att de tagit sig tid att ta emot oss 

och varit till stor hjälp för att kunna skriva denna uppsats. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

Världen har de senaste årtiondena blivit mer sammanlänkad och komplex. Globaliseringen 

har gjort att vi har allt friare handel över gränserna och detta gör att företag konkurrerar inte 

bara med inhemska aktörer utan mer och mer konkurrerar över landsgränserna. Den ökade 

konkurrensen leder till att allt rör sig snabbare i ekonomin. Ord som ’turbokapitalism’ och 

’hyperkapitalism’ hörs frekvent, som syftar på denna utveckling där kapital förflyttas allt 

snabbare och förutsättningarna för företag snabbt förändras.  I denna föränderliga värld är 

både anpassbarhet och långsiktigt tänkande nyckelord för överlevnad.  

 

Strukturomvandling sker allt mer frekvent inte bara på grund av ökad konkurrens men även 

på grund av framsteg i teknik. Företagen använder också den senaste tekniken för att 

konkurrera marknadsföringsmässigt. I takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen har vi 

märkt att det allt oftare dyker upp nya uppfinningar som skall revolutionera världen. Att 

kunna presentera den senaste metoden är ett sätt att fånga konsumenternas intresse samtidigt 

som det innebär kostnadsfördelar. En bransch som i stor grad är under alla dessa influenser av 

snabb strukturomvandling, hård konkurrens och som samtidigt är modern och högteknologisk 

är mobiltelefonibranschen. Inom loppet av ca 20 år gick mobiltelefonen från att vara en 

lyxvara för få till en självklarhet för människor i moderna samhällen. I skrivande stund är 3G 

den senaste tekniken inom mobiltelefoni.  

 

1.1.2 Tekniken bakom mobiltelefoni 

 

Trådlös telefoni bygger på radioteknik. En handterminal, med andra ord mobiltelefon vid ett 

samtal skickar radiovågor ut till närmaste basstation, vars antenn tar emot samtalet.  Från 

basstationen via en kabel, optiskt fiber eller radiolänk går samtalet vidare till en mobilväxel 

och därifrån antingen till det fasta nätet eller till en annan basstation nära mottagaren om 

denne är en annan mobiltelefon. Markytan delas in i ’celler’ som var och en ska täckas av en 

basstationsantenn- därav namnet cellphone.  
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1.1.3 Teknikutvecklingen i mobil kommunikation 
 

Experimentella nät har funnits  sedan 1950-talet, till exempel MTD-systemet som togs i drift 

1971. Samtalen kopplades manuellt av telefonister från det fasta nätet till mobiltelefonerna 

eller åt motsatt håll. Som mest hade systemet 19300 abonnenter omkring år 1980 och togs ur 

bruk 1987.  Först i slutet av 70-talet och början på 80-talet började den analoga första 

generationen mobiltelefonnäten NMT (Nordic Mobile Telephony)  och AMPS (Advanced 

Mobile Phone Service) byggas ut i Norden respektive USA. I och med att dessa var de första 

brett utbyggda näten började mobiltelefonin ta fart. NMT ska tas ur drift tidigast 2007 och 

dess frekvensband ska användas av ett nytt digitalt system.  

 

Den andra generationen mobila nät var GSM (Global System for Mobile Communications) 

som hade utvecklats av Ericsson och D-AMPS( Digital AMPS)  och började användas i början 

av 90-talet. GSM-systemet kallas även 2G. Tillstånd att använda nätet har av PTS (Post och 

Telestyrelsen) getts till Telia, Tele2, Vodafone och Swefour och villkoren är för de tre 

förstnämnda att de måste täcka orter med mer än 50 000 invånare samt Europavägar.  

 

I Sverige är 2G-nätet det vanligaste systemet idag. Tekniken i 2G är digital överföring av data 

i form av radiovågor där en mobiltelefon fungerar som kombinerad avsändare och mottagare.  

 

Utrustningstillverkare har lanserat en tredje generation av system (3G) som först togs i drift år 

2003 av företaget 3. 3G har den högsta bandbredden av alla mobilsystem idag. Med 3G är 

användare ständigt uppkopplade mot nätet och behöver endast betala för den mängd data som 

överförs. Nackdelen med 3G idag är att det är dyrare och mer invecklat att använda jämfört 

med 2G. Tekniken som kallas UMTS (Universal mobile telecommunications system) är tänkt 

att vara en global standard som kan hantera paketbaserad datatrafik med snabbare överföring 

av data som möjliggör mer avancerade tjänster som videosamtal eller nedladdningar av 

hemsidor. Men regionala olikheter i tekniken samt konkurrerande teknikplattformar som 

GPRS (även kallad 2.5G) och WLAN underminerar ambitionen som utrustningstillverkarna 

har att UMTS ska bli den globala standarden.  Ett annat system som kan bli en stor konkurrent 

för UMTS är Skype. Skype är en programvara som man installerar på sin PC, Pocket PC, 

Macintosh eller Linux dator, och man använder den för att kommunicera med andra Skype-

användare världen över.  



Marknadsföring av 3G-telefoni - hur kan Hi3G öka  sitt genomslag?  
 
 

 3

Främst används Skype till Internationella telefonsamtal, Skype använder då Internets 

infrastruktur för att förmedla röstsamtalet, vilket gör att det inte kostar något för dem att 

förmedla samtalet. Grundfunktionen (samtal dator – dator) hos Skype är alltså gratis, men vill 

man ringa eller ta emot samtal från nummer inom det fasta nätet kostar det. Ändå ligger 

samtalspriserna långt under priserna för vanlig telefoni.  

 
Licenser för användning av 3G-nätet tilldelades av PTS till fyra av tio sökande företag: 

Vodafone (dåtida Europolitan), Hi3G, Orange och Tele2Comviq (dåtida Tele2). Företagen 

bedömdes efter finansiell kapacitet, teknisk och affärsmässig genomförbarhet och tillgång till 

lämplig sakkunskap samt erfarenhet. Sedan rangordnades de efter hur stor och snabb täckning 

de erbjöd. (www.pts.se) 

  

1.2     Problembakgrund 
 

1.2.1 Täckning 

 
3G-utbyggnaden har drabbats av många problem. De företag som tilldelades licens lovade ett 

fullt utbyggt 3G-nät vid årsskiftet 2003/2004. Alla fyra licenstagare utfäste sig att täcka minst 

8 860 000 personer vilket motsvarar 99,98% av Sveriges befolkning idag. På grund av den 

högre frekvensen av radiovågor har 3G-basstationer kortare räckvidd jämfört med 2G-

basstationer vilket innebär att fler basstationer krävs än för 2G. Förändringar i telelagen 

gjordes i samband med detta som möjliggjorde företagen att använda varandras basstationer 

(så kallad roaming), detta för att minska totala antalet stationer och även göra det enklare för 

nya företag att etablera sig. Boverket bedömde i en rapport att ca 10.000 nya master skulle 

behövas.  

 

PTS bestämde att 30% av befolkningstäckningen ska ske med operatörernas egen 

radioinfrastruktur. De resterande 70% av befolkningsmängden ska täckas på annat vis, bland 

annat genom att gemensamt utnyttja basstationer. Den totala täckningen ska på så sätt uppnå 

100%. (www.pts.se) 

Sedan dess har alla licenstagare en efter en begärt uppskov med utbyggnaden av PTS. Enligt 

Telia Soneras Sverigechef Marie Ehrling bedömde nu att Telia istället kunde vara klara till 

årsskiftet 2005/2006.  
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Hon hänvisade till den svaga marknaden, bygglovskrångel och telefonbrist som orsaker. Klart 

var också att det handlade om att spara miljardbelopp. Enligt en källa till DN skulle enbart 20 

000 hushåll som var aktuella för anslutning kosta drygt en miljard kronor. Det betyder 50 000 

kr per kund. Även andra företag klagade bland annat på för långsam bygglovsprocess som 

gick genom kommunen och försvaret. Orange som var en av licenshavarna gav till och med 

upp och lämnade tillbaka sin licens. (www.dn.se) 

 

Alla dessa problem bidrog till att 3G-tekniken redan i initialskedet blev förknippat med ett 

rykte om låg trovärdighet. Konsumenter fångade upp detta och det redan låga intresset för den 

nya tekniken naggades ytterligare i kanten. 

 

1.2.2 Oro för strålning 

 

Radiovågorna som sänds i mobiltelefonisystem är av mikrovågsfrekvenser. Detta har lett till 

utbredd oro om mastutbyggnaden bland konsumenter som speglar sig i massmedia. 

Strålningsångesten har bidragit till att utbyggnaden av 3G-basstationer dragit ut på tiden. Till 

exempel år 2003 sa byggnadsnämnden i Trelleborg nej till de fyra mobiloperatörer som 

ansökte om att få bygga totalt 21 3G-master i kommunen. Bland annat hänvisades till 

allmänhetens oro för strålning från 3G-antennerna. Den rädsla och skepsis som  har med 3G-

tekniken är ett naturligtvis ett hinder för dess genomslag.  

 

Enligt WHO (World Health Organisation) finns det tillräcklig vetenskapliga bevis för att 

strålningen från mobiltelefoner och master inte orsakar cancer. Strålningen absorberas av 

kroppen och producerar värme, men kroppen reglerar detta. Alla etablerade hälsofaror med 

strålning är relaterade till värme. Strålningen kan visserligen påverka kroppsvävnader även 

när den är för låg för att producera värme, men ingen studie har kunnat påvisa hälsofaror på 

strålningsnivåer som ligger under internationella gränsnivåer. 

 

Signalstyrkan från en sändare av elektromagnetisk strålning som tex ljus och radiovågor 

minskar med kvadraten på avståndet. Basstationer använder visserligen en högre effekt än 

mobiltelefonen men befinner sig på större avstånd från användarna. Vanligtvis är 

allmänhetens exponering från basstationerna mer än 100-1000 gånger lägre än de 

referensvärden som anges i SSI:s (Statens strålskyddsinstitut) allmänna råd.   
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Alltså finns det i forskningen idag inget belägg för att strålningen vi utsätts för som ligger 

under gränsvärdena utgör fara för vår hälsa. Men mängder av forskningsinstitut anser att det 

finns en brist på undersökningar i området har efterlyst mer forskning. 

 

1.2.3  Publicitet 

 

Oron över strålning och det problemdrabbade mastutbyggnaden leder till att 3G i media har 

fått  en mycket negativ bild. Ständigt hör man i nyheterna hur allmänheten klagar om 

mastbygge i närheten av där de vistas. Huruvida strålningen är skadlig eller ej framgår inte 

heller tydligt i media.  

 

Kopplingen mellan den negativa pressen och det ljumma intresset för de nya tjänsterna är 

självklar. Oro för strålning och dålig täckning gör att kunderna inte har accepterat den nya 

tekniken så snabbt som branschen förutspådde. Ändå vet vi av erfarenhet att förutsättningar 

snabbt förändras och inom högteknologiska sektorer. Vi vet också att 2G förr eller senare 

kommer att fasas ut och ersättas av 3G precis som 2G ersatte dess föregångare. Byggnationen 

är närapå slutförd. Då kommer det att uppstå en situation där 3G-företagen konkurrerar om att 

erhålla de gamla 2G kunderna som då frigörs i marknaden. I det scenariot vara i intressant att 

veta hur 3G-företag ska marknadsföra sig själva för att snabbt ta del av kakan och på så sätt 

fånga upp de nya konsumenterna. 

 

1.2.4  3G slår inte igenom bland konsumenterna 

 

Sverige har bra förutsättningar för en ökning för mobila tjänster. Vi har en hög penetration av 

mobiltelefoni med hög andel traditionellt abonnemang, en rekordartad försäljning av 

mobiltelefoner, en hög grad av Internetanvändning samt kännedom om mobila 

innehållstjänster finns. Dessutom är vi världsbäst på 3G-täckning. Ändå ökar inte marknaden. 

Många kunder har kännedom om tjänster, men utnyttjar dem inte. 

(http://www.pts.se/Dokument/dokument.asp?ItemId=4214) Av de 7 miljoner svenskar som 

bor i områden med 3G-täckning använder endast 2,7 procent 3G. Det innebär en försvinnande 

liten 3G-användning. 

(http://www.idg.se/ArticlePages/200409/15/20040915072723_CS/20040915072723_CS.dbp.

asp)  
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1.3      Problemformulering 

 
Trots en massiv satsning på 3G i Sverige har konsumenter inte tagit till sig 3G-tjänsterna i 

stor utsträckning. Företaget Hi3G erbjuder endast 3G-telefoni till skillnad från alla andra 

operatörer inom mobiltelefoni som erbjuder både 2G och 3G. De är beroende på att 3G ska bli 

framgångsrikt bland konsumenterna. Vad kan Hi3G göra marknadsföringsmässigt för att öka 

sitt genomslag bland konsumenterna? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att visa på skillnader mellan konsumenternas efterfrågan inom 3G-tjänster 

gentemot utbudet som 3G-operatören Hi3G erbjuder marknaden.  

 

 

1.5 Avgränsning  
 

I dagsläget finns 4 aktörer inom 3G-marknaden och flertal aktörer inom 2G. 

Vi vill begränsa oss till att undersöka företaget Hi3G (hädanefter kallad 3, vilket är det 

marknadsförda namnet på företaget). 3 är en av de största aktörerna inom 3G. Geografiskt vill 

vi begränsa oss till den svenska mobilmarknaden.  En marknadsundersökning bör helst vara 

bred, men med hänsyn till tidsbrist bland annat har vi begränsat oss till 40 intervjuer med 

konsumenter, däribland 15 intervjuer med befintliga 3-kunder. Vi anser att detta är en bra 

mängd för att belysa konsumenters syn på 3. Vi har gjort 2 intervjuer med företaget.  

Inom vårt område finns det mängder av variabler som har betydelse för syftet. Vi vill uppnå 

vårt syfte genom att undersöka en del av dessa variabler.  

 

Vi har begränsat oss till att undersöka företagets utbud och efterfrågan med hänsyn till de 3G-

tjänster som 3 erbjuder sina kunder, deras täckning, kundtjänst, samt även deras image med 

hänsyn till marknadskommunikationen, publicitet och word-of-mouth. Inom 

marknadskommunikationen har vi mest undersökt 3s reklam. Vi vill slutligen undersöka om 

deras kunder är nöjda och lojala.  
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1.6 Disposition 

 

                  Uppsatsen består av sex delar och är disponerad på följande sätt 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta kapitel ger en bakgrund till uppsatsen, 
varefter vi definierar vår problemformulering, 
syfte och avgränsningar. 

Vi vill med detta kapitel förklara 
tillvägagångssättet vi haft under arbetet. Detta 
avsnitt visar hur vi har gjort för att uppnå vårt 
syfte.  

Här tar vi upp de teorier som utgör vår referensram
i arbetet och som ligger till grund för analysen.  

Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram 
kommer vi att analysera våra insamlade data 
angående 3. Vi avslutar med att sammanfatta våra 
resultat samt ger rekommendationer till 3. 

Vi utvärderar huruvida vi har uppnått vårt syfte 
och ger förslag på fortsatt forskning inom området.

Här presenterar vi vårt fallstudieobjekt samt 
sammanställer våra insamlade data.  
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2. METOD 
 

Vi kommer i detta kapitel att beskriva de vetenskapliga synsätt som finns angående de 

metoder och tillvägagångssätt som kan användas vid uppsatsskrivning. 

  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Fallstudie 

 

Vi kommer i vår uppsats att göra en fallstudie på företaget 3, som är den första 3G-operatören 

i Sverige. Fallstudier går ut på att forskare undersöker ett eller ett fåtal objekt. Detta ger oss 

möjlighet att undersöka fenomen på djupet och vi kan belysa bakomliggande orsaker, som en 

ytligare enkät inte skulle åstadkomma. Nackdelen med detta är att man inte har den bredden 

på undersökningen som en enkät ger, utan detta uppoffras till förmån för djupet. Valet av 

fallstudie som undersökningsmetod är för att det lämpar sig mer för vårt syfte att skapa 

förståelse för ett komplext område. Metoden har länge använts till att analysera 

beslutsprocesser i organisationer. (Eriksson L. & Wiedersheim F.,2001, s.102-103) Syftet 

med en fallstudie är att man använder ett enskilt exempel på fenomen i samhället för att 

beskriva verkligheten. Det enskilda fallet används som en representation för verkligheten.  

 

 

2.3 Undersökningsmetod 

 
2.3.1 Kvalitativ/Kvantitativ Metod 

 

Det främsta kännetecknet för den kvalitativa metoden är att den fokuserar på helheten och det 

undersökta sammanhanget, istället för på enbart delarna eller de specifika orden. Via denna 

metod ska alltså undersökaren skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade 

kännedom som ofta fås när kvantitativa metoder används. 

(Patel & Davidsson 1994, s.99).  
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Kvalitativ metod involverar och resulterar i skrivna eller talade ord. (Backman 1998, s. 31) 

Detta till skillnad från kvantitativ metod, som går ut på att analysera siffror och tal. (Lekvall 

& Wahlbin, 1993, s.141) Inom den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller 

tolkning av information som är det väsentliga. Metoden har i första hand ett förstående syfte. 

Genom att samla in information ska forskaren dels få en djupare förståelse av problemet och 

dels kunna beskriva helheten av det sammanhang inom vilket detta ingår. (Holme & Krohn 

Solvang, 1991). I den kvalitativa metoden är det viktigt att kunna ändra på upplägget under 

själva genomförandet av undersökningen. (Holme & Solvang, 1997)  

Vi har använt oss av denna undersökningsmetod för att angripa vårt problem. Vi har även 

kvantitativa inslag i uppsatsen i och med att vi har mätt data.  

 
 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

 
2.4.1 Datainsamling 

 

Datainsamlingen kan vara av två slag, primärdata, data som man själv samlar in och 

sekundärdata, data som redan finns. Det finns i huvudsak två tekniker att använda sig av när 

man samlar in så kallad primärdata, det är enkät och intervju. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997, sid 65) Sekundärdata är både billigare och går snabbare att samla in. Det kan vara 

lämpligt att starta undersökningen med att använda data som redan har samlats in och som på 

något sätt redan dokumenterats av andra undersökare.  

Vi har samlat in både primärdata och sekundärdata i vårt arbete. Primärdata är i form av 

företagsintervjuer och konsumentintervjuer. I företagsintervjuerna har vi undersökt bland 

annat företagets syn på sin tjänstekvalitet samt marknadsföring. I konsumentintervjuer har vi 

undersökt bland annat 3-kundernas syn på företaget och 3G-telefoni i allmänhet. För att 

komplettera och verifiera vår insamlade information har vi även använt oss av sekundärdata. 

Sekundärdatan består främst av nyhetsartiklar, data från andra studier i ämnet och reklam och 

företagsinformation från 3.  
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2.4.2 Kvalitativ/kvantitativ datainsamling 

 

När en kvalitativ bearbetning görs, arbetar undersökaren ofta med ett textmaterial. Detta kan 

vara bearbetning av utskriven text från genomförda intervjuer, men även bearbetningar av 

andras texter ljud och bildupptagningar. Eftersom det inte finns någon bestämd metod för hur 

en kvalitativ bearbetning genomförs, måste forskaren tydligt redovisa för hur han metodiskt 

gått tillväga. Läsaren ska utan problem kunna följa arbetsgången. (Patel & Davidsson 1994 ). 

Vi har använt oss av denna metod för datainsamling. Mycket information har tagits från 

internet, där vi hittat många nyhetsartiklar och forskningsresultat som var intressanta för 

ämnet.  Mycket av datainsamlingen kommer från företaget Stelacon, som bedriver omfattande 

marknadsundersökningar inom området IT och mobiltelefoni, ofta på uppdrag av PTS.  Vi har 

även samlat in data med hjälp av egna intervjuer. Vi har gjort breda insamlingar av data för att 

kartlägga en allmän uppfattning om ämnet. På så sätt är insamlingen även kvantitativ. 

 

 

2.4.3 Intervju 

 
Det finns tre typer av forskningsintervjuer; strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 

( Denscombe, 2000, s.130)  

 

Strukturerade intervjuer innebär att forskaren ställer frågor som han har gjort upp i förväg och 

erbjuder ett urval av svar och har på så sätt kontroll över svarens utformning. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna är uppgjorda men forskaren ger den 

intervjuade möjlighet att själv utveckla sina svar.  

Ostrukturerade intervjuer - forskaren låter den intervjuade utveckla sina tankar med så lite 

påverkan som möjligt. (Denscombe, 2000, s.134-136) 

 

För vårt syfte och område passar sig semistrukturerade intervjuer varför vi valt den metoden. 

Den personliga intervjun är den vanligaste typen av denna intervjuform.  För att få förståelse 

och insikt i företaget har vi gjort två personliga intervjuer. Vi träffade 3s marknadschef Peter 

Blom personligen och även Daniel Westin som är ansvarig för musiknedladdningstjänsten.  
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Vi valde dessa två anställda eftersom vi ansåg att de kunde hjälpa oss att belysa vad 3 

försöker uppnå med sin marknadsföring. Vi träffade dem var för sig i 3s huvudkontor på 

Gärdet. Vi har även gjort 40 intervjuer med konsumenter för att ta reda på vad de tycker om 3 

och 3G. 15 av dessa personer var befintliga 3-kunder. De övriga hade andra operatörer som 

till exempel Comviq, Vodafone eller Telia. En del var även forna kunder till 3. Intervjuerna 

utfördes på olika ställen i landet, bland annat i Stockholm och i Göteborg. Alla våra 

konsumentintervjuer genomfördes under fysiska möten, där vi oftast spelade in samtalen med 

bandspelare. I några undantag tog vi anteckningar. Intervjuobjekt valdes med tanke på att vi 

ville täcka alla åldersgrupper och ha en jämn fördelning mellan könen.  

 

Vi ville även undersöka konsumenter från olika psykologiska segment. Därför genomförde vi 

intervjuerna i olika områden och miljöer, bland annat i Farsta Centrum, Botkyrka Kommun, 

Södertörns Högskola och före en rockkonsert utanför Ullevi i Göteborg. Vi gjorde vårt urval 

på plats genom att gå fram och fråga personerna om de ville ställa upp på en intervju. 

Företagsintervjuernas syfte var främst att försöka förstå företagets tanke bakom deras valda 

marknadsföringsstrategier. Syftet med konsumentintervjuerna var att försöka förstå deras 

uppfattning av 3, samt vad de förväntar sig och efterfrågar av företaget.  

 

 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 

 
2.5.1 Reliabilitet 

 
Reliabilitet eller tillförlitlighet visar hur neutrala forskningsinstrumenten är och om resultatet 

skulle vara detsamma om undersökningen upprepas. (Denscombe, 2000, s. 103) En hög 

tillförlitlighet innebär att undersökningsmetoden ska ge samma resultat gång på gång, olika 

variationer i resultaten beror helt och hållet på variationer i undersökningsobjektet. 

(Denscombe, 2000, s. 282)  

 

Ju tydligare frågorna är och ju mer väldefinierade mätmetoden är desto större är sannolikheten 

att få en hög tillförlitlighet. Yttre inflytande under intervjun ska påverka svaren så lite som 

möjligt. 
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För att försäkra oss om en hög tillförlitlighet i arbetet har vi strävat efter att utföra 

intervjuerna först och främst i lugna miljöer så att de intervjuade inte blir störda och svarar 

mindre korrekt. Vi valde till exempel biblioteket i Södertörns Högskola, caféer och parker 

som miljöer. Vi ställde tydligt definierade frågor, som ’Vilka tjänster använder du mest i 

mobiltelefonen?’.  

 

 

2.5.2 Validitet 

 
Validiteten avser i vilken utsträckning mätinstrumenten mäter det forskaren avser att mäta. 

Forskaren ska kunna påvisa att insamlingsmetoder och data är träffsäkra och relevanta för 

syftet. (Denscombe, 2000, s. 283)  

 

För att försäkra oss om hög validitet har vi utformat frågor utefter det vi avser att mäta. 

Exempelvis för att kartlägga kundernas intresse för 3G-tjänster visade vi dem en lista på olika 

tjänster och sedan bad vi dem rangordna tjänsterna efter hur mycket de själva eftertraktade 

dem. 

 

2.5.3 Metodtriangulering 

 
För att öka tillförlitligheten och validiteten i vårt arbete har vi använt oss av 

metodtriangulering. Det innebär att vi har använt oss av multipla datainsamlingsmetoder som 

har kompletterat varandra. På så sätt har vi fått feedback för att vår data stämmer. Det finns 

fyra olika metoder som forskare kan använda sig av för att samla in data: Frågeformulär, 

intervjuer, observation och skriftliga källor. Olika datainsamlingsmetoder kan användas för att 

komplettera och bekräfta varandra. Metodtriangulering är mycket lämpligt för kvalitativa 

studier då man får olika perspektiv på det man studerar och på så sätt kan få en djupgående 

förståelse för det man skriver om. (Denscombe, 2000, s.102) Vi har använt oss av följande 

metoder: Intervju, observation (av bland annat reklam och hemsida) och skriftliga källor (som 

tidningar och böcker).  
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2.5.4 Generaliserbarhet 

 
Generaliserbarhet avser huruvida forskningsresultat och slutsatser i ett visst fall kan appliceras 

till en hel kategori som det utgör en del av. Ifrån de fakta man finner i relativt få fall gör man 

påståenden om hela kategorin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s.16)  

 

Eftersom vi har gjort en fallstudie på 3, är resultaten och slutsatserna mer specifika för dem än 

för andra företag speciellt med hänsyn till utbudssidan. Efterfrågans sida däremot är mer 

generell för alla företag inom 3G-telefoni. Vissa faktorer kan appliceras till alla tjänsteföretag, 

som kundtjänstens kvalitet och vikten av att möta kundens förväntningar. Generaliserbarheten 

av vår egna konsumentundersökning är dock försvagad genom ett snävt urval av intervjuade 

personer.   

 

 

2.5.5 Källhänvisning 
 
Vi har valt att använda oss av Harvardsystemet som är ett enkelt och överskådligt 

referenssystem där man snabbt informerar läsaren om vilka källor man har använt sig av. 

Referenser anges löpande i texten så att läsaren slipper hoppa i texten  för att söka efter dem. 

(www2.bibliotek.htu.se/public/pdf/harvard05.pdf)  

 

 

2.6 Kritiskt förhållningssätt till uppsatsarbetet  

 

2.6.1 Källkritik 

 
Intervjuer- Kritik kan riktas mot deltagande från företaget att de är subjektiva och gärna vill 

ge en positiv bild av sitt företag. Genom vår metodtriangulering har vi försökt uppväga detta 

och försökt verifiera data med multipla källor.  
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Observation- I kvalitativa studier är forskarens subjektivitet i observationer alltid en faktor 

som påverkar resultatet. Genom att bolla idéer med varandra och genom att få feedback från 

företaget och andra har vi strävat efter att göra observationer mer objektiva. 

 

Skriftliga källor- Hur tillförlitliga sekundära data är kan vara svårt att veta. Vi har försökt 

använda oss av erkända källor som till exempel statliga institut och böcker som används som 

kurslitteratur på Södertörns Högskola.  

 

 

2.6.2 Metodkritik 

 
Generaliserbarheten i vår kartläggning av konsumenternas efterfrågan kan kritiseras i och med 

att konsumenter för mobiltelefoni är en mycket bred grupp och en allmän bild av 

konsumenternas uppfattningar är svår att uppnå med ett fåtal intervjuer. Vi har försökt 

uppväga detta med metodtriangulering.  

 

Vi började med att göra 20 konsumentintervjuer. Vi ansåg att detta inte var en tillräckligt stor 

urvalsgrupp för att representera den allmänna uppfattningen, därför utökade vi 

intervjugruppen med 20 till.  

 

Då började vi märka att mönster urskilde sig i svaren av konsumenterna. Vi såg större 

regelbundenhet så vi drog slutsatsen att vi kunde göra generaliseringar utifrån dessa svar.  

Ändå såg vi att urvalsgruppen inte var rimligt representativ för hela samhället med tanke på 

det låga antalet. Genom att hitta belägg för våra påståenden i andra källor som tidigare studier 

av större omfattning strävade vi efter att verifiera våra undersökningsresultat och därmed 

kompensera den bristen. Källorna vi har använt oss av för att stärka vår egna undersökning 

kan i sin tur kritiseras. Hur tillförlitliga de är har inte vi möjlighet att verifiera. 

 

Ämnesområdet är ett sådant där läget skiftar snabbt och ständigt. Därför kan mycket av det 

som skrivs bli inaktuellt redan vid arbetets gång. Det gäller främst detaljer som priser och 

budskap i reklam. Vi vill skapa en nutidsbild och dra slutsatser som både är relevanta i kort 

sikt och alltigenom skiftningar i trender.  
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3. TEORI 
 

I denna del presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter som vi finner relevanta för vår 

undersökning och som vi använder oss av längre fram i vår analys. 

 
 

3.1 Kundrelationens Livscykel 
 

Grönroos menar att ett företags relation till sina kunder går genom olika skeden, det kallar han 

för kundrelationens livscykel. Här beskrivs de olika stegen från det att företaget försöker få 

kontakt med den potentiella kunden till etableringen av en bestående kundrelation. 

 

För att kunna skapa nya kunder borde företagen gå igenom tre olika skeden; initialskede, 

köpprocess och konsumtionsprocess. I det första skedet, initialskedet, måste företaget väcka 

intresse på marknaden för sitt företag och dess utbud. Intresset väcks oftast med hjälp av 

traditionella marknadsföringsåtgärder som direktreklam. Initialskedet kännetecknas i regel av 

envägskommunikation. Sköts det framgångsrikt kan företaget uppnå ett intresse på 

marknaden, om inte blir resultatet negativt och den potentiella kunden har gått förlorad eller 

för tillfället förlorad.  

 

När intresset har väckts hos kunden kommer nästa steg i livscykeln: köpprocessen. En 

tvåvägskommunikation inleds nu mellan köpare och säljare. Säljaren ger löften till kunden om 

vad tjänsten kommer att innehålla, och med utgångspunkt från dessa fattar kunden antingen 

ett positivt eller negativt köpbeslut. Här gäller det för företaget att genom sina 

marknadsföringsinsatser ge sådana löften som accepteras av kunderna som tillräckligt 

underlag för ett positivt köpbeslut. Dessa löften bör givetvis motsvara det man sedan i 

verkligheten kan erbjuda kunden. Om man misslyckas med att ge rätt löften, alltså att inte 

kunna lyckas ge dem på rätt sätt eller helt enkelt inte har underlag för att kunna ge acceptabla 

löften i form av verkligt utbud, bryts livscykeln - åtminstone för tillfället. (Grönroos, 1998)  
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Under det tredje skedet, konsumtionsprocessen, produceras och konsumeras tjänsten (oftast 

samtidigt) av kunden; det är här hans upplevelser av tjänsten måste motsvara de förväntningar 

som skapades tidigare under köpprocessen. För att kunden ska få en positiv uppfattning om 

kvaliteten på tjänsten måste hans upplevelser motsvara de givna löftena. Företagets mål bör 

vara att kunden blir nöjd med den upplevda kvaliteten på tjänsten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kundrelationens livscykel 
(Grönroos, 1996)
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3.2    Relationsmarknadsföring 
 

I teoriområdet för relationsmarknadsföring tar vi del av resonemang från Gummesson. 

 

Gummessons egen teori om relationsmarknadsföring definieras som ”marknadsföring som 

sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (Gummesson 1998, s 16) 

 

Med interaktion menas samspelet mellan parterna både i den enkla relationen och i nätverket. 

För att sätta relationer, nätverk och interaktioner i centrum för marknadsföringen krävs att 

marknadsorienteringen genomsyrar hela företaget.  

(Gummesson, 1995, s16) 

 

Interaktion med tjänsteföretaget kan delas in i följande kategorier: 

 

1. Interaktiv kommunikation mellan anställda och kunder som i sin tur har mycket med 

anställdas beteende att göra. 

2. Interagerande med fysiska och tekniska delar av företaget som maskiner, datorer, 

väntrumsfaciliteter 

3. Interaktion med system som väntningssystem, fakturasystem etc 

4. Interaktion med andra kunder som samtidigt är med i processen. 

 

Gummesson menar att de personliga relationerna är de viktigaste relationerna. En individs 

olika relationer bildar tillsammans det sociala nätverket. De sociala nätverken är oftast helt 

avgörande för ett företags möjlighet att överleva. Samtliga företagare anser att det är mycket 

viktigt att skapa och underhålla långsiktiga relationer. Några av företagarna anser att det inte 

är så svårt att skapa nya relationer men att det är desto svårare att vårda dem så att de blir 

långsiktiga.  
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Författaren menar även att samtliga relationer i varierande utsträckning kan förbättras av 

bland annat engagemang, förtroende, samarbete, långsiktighet samt naturligtvis gynnsamma 

personliga och sociala egenskaper. (1998, s 33-39) 

 

”Relationer förutsätter att det finns minst två parter i kontakt med varandra. 

Moderrelationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund” 

”Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara” 

”Interaktion uppstår när deltagarna i nätverket utför aktiviteter och samspelar med 

varandra” 

                       (Gummesson 1998, s 16) 

 

I arbetet med relationsmarknadsföring är det viktigt att bygga långsiktiga relationer genom att 

betona samarbete och att sätta kunden i centrum. Det kan vara effektivt för företag att endast 

ha ett fåtal kunder med det finns samtidigt en risk i detta om företaget inte lyckas vårda 

samarbetet och sina relationer på ett sådant sätt att kunden känner sig nöjd och stannar kvar. 

(Gummesson 1995, s21) 

 

Gummesson (1998) hävdar att det är fem till tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund som att 

behålla en existerande. Detta faktum medför att företag bör arbeta för att behålla, vårda och 

utveckla relationer med redan befintliga kunder istället för att lägga ned stora resurser på att 

skaffa nya. Om en kund däremot ändrar sina behov till någonting som företaget inte kan 

tillfredsställa skall man inte, enligt Gummesson (1998), hindra avhopp. Det kan även finnas 

skäl för företaget att göra sig av med kunden om denna är och kommer att förbli olönsam. 
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3.3   Total upplevd kvalitet 

 
Tjänstekvalitet som den upplevs av kunden har två dimensioner: en teknisk dimension och en 

funktionell dimension. Den tekniska kvaliteten är beroende på vad en kund erhåller i 

slutändan. Den funktionella kvaliteten är kvaliteten på processen då tjänsten produceras och 

samtidigt konsumeras av kunden. Alltså hur tjänsten förmedlas.  

 

Niivå på total upplevd kvalitet beror inte bara på den tekniska och funktionella kvaliteten utan 

även på hur pass bra kundernas förväntade kvalitet motsvaras av deras upplevda kvalitet. 

Alltså har kvalitet inte bara med den operationella verksamheten att göra utan det påverkas 

även av de som arbetar med extern marknadsföring och marknadskommunikation. Förväntad 

kvalitet skapas mest av marknadsföringen men även av image, tidigare erfarenheter och 

’word-of-mouth’.  

 

Marknadsföringen innefattas av exempelvis försäljning och kommunikation medan upplevd 

kvalitet är beroende av den tekniska kvaliteten och av den funktionella kvaliteten samt även 

av image vid leveransen och vid konsumtion av tjänsten. Teknisk kvalitet är beroende på vad 

företaget levererar medan funktionell kvalitet är hur det levereras. Är servicen snabb till 

exempel. Som Grönroos säger: Det är inte enbart vad som levereras (teknisk kvalitet) som har 

betydelse utan även hur det levereras (funktionell kvalitet). Vad kunderna får i sin interaktion 

med företaget är viktigt för deras värdering av kvaliteten. Detta ses som den levererade 

produktens kvalitet. Vad gäller processens funktionella kvalitet är det hur kunden påverkas då 

den får tjänsten och hur han eller hon upplever den samtidiga produktions och 

konsumtionsprocessen. Dessa två kvalitetsdelar kan påverkas av imagen som fungerar som ett 

filter när det gäller kundens uppfattning av företaget. (Grönroos, 1996, s 35) 

 

God total upplevd kvalitet uppnås när kundens upplevda kvalitet motsvarar kundens 

förväntade kvalitet. Om förväntningar är orealistiska kommer total upplevd kvalitet att vara 

låg, även om den upplevda kvaliteten är bra. Marknadskommunikation är under företagets 

direkta kontroll medan image och ”word of mouth ” påverkas endast indirekt av företaget. 

Image är ett centralt begrepp i tjänsteföretag enligt denna modell. Den genomsyrar alla delar 

av den totala upplevda kvaliteten.  En bra image kan göra att kunden har överseende med 

smärre misstag, medan kontinuerliga misstag försämrar imagen.  
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Om företaget har en dålig image från början kan dess misstag ha större negativ effekt än de 

annars skulle ha. (Grönroos, 2000, s. 67-68)               

 
 Figur 2. Profil och hur kvalitetsbilden uppkommer (Grönroos, 1996, s 35) 
 

 

 

Teknisk kvalitet  
(VAD kunden får) 

Funktionell kvalitet 
(HUR kunden får) 

Teknikplattformen  Kundbemötande 

Kunnande 
 

Tillgänglighet 

Resurser Recovery 

Statisk Dynamisk 

 
 
                                                            

 

 

 

 

      Figur 3. Teknisk och funktionell kvalitet 
      Källa: föreläsning med Mikael Gidhagen. Anpassad. http://www.fek.uu.se/ikt/FoFv05/fil/Tjmaf.pdf 
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3.4 Sanningens ögonblick 
 

Sanningens ögonblick (Normann, 2000, s. 29) är det ögonblick när tjänsten levereras och 

kunden ska ta ställning till om förväntningarna infriats eller inte. De är ögonblicken då 

kunden och serviceleverantören möts. Då är kunden i hög grad utelämnad gentemot 

leverantören och då är det bära eller brista som gäller. Kunder skaffar sitt intryck om hela 

servicen utifrån dessa ögonblick. För att ge kunder ett gott intryck måste företaget stärka sig 

inför dessa moment. Allt måste klaffa. Därför måste företaget öka sin tillgänglighet och 

förbättra sitt kundbemötande. Om kunden är missnöjd med tjänstens kvalitet och om 

förväntningarna inte infrias byter kunden företag. Företagets tillgänglighet beror bland annat 

på:  

 

Antal och förmåga av personalen 

Kontorstider, scheman och tid för att utföra jobb 

Läge av kontor, serviceställen etc 

Utseende av ovan 

Verktyg, utrustning, dokument etc 

Informationsteknologi som låter kunder få tillgång till service 

Antal och förmåga av konsumenter som för ett ögonblick är involverade i   processen 

 

 Modellen eller synsättet är applicerbart på tjänsteföretag där mötet mellan representanter för 

leverantören av tjänster är i direktkontakt med konsumenten i det ögonblick då tjänsten både 

produceras och konsumeras, t ex inom utbildning, konsulting, kundservice etc. 
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3.5 GAP- Modellen 
 

Det uppstår ofta bland tjänsteföretag brister inom företaget som leder till att kunder upplever 

bristfällig kvalitet. En gapanalys är en modell som kopplar kundernas upplevda 

kvalitetsbrister, till  dess orsaker hos bland annat företagets interna brister eller gap. 

(Zeithaml, 1990, s. 35) 

 
Det finns 4 olika slags gap beskrivna i denna modell. De är de största orsakerna till 

tjänstekvalitetsproblem som kunderna uppfattar. De sammanfattas i Gap 5, vilket är den totala 

skillnaden mellan kundernas förväntade tjänst och hur man upplever tjänsten. Den förväntade 

tjänsten är beroende av bland annat word-of-mouth, rykte, extern kundkommunikation, 

personliga behov och tidigare erfarenheter.  

(Zeithaml, 1990, s. 36) 

 

 
 
Gap1: Skillnad mellan kundernas förväntningar och företagets uppfattning om 

kundernas förväntningar  

 

Detta gap utgår från begreppet förväntad tjänst. Kunden har förväntningar utifrån sina 

behov, erfarenheter, ’word-of-mouth’  och från den marknadsföring som organisationen 

framför. För det första gäller det för företaget att känna kunden så väl att det får en 

uppfattning om vad kunden vill ha och förväntar sig.  

 

Om företagsledare inte förstår kundernas förväntningar på tjänsten, kan de ta olika beslut som 

leder till att kunderna uppfattar tjänstekvaliteten att vara låg. Det kan leda till att företaget 

spenderar pengar på att förbättra aspekter som inte är viktiga för kunderna. Till exempel 

kanske man spenderar på ny möblering och dekoration i lokalerna fastän detta är oviktigt för 

kunderna och de hellre vill ha snabbare service. Kanske företaget utbildar personal på fel sätt 

så att de inte ger bättre service enligt kunderna.  

 

Om företaget inte känner sina kunder och missuppfattar förväntningarna uppstår gap nr 1. För 

att minska detta gap måste företaget först och främst ta reda på kundernas förväntningar.  
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Gap 2: Skillnad mellan företagets uppfattning om kundernas förväntningar och 

företagets specifikationer för tjänstekvalitet 

 

Att bara definiera kundernas förväntningar räcker inte för att göra kunder nöjda. Gap 2 

uppstår om företaget inte lyckas omsätta förväntningarna i specifikationer för tjänstens 

kvalitet. Många har svårt att översätta förväntningarna till specifikationer för tjänstekvalitet. 

Vissa förväntningar kan inte mötas av företaget på grund av restriktioner i budget och 

liknande. Ibland möts inte förväntningarna helt enkelt för att företagsledningen inte har 

ambitionen att förhöja kvaliteten. Men genom smarta lösningar kan företaget anpassa 

företagets kvalitetsspecifikationer efter vad kunderna förväntar sig. En specifikation kan 

exempelvis vara att kundens problem ska lösas inom en viss tid ifall man vet att kunderna 

förväntar sig snabb service. Genom att möta kundens förväntningar är det möjligt att sluta 

Gap 2, som kommer att leda till nöjdare kunder.  

 

Gap 3: Skillnad mellan företagets specifikationer för tjänstekvalitet och den levererade 

tjänsten 

 

Även om specifikationerna för servicekvalitet finns, kan företag inte alltid hålla sig till detta 

när de levererar sin tjänst. Många gånger beror detta på hög belastning på kontaktpersonal, 

alltså de som möter slutkunden, som gör att de inte kan hålla den höga standarden som 

kunderna efterfrågar. Alltså måste bra kvalitetsspecifikationer backas upp av goda resurser för 

att möta dessa. I gap nr 3 handlar det mycket om den funktionella kvaliteten, där det gäller att 

kunna ge personalen rätt känsla så att de kan förmedla tjänsten både teknisk och funktionell 

kvalitet till kunden. 

 

Gap 4: Skillnad mellan tjänsten som levereras och externa kundkommunikationer 

 

Extern kommunikation är som tidigare nämnts en stor faktor i kundernas förväntningar. 

Löften som görs av företag genom dess reklam, försäljningspersonal och andra 

kommunikationsmetoder höjer konsumenternas förväntningar. Kommunikation kan även 

användas för att på ett fördelaktigt sätt påverka kunders upplevelse av tjänster genom att 

informera dem om varför olika processer är nödvändiga. Kunden kan genom sin ökade 

förståelse för företagets processer göra sina förväntningar mer realistiska.  
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Gap 5: Skillnad mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst 

 

Gap nr 5 är själva kvalitetsbristen som kunderna upplever när de inte får vad de trodde att de 

skulle få. För att sluta detta gap måste företaget sluta gap 1-4. När man använder denna 

modell bör man börja med att undersöka hur stort gap 5 är. Därifrån kan man undersöka gap 

1-4 närmare och försöka hitta lösningar. 
 

 

Gap 6: Skillnad mellan behov och förväntad tjänst 
 

Gapet beskriver hur pass väl kunderna förväntar sig att företaget ska möta deras behov. För att 

kunderna ska bli intresserade av att prova tjänsten måste de förvänta sig att tjänsten ska möta 

ett eller flera behov som de har. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Grönroos C ( 1990), Service Management and Marketing 
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3.6  Marknadsföringsmixen 

 
Marknadsföringsmixen är en uppsättning av verktyg för marknadsföring som kan användas 

för att påverka efterfrågan. De kallas för de fyra p:na. De är produkt, pris, plats och påverkan. 

Produkt betyder produkten eller servicen som företaget säljer. Pris är vad kunden betalar för 

produkten. Plats är marknadsaktiviteterna som gör produkten tillgänglig på marknaden. 

Påverkan betyder aktiviteterna som kommunicerar meriterna för produkten och övertalar 

kunder att köpa produkten.  

 

 

 

 Marknadsföringsmixen 
 

Produkt           Påverkan           Pris             Plats 

Målgruppen 

Figur 5 Kotler P. (1996), Principles of Marketing 
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3.7 Syntes av teorierna 
 

För att skapa långsiktiga kundrelationer måste företaget ge kunden en god upplevelse 

alltigenom kundrelationens livscykel. Man ska skapa intresse genom marknadsföring. När 

intresset är skapat ska man ge kunden löften om tjänsten som är tillräckliga för att kunden ska 

vilja köpa tjänsten. I produktions/konsumtionsprocessen måste löftena sedan infrias. 

Långsiktiga kundrelationer kräver också att man sätter kunden i centrum. 

Marknadsorienteringen måste genomsyra hela verksamheten. De personliga relationerna är de 

viktigaste relationerna. 

 

Marknadsföringen skapar förväntningar enligt teorin om total upplevd kvalitet. 

Förväntningarna bör sedan mötas när tjänsten konsumeras för att kunden ska uppleva att 

tjänsten har bra kvalitet. Den upplevda kvaliteten är beroende på vad kunden erhåller och 

även hur. Image är viktigt enligt modellen eftersom det påverkar både förväntningarna och 

upplevelsen av tjänsten.  

 

Sanningens ögonblick är de ögonblick när kunden och serviceleverantören möts. Kunder 

skaffar sitt intryck om hela servicen utifrån dessa ögonblick. Därför måste företaget öka sin 

tillgänglighet och förbättra sitt kundbemötande för att kunden ska få ett gott intryck.  

 

Det uppstår ofta bland tjänsteföretag brister inom företaget som leder till att kunder upplever 

bristfällig kvalitet. En gapanalys är en modell som kopplar kundernas upplevda 

kvalitetsbrister, till dess orsaker hos bland annat företagets interna brister eller gap. 

 

En marknadsföringsmix är en uppsättning marknadsföringsverktyg som används för att 

påverka efterfrågan. De olika verktygen är produkt, pris, plats och påverkan. 

 

Utifrån dessa teorier ska vi analysera företaget 3. Saker som belyses i denna syntes är 

skapandet av intresse, dvs. marknadsföring, löften, förväntningar, image, kundkontakt och 

företagsgap. Vi vill undersöka de områden som vi tycker är relevanta för teorierna. Vi anser 

att de områdena är: tjänstekvalitet samt kundrelationer. Dessa ska sedan sammanfattas i en 

gapanalys.
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4. EMPIRI 

 
I detta kapitel introducerar vi företaget som är vårt fallstudieobjekt, samt presenterar våra 

intervjuer som utgör underlaget för vår analys. 

 

 

4.1 Bakgrund om 3 
 

Hi3G Access AB, mer välkänt som 3, är världens ledande 3G-operatör och var först ut i 

Sverige med att lansera 3G-telefoni för konsumenter. Efter att 3 tilldelades ett av de fyra 3G-

licenser som PTS delade ut utsågs Chris Bannister till den första VD:n. År 2004 byttes han ut 

mot nuvarande VD: Shlomo Liran. Genom sina ägare ingår 3 i ett stort globalt  nätverk. 

(www.tre.se)  

 

Tre är i särklass störst i 3G-marknaden i Sverige med cirka 160 000 kunder i september 2004. 

(http://www.idg.se/ArticlePages/200409/15/20040915072723_CS/20040915072723_CS.dbp.

asp)  
Företaget ägs av den internationella koncernen Hutchinson Whampoa (60%) och svenska 

Investor AB (40%) som båda besitter världsledande industriella och teknologiska 

erfarenheter. Hutchison är ett Hongkongbaserat konglomerat med stor verksamhet bland annat 

inom telekom och  Investor är ett svenskt industriellt ägarbolag. 

 Under decennier har både Hutchinson Whampoa och Investor AB utvecklat och drivit 

världsomspännande verksamheter inom bland annat telekom. Eftersom 3 är nyetablerat är 

företaget i dagsläget inne i en mycket expansiv fas och satsar stora resurser på allt från 

varumärkesbyggande kampanjer till offensiva säljaktiviteter. 3 finns i Sverige, Italien, 

Storbritannien, Danmark, Australien, Hongkong, Irland, Israel och Österrike. I Sverige har 3 

sitt huvudkontor på Gärdet i Stockholm. Företaget går för närvarande med förlust. Detta beror 

till mestadels på stora investeringar i det nya 3G-nätet. 

3s täckning består av två olika serviceområden: 3s täckning består av två olika 

serviceområden: 3s videonät och det kompletterande nätet för röst- och texttjänster. 

Företagets utbud: Inom 3s tjänster finns förutom röstsamtal och SMS även positionering, 

musiknedladdning, nyheter, sport samt spel och även andra tjänster. (Se bilaga 5) 
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4.2  Resultat av företagsintervjuer 

 
Se bilaga nr 2. 

Intervjuade personer:  

Peter Blom- Marknadschef  på 3  

Daniel Wiklander- anställd på 3. Ansvarig för musiktjänsten.  
 

 

Täckning: Peter tycker att täckningen är bra. 93% av befolkningen i landet och full i 

tunnelbanan i Stockholm. Bättre än konkurrenterna Comviq och Vodafone. Det är bara 

glesbygden till exempel i Norrland där han anser täckningen vara ett problem. Han anser att 

det dåliga ryktet kring täckningen är något som är kvarstående från tidigare år. Han förklarar 

att rykten är trögrörliga och håller sig kvar långt efter att man åtgärdat problemen.  

 

Marknadskommunikationen: (se bilaga 3) riktar sig till unga konsumenter som är mellan 

20-35 år. Detta för att den målgruppen anses vara mest mottaglig för ny teknik. De är också 

rörliga vilket menas att de byter telefon oftare. I början strävade 3  i sin reklam efter att skapa 

en image och kännedom kring varumärket. Idag har man har valt att lyfta fram musiktjänsten 

eftersom man anser att musik är universellt och alla kan relatera till det och även har intresse 

av det.  

Daniel förklarar att 3 utförde en undersökning på en testgrupp för ett år sedan där det kom 

fram att musik var väldigt eftertraktat i alla åldrar men speciellt bland ungdomar. 

Musiktjänsten går bra anser företaget, men kan inte kopplas speciellt till kundtillströmningar. 

Även i framtiden vill man fokusera på musiktjänsten. Företaget vill utveckla tjänsten och 

underlätta för kunden att hitta och spela låtar till exempel genom att skapa spellistor. Andra 

förslag på framtida utvecklingar förutom musik är bland annat spel som casino och 

vadslagning och tecknade serier för barn så att telefonen kan användas även av yngre. 

 

Kundtjänst: För att göra kunderna nöjda strävar 3 efter att kundkontaktpersonalen till 

exempel i kundtjänst ska svara på kundernas spörsmål snabbt och ge rätt information. Peter 

anser att kundtjänsten är något som 3 behöver förbättra. En fullt fungerande 

kundkontaktpersonal anser han ger lojala kunder och lojaliteten är absolut viktigast för 

företaget.  
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Hemsidan (se bilaga 4) ska vara till för att minska belastningen på kundtjänst, så att så 

mycket som möjligt av kundernas problem kan lösas av de själva. Hemsidan har även ett 

marknadsföringssyfte genom att visa alla abonnemang och erbjudanden.  

 

 

Långsiktighet: Nyckeln till lojala kunder anser marknadschefen finnas i innehållet, alltså det 

man levererar, som tjänster, kvalitet och service. Eftersom marknaden börjar mogna mer och 

mer blir konsekvenserna av låg kvalitet större. 

 

 

Efterfrågan: Peter anser att bland högteknologiska företag är det företagen själva som skapar 

kundernas efterfrågan. Eftersom konsumenterna överlag inte är tekniskt kunniga i området, är 

det upp till företaget själv att skapa medvetandet om sina tjänster och därigenom skapa 

efterfrågan. 3G hade initiellt problem men ny teknik har alltid brister anser Peter. Enligt 

honom ökar försäljningen varje gång en ny telefon lanseras. Alltså till stor del driver 

telefonerna köpen. Han säger att abonnemang säljer bättre än kontantkort. Han anser att 3G 

blir alltmer populärt. Han säger att det kommer att säljas fler 3G-telefoner i år än 2G-

telefoner. Han anser att kunderna idag är nöjda. Han tror att många, speciellt äldre bara 

behöver tid att ta till sig nya saker.  

 

Image: Företaget vill att konsumenter ska uppfatta dem som “Först och bäst inom 3G”, och 

som ”Utmanaren”. Logotypen är skapad för att kunderna tydligt ska associera den till 3G. 

Peter anser att medias återspegling av 3 är rättvist. Tidigare var publiciteten negativ men i år 

är det mer positivt. Image är framförallt en bild som man generellt har av företaget som 

företagsledningen inte helt kan kontrollera eller påverka. Den delen beskrivs i 

konsumentundersökningens empiridel. 

 

Sammanfattning: Företaget anser inte att täckning är ett problem längre. 3 anser att 

kundernas dåliga uppfattning om täckning är ett kvarstående rykte från förra året. Vad som 

kom fram i intervjuerna är att företaget enligt marknadschefen tror sig skapa efterfrågan hellre 

än att fånga upp kundernas intresse. Företaget lanserar musik eftersom man tror att det är 

populärt bland deras målgrupp. De har valt ungdomar som målgrupp eftersom denna 

målgrupp är öppen för nya tjänster och lätt att nå.   
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4.3 Kundintervjuer 

 
4.3.1  Resultat av Kundintervjuer  

 

Detta avsnitt är en sammanfattning av intervjuer gjorda med 40st kunder. Samtliga har 

mobiltelefon. 

                         
 
Målgrupp 
 

Antal 

Unga (12-29år) 18 
Medel (30-55år) 17 
Äldre (56år och uppåt) 5 
Summa 40 
 
 
Målgrupp Antal 

 
Privatkund 31 

Företagskund 9 

 
 
 
 
1) a Vilken operatör använder du? 
 

I vår intervju visade sig att 16st har Tele2Comviq som operatör, medan  Operatören 3 har  

9st,  Telia 8st och Vodafone har 7st. 

 

1a) 

Åldersgrupp 
 

3 Telia Tele2Comviq Vodafone 

Unga (12 -29 år) 2 1 11 4 
Medel (30-55 år) 6 5 3 3 
Äldre ( 56år och 
uppåt 

1 2 2 0 

Summa: 9 8 16 7 
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1a) 
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1) b Varför har du valt din specifika Operatör? 

Sammanfattning: 26st svarade att det är viktigt att kunna ringa billigt och då gäller det inte 

bara inom operatörernas egna nät utan det ska vara billigt att ringa till samtliga operatörer. (Se 

bilaga 5). 

Bland unga var i övervägande Comviq den populära operatören. 11 st unga hade den. De 

tyckte om operatören för att det var enkelt och billigt. De  nämnde som fördelar att Comviq 

var ’vanligt’ och att de hade många bra erbjudanden som ’Comviq Kompis’ och ’Comviq 

Knockout’. De var ofta Comviq-kunder i över 5 år.   

 

1b) 
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1b) 

1.1 Anledning 
 

Antal 
 

Övrigt (ex läsa email i mobilen) 4 
Via Jobb 8 
Bra kvalitet 12 
Billigt 26 
 
 
 
 
2) Vilka tjänster använder du i din telefon? 
 
Sammanfattning: I våra intervjuer svarade 36st att de använder flera tjänster i sin telefon. 34st 

svarade att de använder SMS tjänsten och 40st svarade att de använder röstsamtal.  

5st företagsabonnenter i medelåldern använder Internet i mobilen. Att ta foton med 3G-

telefoner var vanligt förekommande och uppskattades av 11 personer . Att skicka bilder 

däremot anses dyrt och fungerar inte alltid, därför är det mindre populärt. Endast 9st använde 

den tjänsten. 
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2) 

Tjänster 
 

Antal    

Videsamtal 5 
MMS 9 
Övrigt 11 
Data 14 
SMS 34 
Röstsamtal 40 
 
 

3) Vad efterfrågar du av de mobila 3G-tjänsterna? 

 

Sammanfattning av 40 personer 

• Möjlighet att ladda ner musik till ett lågt pris.  

• Mobilsurf, fast pris med 3G data. Det borde även framgå hur mycket man har 

spenderat för mobilsurfning. Det vill säga så länge man är ute och surfar bör det 

framgå hur mycket pengar man har spenderat, för i dagsläget framgår inte hur många 

Megabyte en sida innehåller.  

• Kostnadskontroll är också viktigt. Man skall när som helst kunna se vilken 

trafikförbrukning man har, oavsett om det gäller nedladdade tjänster, mobildata, 

röstsamtal osv. 

• Billiga tjänster, oavsett var man befinner sig. Man borde se hela Europa som ett 

område, och därför ha samma priser i hela Europa. Alla tjänster skall också fungera 

som när man befinner sig i hemmanätet.  

• Mobilerna skall inte vara spärrade så att man låses till en operatörs portal utan man ska 

kunna surfa inom andra operatörers portaler (Vodafone är ett exempel på detta).  

• Operatören skall erbjuda så bra tjänster att man har mindre behov av att besöka andra 

operatörers portaler.  
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•  Mobilens anslutningsmöjligheter är också viktiga. ”Hur kul är det om bilden man 

tagit endast kan MMS:as om man vill föra över den till dator?” Man skall även ha 

möjlighet att ladda över nedladdad musik till datorn eller en mp3 spelare. ”Hur kul 

skulle det vara om telefonen går sönder och man måste ladda ner hela mp3 samlingen 

på nytt? ” 

 

4) Finns det något sammanhang där du tycker att en 3G-telefon inte passar?  
 

15st tyckte inte om att ta med sig 3G-mobiler till disco och barer. Det för att telefonerna är 

väldigt stora och klumpiga. ”12st unga svarade ”Svårt att ha den i fickan” 3st Äldre svarade 

“där det inte finns täckning är det ingen idé att ta med sig en 3 mobil för man kommer ändå 

inte kunna använda telefonen.”  4 personer vid medelåldern svarade att de inte har så högra 

krav på telefonerna och att det passar nästan överallt. 4) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Inga krav Övrigt Där täckning
inte finns

Disco& Barer

Opassande

 

Opassande Antal 

Inga krav 4 

Övrigt 10 

Där täckning inte finns 11 
Disco och Barer 15 
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5) Vilka möjligheter saknar du med din 3G-telefon?  

14st var osäkra på om något som saknades i en 3G telefon.  De kunde inte komma på några 

möjligheter som saknades i telefonen. 8st svarade att det skulle vara bra om man själv fick 

designa telefonen, byta skal samt ändra designen. 12st tyckte att inget saknades i telefonen. 

 

5)

0

2

4

6

8

10

12

14

Övrigt Egna förslag
på design

Inget Osäker

åsikt

 

Åsikt  Antal 

Övrigt 6 

Egna förslag på design 8 

Inget 12 

Osäker 14 
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6)      Konsumenters rangordning av tjänster 

Bilden nedan kommer från AB Stelacon, som på uppdrag av PTS har undersökt bland annat 

efterfrågan inom 3G. Den visar intresset för olika 3G-tjänster. Vi visade denna tabell för våra 

intervjupersoner (utan rangordningen) och våra resultat var liknande. Personer föredrog 

informationstjänsterna och fotografering över nöjestjänsterna. 

 
Tjänst 

 

 
Rangordning

 
Tjänst som visar geografiskt närliggande platser, t ex. restauranger, bio 
samt visar resväg dit 
 

 
1 
 

Aktuell trafikinformation från lokaltrafiken 
 

2 
 

Fotografera och spela in videosekvenser för att sedan skicka dem via 
mobilen 
 

3 
 

Videotelefoni, dvs. att kunna se den ni pratar med  
 

4 
 

Positioneringstjänster, att veta var vänner och bekanta befinner sig 
 

5 
 

Se biotrailers och boka biljetter  
 

6 
 

Virtuella guider för turism, museer etc. där man kan få information om 
och se smakprov från pågående utställningar 
 

7 
 

Se highlights från sportevenemang 
 

8 

Ladda ner och spela spel i realtid  
 

9 
 

Titta på musikvideo 
 

10 

 
Tabell 1. Fokusgruppsdeltagarnas rangordning av mer avancerade mobila tjänster. Högst 
rangordning har den tjänst som har fått högst andel positiva svar, dvs. flest personer som 
svarat att de är mycket eller ganska intresserade av tjänsten. 
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4.3.2 Intervju med 25st Potentiella Kunder 
 
 
Av de 40 intervjuande var 25st potentiella kunder. 
 
 
Målgrupp 
 

Antal 

Unga (12-29år) 12 
Medel (30-55år) 7 
Äldre (56år och uppåt) 6 
Summa 25 
 
 
1)a Har du en mobiltelefon? 

Samtliga har en mobiltelefon. 

1)b Är det en 2G eller en 3G telefon? 

 

16st av 25 har en 2G telefon.  

Målgrupp som har en 2G telefon 
 

Antal 

Unga (12-29år) 9 
Medel (30-55år) 5 
Äldre (56år och uppåt) 2 
Summa 16 
 

9st av 25 har en 3G telefon. 

Målgrupp som har en 3G telefon 
 

Antal 

Unga (12-29år) 2 
Medel (30-55år) 7 
Äldre (56år och uppåt) 0 
Summa 9 
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2) Brukar du köpa en ny telefon? Om ja, vid vilka tillfällen? 

Sammanfattning: 16st av intervjuade brukar köpa en ny telefon endast vid behov, exempelvis 

när deras gamla mobil gått sönder, eller haft den stulen/borttappad. 7st byter telefon när de får 

ett bättre och ett billigare erbjudande. Det är ungefär vart annat år det händer för alla. Endast 

2st  nappar på en ny mobil om de hittat en med snyggare design och dessa var unga. 

2) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Snyggare design Hittat billigare
erbjudande

Vid behov

Tillfällen

 

 
Tillfällen 
 

Antal 

Snyggare design 2 
Hittat billigare erbjudande 7 
Vid behov 16 
 
 
3)a Känner du till 3G? 

15 av 25 personer kände till 3G.  

 

3)b Vad är 3G för dig? 

Sammanfattning: 15 personer som kände till 3G sa att det är ”kameramobiler” eller 

”videosamtal”. Kvinnor i 25-årsåldern sa ”Telefoner som inte fungerar” eller ”Dyrt”. 4st 

teknikintresserade, främst killar i 25-årsåldern visste allt om 3G.  
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5st som var missnöjda med 3G svarade att 3G betecknas som dålig täckning och höga 

uppkopplingskostnader. De ser inget positivt i 3G. ”Samtalet bryts nästan hela tiden”. Andra 

svar: Videosamtal, möjlighet att köra höghastighetsdata trådlöst till en låg 

månadskostnad. Möjlighet att ladda ner musikvideos, nyheter och andra videoklipp till 

telefonen.  

3b) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Övrigt Data Videosamtal/kamera

Åsikt

 

Vad är 3G? Antal 

Övrigt 4 

Data 13 

Videosamtal/Kameramobiler 15 

 

 

4) Vilka 3G företag känner du till? 

Sammanfattning: 5st sa att de inte känner till några 3G-företag alls. 12st kände till Operatören 

3 medan 11st kände till Telia, 8st Vodafone och 7st kände till Tele2Comviq.  
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4)

0

2

4

6

8

10

12

Ingen Tele2Comviq Vodafone Telia 3

Operatör

 

Operatör Antal 

Ingen 5 

Tele2Comviq 7 

Vodafone 8 

Telia 11 

3 12 

 

4) 

Åldersgrupp 
 

Tele2Comviq Vodafone Telia 3 

Unga (12 -29 år) 1 3 3 2 
Medel (30-55 år) 4 3 9 8 
Äldre (56år och uppåt) 2 2 0 1 
Summa: 7 8 11 12 
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5) Vad anser du om 3G telefonerna? 

Sammanfattning: 1 person tyckte att det är bra kvalitet på 3G telefoner medan 7st sa att den 

har dålig kvalitet. 11st svarade att telefonerna är stora och klumpiga samt 4st tyckte att 3G 

telefoner är snygga. 

5)

0

2

4

6

8

10

12

Bra kvalitet Ingen kännedom Snygga Dålig kvalitet Stora&klumpiga

Åsikt

 

5) 

Åsikter om 3s telefoner Antal 

Bra kvalitet 1 

Har ingen kännedom 3 

Snygga 4 

Dålig kvalitet 7 

Stora och klumpiga 11 
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6) a Är det viktigt för dig att byta från 2G till 3G? 

16st hade en 2G telefon och 3st av dem tyckte att det var viktigt att byta till 3G. Det var på 

grund av att kunna surfa på Internet med en snabbare hastighet samt kunna använda 

positioneringstjänsten. Dessa 3 var företagskunder i medelåldern (30-55år). 

6a) 

0

2

4

6

8

10

12

14

JA NEJ

Viktigt

 

 

6) b Hur viktigt är det att byta system från 2G till 3G? 

Sammanfattning av 16 personer med en 2G telefon:  6st sa  “inte viktigt alls”.  De hade bytt 

tillbaka från 3G till 2G. 3st unga som var teknikintresserade avstod från 3G och sa att 

tekniken inte var tillräckligt utvecklad och att priset var högt.  4st svarade att de  ville vänta 

ett tag till med en 3G mobil. ”Det känns som om man kan klara sig utan en 3G mobil.”  3st 

unga hade hört från sina kompisar att det är strul med 3G. Men det var även 2st som svarade 

att de uppskattar både 2G och 3G telefoner och dessa var vid medelålder. 2G för det är billigt 

att ringa med, inga svåra funktioner i mobilen. 3G har bättre tjänster, utbredd sortiment och 

snygga mobiler.  
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6b)

0

2

4

6

8

10

12

14

Mycket
viktigt

ganska
viktigt

Inte alls

Hur viktigt

 

 

6) c Vad kan få dig att byta till 3G? 

13st svarade att inget kan få dem att byta till 3G.  3st svarade att Priset är ett avgörande 

konkurrensmedel. Konsumenter säger ”Sänk priset, så byter vi till 3G” 

3 st svarade att kvalitet  är viktig och 2st svarade att  täckning på mobilen är en viktig faktor 

för att få dem att byta till 3G. 

6c) 

0

2

4

6

8

10

12

14

täckning kvalitet Priset inget alls

faktor
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Faktor Antal 

Täckning 2 

Kvalitet 3 

Priset 3 

Inget alls 13 

 

 

7 a) Känner du till företaget 3? 

13st av 25st kände till företaget 3. 

 

7 b) Har du uppmärksammat deras reklam? 

13st av dem som kände till företaget 3, har uppmärksammats av deras reklam. 

 

7 c) Vilken 3-reklam är du mest positiv och negativ till? (se bilaga 3) 

13st har  inte uppmärksammat någon 3-reklam och 9st sa att de inte hade någon åsikt om det. 

6st svarade att de inte är positiva till någon av reklamen. Det som är negativt med 3s reklam 

är att det finns otydlig information, exempelvis när det är gratis att ringa inom 3s nät. Mer 

utförlig information behövs. 5st  svarade att de har uppmärksammat  3s reklam, men har hört 

både bra och dåligt om det. Bra, är att det finns schyssta MTV låtar i reklamen och den dåliga 

är att reklamen vilseleder en. 2st svarade att de är positiva till den nuvarande med de små 

barnen och det sjungande körsbäret (se bilaga 4). De tycker att reklamen är rolig.  
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7c) 

0

1

2

3

4

5

6

Positivt både
och

Negativt

Åsikt

 

 

Åsikt om 3s reklam Antal 

Positiv 2 

Både negativt och positivt 5 

Negativt 6 

 

8a) Kan du tänka dig byta till 3? 

Här har vi endast intervjuat 13 personer som kände till företaget 3. 9st svarade att de kan 

tänka sig att byta till 3. 

 

8b) Vad kan motivera dig att byta till 3? 

Sammanfattning av 9 personer: 1st svarade att de skulle kunna byta till 3 om de fick bättre 

erbjudande till exempel att kunna positionera (se var kompisar befinner sig) med hjälp av 

telefonen gratis under en viss tid, eller att kunna ladda ner musik gratis under en visst tid.  
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2st svarade även Övrigt, där det till exempelvis ingår bra kvalité på kamera, videoinspelning, 

kunna läsa sin e-post via telefonen. 6st svarade att täckning är en vikig faktor. Finns det ingen 

bra täckning, är det ingen ide att byta till 3. 

8b) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tjänsteutbud Övrigt Mindre telefoner Kvalitet Täckning Priset

Faktorer

 

 

Faktorer Antal 

Tjänsteutbud 1 

Övrigt 2 

Mindre telefoner 3 

Kvalitet 5 

Täckning 6 

Priset 8 
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4.3.3 Intervju med 15st befintliga 3s kunder 
 
 
Av de 40 intervjuade var 15 personer befintliga 3s kunder 
 
 
Målgrupp 
 

Antal 

Unga (12-29år) 7 
Medel (30-55år) 5 
Äldre: (56år och uppåt) 3 
 
 
 
 

1) Vad var anledningen till att du valde 3 som operatör?  

 

8st svarade att det såg spännande ut med 3s mobiler. 4st Unga svarade att det var en kul grej, 

nya prylar och hörde från sina vänner att det är populärt med 3s mobiler. 2st vid medelåldern 

svarade att de ville testa på något nytt. 4st valde 3 för att de hade bra erbjudandet om att ringa 

gratis inom 3s egna nät lockade många kunder till företaget. 

 

 

1) 

0

1

2

3

4

5

6

Övrigt Data Bra erbjudande Word of mouth

Anledning
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1) 
 
Anledning 
 

Antal 

Övrigt 2 
Data 3 
Bra erbjudande 4 
Word of Mouth 6 
 
 
 
2) Vilka tjänster använder du i din telefon? 
 
15st svarade att de både använder röstsamtal och SMS tjänsten.  Att spela in ett videoklipp/ta 

kort och skicka det som MMS var populärt bland 11st.Videosamtal var inte så intressant. 

Endast 2st använde den tjänsten.  3st svarade även  övrigt och där ingick till exempelvis att 

använda kamera i mobilen och att kunna spela in ett videoklipp. 

 
2) 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Videosamtal Övrigt Data MMS SMS Röstsamtal

Tjänster

 
2) 

Tjänster 
 

Antal 

Videosamtal 2 
Övrigt 3 
Data 7 
MMS 11 
SMS 15 
Röstsamtal 15 
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3) Vad tycker du är bra med 3?  
 

Sammanfattning: 5st svarade att 3 har många tjänster att erbjuda. Ett brett tjänsteutbud. 

Spännande att kunna surfa i mobilen, men en nackdel finns att det kostar väldig mycket när 

man är ute och surfar på externa sidor. Inom deras egna Internet fungerar det utmärkt. 4st 

svarade att telefonerna blir mindre och snyggare med tiden, samt även täckning i tunnelbanan 

är bra. 2st svarade att kundservice fungerar bra. Har man tur så blir problem lösta på plats, har 

man mindre tur så får man vänta några dagar. 

 
 
3) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kundsupport Inget alls Bättre telefoner Övrigt Tjänsteutbud

Åsikt

 
 
 
3) 
 
Åsikt 
 

Antal 

Kundsupport 2 
Inget alls 3 
Bättre telefoner 4 
Övrigt 4 
Tjänsteutbud 5 
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4) Vad tycker du är dåligt med 3?  

Sammanfattning: 5st svarade att det som är dåligt är att 3s reklam är väldigt vilseledande. 

Exempelvis när man ringer inom 3s nät dras samtalstiden från de fria minuterna, alltså 

gratistiden.  Det var dåligt att detta inte framkom i deras reklam. De ansåg även att 3 överdrev 

om deras täckning och servicekvalitet etc. ’3 lovar allt och håller inget.’ 7st klagade på dålig 

täckning. Svårt att nås på telefonen. 3G-tjänsterna fungerar ej när man roamar med 2G-nät. 

Samtal bryts ofta under roaming.  3st svarade att det är svårt att nå kundservice. Alltid långa 

väntetider och man blir bara kopplad fram och tillbaka utan att ens problem blir lösta.  

4) 

0

1

2

3

4

5

6

7

Inget alls Telefoner Kundsupport Vilseledande
reklam

Dålig täckning

Åsikt

 

 

4) 

Åsikt 
 

Antal 

Inget alls 0 
Telefoner 2 
Kundsupport 3 
Vilseledande reklam 5 
Dålig täckning 7 
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5) Vad tycker du skulle kunna göra 3 bättre?  

 

Sammanfattning: 11st svarade att det ska vara billigt att  ringa och använda 3s tjänster.  

Mobilsurfa utanför 3s egna Internet borde vara betydligt billigare. 8st svarade att täckning 

måste förbättras och 2st svarade att funktioner i mobilen måste bli enklare, det vill säga lättare 

att kunna förstå och använda mobilen.  

 

5) 
 

0

2

4

6

8

10

12

Övrigt Täckning Priset

Åsikt

 
 
 
 
 
5) 
 
Förbättring 
 

Antal 

Övrigt 2 
Täckning 8 
Priset 11 
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6) Har du varit kontakt med 3s kundtjänst? Om ja, hur ofta?  

 

Sammanfattning: 11st av 15 hade varit kontakt med 3s kundtjänst. De hade varit kontakt med 

kundtjänsten, vid ett eller vid flera tillfällen De flesta som varit kontakt med kundtjänsten var 

ungdomar (12-29år) samt företagskunder vid medelåldern ( 30-55år). 7st unga och 5st vid 

medelåldern samt 3st äldre. 

 

6) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Aldrig En gång Mer än fem
gånger

Mer än en
gång

Åsikt

 
 

6) 

Kontakt med kundservice Antal 

Aldrig 1 

En gång 2 

Mer än fem gånger 4 

Mer än en gång 8 
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7)  Vad tycker du om 3s kundtjänst?  Är deras service bra/dåligt? 

 

Sammanfattning: Av de 11 personer som varit kontakt med kundtjänst tyckte 4st att service 

på 3s kundtjänst var både bra och dåligt. Det berodde på hur snabbt 3 kunde lösa problemet 

samt hur snabbt de svarade. 3st unga sa att personalen på kundservice inte var så kunniga och 

att de oftast kopplade deras samtal vidare till en annan avdelning. Det tog för långt tid och 

man fick vänta i onödan. Ibland kan det ta längre tid än det de lovar. Inte alltid de håller sina 

löften. Ibland kan kundservice fungera bra exempel när man får hjälp på plats och att man blir 

bemött på ett vänligt sätt. 

 

7) 
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9

korta väntetider Övrigt Trovärdiga Ej trovärdiga Långa väntetider

Åsikt

 
 
 
7) 
 
Åsikt 
 

Antal 

Korta väntetider 0 
Övrigt 1 
Trovärdiga 4 
Ej trovärdiga 5 
Långa väntetider 9 
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8) Förslag på hur 3 kan förbättra sin service?  

 

Sammanfattning: 2st svarade övrigt och där ingår exempelvis att  kundservice skall vara 

kunniga och ge rätt information till kunderna. Även samarbete mellan de olika avdelningarna 

borde förbättras, det vill säga att kunden inte ska behöva bli kopplad fram och tillbaka. 

5st svarade att kundservice samt Återförsäljare/säljare inte ska lova något de inte kan hålla. 

7st svarade att det 3 måste förbättra sin kunskap.  

 

8) 
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Övrigt Inte lova för mycket Minska väntetider Förbättra kunskap

Åsikt

 
 
8) 
 
Åsikt 
 

Antal 

Övrigt ( ex hålla det man lovat) 2 
Inte lova för mycket 5 
Minska väntetider 6 
Förbättra kunskap 7 
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4.3.4 Sammanfattning av våra kundintervjuer  
 

Täckning 

Täckning var en högt prioriterad faktor som skulle få konsumenter att byta till 3. De flesta 

hade uppfattningen att täckningen var dålig. Nuvarande 3-kunder klagade mindre på täckning 

men sa att 3G-tjänsterna inte fungerade under roaming. Några klagade på att täckningen 

fungerade dåligt i discon och på barer. 

 

Marknadskommunikationen 

De flesta hade inte uppmärksammat den alls eller hade negativa inställningar till den. Många 

tyckte att marknadsföringen borde vara mer informativ och förklara 3s erbjudanden mer, till 

exempel prissättningen. Många visste till och med inte att 3 har kontantkort. Vissa tyckte TV-

reklamen var rolig. 3-kunder sa att information från säljare och kundtjänst ibland var 

vilseledande och att de lovade för mycket och höll inte alltid vad de lovade. 

 

Kundtjänst 

En del missnöjda forna kunder klagade på kundtjänsten att de svarade sent, inte gav bra hjälp 

osv. Även nuvarande kunder sa att man blir kopplad fram och tillbaka utan att problemen blir 

lösta. De flesta anser att kundtjänsten behöver minska väntetider och öka kunskapsnivån på 

personalen anställd inom kundtjänsten. 

 

 

 

Långsiktighet 

Många konsumenter stannade inte hos 3 eftersom de inte var nöjda med bland annat 

täckningen, priset, kundtjänsten och telefonerna. Om dessa saker förbättras skulle många 

kunna tänka sig ha 3. Andra är så missnöjda att de säger att ingenting skulle locka dom till 3. 
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Efterfrågan 

Saker som efterfrågades var bra täckning, billigt pris, små telefoner som fungerade felfritt och 

som var enkla att använda samt bättre batteritider eftersom 3G-tjänsterna brukade väldigt 

mycket batteri. Tjänster som efterfrågades var mest praktiska tjänster som positionering och 

få information om resvägar. Även fotografering och spela in videosekvenser var populärt. 

Många väntar med att skaffa 3G-telefon tills musiktjänsten utvecklas mer.  

 
3-kunder nämnde som möjliga förbättringar: Möjlighet att ladda ner musik till ett bra pris, fast 

pris på Internetanvändning, kostnadskontroll för användarna, billiga tjänster, mobilerna skall 

inte vara spärrade och anslutningsmöjligheter till dator. 

 

 

Image 

3: En del konsumenter uppfattade att 3 riktar sig till ungdomar. Andra tyckte att de verkade 

vara riktade till företagsanvändare på grund av att prissättningen är fördelaktig för de som 

ringde mycket. 3s image har sänkts av att löften inte har hållits bland annat i relation till 

marknadskommunikationen. Även dåligt rykte bland konsumenter har gett 3 en dålig image. 

Det beror delvis på att 3 inte har levt upp till löften angående täckningen, kvaliteten på 

telefoner etc. 

3G: Unga i tonåren sa att 3G innebar för dom “kameramobiler”. Kvinnor i 25-årsåldern sa 

”Telefoner som inte fungerar” eller ”Dyrt”. Många sa “Ingenting”. De hade ingen aning om 

vad 3G är för något. Enstaka teknikintresserade, främst killar i 25-årsåldern visste allt om 3G.  
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4.3.4.1 Ungdomar (12-29år) 

 

De flesta köper en ny telefon när den gamla har gått sönder. Många ungdomar har inte råd att 

köpa en ny telefon därför köper de en begagnad telefon från en bekant. Går en mobil inte 

sönder, köper dom en ny telefon efter ca 3 år. Majoriteten vet inget alls om 3G medan en 

subgrupp bestående av teknikintresserade har bred kunskap inom området.  Men ändå avstår 

många av dom teknikkunniga från att köpa 3G. Ungdomar ser 3G som något som underlättar 

vardagen. Dom vill inte ha det som ett arbetsverktyg utan mer till nöje och information. 3G 

mobiler anses vara mer trendinriktade än andra mobiltelefoner.  

 

4.3.4.2  Medelåldern  (30-55år)   

 

Medelålders har oftast företagsabonnemang inom företag som Telia och telefonen används 

mycket i arbetet.3G ses som ett hjälpmedel inom arbetet. Där finns väldig trogna kunder. De 

byter operatör mer sällan jämfört med ungdomar. Pris är en viktig faktor för att kunna byta till 

3G. De köper en ny telefon ca vartannat år. Medelålders har mer kunskaper om 3G än 

ungdomar.  

 

 

4.3.4.3 Äldre (56år och uppåt)  

 

Äldre är inte intresserade av 3G. De föredrar hellre 2G som de upplever som mindre 

komplicerat. De flesta använder endast mobilen till SMS och röstsamtal. De köper telefon 

efter 4-5 år. De flesta har Comviq som operatör som anses som billigast och enklast att 

använda.  
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4.4   Övriga källor för att kartlägga kundintresse (se även bilagor) 

 
4.4.1       Kunder efterfrågar nytta  

 
Analysföretaget AB Stelacon har gjort en undersökning på uppdrag av PTS där de har 

undersökt förutsättningarna för framväxten av innehållstjänster. Rapporten framställdes till 

regeringen i februari 2005. I den nämndes att intresset för nyttotjänster är störst. Rutorna 

nedan är utdrag ur rapporten. Hushållsbussen är en årligen återkommande kvantitativ 

undersökning av Sveriges hushåll. Den omfattar frågor om hushållens innehav och 

användning av IT-produkter och IT-tjänster såsom fast telefoni, mobiltelefoni, pc, Internet 

mm. Hushållsbussen 2004 omfattar intervjuer med 1 500 slumpmässigt utvalda hushåll i 

Sverige och genomfördes i januari och februari. Då studien är så pass omfattande är det 

möjligt att uttala sig om samtliga Sveriges hushåll. Analysen inom ramen för denna studie har 

genomförts utifrån undersökningens frågor rörande mobiltelefoni och vissa, utifrån syftet, 

relevanta bakgrundsfrågor. (www.stelacon.se) 

 

 

Figur 6. AB Stelacon 2004 
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Figur 7. Vad användarna efterfrågar, Stelacon 2004 

 

Slutsatser ur Stelacons rapport: 

 

Figur 8. Slutsatser 
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4.4.1 3s prissättning 

 

PTS har gjort en undersökning av konsumenternas informationsbehov som visar att två 

tredjedelar av konsumenterna anser att mobiltelefoni är dyrt.  (www.pts.se) 

Shlomo Liran om att 3 är dyrare än Comviq: "Men om man använder mobiltelefonen mycket 

är vi billigare än Comviq. Jag tror att vi får en segmentering av marknaden mellan hög- och 

låganvändare", säger han.  (www.di.se)  

På grund av mycket är gratis inom internet tycker många konsumenter att mobila 

innehållstjänster som surfning i mobilen också ska vara gratis. 

(http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Framvaxten_mobila_innehallstjanster_2004_41.pd

f) 

 

4.4.2 Telefoner 

 
Enligt Stelacon byter massmarknaden samt yngre  early adopters telefon när abonnemanget 

går ut. Äldre early adopters när telefonen känns omodern.  

Enligt analysföretaget Gartner lider telefonerna från NEC, som är en av 3s telefonföretag, av 
stora brister.  
 
 

Gartners kritik mot 3 

 

�  NEC-telefonerna har usel batterilivslängd. De klarar bara en timmes videosamtal och har 

en passningstid på ett par dygn. De flesta gsm-telefoner har en passningstid på över en vecka. 

�  Telefonerna kan inte växla mellan 3G och gsm. Varje gång användaren flyttas mellan 

näten bryts samtalet och man måste ringa upp igen. 

�  I det vanliga nätet klarar telefonerna enbart röstsamtal, när nästan alla andra telefoner har 

någon form av datakapacitet. 

�  Telefonen kan inte ta emot video eller ljudfiler i realtid, utan användaren måste ladda ned 

filen innan han eller hon kan titta på den. 
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4.4.3 Konsumenternas inställning till 3G 

 

Enligt Stelacon har marknaden en avvaktande inställning till 3G, vilket kan bero på negativa 

erfarenheter avancerade mobila tjänster. 

(http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Stelacons%20rapport%20om%20anvandningen%

20av%20mobila%20tjanster%20och%20intresse%20av%203G%20och%203G-

tjanster%20pa%20konsumentmarknaden.pdf )Tre är i särklass störst med cirka 160 000 

kunder. Övriga 3g-operatörer, Tele2, Vodafone och Teliasonera, har 10 000 kunder vardera. 

Det innebär en försvinnande liten 3g-användning. Av de 7 miljoner svenskar som bor i 

områden med 3g-täckning använder endast 2,7 procent 3g. 

(http://www.idg.se/ArticlePages/200409/15/20040915072723_CS/20040915072723_CS.dbp.

asp) 

 

 
4.4.4 3s täckning 

 

3 har bara täckning i tunnelbanestationerna, inte i hela tunnelbanan. Detta anser inte vi vara 

’full täckning i tunnelbanan’ som marknadsföringen säger. (www.tre.se)  

(http://prylportalen.mkf.se/ArticlePages/200504/19/20050419104437_MOB477/2005041910

4437_MOB477.dbp.asp) Företaget beskriver sig ha bra täckning i allmänhet. I 3s kundforum 

fann vi att kundernas uppfattning i överlag är att täckningen fungerar dåligt. Kunder var oftast 

missnöjda. (http://trekund.com/forum.php) Comviq satsar mycket på djuptäckning. 

(www.tele2comviq.se)  
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4.4.5 Ungdomars inställning till 3G 

 

Den vanliga uppfattningen bland ungdomar är att 3G är dyrt, onödigt och har dålig 

täckning. 

http://www.city.se/ArticlePages/200508/29/20050829063305_960/20050829063305_960.dbp

.asp 2005-08-29 

 

Enligt Johan Holmgren kan det låga intresset bland ungdomar bero på att de inte har så 

mycket pengar att röra sig med. Många av telefonerna är ganska dyra och likaså en del av 

tjänsterna. Att använda sig av mobiltelefonabonnemang med fast månadsavgift är inte heller 

speciellt populärt bland ungdomar. Av de tillfrågade använder 70 procent kontantkort, enligt 

Lunarstorms undersökning.  

(http://www.idg.se/ArticlePages/200504/11/20050411171336_CS/20050411171336_CS.dbp.

asp) 

 (Källa: 3G har inte slagit bland ungdomarna, Enligt tidningen IDG.se (2005-04-11) 
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4.5  De vanligaste kundärendena på 3s kundtjänst  ( Källa: 3) 

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste klagomålen som 3s kundtjänst får in från 

sina kunder. 

 

Batteritiden – alldeles för kort. 

Mobilt modem – svårt för kunden att koppla upp sig på datorn.  

Överföring av kontakter – bökigt att föra över sina sparade kontakter från sim GSM-telefon 

till sin 3 mobil. 

Operatörslås – Kund vill låsa upp sin telefon för att kunna sätta in andra simkort i telefonen 

ex GSM kort  

Portering  ( har tagit med gamla opertörens mobilnr)– funkar inte alltid som det ska, 

vilket resulterat i många samtal från kunder som ej blir nådda 

Täckning/Roaming – både frågor om det finns, när det kommer och varför det inte fungerar 

samt varför fungerar inte täckning så bra?  

Fakturafrågor/Fria minuter kvar att ringa. Detaljfrågor i fakturorna handlar oftast om saker 

som blivit fel. Rabatter eller tillägg som saknar, justeringar de blivit lovade som ej är gjorda 

osv  

SMS/MMS problem. Det går inte att skicka och ta emot jämt. Funkar dåligt till/från andra 

operatörer  

Klagomål på mobil som till exempel att det kommer inte fram några signaler eller att det är 

fel på skärmen. 
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5. ANALYS 
 
Vi undersöker våra insamlade data som vi redogjort för i empirin samt i bilagorna. Samtliga  
uppgifter hänvisar alltså till dessa avsnitt. Vi analyserar med hjälp av våra utvalda teorier.  
 
 
 
5.1 Analysens disposition 
 
Tabellen nedan visar hur vi har kopplat våra valda teorier till analysen. Vi har valt ut  

två variabler inom vårt område som vi vill undersöka: tjänstekvalitet samt kundrelationer. Vi  

sammanfattar dem i en gapanalys där vi analyserar gapet mellan 3s utbud och  

konsumenternas efterfrågan inom området 3G-tjänster. Det sistnämnda är med andra ord en  

syntes av de tre föregående variablerna.  

 

Teorier 
 

Variabler 
 

 
 

Total upplevd kvalitet 
 
 

 
 

Tjänstekvalitet 
 

 
 

Sanningens ögonblick  
 

Kundrelationens livscykel 
      

Relationsmarknadsföring 
 

Marknadsföringsmixen 
 

 
 

 
Kundrelationer 

 

 
= GAPANALYS 

 
 

 
= GAPET MELLAN UTBUD OCH 

EFTERFRÅGAN 

 
Tabell 2. Egen tabell 
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5.1.1  Tjänstekvalitet 
 
 
Vi har valt att analysera tjänstekvalitet med hjälp av modellen för total upplevd kvalitet. 

Enligt modellen skapas den totala upplevda kvaliteten av förväntad kvalitet och upplevd 

kvalitet. Förväntad kvalitet skapas bland annat av 3s marknadskommunikation. I vår 

observation av reklam framgick att 3 marknadsför sin täckning som bäst inom 3G. Enligt 

företaget täcker deras 3G-nät 92% av befolkningen i landet. De marknadsför full täckning i 

tunnelbanan. Denna kommunikation gör att kunderna förväntar sig hög kvalitet på täckningen 

enligt teorin. 3 marknadsför sig särskilt som en nöjestelefon. Kunderna förväntar sig därför att 

deras tjänster inte har något praktiskt värde. Detta framgick i vår undersökning.  
 

Men förväntningar påverkas även av ’word-of-mouth’ enligt teorin. I 3s fall verkar negativ 

’word-of-mouth’ ha mer påverkan på konsumenternas förväntningar om täckningens kvalitet. 

Det framgick i våra konsumentintervjuer att täckningen uppfattas som undermålig. I 

granskning av sekundärdata förstärktes denna bild. Att ’word-of-mouth’ har mer påverkan på 

förväntningar kan bero på att vänner och bekanta anses ha större trovärdighet än 3s 

marknadskommunikation. Enligt 3 är konsumenternas uppfattning ett kvarstående rykte från 

situationen några år tidigare och att det inte stämmer med läget idag. Alltså finns det en stor 

skillnad mellan förväntningarna konsumenter har idag angående 3s täckning och de 

förväntningar 3 försöker skapa med sin marknadskommunikation. Många konsumenter 

uppfattar även 3G som dyrt. De jämför surfningskostnaderna med Internet hemma, som ligger 

på mycket lägre kostnadsnivå.  

 

Även tidigare erfarenheter har stor effekt på kundernas förväntningar som vi märkte i vår 

undersökning. Dåliga erfarenheter gör att kunder förväntar sig dålig täckning, telefoner som 

krånglar, dåliga batterier, svåranvända funktioner, höga kostnader samt dålig 

kostnadskontroll. Huruvida den uppfattningen stämmer behandlas nedan. 

 

Upplevd kvalitet skapas av teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och image. Våra intervjuer 

indikerade att 3s kunder upplever täckningens kvalitet vara lägre än den de förväntade sig. På 

3s kundtjänst är det största klagomålet fortfarande dålig täckning. 3s djuptäckning, (alltså hur 

långt in i byggnader täckningen fungerar) verkar vara sämre än 2G-företag som Comviq, som 

satsar mycket på djuptäckning.  
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Det märktes i våra intervjuer med befintliga 3-kunder att detta var ett problem bland annat i 

barer och diskotek. Täckningen i tunnelbanan upplevdes vara bra. Men den fungerar bara i 

stationerna och inte på tåget. Att 3G-tjänster inte fungerade under roaming med 2G-nätet 

upplevdes som jobbigt. Enligt Stelacon upplevs 3G-mobilers tjänster att vara komplicerade att 

använda. Många avstår från att använda tjänster fastän de vet om att de finns. 3G-tjänster 

upplevs vara dyrt. 3s samtalspriser anses också vara dyra bland kunderna. I Telepriskollens 

topplista på de 51 billigaste telefoniföretagen ingår inte 3 (se bilaga 6). Kostnadskontrollen är 

dålig när man surfar på Internet i mobilen. Priset beräknas på antal MB, men det anges inte 

hur många MB en sida innehåller. Telefonerna upplevs som otympliga och att de ofta krånglar 

enligt de intervjuade och även av det amerikanska analysföretaget Gartner. Batteritiden är 

bland annat ett problem. Jämfört med andra telefoner är den mycket kort. 

 
Image eller profil skapar enligt modellen både förväntad kvalitet och upplevd kvalitet. Även 

skillnaderna mellan dessa spelar roll för företagets image. 3s image upplevs bland annat 

genom reklam, genom hemsidan och genom rykten mm. Företaget beskriver sin image som 

operatören som är ’först och bäst inom 3G’ och som ’utmanaren’. I vår observation av reklam 

och hemsidan ser vi deras image som fräsch, ungdomlig, ’cool’ och färgsprakande. Företaget 

lanserar nöjestjänster, speciellt musiktjänsten stort och brett. Alltså har de en mer 

nöjesinriktad image. Detta bör enligt teorin skapa förväntningar om att 3 är en nöjestelefon 

som mest riktar sig till ungdomar. Våra intervjuer visar också att detta är den utbredda 

uppfattningen. Vissa konsumenter ser 3 som en företagstelefon. Detta kan bero på att 

prissättningen gynnar de som talar mycket i telefon.  

 

Även publicitet skapar en image för 3. Publiciteten av 3 beskrivs av företaget som negativ i 

det förflutna men att det under det senaste året har vänt. Konsumentverket (KO) har utfärdat 

ett förbudsföreläggande mot en viss kampanj som erbjöd gratis samtal men innehöll dolda 

kostnader. Detta har publicerats i olika media. Även andra klagomål framgår också.  

3s image har sänkts av att löften inte har hållits. Täckningen var speciellt för ett par år sedan 

mycket sämre än vad kunderna hade förväntat sig. Tjänsterna kunde därför inte användas. Det 

dåliga rykte som då uppstod bland konsumenter har gett 3 en dålig image. Fortfarande är den 

upplevda kvaliteten på 3s tjänster  lägre än den förväntade. Det beror delvis på att 3 inte har 

levt upp till löften angående tjänstekvalitet. 
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5.1.2 Kundrelationer 

 

Att skapa långsiktiga relationer med kunder är ur ett lönsamhetsperspektiv en stor fördel. 

Trogna kunder kostar mindre att underhålla än vad det kostar att skaffa nya kunder. Teorin 

om kundrelationers livscykel beskriver hur ett företag etablerar och underhåller kontakten 

med kunder.  

 

Initialskedet: Här skapar företaget intresse i marknaden genom olika marknadsföringsinsatser. 

3 lockar kunder genom att göra reklam för först och främst musiktjänsten. 

Marknadskommunikationen riktar sig till unga som är mellan 20-35. Idag har man har valt att 

lyfta fram musiktjänsten eftersom man anser att musik är universellt och alla kan relatera till 

det och har även intresse av det.  

De flesta hade inte uppmärksammat reklamen alls eller hade negativa inställning till den. 

Många tyckte att marknadsföringen borde vara mer informativ och förklara 3s erbjudanden 

mer, till exempel prissättningen. Vissa tyckte TV-reklamen var rolig.  I överlag vill kunder ha 

praktiska tjänster som vägvisning, positionering och e-post. Dessa tjänster efterfrågades mer 

än nöjestjänster. 

 

Köpprocessen: I köpprocessen ger 3 vissa löften till kunden som måste vara attraktiva och 

som sedan måste motsvara kundens upplevelse av tjänsten. Löften som 3 ger är exempelvis 

bra täckning, bra batterikapacitet och tjänster som fungerar.  

Kunder i våra intervjuer nappade ofta på 3s erbjudanden i förväntan om att dessa löften sedan 

skulle infrias. 3-kunder sa att information från säljare och kundtjänst ibland var vilseledande 

och att de lovade för mycket och inte alltid höll vad de lovade.  

 

Konsumtionsprocessen: I denna process ska löftena infrias under konsumtion av tjänsten. Om 

företaget är framgångsrikt i det kan kunderna motiveras till att förbli trogna. Om inte går de 

över till en konkurrent. Kunder upplever enligt våra intervjuer att deras upplevelse i överlag 

inte motsvarar 3s löften. Vissa kunder är dock nöjda.  

 

Enligt teorin om sanningens ögonblick är de viktigaste momenten i företagets processer de 

tillfällen då kunden och företagets anställda möts. Kunden gör sin uppfattning om företaget 

och dess service utifrån dessa möten.  
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Hos 3 är dessa moment bland annat försäljning genom egna försäljare eller återförsäljare och 

även kundtjänst. På kundtjänsten handlar detta om att identifiera vad kunden har för problem, 

därefter ta reda på nödvändig information att skicka vidare till andra delar av företaget. När 

problemet är löst eller om man kanske behöver kompletterande information kan man igen 

kontakta kunden. Hemsidan ska vara till för att minska belastningen på kundtjänst, så att så 

mycket som möjligt av kundernas problem kan lösas av dem själva. Både 3 och kunderna 

beskriver kundservice som ett område som behöver förbättras. Bland annat nämner de 

kunskapen hos personal, väntetider och kundbemötandet som saker som behöver hanteras 

bättre. Enligt teorin påverkar den negativa erfarenheten av kundtjänsten kundens uppfattning 

av 3. Om de inte får en bra upplevelse av servicen går de över till ett konkurrerande företag. 

Vi fick inga direkta siffror för hur många kunder som 3 förlorar om året, men med hänsyn till 

den utbredda missnöjdheten med 3 samt 3G antar vi att siffrorna inte ser bra ut. Många av de 

intervjuade var forna 3-kunder som var missnöjda. 

 

Teorin om relationsmarknadsföring beskriver vikten av att sätta kunderna i centrum. Bland 

annat ska marknadsorientering genomsyra hela företaget. I 3s fall ser vi en stor brist här. 

Konsumenterna efterfrågan en annan typ av tjänster än vad företaget marknadsför. 3 verkar ha 

en övertro på sin egen förmåga och på sin position i marknaden. Företaget beskriver sig som 

skapare av efterfrågan och inte som lyhörda för kundernas behov och åsikter.  Denna 

inställning leder till att de inte lyckas behålla sina kunder.  
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5.1.3 GAP -Analys 

 
 

Gap 1: Skillnad mellan kundernas förväntan och företagets uppfattning av kundernas 

förväntan 

 

Vi fick veta i vår intervju med marknadschefen att 3 förlitar sig mycket på sig själva att skapa 

efterfrågan. De vet att kunden är tekniskt okunnig och därifrån drar de slutsatsen att det är upp 

till dem att skapa behov genom att lansera olika tjänster. På så sätt drar de på sig en stor 

uppgift. Om 3 istället skulle fokusera mer på att undersöka vad konsumenter vill ha kanske 

deras marknadsföring skulle ha sett annorlunda ut. Vi upptäckte att kunderna har olika sorters 

behov som inte är skapade av olika marknadsföringskampanjer utan som de tycker verkar 

användbara och praktiska.   

 

 

Gap 2: Skillnad mellan företagets uppfattning om kundernas förväntningar och 

företagets specifikationer för tjänstekvalitet 

 

Gap 2 är sluten anser vi vad det gäller kundtjänst. Företaget förstår att kunderna förväntar sig 

korta svarstider och bra hjälp och har detta som mål i sina specifikationer för bra 

tjänstekvalitet. Även när det gäller kvalitet på telefoner stämmer företagets inriktning på att 

leverera mindre telefoner med bättre batteritid, bra överens med kundernas förväntningar. 

Företaget inser vikten av att skapa lojala kunder och att det för detta krävs bra utbud, bra 

tjänstekvalitet och bra service.  

 

 

Gap 3: Skillnad mellan företagets specifikationer för tjänstekvalitet och den levererade 

tjänsten. 

 

Även om specifikationer för god service i kundtjänst finns, nås de inte i den levererade 

tjänsten. Väntetider är för långa. Personalen inte tillräckligt kunnig. Problemen löses inte 

inom rimlig tid. Idag är telefonernas standard inte så hög som den borde vara. Företaget 
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uppnår inte de kriterier som krävs för att skapa långsiktiga kunder, trots att de säger sig 

eftersträva detta. Den kundorientering som krävs för att uppnå lojalitet är bristande på 3.  

 

 
Gap 4: Skillnad mellan vad företaget levererar och vad de kommunicerar 

 

Vi har sett att 3s reklam i media domineras av marknadsföring av musiktjänsten. I 

verkligheten går deras sortiment av tjänster utöver vad de kommunicerar till kunderna. 

Kunderna har svårt att uppfatta dessa tjänster på egen hand. Täckningen upplevs inte så bra 

som 3 marknadsför. Marknadsföringen säger ’full täckning i tunnelbanan.’ I verkligheten 

gäller det bara i stationerna. Löften bryts alltså genom vilseledande reklam. Även annan 

kommunikation i reklamkampanjer har ansetts vilseledande. KO har utfärdat ett 

förbudsföreläggande mot en kampanj för att den ansågs vilseledande. När kunder inköper ett 

3-abonnemang eller kontantkort lovas de bra täckning. Men de upplever sedan att täckningen 

inte är så bra som de trodde. Detta resulterar i besvikelse och missnöje. Om de hade haft en 

realistisk förväntan från början hade man kunnat undgå detta. 

 

Gap 5: Skillnad mellan förväntad service och upplevd service 

 

Detta gap är en beskrivning av gap 1-4 sammantaget. Vi anser att konsumenternas förväntade 

service angående 3 ligger över den upplevda. Detta för att 3 överdriver i sin 

marknadskommunikation. Dessutom stämmer deras utbud inte överens med kundernas 

förväntningar om tjänster som de kan ha nytta av.  Även andra faktorer som har beskrivits 

ovan har lett till att kunder upplever sämre service än de förväntat sig.  

 

Gap 6: Skillnad mellan förväntad service och behov av service. 

 

Kunderna förväntar sig att 3 är en nöjestelefon medan deras behovspyramid sätter nöje sist 

enligt Ericssons Konsumentlaboratorium. Vi har sett att behov som säkerhet, makt och 

tidsbesparing är viktigare för konsumenter än nöje och de har större betalningsvilja för dessa 

behov. Priset skiljer sig mellan vad konsumenterna efterfrågar och vad företaget erbjuder. Då 

ser vi att konkurrenten Comviq har ett övertag eftersom den har de billigaste erbjudanden på 

marknaden just nu.  
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5.2 Resultat  
 

Enligt teorin om total upplevd kvalitet måste 3 möta de förväntningar kunder har om 

tjänstekvaliteten för att kunderna ska bli nöjda. Eftersom 3G-marknaden börjar mogna mer 

och mer blir konsekvenserna av låg kvalitet större. Vi har sett att täckningen fortfarande är ett 

problem för 3. Kunderna får inte den höga standard som de lovas.  

 

Marknadskommunikationen gör reklam för nöje istället för nytta. Kunderna däremot 

efterfrågar först och främst nytta. Detta måste erbjudas för att de ska bli intresserade. Den 

missriktade marknadsföringen är den största orsaken för att 3G inte har slagit igenom. 3 har 

belagts med förbudsförläggande av KO för en reklamkampanj som var vilseledande. Den 

erbjög gratis samtal men erbjudandet innebar dolda kostnader.  Detta samt övriga faktorer har 

gett 3 dålig publicitet. I våra konsumentintervjuer fångade vi även upp åsikter om att 3s 

reklam är otydlig samt vilseledande.  

 

Kvaliteten på telefoner är ett problem för 3. Jämfört med andra mobiltelefoner är deras NEC-

telefoner av mycket låg standard. Batteritiden är mycket låg. NEC 606 till exempel har en 

passningstid på mindre än två dygn. Kanske behöver de säga upp NEC som leverantörer. 

Dessutom ser många användare 3G-telefonernas funktioner som svåra att använda. Exempel 

på funktioner är att navigera i menyn, komma åt tjänsterna och använda tjänsterna. Dåliga 

erfarenheter gör att kunderna förväntar sig låg kvalitet på 3s telefoner och tjänster. Även höga 

priser och dålig kostnadskontroll anses negativt bland konsumenter.  

Alla dessa faktorer sänker 3s image enligt teorin. Sammantaget påverkas den totala upplevda 

kvaliteten och kunderna blir missnöjda. 

 

Med hjälp av olika teorier har vi undersökt företagets relationer med sina kunder. Teorin om 

Kundrelationernas livscykel har belyst företagets kundkontakt genom hela livscykeln. Här har 

vi sett genomgående att det finns brister. Främst förlorar 3 på att försöka locka kunder med fel 

tjänster samt inte hålla löften. Marknadskommunikationen är otydlig och ibland till och med 

vilseledande. Enligt teorin om Sanningens ögonblick är momenten då företagets anställda och 

dess kunder interagerar viktigast för kundernas uppfattning om företaget.  
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För att ge kunder ett gott intryck måste företaget stärka sig inför dessa moment och öka sin 

tillgänglighet. I vårt fall är kontakt med 3s kundtjänst ett exempel. Kundtjänsten behöver 

förbättras i många avseenden enligt både företaget och dess kunder. Relationsmarknadsföring 

innebär att sätta relationer, nätverk och interaktioner i centrum för marknadsföringen. För 

detta måste marknadsorienteringen genomsyra hela företaget. Vi anser att 3 inte lyckas skapa 

långsiktiga kundrelationer eftersom de inte tar tillräckligt mycket hänsyn till konsumenternas 

efterfrågan. Vi har analyserat gapen mellan företagets utbud och efterfrågan med hjälp av en 

gapanalys.  

 

 

Gap 1: Skillnad mellan kundernas förväntan och företagets uppfattning av kundernas 

förväntan.  

3 beskriver sig som skapare av kundernas efterfrågan, genom att de upplyser kunden om 

tjänsterna som finns. Vi upptäckte däremot att konsumenternas behov och önskningar är 

mycket oberoende av marknadsföringen som riktas mot dem.  

 

 

Gap 2: Skillnad mellan företagets uppfattning om kundernas förväntningar och 

företagets specifikationer för tjänstekvalitet. 

Företaget förstår många av kundernas förväntningar angående kundtjänst, kvalitet på telefoner 

och att de behöver ett bra utbud. 

 

 

Gap 3: Skillnad mellan företagets specifikationer för tjänstekvalitet och den levererade 

tjänsten. 

Trots att specifikationer finns för ovan nämnda områden, nås de inte i den levererade tjänsten. 

Kvaliteten på kundtjänst samt telefoner är undermåliga. Företaget levererar en del tjänster 

som kunder efterfrågar, men i överlag är tjänsterna nöjesinriktade.  

 

 

Gap 4: Skillnad mellan vad företaget levererar och vad de kommunicerar 

3s reklam visar musiktjänsten medan utbudet av tjänster går utöver detta. (Se bilaga 3) 

Marknadsföringen anser konsumenter vara vilseledande. KO har utfärdat ett 
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förbudsföreläggande. Även i kommunikation från kundtjänst samt återförsäljare bryts löften 

anser kunder. 

 

 

Gap 5: Skillnad mellan förväntad service och upplevd service 

Sammantaget är den förväntade servicen högre än den upplevda. 

 

 

Gap 6: Skillnad mellan behov och förväntad tjänst 

Kundernas behov som säkerhet och kommunikation är mer lukrativa för 3 än de 

nöjestjänsterna som kunderna förväntar sig.  
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6.  REKOMMENDATIONER 
 

 

6.1 Marknadsföra mer nytta  

 

Den viktigaste faktorn för att 3G ska slå igenom är att konsumenter behöver se nyttan i att 

uppgradera sig till 3G. Om 3 marknadsför saker som vägvisning, positionering och e-post 

skulle fler kunder bli motiverade att köpa dessa tjänster. Nöje efterfrågas inte i lika stor 

utsträckning.  

 

6.2        Skaffa en seriösare image 

 

3 behöver marknadsföra sig själva på ett mer seriöst sätt, så att kunderna ska känna att de är 

pålitliga. 3 måste tänka på hur de behandlar sina kunder. Detta innebär först och främst att de 

ska hålla sina löften. De måste även vara tydliga i sina budskap så kunderna inte blir 

vilseledda. I företagsintervjuerna nämndes saker som vadslagning och casinospel som förslag 

på framtida tjänster. Vi anser att en sådan inriktning ytterligare kommer att sänka företagets 

image och kunder kan uppfatta dem som oseriösa. 

 

6.3        Öka antal anställda i kundtjänst och utbilda mer 

 

Eftersom sanningens ögonblick är de viktigaste momenten för att skapa en image för sitt 

företag, bör kundtjänsten ha en hög kvalitet. För detta ska man öka sin tillgänglighet.  Genom 

att anställa fler, utbilda personal, effektivisera system samt ge de anställda de nödvändiga 

verktygen, kan väntetiderna minskas och kundnöjdheten förbättras.  

 

 

6.4        Minska kostnader för surfing och erbjud kostnadskontroll 

 

Att kunna surfa externt i mobilen kan vara väldigt lockande för vissa kunder, men det finns 

även befintliga 3-kunder som är osäkra och inte vågar surfa utanför 3s planet, alltså utanför 3s 

egna tjänster. Detta på grund att det finns otydlig prisinformation. Många drar sig för Internet-

tjänsten i deras mobil på grund av de höga kostnaderna.  
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Telefonräkningar har många gånger inneburit en stor överraskning för 3-kunder, eftersom det 

är svårt att uppskatta kostnaderna när det beräknas på datamängden. Tilläggstjänsten 3Data 

Unlimited är ett positivt exempel. Med den kan man surfa obegränsat för 299kr/ månad. Ett 

annat förslag är att det ska framgå i mobilen hur mycket pengar man har spenderat under 

mobilsurfning. Har man den funktionen så kommer både befintliga och potentiella känna sig 

mer säkra och våga surfa mer.  

 

 

6.5        Antingen ändra målgrupp eller ändra strategi 

 

Priset för mobila tjänster är en viktig faktor för framväxten av mobila tjänster och hittills har 

många kunder uppfattat priset som högt. 3s målgrupp är ungdomar. Huruvida ungdomar 

lockas av höga priser har ifrågasatts i många artiklar. Ungdomar köper mest billiga 

kontantkort. De har mindre pengar att röra sig med jämfört med de som är äldre. Vi anser inte 

att målgruppen och prissättningen är rätt kombination för att 3 ska bli en succé.  

 

 

6.5        Samband med SMS-användande 

 

Enligt Stelacons undersökning finns ett samband mellan SMS-användande och användande av 

mobila 3G-tjänster. De som SMS:ar i större utsträckning använder även mer 3G-tjänster och 

oftare. Genom att locka SMS-användare borde 3 hypotetiskt alltså öka användningen av 3G-

tjänsterna. Man kan erbjuda gratis SMS till exempel. 

 

 

6.6         Utbilda kunder i samband med köp 

 

I en av Stelacons rapporter nämndes att kunder finner telefonernas funktioner som svåra  att 

använda. Detta leder till att många känner till tjänster men använder dem inte.  

Stelacons förslag var att återförsäljare ska utbilda kunder i samband med köp om hur de kan 

använda funktionerna. Detta tror vi skulle öka användningen. 
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7.   SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Vi har under vår arbetsgång velat belysa gap mellan 3s utbud och konsumenternas efterfrågan 

samt finna olika sätt för 3G-företag att bli mer populära bland konsumenter. Vi har hittat flera 

exempel som svarar på detta. Det bästa sättet är att lyssna mer på kunderna och anpassa sig 

efter deras krav. Företaget måste bygga bra relationer med kunderna. Marknadsföringen måste 

därför bli mer pålitlig. 3 lider ännu av ’barnsjukdomar’. En del av bristerna kommer att lösas 

med teknikutvecklingen av 3G-telefonerna samt utbyggnaden av infrastrukturen, nämligen 

placeringen av 3G-basstationerna. Men mycket måste förändras på företagets egna initiativ. 

Om 3 genomgår dessa förändringar, kommer de att öka sin kundbas samt behålla fler kunder.  

 

Under arbetets gång blev det tydligare för oss att teknikutvecklingen i samhället styrs mycket 

av företagsvärlden hellre än av konsumenternas efterfrågan. Till exempel kommer 2G-

konsumenter snart inte ha något annat val än att övergå till 3G då 2G-nätet kommer att läggas 

ned. Detta motsäger den allmänt godtagna tesen att efterfrågan styr utvecklingen inom 

marknadsekonomier. Detta är för oss ett intressant område att belysa i framtiden  

 

Om 2G-nätet eventuellt försvinner kommer en ny stor kundgrupp att komma upp i 

marknaden. Dessa är inte typiska 3G-kunder som lockas av ny teknik. De är snarare low-

involvement kunder som är ute efter enkelhet och låga priser. Hur 3G-företag ska anpassa sig 

till dessa är en stor utmaning som bör undersökas.  
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9.  Bilagor 
 

Bilaga 1.  Ordlista 

 

3G - 3G, tredje generationens mobiltelefoni, är en beteckning på UMTS, som står för 

Universal Mobile Telecomunications System. 3G är vägen till trådlös högkvalitativ 

multimediakommunikation. 

 

Bandbredd – En absolut gräns på överföringshastigheten vid datakommunikation. 

 

Basstation – En teknisk konstruktion antenn som är sändare och mottagare av radiosignaler är 

monterade antingen på byggnader eller på en mast. 

 

Funktioner – exempel: telefonens meny och knappar. 
 
GPRS – General Packet Radio Service- Kan liknas vid bredband i mobiltelefonen. Du är 

ständigt uppkopplad, men betalar bara för data du skickar och tar emot. 

 

GSM – Global System for Mobile Communications – I Europa är GSM-nätet det vanligaste. 

Här används vanligast frekvenserna 900 MHz respektive 1800 MHz. 

 

SMS - Short Message Service, en teknik som används för att skicka kortare textmeddelanden 

till och från telefoner. På de flesta telefoner är ett meddelande begränsat till 166 tecken. 
 

Tjänster – Exempel: Positionering, musiknedladdning, SMS, MMS osv 
 
 

MMS - Multimedia Messaging Service. SMS med bilder och ljud och video. 

 

Roaming - Innebär att du kan välja nät när du är utomlands. För att kunna välja ett annat nät 

måste din operatör ha avtal med den operatören. 

 

UMTS - Universal Mobile Telecommunications 

som ersätter GSM-systemet. 

 



 

Bilaga 2. 
 

Frågor till 3´s marknadschef: 
 

1.Vad är tanken bakom hemsidans utformning och innehåll?  

Svar: Att ge så mycket information som möjligt. Den ska öka tillgänglighet och ska bidra till 

förbättringar. Grundtanken är att den ska svara så många som möjligt av kundernas tänkbara 

frågor så att man minskar belastningen på kundtjänst. Den ska även sälja abonnemang och 

telefoner på nätet. Det är i övervägande telefoner som driver köp.  

 

2.Vad är tanken bakom loggan? 

Den ska associera till 3G. Man positionerar sig nära denna tekniska plattform för att göra det 

tydligt för kunden att det handlar om 3G-tjänster. 

 

3.Vad är tanken bakom reklamen? 

Anledningen till att vi väljer att marknadsföra musikneddladdningstjänsten    är  att alla 

mottagliga och intresserade av musik. 

 

4.Hur anser du att 3 kommer fram i media? Rättvist? Positivt eller negativt? 

Rättvist ja. I år positivt. I fjol negativt. 85% positivt idag. Vår täckning är                                                         

jättebra  93%. Full i tunnelbanan. Bättre än Comviq och Vodafone. Bäst är den i Göteborg.                             

        

5.Vilka kundsegment riktar ni er till och varför? 

20-35 år i kommunikation. Bredare 20-40 år, det är alltså de som blir kunder genom  word-of-

mouth. Anledning till att vi har valt detta kundsegment är att de är rörliga.  Med rörliga menas 

att de är mer flexibla, byter oftare,  är lättare  att  påverka.  Unga anses i denna bransch vara 

mellan 12-20 år. 25% av dessa konsumerar mindre än 100 kr/månad på mobiltelefoni. 

 

 

6.Hur kan 3G användas i företag? 

3G kommer så småningom att  ersätta fast telefoni. Då kommer företagsanvändarna  vara 

tvungna att använda 3G.  Dataöverföring stora fördelen år 2006.  

 



 

7.Hur går det med mastbygget? Vad bör göras? 

Mastbygget är i stort sett klart. 93% är färdigt. Storstäderna är färdiga. Det är glesbygden som 

kvarstår. Hur det blir i Norrland är ett frågetecken. 

 

8.Varför valde man att marknadsföra så som man gjorde i början? Vi syftar på de 

första TV-reklamen som bara visade varumärket 3 men förklarade inte närmare vad 

det var. 

Syftet var att skapa image och kännedom kring varumärket. Idag är reklamen en                                               

kombination av tjänster,  paket och telefoner.  

 

9.Vad är viktigt för att ett mobiltelefoniföretag ska överleva långsiktigt? 

Innehåll, tjänster, kvalité och service. Mogen marknad kunder accepterar inte dålig kvalité. 

 

10.Vad gör 3 för att få nöjda kunder? 

 Vi rekryterar agenter som ska svara snabbt och ge korrekt information. Vi har 280                 

agenter. Agenter är informatörer som jobbar med kundkontakt främst i kundtjänst. 

  

11.Vad behöver 3 ändra på? 

Bli bättre inom alla områden. Mest service. Fullt fungerande kundtjänst och support- ger 

lojala kunder. Lojalitet är absolut viktigast. 

 

12.Varför blev inte 3G populärt från början? 

Kvalité. Ny teknik har brister. Idag är kunder nöjda.  

 

13. Vad är era företagsmål? 

Vad vi vill uppnå är att sälja mer och behålla fler. Vi vill bli bra till befintliga kunder som 

fungerar som språkrör. Idag har vi bra täckning men de gamla kunder lever fortfarande kvar 

med missnöjet gällande täckning. Allmänhetens uppfattning är svår att påverka så det tar lång 

tid. Det rykte som 3G har idag är kvarlevande från förra året.  

 

14.Vilket erbjudande säljer bäst? 

Abonnemang mer populärt. Kontantkort mindre populärt. Mest populärt är erbjudandet om 

300 minuter med Sony Ericsson  Zu800i för 495 kr. 

 



 

15.När etablerades 3 i Sverige? 

Februari 2000. Mars 2004 började tjänster säljas stort.  

        

16.Hur ser ni till exempel på Comviq som konkurrent? 

Comviq är för prisjägare. 3 är inte ute efter sådana kunder. Vi vill ha kunder som talar I 

telefon 300 minuter eller mer /månad. Vi har 4 ggr så mer lönsamhet /kund. 

 

17.Hur mycket av marknaden har de olika 3G-företagen? 

1a 3 som har 85% 

2a Vodafone 

3a Telia 

4a Comviq 

 

18.Vilket är det största kundklagomålet till kundtjänsten?  

Täckning största klagomål.  

 

19.Har ni uppnått era lönsamhetsmål?  

Om 1 ½ år tror vi oss ha uppnått målen. 

 

20.Hur undersöker ni kundernas efterfrågan 

Man skapar efterfrågan. Det är upp till leverantören att skapa behov. Konsumenten är inte 

tekniskt kunnig. Leverantören skapar efterfrågan genom att marknadsföra olika tjänster. I 

övrigt har vi mycket marknadsundersökning.  

 

21.Vad finns det för framtida utvecklingar? 

Vi jobbar på att utveckla musiktjänsten. I framtiden ska man kunna skapa spellistor i 

telefonen precis som i en Ipod och kunna sortera låtarna. Det ska bli enklare att hitta låtar. 

 

22.Hur kan man göra 3G mer populärt? 

Det blir mer och mer populärt. I år sista kvartalet kommer 3G-telefoner säljas fler, mer än 2G-

telefoner. 

 

 

 



 

23.Hur kan man marknadsföra till äldre kunder som inte lätt tar till sig nya saker? 

Allteftersom saker och ting blir standardiserat vänjer sig kunderna. De lär sig så småningom. 

Nya saker tar tid att etableras.                                                                                                                         

Tex  videosamtal har funnits i 4 år. Först nu har det slagit igenom. 

 

24. Beskriv er image. 

Vi vill att kunder ska se oss som operatören som är ’först och bäst inom 3G’ och som 

’utmanaren’. 

 

 

Frågor till Daniel Wiklander – Ansvarig för nerladdning av musik tjänsten. 

 

1.Varför är musik så framträdande i er marknadsföring?  

För ett år sedan gjordes en undersökning med hjälp av en testgrupp där det visade sig att 

musik är väldig efterfrågad och engagerad i alla åldrar, mest ungdomar. 

 

2. Hur har musiktjänsten utvecklats? 

I början var det endast streamad Audio, alltså när man laddar ner en musik klipp  så visas den 

upp på en gång och sparas inte, därefter kom streamad video och nu finns det nerladdad 

video. Vår  leverantör är bland annat Universal. 

 

3. Vilken musik sort är mest populärast bland kunder? 

Hip Hop och R&B är mest populär bland ungdomar och klassisk musik bland  äldre från 35 

till uppåt. 

 

4. Vilka klagomål får ni mest in gällande musiktjänsten? 

Att det är för lite Hip hop låtar att kunna ladda ner. För lite minneskapacitet i telefonen är ett 

problem. Det går inte att spara så många nerladdningar. 

 

5. Har ni kunnat koppla lanseringar av musiktjänsten till ökad av kundintresse? 

Kundtillströmning är mycket beroende på priser. Det är svårt att se resultatet av tjänster i 

kundantal. Musiktjänsten går bra. 

 



 

6. Vilken musik klipp har sålts mest ? 

Eric Prydz, låten call on me kanske på grund av avsaknaden av ren porr. 

Britney säljs bra och  även Snook som är en rapdiu. 

 

7. Förslag på nya tjänster? 

Mer avancerade tecknade serier för barnen då telefonen går ner i åldrarna. Spel som casino 

och vadslagning. 
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3’s Reklam 

 
 Hårdrockare lanserar värstingmobil  

 
Musik är allt viktigare som tjänst i de nya mobiltelefonerna och 3 fortsätter sin satsning 
genom ett unikt samarbete med det svenska hårdrocksbandet Crashdïet för att lansera nya 
3mobilen, K608i. 
  

 
 www.tre.se 050805 
 

 
 



 

SL Reklam 
(www.tre.se -050805 
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Hemsidan 
(www.tre.se 050805) 
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3s Portal 
 

Portalen är sättet för att komma åt Internet tjänster i mobilen. 

Portal är en sida där man surfar för att för att kunna ladda ner 

musik, nyheter osv. 

 

 
  

(www.tre.se) 

 

1. Fråga 3: Ställ en fråga till kundtjänst. 

2. E post: Skicka e-post via mobilen. 

3. www: Mobilsurfning ( externa sidor det vill säga utanför 3s egna Internet)  
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Prisjämförelse  

Topplista från Telepriskollen (www.telepriskollen.se 050913) 
 
Kalkylvärden:  Ringer 30 samtal (tot 35 min) per månad. 30% dagtid. 60% till mobiltelefoner. 

Mobilsvar (10 à 30 sek). Skickar 20 SMS per månad. Etableringsavgift (periodiserat över 12 

mån) och avgift för pappersfaktura inräknat i totalkostnad (kr/mån) i tabellen nedan. 

 

 

 

         

Operatör Produktnamn 
Total-

kostnad
(kr/mån)

Nät Typ Paket-
pris Anm

Dyrare än
lägsta pris

(kr) 

Comviq  Comviq.net kontant  79  Comviq Kontantkort   0  

Tango  Mini  81  Comviq Kontantkort  Ja  2  

Djuice  djuice kontantkort  83  Comviq Kontantkort   4  

Halebop  Halebop Kontant  86  Telia  Kontantkort  Ja  7  

Campuz Mobile AB  Kontant  90  Vodafone Kontantkort   11  

Comviq  Comviq Knock-Out  92  Comviq Abonnemang   13  

Comviq  Comviq.net abonnemang  94  Comviq Abonnemang   15  

Campuz Mobile AB  Kalas  101  Vodafone Abonnemang  Ja  22  

Comviq  Kontant Knock-Out  101  Comviq Kontantkort  Ja  22  

Djuice  djuice abonnemang  103  Comviq Abonnemang   24  

Vodafone  Vodafone Kontantkort Online104  Vodafone Kontantkort   25  

Telia  Refill Dygnet Runt  105  Telia  Kontantkort   26  

Comviq  Comviq Kompis Plus  107  Comviq Abonnemang   28  

Comviq  Kontant Amigos  109  Comviq Kontantkort  Ja  30  

Tango  Orginal  109  Comviq Kontantkort  Ja  30  

Telia  Telia Mobil 30 plus  110  Telia  Abonnemang  Ja  31  

Vodafone  Vodafone Abonnemang 79  122  Vodafone Abonnemang   43  

Comviq  Comviq Kontant  126  Comviq Kontantkort  Ja  47  

Telia  Telia Refill kväll och helg  126  Telia  Kontantkort   47  



 

Vattenfall AB  Mini  131  Telia  Abonnemang  Ja  52  

Vattenfall AB  BAS  133  Telia  Abonnemang  Ja  54  

Comviq  Kontant Kompis  135  Comviq Kontantkort  Ja  56  

Östkraft AB  MinMobile-Plus  136  Telia  Kontantkort  Ja  57  

Sense Communications AB Sense Net  138  Telia  Kontantkort  Ja  59  

Vodafone  Vodafone Kontantkort  138  Vodafone Kontantkort   59  

Telia  Telia Mobil 30  140  Telia  Abonnemang  Ja  61  

Vattenfall AB  Enhetspris  147  Telia  Abonnemang  Ja  68  

ABM Telecom AB  ABM telecom Mobil  155  Telia  Kontantkort  Ja  76  

Telia  Telia Mobil 100 plus  155  Telia  Abonnemang Ja  Ja  76  

Bra Val Sverige AB  Mobil Privat  156  Telia  Abonnemang   77  

Östkraft AB  MinMobile-Normal  156  Telia  Abonnemang  Ja  77  

ACN  Relax  163  Telia  Abonnemang   84  

duvialla AB  duvialla Mobil Kontantkort  166  Telia  Kontantkort   87  

Vodafone  Vodafone Abonnemang 149  170  Vodafone Abonnemang   91  

Universal telecom  Universal Smart  185  Vodafone Abonnemang   106  

Pepppar Mobil AB  Pepppar Ung  187  Telia  Abonnemang   108  

Djuice  djuice plus abonnemang  189  Comviq Abonnemang   110  

ACN  Balance  203  Telia  Abonnemang   124  

Glocalnet  G-mobil  203  Vodafone Abonnemang Ja  Ja  124  

iSpace Telecom AB  iSpace mobil  205  Telia  Abonnemang   126  

Comviq  Tele2/Comviq Bas  214  Comviq Abonnemang   135  

Telia  Telia Mobil 100  215  Telia  Abonnemang  Ja  136  

Pepppar Mobil AB  Pepppar lagom  219  Telia  Abonnemang   140  

Pepppar Mobil AB  Pepppar extra  224  Telia  Abonnemang   145  

PGOne  PGStar  233  Telia  Abonnemang   154  

Telia  Telia Mobil 300 plus  265  Telia  Abonnemang Ja  Ja  186  

ACN  Friends 500  278  Telia  Abonnemang  Ja  199  

ACN  Active  296  Telia  Abonnemang   217  

Vodafone  Vodafone Abonnemang 299  320  Vodafone Abonnemang   241  

Telia  Telia Mobil 300  365  Telia  Abonnemang Ja  Ja  286  

Vodafone  Vodafone Abonnemang 399  420  Vodafone Abonnemang   341  

         

 



 

Bilaga 7. Övriga kundintervjuer 
Tagen från Cint.se där kunderna sätter betyg på olika tjänster och produkter. 3 fick i 

genomsnitt 2,9 av 10. 207 personer gav sina åsikter. 

 

 

Totalt mkt nöjd  2,7 

Bra 3G-täckning  2,6 

Samtal bryts aldrig  2,6 

Bra ljudkvalitet  3,6 

Bra videosamtal  3,2 

Bra datasamtal  3,0 

Bra roaming  2,3 

Bra tjänster  3,3 

Samtalspriser  3,6 

Bra ktj-svar  2,6 

Ktj svarar snabbt  2,2 

Bra hemsida  2,8 

 

Mobiloperatören har mycket bra 3G-täckning  

* Täckningen är bättre än Comviqs och Vodafones GSM-täckning  
* Det går inte att prata i telefon nånstans med 3. Den man pratar med hör aldrig vad 
man säger.!!  
* Mycket maskhål i täckningen  
* Helt klart bra.  
* Bättre än väntat. Funkar även "på landet" i södra Sverige.  

Mina samtal bryts aldrig ofrivilligt.  

* Händer ofta  
* Det händer självklart, men inte så ofta.  
* Inte hänt nån gång  

När jag ringer till kundtjänst svarar de inom rimligt kort tid.  

* *Asgarv*  
* Extremt lång svarstid  
* Lång väntetid till kundtjänst  
* Kundtjänst svar är oftast rent upp åt väggarna fel.  
* Tycker jag absolut att det gör.  

På operatörens hemsida hittar jag den information jag söker.  

* Tja, infon är väl ok, men få av de saker de lovar fungerar.  
* Saknar information om hur man säger upp abonnemang  
* De är duktiga på detta 3. Däremot, kan de ibland kanske göra det svårt för vissa att 
förstå. Men händer detta, ring till 3, och påpeka att det är krånligt. Så ändra de.  

Jag är nöjd med operatörens samtalspriser.  

* Ja, just nu är jag kluven. Så länge 3 har kvar sina fria minuter och fria meddelanden,



 

så är de jättebra. En femma alltså. Men nu så kommer tre att ta bort allt sådant, vilket 
gör mig riktigt besviken. Känner mig verkligen sviken av denna operatör om de gör 
detta.  
* nä dom tar betalt när dom inte ska göra det  
* Visserligen är det gratis att ringa inom Tre men de minuter som ingår i abonnemanget 
äts upp av de 3G samtal man ringer inom Tre. Min slutsats är att de minuter som ingår i 
abonnemanget är helt meningslösa eftersom de enligt min mening utnytjas inom Tre. 
Ytterst får minuter används för andra operatörers nät. I genomsnitt har Tre dyra priser 
kvällar och helger.  

Jag får bra svar på mina frågor när jag ringer till operatörens kundtjänst.  

* Dom är så att säga, lite inkompetenta...  
* Vet inte hur svaren är eftersom man aldrig kommer fram. Däremot riktigt dålig service 
i butiken i Solna där jag tyvärr varit flera gånger utan att lyckas lösa något. Både de och 
jag börjar nog vara trötta på varandra.  
* Det är ju alltid sån kö.. Och mail verkar de inte svara på.  
* Kundtjänsten svarar mest -"Godag Yxskaft" Pinsamt!  
* Alltid trevligt bemötande.  

Roaming/nätbyte från 3G till 2G eller vice versa fungerar mkt bra.  

* Det fungerar inte alls.  

Min operatör tillhandahåller de tjänster jag behöver.  

* De har tjänsterna på papperet, men de fungerar ju inte alls eller dåligt.  
* 3 gör det definitivt.  
* Suveränt tjänsteutbud!  
* 3Musik :)  
* Tre har flest 3G tjänster av operatörerna.  

Jag är nöjd med operatörens samtalspriser.  

* Det har varit bra, men nu när de har fångat in tillräckligt med kunder börjar de 
smyghöja och försämra avtalen steg för steg.  
* Väldigt dyra om man ringer från annat bolag utomlands  

På operatörens hemsida hittar jag den information jag söker.  

* Rörig hemsida, jobbig att leta på.  
* när det är vilseledande information  

Videosamtal fungerar mycket bra.  

* Över förväntan.  
* Hör ihop med täckning. Full pott om de utökar pilotsignalen på landsbygden och i 
mindre städer. Men just nu har de visst lyckas öka hastigheten mer, vilket gjort att detta 
fungera mycket bättre än tidigare.  
* Dom är oftast suddiga  

Datasamtal fungerar mycket bra.  

* 3data unlimited för 299kr/mån är underbart!  
* Absolut inga problem  
* Långsammare än väntat  
* Datasamtal bryts vid vissa tillfällen även när man är på en och samma plats.  
* Inget att klaga på. Funkar nästan alltid. Någon gång ligger det nere, men det känns 
inte som att det alltid gör detta. hastigheten är mycket bra. Till och med om man 
använder mobilen som modem.  

Roaming/nätbyte från 3G till 2G eller vice versa fungerar mkt bra.  

* Hmm ja fast när man bor i Norrland är det lika dålig täckning när den växlar till 2G..  
* Vet inte, har nog inte behövt byta nät så ofta.



 

* Det har börjat fungera med överlämning av samtal mellan näten, men det funkar inte 
alltid.  
* Har alldrig råkat ut för ett byte mellan 3G till 2G.  

Mina samtal bryts aldrig ofrivilligt.  

* Händer nästan aldrig sen jag bytte mobil.  
* Samtal som bryts har endast skett en gång och då var det ett videosamtal.  

Ljudkvaliteten under samtal är mycket bra.  

* Det är bra när det väl fungerar, men tyvärr gör det sällan det.  
* En av de bättre.... Har nog aldrig hört sådan bra ljudkvalité  
* Ibland väldigt skorrigt ljud, som iofs kan vara mobilens fel.  
* 3G samtal har väldigt bra ljudkvallitet om båda telefonerna är bra. Äldre 3G telefoner 
t.ex Nec har ur uselt ljud även i 3G nätet.  
* Helt klart outstanding. Bättre än fasta nätet, och decttelefoner. Helt otroligt, nästan 
som man står bredvid den man pratar med.  

Videosamtal fungerar mycket bra.  

* Jättebra funkar det.  
* Förvånansvärt bra  

 

http://www.cint.se/sweden/asp20/leaf_comments.asp?id=109829&question_id=205586 
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