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Sammanfattning: 
 
Det problem som behandlas i denna undersökning är följande: Vilka faktorer är viktiga 
för att återförsäljare på Telekommarknaden skall ha förutsättningar för att skapa mervärde?   
 
Telekommarknaden har utvecklats väldigt snabbt under det senaste årtiondet i takt med den 
nya teknologin. Marknaden har tvingat Telekomföretagen till fokus på kundanpassning istället 
för på den tekniska produkten. Förmågan till anpassning efter marknadens förändringskrav 
har blivit lika med överlevnad. Flera aktörer har tillkommit, operatörerna har tvingats att 
sänka samtalspriserna och tillverkarna pressar på utvecklingen av produkterna. De stora 
återförsäljarna samarbetar med samma leverantörer, vilket leder till att de mer eller mindre 
har samma sortiment och priser som sina konkurrenter. Därför handlar konkurrensen idag om 
vad man kan erbjuda kunden för extra värde utöver själva tjänsten eller produkten.  
 
För att kunna erbjuda kunderna extra värde måste återförsäljarna först klara av att identifiera 
deras behov.  Kundbehoven har blivit allt mer komplexa p.g.a. den teknologiska utvecklingen. 
I takt med den nya teknologi som kontinuerligt läggs in i produkterna uppstår också nya 
behov hos konsumenterna. Detta ställer i sin tur höga krav på kompetensen hos personalen i 
butikerna. Säljarnas uppgift är att  identifiera kundernas olika behov och skräddarsy optimala 
lösningar för att på bästa sätt tillgodose dessa. För att lyckas kräver det vissa interna 
förutsättningar inom företaget som vi senare ska undersöka och analysera. 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera återförsäljarnas interna förutsättningar för 
att skapa mervärde. 
 
Undersökningen genomfördes genom att studera de två största återförsäljarna på den svenska 
telekommarknaden. Djupintervjuer gjordes med marknadscheferna på de båda företagen för 
att få en så överblickande bild som möjligt av deras tankegångar kring värdeskapande. Båda 
företagen redogjorde för hur de arbetar internt med värdeskapande strategier i syfte att skapa 
mervärde för kunden.  
 
Slutsatsen antyder att de faktorer som är viktiga för att ha rätt förutsättningar till att skapa 
mervärde är; god samverkan med leverantörer och kund, kontinuerlig kompetensutveckling, 
motivationsstimulerande åtgärder och en hög arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer är i sin tur 
väsentliga för att kunna identifiera kundens behov, vilket är avgörande för att överleva på en 
kundorienterad marknad. 
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1. Inledning 
 
Inledning ger läsaren en bakgrund och diskussion kring det problem som ska belysas. Vi 
förklarar den verklighet som problemet uppkommit ur. Vidare följer en diskussion om de 
fenomen som ligger till grund för problemet. 
 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
Vi lever i en värld där konkurrensen blir allt hårdare, de ekonomiska förändringarna på 
marknaden sker allt snabbare och vikten av att anpassa sig till dessa förändringar blir allt mer 
avgörande för att överleva. En marknad som idag är under stor förändring och kontinuerlig 
utveckling är Telekommarknaden. Från att ha varit en produktionsorienterad marknad har 
Telekombranschen alltmer tvingats anpassa sig efter marknadens och kundens efterfrågan. 
Uppköp har blivit allt vanligare bland de ledande mobiloperatörerna på marknaden 1.  Det 
handlar om att köpa eller att köpas och de operatörer som inte visar tillräckligt aggressiva 
tillväxtstrategier riskerar att bli uppköpta av en konkurrent 2. En liknande tendens råder bland 
återförsäljarna i Telekombranschen, d.v.s. de som inte visar tillräckligt god tillväxt riskerar att 
bli uppköpta av en starkare konkurrent eller tvingas ingå allianser för att överleva 3, 4, 5.  
 
I slutet av 80-talet var de inblandade aktörerna på den svenska mobilmarknaden få, det fanns 
bara två stora operatörer, Televerket (idag Telia) och Comviq (idag Comviq Tele2) 6. Antalet 
tillverkare var också begränsat på mobilmarknaden, där LM Ericsson var den första stora 
aktören som började tillverka mobiltelefoner7.  Fokus vid denna tidpunkt låg främst på den 
teknikintensiva produkten och  återförsäljarna var enstaka radio- och elektronikbutiker 8. Det 
fanns inga etablerade återförsäljare som sysslade enbart med mobiltelefoni, dessa uppstod i 
mitten av 90-talet efter att marknaden blivit mer kundorienterad 9. Under senare tid har antalet 
operatörer, tillverkare och återförsäljare ökat betydligt i samband med globaliseringen och 
den teknologiska utvecklingen10 .  
 
Cirka 80 % av ungdomarna i åldern 15-25 år hade år 2000 en egen mobiltelefon och den 
siffran har säkert ökat 11. Det såldes t.ex. under år 2005 ca 2,6 miljoner mobiltelefoner i 
Sverige 12. Det handlar inte längre om att vinna nya kunder eftersom nästan alla har en 
mobiltelefon knuten till ett abonnemang eller kontantkort, istället handlar det om att ta över 
konkurrenternas kunder13. Nya modeller lanseras kontinuerligt, de blir allt smidigare 

                                                 
1 Augustsson,T, Näringsliv SvD, 2005-11-07 
2 Hedlund M, DN, ”Att köpa eller köpas”2005-11-02 
3 www.phonehouse.se/commerce/servlet/sesv-serverPageServer?ARTICLE=INFORMATION.HISTORIA&NODE_ID=5830 
4 http://www.aircall.se/ 
5 http://www.dialect.se/ 
6 http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=3391 
7 ibid 
8 ibid 
9 ibid 
10 Nyhetsbyrån Direkt, intervju med Lars Östlund, 2005-11-22 
11 http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=3391 
12 http://www.ad.se/index.php?serv=nyhetsarkiv, Artikel-ID: 6773691, 2006-01-17 
13 Intervju med Anders Hedh, marknadschef, Dialect AB, 2005-12-13 
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samtidigt som de bli alltmer avancerade 14. Återförsäljarna utvidgar och försöker ständigt 
anpassa sitt sortiment för att möta konsumenternas olika behov 15. Mobilmarknaden består 
inte längre av bara privat- eller företagskunder, utan den är idag mycket mer komplicerad och 
i stället för två olika kundtyper talar man om att det åtminstone finns sex till åtta olika 
grupper16. Telekomföretagen har tvingats gå från ett fokus på den tekniska produkten till att 
koncentrera sig på behoven hos de olika kundgrupperna 17.   
 
Under de senaste åren har Telekombranschen ställts inför en rad snabba förändringar i och 
med globaliseringen och informationsteknologins framväxt 18 .  Från att ha varit en omättad 
marknad med få aktörer och ett dominerande produktionsorienterat synsätt har marknaden 
blivit orienterad mot kundens efterfrågan p.g.a. den hårda konkurrensen 19. Alla aktörer på 
marknaden strävar idag efter att få närmare kontakt med konsumenten för att kunna identifiera 
och tillgodose dennes behov 20. Operatörerna ser återförsäljarnas butiker som ett komplement 
till sina egna på orter där de själva inte är representerade 21. Källan menar att det primära 
syftet är att skapa kontroll och direktkontakt med slutkonsumenten. Vidare menar han att det 
är viktigt för tillverkarna och operatörerna att synas ute hos återförsäljarna eftersom dessa är 
kanalen ut till kunderna.  
 
Man kan se återförsäljarna som distributörer av tillverkarnas och operatörernas erbjudanden 
vilket kräver ett visst samarbete sinsemellan22. Idag arbetar återförsäljarna mycket med att 
informera, analysera och att skräddarsy olika paket åt kunderna utifrån deras önskemål och 
behov 23. Vidare menar källan att eftersom det är svårt att konkurrera med pris försöker 
återförsäljarna först och främst erbjuda kunden någonting extra utöver själva produkten eller 
tjänsten, d.v.s. lägga till någon form av extra värde. Det som kännetecknar dagens kunder till 
IT- och Telekombolagen är att alla vill ha ”mer nytta för mindre pengar” 24. 
 
Tidigare sågs mobiltelefonen enbart som ett kommunikationsverktyg, men med tiden har den 
allt mer blivit en nödvändighet och idag även en statussymbol25. Det handlar inte längre bara 
om att ringa och skicka SMS, majoriteten av dagens mobiltelefoner innehåller även andra 
tjänster som t.ex. kamera, video, mp3-spelare och tjänster som gör det möjligt att surfa på 
Internet 26 . Detta gör att produkterna till viss del blir allt mer komplicerade ur kundernas 
perspektiv och de behöver i större utsträckning hjälp av butikspersonalen med att lära sig 
använda och förstå de olika funktionerna 27. Kompetent personal har blivit ett nytt 
konkurrensmedel för återförsäljare av Telekom i striden om att vinna kunder på marknaden 28. 
 
 Idag är återförsäljarnas uppgift dels att erbjuda kunderna ett brett sortiment av 
mobiltelefoner, abonnemang och tillbehör för att möjliggöra användningen av alla funktioner. 
                                                 
14 http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=3391 
15 Intervju med Khalil Belhaj, regions chef, The Phonehouse 2005-11-02 
16 Augustsson T, Näringsliv SvD, 2005-11-07 
17 Ibid 
18  Intervju med Khalil Belhaj, regions chef, The Phonehouse 2005-11-02 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Nyhetsbyrån Direkt, intervju med Lars Östlund, journalist, 2005-11-22 
22 Intervju med Daniel Lindholm, Marknadsdirektör, The Phone House 2005-10-03 
23 Ibid 
24 Keskikangas, B, ”Sverige halkar efter EU-länder i IT- racet”  DN Ekonomi, 2005-11-11  
25 http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=3391, 2005-12-14 
26 http://mobil.mkf.se/ArticlePages/200509/30/20050930124025_MOB197/20050930124025_MOB197.dbp.asp 
27 Smitt Johan, DN Ekonomi, ”Mobilanvändare vill ha billiga och enkla apparater”, 2005-11-10 
28 Ibid 
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Men också att utbilda kunderna och ta fram rätt produkt till rätt behov. Här kan man se 
återförsäljarna som det forum dit kunden har möjlighet att vända sig för att få utbildning och 
information om produkter, erbjudanden och priser från de olika operatörerna och tillverkarna..  
Eftersom konkurrensen på dagens telekommarknad handlar om att erbjuda kunderna någon 
form av extra värde är det viktigt att företagen har de rätta interna förutsättningarna som 
krävs. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
 
Övergången från ett produktionsorienterat synsätt till att bli marknadsorienterad har tvingat 
Telekomföretagen att lägga fokus på kundens önskemål och behov för att kunna överleva på 
marknaden. Efter att tidigare ha koncentrerat sig nästan uteslutande på målstyrning och 
produktion måste företagen skifta fokus till processtyrning och kundanpassning, vilket kan 
leda till svårigheter eftersom detta skapar radikalt förändrade förutsättningar. 
 
Telekombranschen karaktäriseras idag av en mättad marknad där det är svårt att använda 
priset som ett konkurrensmedel, vilket innebär att man måste söka andra alternativa strategier 
för att överleva. Det finns väldigt många återförsäljare som erbjuder samma typ av produkter, 
tjänster och erbjudanden till ungefär samma priser. För att återförsäljarna inte ska förlora i 
konkurrensen tvingas de erbjuda kunderna någon form av extra värde. Som vi tidigare nämnt 
eftersträvar dagens kunder till Telekomföretagen ”mer nytta för mindre pengar”. Eftersom 
priserna redan är pressade i botten ligger fokus på att attrahera kunderna med hjälp av 
mervärde, klarar man inte att leverera detta extra värde kommer kunderna att gå förlorade. 
Detta kräver olika förutsättningar och en förmåga att anpassa sig efter kundens behov. Utan 
denna förmåga fyller återförsäljaren ingen funktion. Följden kan bli att operatören och 
tillverkaren inte längre behöver återförsäljaren som en länk mellan dem och kunden. Risken 
är att tillverkaren och operatören själva vänder sig direkt mot kunden utan återförsäljarnas 
medverkan. 
 
Teknologin i de nya produkterna blir hela tiden mer avancerad och detta skapar i sin tur nya 
behov hos konsumenterna. Samtidigt skapas svårigheter för kunden att använda produkterna 
och alla dess funktioner. Komplexa produkter och tjänster medför även svårigheter för 
återförsäljarna när det gäller att identifiera och tillgodose behoven hos de olika kundtyperna. 
Har man inte en kompetent personalstyrka inom företaget blir detta ett problem för kunden. 
Eftersom återförsäljarna ses som det forum där kunderna kan få information om priser och 
erbjudanden ställer detta väldigt höga krav på kompetens, kunskap och tillgång till 
information om både kunder och produkter. För att kunna överleva idag gäller det att hela 
tiden anpassa sin verksamhet i takt med förändringarna på marknaden, vilket kräver att man 
har de rätta interna förutsättningarna. Utan rätt interna förutsättningar kommer återförsäljaren 
inte att kunna ge kunden den hjälp och service som denne förväntar sig få. Konsekvensen blir 
att kunden vänder sig till en konkurrent istället.  
 
För att man som återförsäljare ska kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment av olika 
produkter och tjänster ställer det krav på relationerna med sina leverantörer, d.v.s. operatörer 
och tillverkare. För att vara attraktiv hos leverantörerna måste man visa stark tillväxt i form av 
bra försäljning. Man får inte heller glömma bort att underhålla samarbetet med sina partners. 
Lyckas man inte med detta finns det risk för att återförsäljaren sjunker i attraktion hos sina 
leverantörer och konsekvensen kan då bli att dessa vänder sig till en annan återförsäljare eller 
i värsta fall kanske t.o.m. direkt till kunden.  



 

 8

 
Det är livsviktigt för återförsäljarna att hela tiden ta hänsyn till de förändringar som sker på 
dagens konkurrensutsatta mobilmarknad. Finns inte de rätta interna förutsättningarna för att 
anpassa sig och leverera ett mervärde till sina kunder, klarar återförsäljarna inte den hårda 
konkurrensen och det blir svårt att fatta strategiska beslut för framtida överlevnad. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer är viktiga för att återförsäljare på Telekommarknaden skall ha förutsättningar 
för att skapa mervärde?   
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera återförsäljarnas interna förutsättningar för 
att skapa mervärde 
 
1.5 Avgränsning 
 
Telekommarknaden är väldigt omfattande med många olika inblandade aktörer. Både 
tillverkare, operatörer och återförsäljare är inblandade och beroende av varandra. Vi har valt 
att inrikta oss mot några av de största återförsäljarna av mobiltelefoner i Sverige och titta på 
deras interna förutsättningar för att skapa mervärde. Undersökningen kommer att genomföras 
utifrån ett företagsledningsperspektiv, vilket innebär att vi inte kommer att  intervjua några 
kunder.  Vi kommer bara att studera renodlade återförsäljare av Telekommunikation och inte 
elektronikkedjor som t.ex. OnOff, El Giganten, Expert eller Siba, som också säljer 
Telekommunikation, men vars primära utbud utgörs av elektronik.  
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2. Metod  
I metod kapitlet redovisas tillvägagångssättet i vår undersökning. Vidare redovisar vi val av 
metod och en motivation till dessa val. I varje stycke redogör vi för olika begrepp och 
metoder som finns tillgängliga vid uppbyggandet av en uppsats. Slutligen följer en 
metodkritik där vi tar upp  reliabiliteten, validiteten, objektiviteten i vår undersökning där vi 
också tillför viss kritik till valet av olika metoder. 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera återförsäljarnas interna förutsättningar för 
att skapa mervärde 
 
2.1 Vårt val av undersökningsstrategi 
 
I vår studie har vi valt att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att återförsäljare på den 
svenska mobilmarknaden ska kunna ha rätt förutsättningar till att skapa mervärde. De 
variabler vi har valt att analysera ska försöka besvara vilka förutsättningar återförsäljarna har 
för att skapa mervärde och för att klara den hårda konkurrensen. För att få en holistisk bild av 
företagen måste vi använda  en djupare typ av undersökning som till största del består av 
djupintervjuer med företagsledare. Detta för att skapa en grundläggande förståelse för de 
tankegångar som råder i företagen när det gäller att skapa mervärde för kunden. Eftersom vi 
har valt ett företagsperspektiv och inte ett kundperspektiv skulle en survey undersökning 
gällande återförsäljarnas värdeskapande strategier inte ge en lika bra bild som en fallstudie 
gör. För att få en trovärdig och verklighetsförankrad bild av den svenska Telekommarknaden 
har vi valt att studera de två största återförsäljarna på marknaden.  
 
Vilka strategier man väljer i sin forskning beror helt på vilken frågeställning som ligger till 
grund för arbetet, beroende på frågeställningen passar vissa strategier bättre än andra 29. De 
två vanligaste undersökningsstrategierna är fallstudier och surveyundersökningar 30. 
Utmärkande för fallstudien är att den inriktar sig på ett eller enstaka undersökningsobjekt. 
Fördelen med att använda en fallstudie är att forskaren uppmuntras till att använda flera olika 
typer av källor i en och samma undersökning, vilket ger en stark reliabilitet och validitet 31. 
Kännetecknande för survey undersökningen som metod är en kombination av en bred och 
omfattande täckning som ger god överblick, samt att den utförs vid en bestämd tidpunkt och 
att forskningen är empirisk 32. Syftet är att ta fram information som kan analyseras och visa 
vissa mönster för att kunna göra relevanta jämförelser 33. 
 
 
2.2 Vårt val av undersökningsmetod 
 
I vår undersökning har vi djupstuderat två stora företag inom samma bransch. Vi har 
dessutom valt att tillämpa ett företagsperspektiv istället för ett kundperspektiv vilket innebär 
att vi använt oss av kvalitativa metoder. Detta för att kunna förstå det arbete som pågår internt 
inom varje företag och hur deras kultur, filosofi och tankegångar ser ut. I kvalitativ forskning 
omvandlas det som observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord 34. Den kvalitativa 

                                                 
29 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 9 
30 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 41 
31 Ibid 
32 Bell J, Introduktion till forskningsmetodik, 2000, s. 19 
33 Ibid 
34 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 203 
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metoden kommer oss väldigt väl till pass eftersom den ger möjligheten att ur ett holistiskt 
perspektiv, beskriva och redogöra för komplicerade situationer 35. Det är också vår skyldighet 
att tillägga svårigheten med att helt och hållet utesluta våra egna tolkningar och värderingar, 
vilket innebär att de till en viss mån kan ha satt prägel på materialet. 
 
 
2.3 Vårt val av metodansats 
  
Vi har utgått ifrån en deduktiv metodansats eftersom vi ska bygga upp en bör modell utifrån 
utvalda delar från vår teori 36. Enligt  källan  innebär deduktion att forskaren utgår ifrån olika 
teorier och modeller och sedan utför sin undersökning utifrån dessa. Forskaren prövar sina 
valda teorier empiriskt. Vi kommer att utgå ifrån de utvalda teoridelarna i skapandet av vår 
teoretiska referensram som vi senare ska applicera på studieobjekten, i detta fall de två 
återförsäljarna. 
 
Det finns två alternativa arbetssätt att välja vid val av teoretiskt tillvägagångssätt, dessa är 
deduktion eller induktion 37. 
 
2.4 Förstudie 
 
Från början hade vi tänkt jämföra Telekombranschen med två stycken andra branscher för att 
undersöka vikten av samarbete i nätverk på dagens marknader då detta blivit allt viktigare i 
och med globaliseringen, den ökade konkurrensen och den teknologiska utvecklingen. Efter 
ett tag insåg vi genom diskussioner med handledare att detta arbete skulle bli för stort och 
komplicerat för en kandidatuppsats. Därför bestämde vi oss för att enbart fokusera på 
Telekombranschen och undersöka vilka faktorer som är viktiga för att återförsäljarna skall ha 
förutsättningar att  skapa mervärde för kunden.  
 
Ganska snabbt efter att ha läst artiklar och pratat med kontaktpersoner ute hos olika 
återförsäljare stod det klart att Telekombranschen är väldigt komplex och att det råder en hög 
konkurrens på många områden. För att få mer information om marknaden utförde vi en 
intervju med Daniel Lindholm, marknadschef på The Phonehouse, ett av Europas största och 
ledande Telekomföretag. Denna intervjun  kombinerat med information från en av de ledande 
journalisterna som bevakar Telekommarknaden i Sverige, Lars Östlund från Nyhetsbyrån 
Direkt,  gav oss en väldigt bra insikt och förståelse för vårat kommande arbete.  
 
2.5 Vårt val av insamlingsmetod 
 
Med utgångspunkt från problemställningen ansåg vi att primärdata i form av djupintervjuer 
var den mest lämpade insamlingsmetoden för vår undersökning eftersom vi vill få en djupare 
kunskap om vad som pågår inom de olika företagen. Utöver primärdata kommer vi även att 
använda oss av intern sekundärdata i att form av information ifrån företagens hemsidor och 
extern sekundärdata i form av skriftliga källor som t.ex. tidningsartiklar. Skillnaden mellan 
primär och sekundär data ligger mellan det data och den info som forskaren själv samlar in 
och analyserar, och den sekundärdata som forskaren hämtar från redan tryckta och 
publicerade källor 38. 
                                                 
35 Ibid 
36 Patel, Runa; Davisson, Bo; Forskningsmetodiken grunder; s 23 
37 Ibid 
38 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, s. 132 
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För att kunna hålla oss inom ramen av det valda problemområdet  valde vi att använda 
intervjuer av den semistrukturerade typen 39. Detta p.g.a. att den tillåter respondenten att 
utifrån en färdig lista med ämnen fritt diskutera och utveckla sina synpunkter och idéer inom 
det givna området 40. Fördelen med semistrukturerade intervjuer enligt Denscombe är den 
låter respondenten tala fritt, vilket är att föredra i komplexa frågor där man inte strävar efter 
att kontrollera utan efter att ”upptäcka”.  
 
2.6 Vårt urval 

 
Återförsäljarna inom Telekombranschen i Sverige utgörs av många företag. En del är bara 
representerade på vissa orter medan andra är mer eller mindre rikstäckande. Då vi varken har 
möjlighet eller tid att undersöka dem alla har vi valt att fokusera på de mest rikstäckande och 
dominerande renodlade återförsäljarna av Telekommunikation på marknaden. Vi valde The 
Phonehouse för att de är störst och marknadsledande på den Svenska och Europeiska Telekom 
marknaden. Dialect AB valde vi för att de är goda marknadsutmanare med ett stort antal 
butiker i Sverige. Vårt val av företag var till stor del subjektivt då vi redan visste en del om 
dem sedan tidigare 41. En ytterligare anledning till valet av just dessa företag var att vi ansåg 
dem vara lättåtkomliga och närbelägna i våran studieort. Med detta vill vi tillägga ett visst 
mått av tillfällighetsurval som baserar sig på vår bekvämlighet som forskare. 
 
Vad gäller urval av intervjupersoner har vi använt oss av subjektivturval, tillfällighetsurval 
och snöbollsurval 42. Subjektivturval med hänsyn till att en av forskarna känner två av 
kontaktpersonerna på The Phonehouse. Dessa kontaktpersoner kan vi komma i kontakt med i 
stort sett dygnet runt och därför definierar vi det som ett tillfällighetsurval. Intervjupersonerna 
på det andra företaget är mest snöbollsurval då vi efter att ha skickat e-post och ringt blivit 
hänvisade vidare till rätt person. Vi avsåg att intervjua minst två representanter från varje 
företag där en av dem skulle vara markandschef eller motsvarande, då det är denne som oftast 
besitter störst kunskap och kan ge oss en djupare förståelse för det ämnet vi avser att 
undersöka.  
 
 
För att kunna göra rätt urval har Denscombe identifierat två stycken urvalstekniker som man 
brukar använda vid samhällsforskning: Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 43. 
Sannolikhetsurval utgår från att forskaren valt ut människor eller företeelser som med största 
sannolikhet representerar ett tvärsnitt i den population som ligger till grund för studien 44.  
Icke-sannolikhetsurval baseras inte på slumpmässighet utan tillämpas när forskaren anser att 
det är omöjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen. Denna metod kan 
tillämpas när forskaren inte vet tillräckligt om populationen för att avgöra vem eller vilka som 
utgör populationen 45. Några exempel på icke-sannolikhetsurval är: tillfällighetsurval, 
subjektivt, teoretiskt och snöbollsurval. 
 
 

                                                 
39 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 134 
40 Ibid 
41 Denscombe, M, Forskningshandboken, s.  24 
42 Ibid 
43 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 18 
44 Ibid 
45 Ibid 
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2.7 Metodkritik 
 
2.7.1 Metodens relevans 
 
Vår insamlingsmetod består till största del av djupintervjuer med personer som innehar 
chefsposter på de olika företagen. Nackdelen med att uteslutande använda sig av intervjuer 
kan leda till att intervjuarens och miljöns inverkan minskar reliabiliteten i undersökningen. 
Det finns två olika mått som avgör giltigheten för vår insamlade information; reliabilitet och 
validitet 46.  
 
2.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid två olika tillfällen under lika 
omständigheter47. Man måste ställa sig frågan om andra forskare skulle komma fram till 
samma resultat om de hade använt samma angreppssätt? För att uppnå hög reliabilitet i en 
undersökning bör alltså metoden vara oberoende av undersökare48. Vi anser att 
undersökningen visar på en hög reliabilitet. De svar och resultat vi fått fram är inte beroende 
av respondenterna utan de speglar med största sannolikhet företagsledningarnas syn på 
frågorna. 
 
2.7.3 Objektivitet 
 
Det kan vara svårt att uppnå objektivitet i en intervju där både miljön och intervjuaren kan 
påverka respondenten49. Det kan uppstå effekter som gör att respondenten inte agerar som den 
brukar, att frågorna blir ledande eller ställs på sådana sätt att de kräver specifika svar eller att 
respondenten väjer att inte svara alls eller i värsta fall medvetet undanhåller sanningen 50. 
Därför har vi i vår undersökning tillåtit respondenterna att själva välja tid och plats för 
intervjun. Anledningen till detta är att de ska känna sig bekväma i miljön och inte bli 
distraherade av omgivningen. Vi vill heller inte att de ska känna sig stressade under intervjun 
då detta kan ge en negativ påverkan. För att göra respondenterna ännu mer införstådda och 
minimera risker för missförstånd har vi skickat över intervjufrågorna i förväg.. 
 
2.7.4 Validitet 
 
Validitet är ett annat ord för giltighet och är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver 
det man vill att den ska mäta eller beskriva 51. Enligt Denscombe kan validiteten bedömas 
genom att forskaren mäter samma sak med flera olika mätmetoder. I och med detta får 
forskaren en möjlighet att få resultatet bekräftat genom att samma resultat ges vid användning 
av flera olika mätmetoder 52. Uppsatsens validitet kan ifrågasättas på grund av att vi valt att 
inte genomföra undersökningen från flera olika perspektiv. Resultaten vi tagit fram speglar 
bara hur företagen vill att det ska vara och besvarar egentligen inte om det verkligen är så.    
 

                                                 
46 Bell J, Introduktion till Forskningsmetodik, s. 89 
47 Eriksson och Finn Wiedershelm, Att utreda forska och rapportera, s. 40 
48 Ibid 
49 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 162 
50 Ibid 
51 Denscombe M, Forskningshandboken, s. 102 
52 Ibid 
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2.7.5 Generaliserbarhet 
 
Det faktum att vi bara genomförde intervjuer hos två återförsäljare på den Svenska 
Telekommarknaden kan göra det svårt att generalisera. Däremot är svaren på intervjufrågorna 
ganska entydiga när det gäller vilka faktorer som företagen anser vara viktiga för att skapa 
mervärde. Vidare representerar dessa återförsäljare de två största på den svenska marknaden. 
Detta gör att det ändå finns en viss grad av generaliserbarhet i uppsatsen.  
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3. Teori 
I teori kapitlet som följer behandlar vi de teorier som kommer att belysa problemet. De 
teorier som presenteras ligger till grund för vårat arbete. Kapitlet inleds med en beskrivning 
av de olika teoriernas koppling till fenomenen, följs sedan av en genomgång och förklaring av 
teorierna. Slutligen kommer en diskussions- och argumentations- del där de mest relevanta 
teorierna för problemet sammanförs till en syntes. Kapitlet avslutas med den teoretiska 
referensramen, vilken kommer att visa hur vi ska genomföra våran undersökning med hjälp 
av de teorier som bäst besvarar vårt syfte.  
  
3.1 Inledning till teorier 
 
Problemformuleringen löd: Vilka faktorer är viktiga för att återförsäljare på 
Telekommarknaden skall ha förutsättningar för att skapa mervärde?   
 
Övergången från produktionsorienterat till marknadsorienterat synsätt har gjort att 
förutsättningarna på Telekommarknaden har ändrats radikalt. Det går inte längre bara att 
fokusera på den tekniska produkten, utan det gäller främst att anpassa sig efter kundens 
behov. Detta ställer många företag inför ett helt nytt tänkande där kundanpassning och 
kompetensutveckling är två viktiga faktorer. Förmågan att kunna anpassa sig till de nya 
förutsättningarna på marknaden blir ett konkurrensmedel och avgörande för överlevnad. 
 
Den teknologiska utvecklingen har gjort att mobiltelefonerna börjar likna 
multifunktionsenheter. Detta  väcker nya behov hos konsumenterna samtidigt som det skapar 
svårigheter till användning av produkterna. Kraven på att återförsäljarna måste kunna utbilda 
sina kunder ökar i takt med utvecklingen av produkterna. Kompetent personal har blivit ett 
konkurrensmedel i kampen om kunderna. Det gäller att hela tiden anpassa sin verksamhet till 
utvecklingen på marknaden för att kunna överleva. 
 
Eftersom det råder hård konkurrens mellan aktörerna på marknaden är priserna pressade i 
botten och marknaden är mättad. Detta leder till att återförsäljarna måste söka andra 
alternativa konkurrensmedel. I och med att marknaden idag blivit kundorienterad är det  
logiskt att dagens konkurrens handlar om mervärde. Lyckas företagen inte erbjuda kunden 
någon form av extra värde utöver sina produkter och erbjudanden är undergången ett faktum. 
 
För att kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment, information om produkter och 
erbjudanden måste återförsäljarna beakta sitt samarbete med leverantörerna. Utan ett bra 
samarbete och  en stark försäljning riskerar de inte bara att bli av med sortimentet utan också 
tillgången till information och kunskap. Kunderna får inte sina behov tillfredsställda och 
risken blir att samarbetet med leverantörerna upphör och att dessa istället vänder sig direkt till 
kunden. 
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3.2 Val av teorier 
 
3.2.3 Fenomen 1: Förmågan till anpassning  
 
I och med de nya förutsättningarna på marknaden ställs återförsäljarna inför kravet på 
kundanpassning. Marknaden är idag kundorienterad och detta innebär att företagen måste ha 
rätt interna förutsättningar för att kunna möta kundernas behov. Kraven på personalens 
kompetens ökar i takt med den teknologiska utvecklingen. Eftersom produkterna inom 
mobilindustrin blir alltmer avancerade och utbudet av dessa allt större ställer detta i sin tur 
högre krav på butikspersonalen då dessa har som uppgift att informera och utbilda kunderna. 
Ett sätt att möta dessa förändringar på marknaden är genom Strategisk personalutveckling och 
skräddarsydda utbildningsprogram.53 Det gäller att hela tiden kunna anpassa sig till de 
förändringar som sker på marknaden för att överleva. 
 
 
3.2.2 Fenomen 2:  En mättad marknad 
 
Den mättade marknaden och det nya marknadsorienterade fokus som råder har lett till att 
konkurrensen idag handlar om att skapa mervärde. I och med att det är svårt att konkurrera 
med priset behöver man lägga fokus på vilka övriga tjänster man kan erbjuda kunden.  
 
Eftersom återförsäljarna är den aktör som arbetar ansikte mot ansikte med kunden borde 
servicekvalitet vara avgörande för kundens val av företag och en förutsättning för att skapa 
mervärde. Genom Service management systemet54, ser man hela företaget och dess olika delar 
som en resurs vilket möjliggör skapandet av det extra värde man vill att kunden ska erhålla. 
En återförsäljares uppgift består primärt av att sälja, s.k. kärnservice, men även av att 
informera och i viss mån utbilda kunder, kringservice. Kringservice är en definition av 
mervärde, d.v.s. de extra tjänster som erbjuds kunden utöver de förväntade tjänsterna. Detta 
beskriver Norman i servicepaketet.55 Problem kan uppstå när flera konkurrerande företag 
använder sig av liknande typer av kärntjänster. I dessa fall kan kundens val av företag 
bestämmas av det vi kallar för kringservice eller mervärde. Resultatet blir att man konkurrerar 
om vad man kan erbjuda kunden för andra tjänster utöver själva kärntjänsten. The Service-
profit chain56 länkar ihop företagets framgångar med tillfredställelsen hos både kunder och 
anställda. Om de anställda mår bra får kunden bra service vilket leder till mervärde. Inom ett 
företag som sysslar med försäljning räcker det inte bara med att de anställda mår bra, de måste 
även vara drivna och motiverade för att kunna skapa värde för företaget och för kunden. 
Enligt E A Locke är målstyrningsteorin, Goal setting theory57 en kognitiv teori som visat sig 
fungera väldigt bra på säljföretag i syfte att motivera personalen.  
 
De olika teorierna om service bidrar till skapandet av det upplevda kundvärdet58, som 
återförsäljarnas kunder upplever. Kundvärdet skapas i interaktionen mellan kund och säljare. 
 
 
 

                                                 
53 Normann R, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 87-88, s. 105 
54 Normann, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 59-60 
55 Normann, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 75-76 
56 Kotler P, Principles of marketing, s. 546 
57 Locke, E A, Organizational behavior and human performance, s.157-189 
58 Grönroos, C, Service Management och Marknadsföring, s.36 
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3.2.3 Fenomen 3: Nödvändigheten av samverkan 
 
För att skapa värde i ett nätverk mellan olika aktörer har Norman och Ramirez tagit fram en 
modell som de kallar värdestjärnan 59. Denna modell fokuserar på värdeskapande genom 
samverkan med kunden som en aktiv deltagare. I vårt fall består nätverket av återförsäljare, 
operatörer, tillverkare och kunder.  
 
Ett sätt att öka sin försäljning är genom personalutbildning i form av professionell  
säljteknik60. Det handlar inte enbart om att sälja utan även om att kommunicera och samspela 
med kunden. För att vara attraktiv hos sina leverantörer måste återförsäljarna visa stark 
försäljning av deras produkter. En återförsäljare utan bra försäljning fyller inte sin funktion 
som länken mellan leverantör och kund. 
 
Eftersom marknaden är kundorienterad är det viktigt att bygga upp ett framgångsrikt 
varumärke och detta gör man genom att skapa goda relationer med kunderna. Customer- 
Brand Value (C-BV) modellen behandlar hur man kan tillgodose kundens önskemål utifrån tre 
stycken viktiga perspektiv; behov, attityd och omgivning 61. 
 
 
 
3.3 Genomgång av teorier 
 
Förmågan till anpassning 
 
3.3.1 Strategisk personalutveckling62  
 
Intresset för strategisk personalutveckling har enligt Normann ökat markant de under senare 
år, men olyckligtvis finns det inom tillverkning och service alltför många som inte tillräckligt 
erkänner dess strategiska betydelse. Normann menar att tjänster ofta är personalintensiva och 
därför kan man förvänta sig att personalutveckling borde vara en strategisk angelägenhet för 
företagsledningen. Tyvärr har utgifterna för personalutveckling betraktats som kostnader 
snarare än som investeringar i många företag. Enligt Normann kräver tjänsteområdet en mer 
kunskapsbaserad personalstyrka för att kunna svara effektivt mot snabba förändringskrav på 
marknaden. Den expanderande servicesektorn har förändrats på flera sätt under senare tid. De 
sätt som Normann talar om är följande: 
 

-    Kunderna är idag mer omdömesgilla och krävande 
-    Det finns flera konkurrenter med flera produkterbjudanden med kortare livscykler 
-    Den kapitaltröskel som krävs för att komma in i serviceverksamhet är idag högre 
-    Utrustning och teknologi blir ett viktigare element i framställningen av 
      serviceerbjudandet 
-    Kunskapskomponenten ökar dramatiskt 
-    De förväntningar på ”livskvalitet” som servicearbetskraften har idag är högre 

 

                                                 
59 Normann och Ramirez, Den nya affärslogiken, , s.5-6, s.56-57 
60 Laurelli, Totalsäljaren: en bok om professionell försäljning, s. 20-30 
61 SCN Education B.V. Customer relationship management , s. 216 
62 Normann, R, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 87-88 
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Normann menar vidare att en kompetent och hängiven personalstyrka är en nyckelresurs till 
framgång. Människor är oumbärliga då det gäller att analysera och tolka det som händer på 
marknaden, det kan ingen maskin i världen ersätta. Deras kreativa förmåga krävs för att 
utforma och förädla produktionserbjudandena och serviceleveranssystemet. Deras oinskränkta 
förmåga bygger upp ”kontaktytan” mellan producenterbjudandet och kundernas behov. 
Slutligen agerar de även som serviceorganisationens ”ansikte” i ”sanningens ögonblick”. I sin 
teori talar också Normann om att just samma krafter som gör ens kunder till den mest 
värdefulla immateriella tillgången, bidrar också till behovet att behandla personalutvecklingen 
strategiskt. Har man en kompetent personal rekryterar man ofta internt och detta är också en 
typ av personalutveckling. Personalen skall utvecklas inom företaget både via utbildning och 
karriärmöjligheter.  
 
Relevans för oss: 
En förutsättning för att effektivt kunna svara mot snabba förändringskrav på marknaden är att 
ha en kunskapsbaserad personalstyrka. Telekommarknaden har ändrats drastiskt under de 
senaste åren och förutsättningarna på marknaden ser annorlunda ut idag än tidigare. För att 
kunna överleva dessa förändringar kräver det en förmåga till anpassning från företagens sida. 
Tjänsterna som återförsäljarna erbjuder sina kunder är ofta väldigt personalintensiva eftersom 
produkterna är hög engagemangs varor. Därför bör det ligga i alla återförsäljares intresse att 
arbeta aktivt med personalutveckling. Samtidigt ökar skillnaden i konsumenternas kunskap 
och intresse om produkterna. Detta gör att återförsäljarna hela tiden måste vara uppdaterade 
om den senaste produkten för att även kunna bemöta mindre intresserade kunders önskemål. 
Det handlar i många fall att om att övertyga och utbilda. Därför är det ett måste med 
återkommande personalutbildningar.  
 
En kompetent personal leder ofta till internrekrytering vilket skapar utvecklingsmöjligheter 
inom företaget, som i sin tur höjer motivationen hos de anställda. Relevansen ligger i att den 
återförsäljare som stannar kvar i det produktionsorienterade synsättet och inte anpassar sig till 
marknadens nya krav kommer med största sannolikhet att gå under. 
 
.  
3.3.2 Skräddarsydda utbildningsprogram 63 
 
I de bästa serviceföretagen uppfyller enligt Normann de interna utbildningsprogrammen ett 
specifikt och av personalen välförstått syfte som är relaterat till företagets totala 
verksamhetssituation och strategi.  
 
Operationella behov på skiftande nivå bör redan ha analyserats och speciella program 
utformats för att tillfredställa dessa behov. Man bör även ha undersökt gränsområden mellan 
olika personalkategorier, olika funktionella och regionala avdelningar och olika 
organisationsnivåer. Program och arbetsgrupper bör ha satts samman för att underhålla och 
förbättra relevanta kontakter i syfte att skapa en holistisk, interfunktionell och avdelningsvis 
förståelse för verksamhetsproblem och aktiviteter. Normann menar att programmen är utan 
tvekan verksamhetsorienterade och inriktade på att åstadkomma bättre service och 
produktivitet med arbetstillfredsställelse och motivation som mellanliggande variabler. Vidare 
säger Normann att utbildningsprogram i ett serviceföretag ska lika mycket ses i ett strategiskt 
ljus som ett i ett operativt.   
 
                                                 
63 Normann, R, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 105  
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Största anledningen till skapandet av dessa program är stödjandet och möjliggörandet av nya 
strategier. Utbildningsprogram av denna sort kommer också effektivt att skapa en ny 
företagsimage riktad mot nya grupper av anställda och göra det lättare att implementera den 
nya eller modifierade personalidé som krävs för en annorlunda verksamhetsorientering. Det är 
inte bara de operativa frågorna som måste analyseras noggrant innan ett utbildningsprogram 
lanseras. Man måste även beakta andra faktorer som t.ex. det aktuella utvecklingsstadiet i 
branschen och i det specifika företaget, lika väl som företagets övergripande service 
management system. Enligt Normann är utbildning bara ett av de många verktyg med vilka 
företagsledningen kan påverka organisationen och programmen måste vara klart förstådda 
inom den totala kontexten. 
 
Relevans för oss: 
Skräddarsydda utbildningsprogram är en förutsättning för att skapa mervärde i form av bättre 
service. De är även en förutsättning för att skapa en bättre produktivitet för företaget. 
Programmen bör vara verksamhetsorienterade och använda motivation och 
arbetstillfredsställelse som mellanliggande variabler. Återförsäljarna bör även beakta  
utbildningsprogrammen ur ett strategiskt perspektiv eftersom dessa underlättar vid 
implementerandet av nya eller modifierade personalidéer som krävs för en annorlunda 
verksamhetsorientering. Detta är högst relevant för att effektivt kunna anpassa sig till nya 
krav från marknaden. Bortser företagen från detta och ser på utbildningarna som en kostnad 
istället för en investering kommer de inte att kunna hänga med i utvecklingen. Det är särskilt 
viktigt med utbildningsprogram när man arbetar med komplexa produkter som ständigt 
utvecklas. Personalen måste vara kompetent och ständigt uppdateras.  
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En mättad marknad 
 
3.3.3 Service management systemet 64  
 
Normann belyser vikten av ett holistiskt synsätt i studien av ett servicesystem. Han anser att 
det är nödvändigt att identifiera de avgörande framgångsfaktorerna i en serviceverksamhet 
och att se till att de återspeglas i organisationens ledning och kultur så att systemet först kan 
reproduceras och sedan systematiskt bibehållas under en lång tidsperiod. För att göra detta 
definierar han ett antal begrepp som kan hjälpa till att studera ett servicesystems struktur. Här 
nedan visas och förklaras de fem huvudkomponenterna för systemet. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Figur 2. Service Management systemet, Service Management, s. 60 
 
Marknadssegmentet: 
Syftar på de särskilt utvalda kundgrupper för vilket hela servicesystemet utformades. 
 
Servicekonceptet: 
Utgörs av de fördelar som erbjuds kunden. Servicekonceptet består ofta av mycket komplex 
uppsättning värderingar, som kan vara svåra att analysera. Vissa fördelar är fysiska medan 
andra är psykologiska eller emotionella. De viktigaste fördelarna kallar man för kärnservice, 
medan andra är mera perifera till sin karaktär.  
 
 
Serviceleveranssystemet: 
Detta kan ses som motsvarigheten till en tillverkande organisations produktions- och 
distributions system, vilket ofta kan se väldigt olika ut. Det är snarare här än i utformningen 
av servicekonceptet som man hittar de mest unika och innovativa idéerna i ett serviceföretag. 
Systemet har tre väldigt viktiga delkomponenter:  
 

                                                 
64 Normann, R, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 59-60 
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a) Personal 

Serviceorganisationer är i allmänhet personlighetsintensiva och de mest framgångsrika 
företagen har alltid tänkt ut kreativa och rigorösa sätt att finna, utveckla och fokusera 
mänskliga resurser. 

 
b) Kund 

Kunden har en intressant och komplex roll i serviceorganisationen eftersom denne inte endast 
mottar och konsumerar tjänsten utan också enligt Normann fungerar som en komponent i dess 
produktion och leverans. Inom ett företag som sysslar med någon form av service måste 
kunder väljas ut och ledas lika omsorgsfullt som anställda. 

 
c) Teknologi och fysisk support 

Det är viktigt att beakta den nya teknologins stora inverkan på tjänster, speciellt 
informationsteknologins. Tjänster inbegriper nästan alltid sociala interaktioner och de fysiska 
verktygen (allt ifrån datoriserade affärssystem i en butik till utformningen av ett 
restaurangbord) är avgörande för sådana interaktiva system. 
 
Image: 
I detta fall betraktar Normann imagen som ett informationsverktyg varigenom 
företagsledningen kan påverka personal, kunder och andra resursbärare vilkas handlingar och 
uppfattningar om företaget, vad det är och vart det är på väg, är viktiga för 
marknadspositionering och kostnadseffektivitet. 
 
Kultur och Filosofi: 
När man väl skapat ett överlägset servicesystem och ett lämpligt servicekoncept, är ingen 
annan komponent mer avgörande för serviceorganisationens långsiktiga effektivitet än dess 
kultur och filosofi. Det är dessa som enligt Normann skapar och föryngrar just de värderingar 
och etiska normer som ger företaget framgång. 
 
Relevans för oss: 
Det är viktigt att hela företaget har samma värderingar och synsätt när det gäller skapandet av 
servicekonceptet. Företagets kultur och filosofi måste genomsyra hela organisationen från 
ledningen ner till säljarna på golvet. När alla inom ett företag drar åt samma håll finns det 
goda förutsättningar för skapandet av ett mervärde för kunden. Ett företags anseende speglas 
av dess kultur och därför är det viktigt att man aktivt arbetar för att stärka sin image, både 
internt och externt. Eftersom återförsäljarna är ansiktet utåt mot kunderna skapas mervärde i 
interaktionen mellan företag och kund, därför bör det ligga i varje återförsäljares intresse att 
leverera servicekvalitet. För att kunna leverera överlägsen service måste alla i företaget arbeta 
mot samma mål. Skiljer sig servicen mellan olika butiker får kunden ingen enhetlig bild av 
företaget eftersom dennes förväntningar kanske bara uppfylls i en viss butik och av en viss 
säljare. 
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3.3.4 Servicepaketet: kärnservice och kringservice 65  
 
Servicepaketet består av kärnservice och kringservice, det ingår i servicekonceptet, som i sin 
tur är en del av service managementsystemet. 
 
Det är inte alltid lätt att specificera en tjänst till skillnad från en fysisk produkt, en tjänst kan 
inte heller demonstreras innan köpet. Ett sätt enligt Normann att föreställa sig en erbjuden 
tjänst, är att använda en fysisk produkt som metafor och så klart som möjligt beskriva exakt 
vad som erbjuds eller vad som kommer att uppnås som ett resultat av tjänstens mottagande. 
Normann menar att man bör lista alla kontaktområden eller kontaktpunkter med kunden. Efter 
man fastställt vad kunden kommer att mottaga och uppleva vid alla dessa punkter kan man 
börja arbeta baklänges och analysera den process som krävs för att uppnå önskad 
kontaktpunkts effekt. 
 
Studerar man den erbjudna tjänsten på detta sätt kommer man enligt Normann fram till 
beskrivningen av ett ”servicepaket”, d.v.s. en uppsättning besläktade moment som erbjuds 
kunden. I vissa fall kan ett av momenten vara klart dominerande. I dessa fall kan vi skilja 
mellan en kärnservice och andra underordnade tjänster eller kringservice, som alla utgör en 
del av servicepaketet.  
 
Det är dock inte alltid det finns en tydlig skillnad mellan kärn- och kringservice. Ett fall är när 
det råder liten skillnad mellan den kärnservice som konkurrerande företag erbjuder kunden. I 
dessa fall kan kundens val av företag bestämmas av det vi kallar kringservice. Denna typ av 
situation leder ofta enligt Normann till konkurrens i termer av kringtjänster. Man konkurrerar 
alltså om vad man kan erbjuda kunden för andra tjänster utöver själva kärntjänsten. 
Bensinbolag konkurrerar t.ex. inte med bränslepriset utan med öppettider, diverse 
varuerbjudanden etc.  
 
Kundens upplevelse och värdering av den totala service som erhålls bestäms 
enligt Normann av två faktorer:  
 

• Huruvida servicepaketet inkluderar alla de komponenter (kärn- och kringtjänster) som 
han/hon förväntar sig. 

• Den omfattning i vilken var och en av dessa komponenter svarar mot de olika 
standarders och kvalitetskriterier som han/hon förväntar sig. 

 
 
 
 
Incheckning Platsbokning 
Bagagehantering   In-flight service 
Information Lounge service 
 

 
Figur 3. Kärnservice och kringservice, Service Management, s. 76 
 
 
 
 

                                                 
65 Normann, R, Service Management- ledning och strategi i tjänsteproduktionen, s. 75-76 
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Relevans för oss: 
Eftersom återförsäljarna tillhandahåller mer eller mindre samma kärnservice måste de 
differentiera sig med hjälp av kringtjänster som skapar mervärde. Konkurrensen idag handlar 
om vilka värdeskapande kringtjänster man kan erbjuda kunden utöver sina kärntjänster. 
Denna modell är inte riktigt aktuell eftersom vi endast kommer att fokusera på 
förutsättningarna för att skapa och leverera mervärde, d.v.s. förutsättningarna för att skapa 
kringtjänster. Denna modell kommer ej att ingå i den teoretiska syntesen. 
 
3.3.5 The Service –profit chain 66 
 
Kotler menar att framgångsrika serviceföretag lägger lika mycket fokus på sina anställda som 
på deras kunder. The service-profit kedjan länkar ihop serviceföretagets framgång med de 
anställdas och kundernas tillfredställelse. Kedjan består av fem viktiga länkar: 
 

1. Intern servicekvalitet, professionellt urval och träning av personal, en god motiverande 
arbetsmiljö och en stark support för de kundansvariga inom företaget, som resulterar 
i… 

2. En nöjd och produktiv servicepersonal, mera tillfredställda, lojala och hårt arbetande 
anställda, vilket resulterar i… 

3. Ett högre servicevärde, mer effektivt kundvärde skapande och leverans av service, 
vilket resulterar i… 

4. Nöjda och lojala kunder, nöjda kunder som fortsätter att vara lojala, upprepade köp 
och rekommendationer till nya kunder, vilket resulterar i… 

5. God tillväxt och vinst, samt ett överlägset utförande av service från företaget. 
 
Extern marknadsföring – markandsföring i syfte att attrahera kunder på marknaden  
Interna marknadsföring – marknadsföring i syfte att motivera personalen inom företaget 
Interaktiv marknadsföring – marknadsföring i syfte att stimulera kunden på plats 
 
 
 
 
  Intern  Extern 
 marknadsföring  marknadsföring 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 Interaktiv 
 marknadsföring 
 
Figur 4. The Service - profit chain, Kotler, F, Principles of marketing, s.546 
 
                                                 
66 Kotler, P, Principles of marketing, s.546 
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Relevans för oss: 
Eftersom vi kommer att undersöka de interna förutsättningarna för att skapa mervärde hos 
återförsäljarna är denna modell högst relevant. Den interna marknadsföringen syftar på att 
motivera och utbilda sin personal för att uppnå en hög intern servicekvalitet. Finns det en god 
intern servicekvalitet är också förutsättningarna för att leverera mervärde till kunderna goda 
eftersom de anställda är produktiva och känner sig tillfredställda. Bortser man från detta 
faktum och ser intern marknadsföring som en kostnad eller ej nödvändig kan följderna bli 
katastrofala, d.v.s. missnöjda kunder. 
 
3.3.6 Sälj teknik67  
 
Det är nödvändigt med en bra försäljningsteknik för att förbättra en relation. Bra säljteknik 
betyder inte enbart eller främst bra säljprestationer av säljaren, utan istället en bra förmåga att 
sälja och kommunicera hos kontaktpersonal som samspelar med kunderna i ett led i 
tjänsteprocessen. En säljare bör jobba på tre plan för att bli framgångsrik: rationellt, 
viljemässigt och känslomässigt. Att arbeta på ett rationellt plan med sin vara eller tjänst 
kräver professionell kunskap och förmåga att bygga upp en relation kring själva sakfrågan. En 
god säljare kartlägger kundernas behov och önskemål och försöker därefter övertyga kunden 
om fördelarna med just dennes vara eller tjänst. Förmågan att arbeta på ett viljemässigt plan 
krävs för att komma till avslut. På det känslomässiga planet utvecklar säljare en social relation 
som gör att kunden tycker om att göra affärer med denne. Sympati ska uppstå.   
 
Relevans för oss: 
För att kunna skapa ett mervärde för sina kunder förutsätter det att säljarna  kan läsa av vilken 
typ av kund de bemöter. De bör känna till alla olika plan man kan arbeta på för att kunna sälja 
på ett framgångsrikt sätt. Det handlar mycket om att kunna kommunicera med kunden för att 
på så sett identifiera deras behov. Lyckas det kommer kunden med största sannolikhet att bli 
nöjd och chansen att kunden återkommer är stor. 
 
 
3.3.7 Goal setting theory68 
 
Målsättningsteorin är en kognitiv teori. Den tar hänsyn till många informationsrelaterade 
angripssätt, speciellt socialt lärande, för att förklara hur mål motiverar människor. 
Målsättningsteorin kan sammanfattas utifrån två punkter; 

- människor blir tillfredsställda när de uppnår specifika mål 
- desto svårare dessa mål är att uppnå och ju större ansträngning som krävs, desto större 

blir tillfredställelsen beroende på hur pass väl målen uppnås    
 
Relevans för oss: 
Denna teori visar hur människor blir motiverade när de uppnår specifika mål. Om kunden blir 
bemött av säljare som är motiverade bör möjligheten till att skapa mervärde öka. Om säljaren 
däremot är omotiverad finns det stor risk för att servicen påverkas negativt eller försvinner 
helt. Målsättning är en förutsättning för att skapa mervärde eftersom det genererar motivation 
och produktivitet. 
 
 

                                                 
67 Laurelli, R, Totalsäljaren: en bok om professionell försäljning, s. 30-40 
68 Locke, E A, Organizational behavior and human performance, s.157-189 
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3.3.8 Kundvärde 
 
Enligt relationsperspektivet är värde inte något som tillverkas i förväg, på fabriker eller i 
kontor, det är något som redan finns inbäddat i produkterna69 Kundvärdet skapas av kunden i 
relationen, delvis i samspelet mellan kunden och leverantören. Man lägger fokus på de 
värdeskapande processer där kunderna upplever att ett värde växer fram, alltså i interaktionen 
mellan säljaren och kunden. Ett effektivt sätt att skapa värde för kunden är att förbättra det 
man redan gör för dem, hellre än att skapa något nytt. 
 
”Värde är något som kunderna upplever i sina interna processer och i samspelet med 
tjänsteleverantören när de konsumerar eller använder tjänster, varor, information, personliga 
kontakter, etc. i en pågående relation”.70 
KUV (kundupplevt värde i relationer) = (kärnlösning + extratjänster) / (pris + 
relationskostnader)  
 
Relevans för oss: 
För att kunna skapa mervärde måste återförsäljarna kunna identifiera när och var de 
värdeskapande processerna äger rum. Detta är en förutsättning för att skapa mervärde på en 
kundorienterad marknad där fokus inte ligger på målstyrning utan på processtyrning. Man kan 
inte skapa ett mervärde utan att veta vilka förutsättningar som ligger till grund, d.v.s. var, när 
och hur det skapas. 
 
Nödvändigheten av samverkan 
 
3.3.9 Värdestjärnan 71  
 
Management konsulterna Richard Normann och Rafael Ramírez har tagit fram en modell som 
behandlar värdeskapande genom samverkan, denna modell kallar de ”värdestjärnan”. 
 
Det som skiljer värdestjärnan från den tidigare traditionella värdekedjan är framförallt att här 
”skapas” värdet genom samverkan istället för att det ”ökas” sekventiellt mellan de olika 
enheterna. Enligt Normann och Ramírez är samarbetet mellan de ekonomiska aktörerna på 
marknaden inte längre så enkelriktat, linjärt och sekventiellt som värdekedjan beskriver. 
Författarna menar att i och med den nya informationsteknologin involveras många 
ekonomiska aktörer alltmer i både samtidiga och sekventiella partnerskap. I och med detta har 
spelreglerna på marknaden ändrats, aktiviteter som förr utfördes sekventiellt sker idag ofta 
samtidigt. Detta fenomen kallar författarna för ”den nya affärslogiken” och det är den logiken 
som ligger till grund för värdestjärnans existens.  
 
Normann och Ramírez värdestjärna bygger på följande utgångspunkter: 
 

• Man kan inte längre dra skarpa gränser mellan ”produkter” och ”tjänster”, eftersom 
varje produkt medför en rad kringtjänster som är väsentliga för dess värde. Produkt 
och tjänst flyter ofta ihop och bildar ett ”kunderbjudande”, därför ska man enligt 
denna modell använda sig av termen ”erbjudande”, som innebär en kombination av 
både produkt och tjänst. 

 
                                                 
69 Grönroos, C, Service Management och Marknadsföring, s.36 
70 Grönroos, C, Service Management och Marknadsföring, s 157 
71 Normann R, Ramirez R, Den nya affärslogiken, s.5-6, s.56-57 
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• Utformningen av ”kunderbjudandet” är uppbyggt på vissa nyckelkomponenter. Dessa 
komponenter kan vara ”buntade”, dvs. att de flyter ihop och inte kan separeras. De 
kan också vara ”utbuntade”, vilket innebär att kunden har möjlighet att välja bara 
vissa komponenter. En annan viktig aspekt av erbjudandet är dess ”kod”, som 
instruerar kunden i hur erbjudandet skall användas. Kunderbjudandena kan ha som 
funktion att antingen vara ”avlastande”, dvs. att de avlastar kunden från att behöva 
utföra vissa utgifter, eller så kan de vara ”möjliggörare”, vilket innebär att de istället 
förstärker kundens användarförmåga att utföra en uppgift. 

 
• Relationen mellan leverantör, kund och övriga inblandade aktörer i värdeskapandet 

skall fungera som en interaktion där leverantören hjälper kunden att skapa värde. 
Kunden skall i sin tur ses som en aktiv deltagare i värdeskapandet. Författarna menar 
att utan kundens medverkan innehåller erbjudandet inget riktigt värde. 

 
• Relationen mellan leverantör - kund och mellan övriga aktörer får inte ses som 

envägstransaktioner, utan som ett ömsesidigt samspel där parterna ”hjälper varandra, 
och hjälper varandra att hjälpa varandra”.  

 
 
Relevans för oss: 
Återförsäljarna fungerar som den sista länken mellan leverantör och kund och därför är 
samverkan mellan parterna av stor betydelse. Det är viktigt att de på något sätt tillsammans 
samverkar för att skapa värde för kunden. Det är även viktigt att ta hänsyn till kunden i sitt 
värdeskapande eftersom det är denne som är mottagare av de olika erbjudandena. Samarbetet 
bör även ha som syfte att låta kunden medverka i den värdeskapande processen i form av 
informationssökande och utvärderingar om produkt och tjänster. Feedback från sina kunder 
hela tiden är viktigt. Är kunden inte delaktig i den värdeskapande processen får man heller 
ingen feedback, vilket kan resultera i att man förbiser kundens egentliga behov. Samverkan är 
en förutsättning för att kunna skapa mervärde åt kunden, samtidigt som samarbetet gynnar 
relationerna mellan de olika aktörerna. 
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3.4 Diskussion och argumentation för teoretisk syntes  
 
Under denna rubrik diskuterar vi och argumenterar  för de teorier som utgör den teoretiska 
syntesen och som vi finner mest relevanta för vår börmodell. Därefter visar vi en modell över 
vår syntes för att ge en mer illustrativ överblick. Vi utgår ifrån problemformuleringen som 
lyder; Vilka faktorer är viktiga för att återförsäljare på Telekommarknaden skall ha 
förutsättningar för att skapa mervärde?   
 
För att kunna anpassa sig till det nya marknadsorienterade fokus som råder på marknaden och 
till nya teknologiska framsteg kräver det att företagen har rätt interna förutsättningar. Idag är 
det kunden som ligger i fokus och inte produkten, vilket innebär att vi har fått en konkurrens 
som handlar om mervärde. För att återförsäljarna ska kunna skapa mervärde samtidigt som de 
på ett effektivt sätt måste anpassa sig till snabba förändringskrav från marknaden är det viktigt 
att de besitter rätt kunskap och kompetens. Förmågan till anpassning har blivit allt viktigare 
för att överleva. 
 
En kompetent och hängiven personalstyrka är en nyckelresurs till framgång. Människor är 
ovärderliga då det gäller att analysera och tolka det som händer på marknaden. En kompetent 
personalstyrka är ett måste för att effektivt kunna anpassa sig till nya krav från marknaden, 
speciellt när det handlar om teknologiska produkter som ständigt utvecklas. Genom att arbeta 
med strategisk personalutveckling utvecklas personalen inom företaget både via utbildningar 
och karriärmöjligheter. Detta leder till två viktiga förutsättningar för att kunna skapa 
mervärde, kompetens och motivation.   
 
Skräddarsydda utbildningsprogram är en förutsättning för att skapa mervärde i form av  
servicekvalitet.  För att kunna skapa ett mervärde för sina kunder förutsätter det att säljarna  
kan läsa av vilken typ av kund de bemöter. Detta uppnår man bl.a. genom att utbilda säljarna i 
Säljteknik. Det handlar mycket om att kunna kommunicera med kunden för att på så sett 
identifiera deras behov. De skräddarsydda utbildningsprogrammen bör vara 
verksamhetsorienterade där företaget använder motivation och arbetstillfredsställelse som 
mellanliggande variabler. Återförsäljarna bör även beakta  utbildningsprogrammen ur ett 
strategiskt perspektiv eftersom dessa underlättar vid implementerandet av nya eller 
modifierade personalidéer som krävs för en annorlunda verksamhetsorientering vid t.ex.  nya 
förändringskrav. 
 
En annan viktig förutsättning för att skapa mervärde är att hela företaget delar samma 
värderingar och synsätt när det gäller servicekonceptet. Företagets kultur och filosofi måste 
vara djupt förankrade i hela organisationen uppifrån ledningen ner till säljarna på golvet. 
Service management systemet förklarar att om alla inom ett företag drar åt samma håll finns 
det goda förutsättningar för att skapa mervärde för kunden. Eftersom återförsäljarna är 
ansiktet utåt mot kunderna skapas mervärdet i interaktionen mellan företag och kund, därför 
bör det ligga i varje återförsäljares intresse att leverera hög servicekvalitet. För att kunna 
leverera överlägsen service måste alla i företaget arbeta mot samma mål.  
 
Den interna marknadsföringen syftar på att motivera och utbilda sin personal för att uppnå 
en hög intern servicekvalitet. The Service Profit Chain visar att om det finns en god intern 
servicekvalitet är också förutsättningarna för att skapa mervärde till kunderna goda, eftersom 
de anställda är motiverade och känner sig tillfredställda. Ett sätt att motivera sina anställda 
och att ge dem tillfredställelse är genom Målsättning. Målsättning är en förutsättning för att 
skapa mervärde eftersom det genererar motivation, tillfredsställelse och produktivitet. Bortser 
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man från detta faktum och ser intern marknadsföring som en kostnad eller ej nödvändig kan 
följderna bli katastrofala, d.v.s. missnöjda kunder. 
 
Samverkan är en förutsättning för att kunna skapa mervärde åt kunden, samtidigt som det 
gynnar samarbetet och relationerna mellan olika aktörer. Normann och Ramirez visar i sin 
Värdestjärna hur olika aktörer kan skapa värde för och tillsammans med kunden genom 
samverkan. Bortser återförsäljarna från att låta kunden delta i värdeskapandet leder detta till 
svårigheter att identifiera dennes behov. Det kan även påverka relationerna med 
leverantörerna eftersom det blir svårt att sälja deras produkter om inte kundernas önskemål är 
kända, vilket resulterar i att mervärde inte kan skapas. 
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3.5 Teoretisk syntes  
 
Nedan följer en figur som beskriver vår teoretiska syntes. Vi har kopplat samman Kotlers 
Service Profit Chain med Normanns Värdestjärna och lagt in relevanta variabler ifrån andra 
valda teorier i syntes diskussionen. Högst upp i triangeln ser vi företaget som samverkar med 
olika aktörer och kunden i syfte att skapa värde för varandra och för kunden. För att kunna 
skapa värde för kunden måste företaget ha goda interna förutsättningar; de anställda måste 
arbeta i en god miljö, vara motiverade och känna sig tillfredställda. I den interaktiva 
marknadsföringen skapas mervärdet, mellan personal och kund, där gäller det att företaget 
kan identifiera kundens behov och leverera god service. Den sammanhållande länken i 
företaget är dess kultur och filosofi som råder inom organisationen och den återspeglar även 
dess servicekoncept och framgångsfaktorer. 
 
 
                                                    AKTÖR 1 
 
 
 
 
AKTÖR 3 
 
 
 AKTÖR 2 
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3.6 Teoretisk Referensram 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera återförsäljarnas interna förutsättningar 
för att skapa mervärde. Vi har i syntesen lyft fram delar från olika teorier som vi anser vara 
relevanta i skapandet av konkurrensfördelar för återförsäljare inom Telekombranschen. 
Utifrån dessa teorier har vi sedan tagit fram de viktigaste variablerna som ligger till grund 
för vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen utgör basen för 
frågeställningarna i vår empiriska undersökning. 
 
Samverkan: 
För att återförsäljarna ska ha bra förutsättningarna att skapa mervärde åt kunden är det viktigt 
att de involverar kunden i samarbetet med sina leverantörer. Den feedback som kundens 
samverkan ger skall användas för att identifiera olika behov och önskemål. Återförsäljarna 
bör med informationen som utgångspunkt samarbeta med leverantörerna för att tillsammans 
arbeta fram bra lösningar som tillmötesgår kundernas önskemål.  Om inte kunden skulle vara 
involverad i informationsutbytet mellan aktörerna blir det svårt att identifiera och tillgodose 
dessa behov och önskemål. Detta kan leda till att återförsäljarna får svårt att sälja 
leverantörernas produkter eftersom de inte vet vad kunden har för behov. Om så är fallet kan 
även samarbetet med leverantörerna påverkas negativt i form svag tillväxt och dålig 
försäljning. Det kan bli lönsammare för operatören att vända sig direkt mot kunden istället. Vi 
vill undersöka samarbetet mellan återförsäljare och dess leverantörer för att se hur pass hög 
grad av involvering som kunden egentligen har.  
 
En hög grad av samverkan: Ett bra samarbete med leverantörer och kund ger goda 
förutsättningar att skapa mervärde. Kundens behov är då redan på förhand kända. Det blir 
lättare att erbjuda rätt lösning till rätt behov.  
 
En låg grad av samverkan: Svagt samarbete med leverantörer och/eller kund gör det svårt att 
anpassa sig efter kundens behov och önskemål, vilket kan resultera i sämre service och 
försäljning. Dåliga förutsättningar för att skapa mervärde. 
 
Kompetensutveckling:  
En kompetent personalstyrka är en viktig förutsättning för att skapa mervärde. Förmågan att 
anpassa sig till snabba förändringskrav på marknaden ökar betydligt med strategisk 
personalutveckling. På dagens snabba föränderliga marknad bör kompetensutveckling vara en 
strategisk angelägenhet för företagsledningen eftersom allt handlar om förmågan till 
anpassning. Finns det inga interna förutsättningar inom företaget för att på ett effektivt sätt 
anpassa sig efter kundens och marknadens krav går det inte att skapa mervärde. För att skaffa 
sig konkurrensfördelar i form av mervärde är det av största vikt att ständigt följa med i 
utvecklingen på marknaden och hålla sig uppdaterad. Vi vill undersöka på vilka sätt de olika 
återförsäljarna utbildar sin personal, vilka utvecklingsmöjligheter de har inom företaget och 
huruvida de ser detta som en investering eller kostnad. 
 
Hög grad av kompetensutveckling: kontinuerlig personalutveckling i form av utbildningar och 
karriärmöjligheter ger goda förutsättningar att på ett effektivt sätt anpassa sig till förändringar 
och krav på marknaden.  
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Låg grad av kompetensutveckling: Ser man kompetensutveckling och utbildningar som en 
kostnad snarare än som en investering är det svårt att anpassa sig till förändringar och krav på 
marknaden. Kundens behov riskerar att bli förbisedda.  
 
Motivation: 
En förutsättning för att skapa och leverera mervärde i form av god service är tillgången till en 
motiverad personalstyrka. När kunderna blir bemötta av motiverade säljare som verkligen 
försöker och vill tillfredställa behoven är möjligheterna stora för att mervärde skapas. Det 
finns många olika sätt att motivera och driva sin personal. Vi vill undersöka om 
återförsäljarna arbetar aktivt för att motivera sin personal och om så är fallet, vilka typer av 
motivationsstimulerande åtgärder som de använder sig av. 
 
Hög grad av motivation: provisionssystem, individuell målsättning, bonus och 
karriärmöjligheter ger en motiverad personal som skapar mervärde och höjer säljprestationen. 
 
Låg grad av motivation: Inga motivationsstimulerande åtgärder riskerar att resultera i en 
likgiltig och oengagerad personalstyrka som inte har varken lust eller ork att skapa mervärde. 
Det finns även risk för att personalen blir illojal mot företaget.  
 
Arbetstillfredsställelse: 
För att de anställda skall vara lojala, produktiva och motiverade måste man se till att de 
arbetar i en god motiverande miljö. Om de anställda är nöjda blir kunden också nöjd. 
Personalens välmående är en förutsättning för skapandet av mervärde. Vi vill titta på hur de 
olika återförsäljarna går tillväga för att erbjuda sina anställda en god stimulerande arbetsmiljö. 
 
Hög arbetstillfredsställelse: en god arbetsmiljö och bra personalvård, ger en motiverad och 
produktiv personalstyrka, som i sin tur ger goda förutsättningar för att skapa mervärde i form 
av överlägsen service. 
 
Låg arbetstillfredsställelse: en dålig arbetsmiljö utan stimulerande åtgärder ger en likgiltig 
och oengagerad personalstyrka, som har svårt att leverera god service. 
 
Behovsidentifiering: 
Mervärdet skapas i interaktionen mellan kund och företag. Där ligger företagets interna 
förutsättningar till grund för hur pass väl personalen kan identifiera och tillgodose kundens 
behov. En duktig säljare skall kunna göra en behovsanalys genom att kommunicera på ett 
effektivt sätt med kunden, för att identifiera de olika behoven som finns. 
Kundbehovsanpassning borde vara prioritet nummer ett för ett företag som vill leverera 
mervärde. Vi menar att återförsäljarna måste identifiera behoven hos de olika kundgrupperna, 
samt ta reda vilka attityder och värderingar som existerar till de olika produkterna och 
tjänsterna. Vi vill undersöka om och hur återförsäljarna identifierar sina kunders behov, 
värderingar och attityder.  
 
Hög grad av behovsidentifiering: God säljteknik, värdesätta feedback från kunderna och göra 
marknadsundersökningar leder till goda förutsättningar för att kunna identifiera kundens 
behov. 
 
Låg grad:  Ingen hänsyn till kundens behov, man är kvar i det produktionsorienterade 
synsättet och fokuserar mer på produkten än på  behov. Detta resulterar i att företaget inte vet 
vad kunderna efterfrågar och kan därför heller inte tillgodose deras behov.  
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4. Företagspresentation 
 
I detta kapitel redovisas bakgrunds information om studieobjekten för att ge en förenklad bild 
av deras verksamhet.  
 
4.1 Dialect AB 
Dialect består av över 100 butiker på ca 80 orter och de bedrivs av frivilliga fackhandlare som 
alla är delägare av butikerna. Verksamheten bedrivs på ett franchising liknande sätt. De hade 
under bokslutsperioden 200401 – 200412 en omsättning på ca 40 Mkr, mellan 200301-
200312 var omsättningen ca 41 Mkr72. De har totalt 650 anställda i kedjan varav 13 arbetar på 
huvudkontoret. Alla butiksägare äger lika stor del av företaget, oavsett omsättning. 
  
Dialect bedriver sin verksamhet inom de tre affärsområdena mobiltelefoni, data och 
telefonväxlar. 85% av verksamheten riktar sig mot företag.73  
 
- Erbjuder inköp både genom butik och E-handel, allt efter kundens önskemål  
- Snabb service av terminaler samt egen/egna serviceverkstäder  
- Montering i fordon  
- Brett sortiment på terminaler och tillbehör för de olika efterfrågade tjänstepaketen 
- Bred kunskap inom telekom  
 
Dialects VD heter Bo Peter Simonsson 
”Nyckeln till goda resultat ligger alltid i kunskap. Den kunskap vi som Dialect fackmän kan 
erbjuda är ett av de viktigaste skälen till att våra kunder väljer att handla i en Dialect butik. 
Kunskapen anger riktningen i skärningen mellan ett stort utbud av produkter av högsta 
kvalitet och kunder med de allra högsta anspråk.” 74 

4.2 The Phone House 
Idag är The Phone House Sveriges största, helägda och oberoende återförsäljarkedja inom 
mobiltelefoni. De har 70 butiker runt om i landet, fördelat på 24 stora och mellanstora städer 
med ca 315 anställda. Under bokslutsperioden 200404 – 200503 omsatte de ca 870 Mkr, 
under perioden 200304 – 200403 omsatte de 680 Mkr och hade 250 anställda75. 
 
76The Phone House ägs av The Carphone Warehouse (CPW) som är Storbritanniens 
marknadsledande återförsäljare av telekommunikation. VD: Jude Carew Buckley 
 
I juli 1998 köpte CPW GEAB och i med detta köp ingår The PhoneHouse idag i världens 
största mobiltelefonikedja med 8 000 anställda. CPW har nu även expanderat till övriga 
Europa där de drygt 1 500 butikerna går under namnet "The Phone House". Butiker finns nu i 
England, Polen, Sverige, Portugal, Frankrike, Schweiz, Holland, Spanien, Tyskland, Irland 
och Belgien. Från den 1 juni 2003 heter GEAB numera The Phone House AB vilket gör att de 
har samma namn som övriga Europa. 
 

                                                 
72 http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta, ”Dialect”, 15/12-05 
73 intervju med Anders Hedh, marknadschef, Dialect, 13/12-05 
74 www.dialect.se, 15/12-05 
75 http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta, ”Geab The PhoneHouse”, 15/12-05 
76 www.phonehouse.se, 15/12-05 
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Affärsidé: 
”Vi ska som Europas största oberoende återförsäljare av mobilkommunikation alltid leverera 
marknadens bästa kundservice, vilket gör oss till det enda tänkbara alternativet för alla 
kunder i Sverige.” 
 
The Phone House är ett miljöcertifierat företag enligt ISO14001 normen. 
Deras mål med miljöarbetet är att tillhandahålla miljövarudeklarationer på produkterna i 
sortimentet vilket är viktigt för de kunder som önskar välja de mest miljöanpassade 
alternativen. De vill även informera kunderna om att de tar emot gamla mobiltelefoner och 
skickar dessa till Returtelefoni för återvinning. Förhoppningen är att kunderna ser miljöarbete 
som en ytterligare anledning att välja just The Phone House som leverantör.  
”Tillsammans verkar vi för en bättre miljö!” 
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5. Empirisk undersökning 
 
I detta avsnitt presenteras den empiriska undersökningen av studieobjekten. Den baseras på 
de djupintervjuer vi utfört hos de olika företagen med utgångspunkt från de variabler som vi 
presenterade i vår teoretiska referensram.  
 
5.1 Dialect AB 
Intervju med Anders Hedh, marknadschef. 2005-12-13 
 
Frågor angående samverkan: 
 
Enligt respondenten samarbetar förtaget med alla befintliga operatörer och tillverkare på 
marknaden. De har dock ett djupare samarbete med Telia, Vodafone och Tele2 p.g.a. av att 
deras erbjudanden är bättre anpassade till företagskunder. Med tillverkarna har de mer eller 
mindre lika relationer och de följer marknadens efterfrågan Det händer dock att en tillverkare 
tar fram en telefon som är inriktad mot företagskunder, vilket kan göra just den tillverkaren 
blir mera intressant, här nämner respondenten ett fall med Nokia. 
 
Eftersom verksamheten i stor grad är inriktad mot företag, delar Dialect upp dessa i företag 
med fler än 50 anställda och de med färre. Ju större ett företag är desto större påverkan har de 
i framtagandet av erbjudanden. De mindre företagen får färdigställda paket. 
 
Dialect kommunicerar med sina leverantörer bl.a. genom att utbyta information, t.ex. tillgång 
till kundregister och listor. De träffas även genom mässor, konferenser, ”kickoffs” och 
produktutbildningar. Dialect har ibland direktkontakt med utvalda tillverkare och operatörer 
när de tillsammans arbetar med att paketera servicekoncept. 
 
Frågor angående personalutveckling, motivation, arbetsmiljö: 
 
Dialect utbildar regelbundet sin personal via Dialectskolan, deras externa rektor för 
utbildningar. Respondenten berättar att utbildningarna omfattar allt från säljbeteende till olika 
ledarskapsutbildningar, butikschefsutbildningar och produktutbildningar i egen regi. Dialect 
försöker också anpassa leverantörsutbildningarna till företagets egen kompetens behov. Detta 
kallar respondenten för skräddarsydda utbildningsprogram. Han säger också att 
företagskunder ställer högre krav på service och teknisk kunskap än vad privatkunder gör och 
detta ställer i sin tur högre krav på Dialects personal vad gäller kompetens. 
 
När det gäller kommunikationen mellan de anställda i företaget är det i första hand intranätet 
som fungerar som informationsspridare. Intranätet är uppdelat i ca 20 olika forum. 
Butiksägarna har sitt eget forum, cheferna har sitt och även personalen har sitt o.s.v. Man har 
bara tillträde till sitt eget forum, d.v.s. cheferna kan inte gå in i personalens forum och se vad 
man pratar om. Detta bidrar enligt respondenten till bättre dialog mellan de olika butikerna, 
men också till ett ökat samarbete inom företaget. Han säger att det inte är ”vad” de diskuterar 
som är viktigt, utan det är dialogen i sig som man vill åt. Respondenten menar att detta ökar 
trivseln och skapar en god miljö eftersom man genom dessa forum till stor del sysslar med att 
hjälpa varandra att lösa problem. Cheferna kommunicerar också med de anställda genom att 
skicka ut ett veckobrev till butikerna varje vecka. Två gånger om året träffas hela företaget via 
personalfester, detta i syfte att alla ska lära känna varandra. Respondenten menar dock att det 
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inte förekommer mycket direktkontakt mellan säljpersonal och chefer. Om en säljare har 
problem vänder sig denne vanligtvis till butikschefen eller ägaren. 
 
 
Eftersom varje butiksägare själv är ansvarig för att motivera sin egen personal och skapa en 
god arbetsmiljö, menar respondenten att det kan råda skillnader mellan butikerna vad gäller 
provisionsstimulerande åtgärder som t.ex., provision, bonus och målstyrning. Varje 
butiksägare arbetar med sin personal på det sätt som han finner mest lämpligt, det finns inget 
ramverk för detta. Utvecklingsmöjligheterna för en säljare i en Dialectbutik sträcker sig 
vanligen inte längre än till butikschef. Han menar därför att Dialect fungerar som en 
plantskola där de duktigaste säljarna ofta blir rekryterade av större leverantörer. Respondenten 
ser det som en nackdel att det finns begränsade utvecklingsmöjligheter i företaget då man ofta 
tappar drivna säljare på grund av detta. 
 
Frågor angående behovsidentifiering och servicekvalitet: 
 
Respondenten berättar att företaget arbetar aktivt med att identifiera sina kunders behov, i 
detta fall handlar det ofta om att undersöka vilka kunder som har en egen IT avdelning. 
Däremot arbetar man inte aktivt med att undersöka kundens attityd till produkter och tjänster, 
då detta till stor del utförs av leverantörerna, istället ligger fokus på att mäta kundens attityd 
till Dialect som kedja.  
 
Respondenten har inte uppfattat någon märkbar skillnad av ett förändrat kundbehov. Vad som 
däremot har hänt menar han är att företagskundernas IT avdelningar har tagit över 
beslutsfattandet från andra avdelningar när det gäller inköp av telekommunikation. Idag måste 
alla på ett företag ha telefoner med samma tjänster och funktioner för att de ska kunna synkas 
till företagets interna kommunikationscentral.   
 
På frågan vad respondenten tror att en kund förväntar sig när denne kliver in i en Dialectbutik 
svarade han följande; Att få hjälp, i första hand med helhetslösningar där Dialect fungerar 
som en förlängd arm för företagskunder utan egen IT avdelning. Men också att få frågor som 
leder till en behovsanalys, t.ex. Hur arbetar ni? Vad behöver ni för att utföra erat arbete? Och 
sedan leverera lösningar som underlättar kundens arbete. 
 
Dialect försöker differentiera sig genom att erbjuda helhetslösningar till företag. Man har ur 
strategisk synpunkt valt att fokusera mest på denna målgrupp och de utgör 85 % av 
verksamheten. Dialect kopplar ihop produkten på plats ute hos kundföretaget och de kan även 
erbjuda lösningar på plats i sina butiker. Dessa kringtjänster vill respondenten lyfta fram som 
mervärdesskapande. De erbjuder även sina befintliga företagskunder tillgång till en e-handels 
shop där kunden har direkt kontakt med centrallagret och kan se lagersaldon på olika 
produkter. 
 
Respondenten definierar service kvalitet som direktlösningar. T.ex. om kunden lämnar in sin 
telefon på reparation får han inte gå tomhänt därifrån, utan måste förses med en lånetelefon. 
 
 
Frågor angående lojalitet och image: 
 
Dialect arbetar aktivt med att bearbeta sina befintliga kunder, respondenten berättar att fokus 
på företagets befintliga kundstock ingår i personalutbildningen. Vidare menar han att det är 
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extra viktigt med lojala kunder när dessa utgörs till största del av företag. Dialect försöker 
skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom att informera om nya produkter och 
erbjudanden via utskick och ett call center som kontinuerligt kontakter kunden. Med hjälp av 
operatörernas kundregister kan företaget också mäta hur många kunder de har och har tappat 
på abonnemang. 
 
Respondenten menar att Dialect skall förknippas med kompetens och helhetslösningar, det är 
den image man vill förmedla. Dialect arbetar aktivt med att upprätthålla sin image genom 
kommunikation via de olika forumen och utbildning via Dialectskolan.  
 
 
5.2 The Phone House 
Intervju med Josef Bensadoun, regionchef Stockholm Väst och med Khalil Belhaj, regionchef 
norrland, samt Henrik Johnsson, marknad. 2005-12-12 
 
Frågor angående samverkan: 
 
Enligt respondenterna samarbetar The Phone House med alla stora tillverkare och operatörer 
på den svenska Telekommarknaden. När det gäller tillbehör finns det också ett samarbete med 
en rad underleverantörer.  
 
Respondenterna menar att ingen favorisering av någon leverantör existerar, utan man vill 
hålla alla på samma distans. Detta för att bibehålla goda relationer och för att inte skapa 
missnöje. The Phone House är som återförsäljare inte speciellt delaktig i framtagandet av 
kunderbjudanden, utan dessa bestäms oftast på förhand genom tillverkare och operatör. Ibland 
händer det dock att företaget får ett speciellt erbjudande från en leverantör som de själva kan 
vara med och påverka, i annat fall fungerar de mest som bollplank åt sina leverantörer. Rollen 
som bollplank är väldigt viktig eftersom återförsäljarna sitter inne med mycket information 
om vad kunderna efterfrågar. Det ligger i allas intresse att kunderna får sådana produkter som 
tillfredsställer deras önskemål. 
 
Kommunikationen mellan The Phone House och deras samarbetspartners sker som sagt dels 
genom feedback via möten och konferenser, men också via produktutbildningar och olika 
events. Kunden är med och påverkar samarbetet indirekt när denne köper en tjänst eller 
produkt i någon av The Phone House butiker. Deras uppträdande och intresse sprid via 
säljarna vidare i nätverket. Respondenterna menar att kunden också är delaktig i sökandet av 
information via butikerna, företagets hemsida eller via deras produktkatalog. 
 
Frågor angående personalutveckling, motivation, arbetsmiljö: 
 
Alla respondenterna är eniga om vikten av att ha kompetent personal för att kunna uppnå 
företagets mål. De utbildar regelbundet sin personal i säljteknik, produktkännedom och 
ledarskap. Vidare menar respondenterna att de investerar mycket på personalutveckling i syfte 
att ha den bäst utbildade personalen, som de också anser skapar mervärde till kunderna.  
 
Kommunikationen inom företaget sker via intranätet, butiksbesök från regionchefer ca 1 gång 
per månad, interna butiksmöten varje onsdag och telekonferenser ca 1 gång i veckan. 
Respondenterna menar på att det är viktig att hålla en personlig kontakt med sina anställda. 
En av regioncheferna säger att man genom personlig kontakt vill minska de hierarkiska 
skillnaderna inom företaget. Alla på företaget ska känna att de är på samma nivå oavsett post. 
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Genom att skapa och underhålla goda relationer med kollegor inom företaget bildas det en bra 
atmosfär där alla trivs. The Phone House har även en ansvarig för den fysiska arbetsmiljön 
och layouten i butikerna, s.k. property manager.  
 
Respondenterna menar att motiverad personal tveklöst är en förutsättning för framgång. För 
att motivera sin personal använder The Phone House sig av ett provisionssystem där de 
anställda får provision på sålda produkter, abonnemang, försäkringar och tillbehör. De arbetar 
också med säljtävlingar och individuell målstyrning. Varje butik bryter ned sin budget på 
säljarnivå, där varje säljare skall uppnå ett visst resultat per dag, vecka och månad. Detta 
kallar man för säljfokusering. Om de anställda lyckas med att uppfylla de uppsatta målen kan 
de även belönas med extra ledighet. Men den kanske största motivationsfaktorn menar 
respondenterna är utvecklingsmöjligheterna inom företaget. För en duktig säljare på The 
Phone House är det lätt att avancera inom företaget eftersom man gärna rekryterar internt. 
 
Frågor angående behovsidentifiering och servicekvalitet: 
 
The Phone House arbetar med att identifiera kundernas behov främst genom leverantörernas 
marknadsundersökningar och den feedback som företaget får genom butikssäljarnas resultat. 
Man ser vilka produkter och tjänster som går bäst utifrån försäljningssiffrorna. 
Respondenterna understryker dock att man arbetar lika mycket med att skapa behoven som 
med att identifiera dem. Vidare menar man att många kunder har underliggande behov som de 
ibland behöver hjälp med att väcka.  
 
Företaget är väl medvetet om att det råder ett förändrat kundbehov på marknaden. 
Allteftersom man lägger till fler funktioner och alternativ i produkterna skapas det också nya 
möjligheter och behov till användning för konsumenten, menar respondenterna. 
 
När det gäller kundens förväntningar på service arbetar man alltid utefter att kunden vill bli 
bemöt med en frågeställning om vad som behövs, m.a.o. att ta fram rätt produkt till rätt behov. 
Kunden skall inte själv behöva leta och fråga sig fram till en lösning, det är inte konceptet. 
Servicen ska bestå av en personlig kontakt med en motiverad och engagerad personal så att 
kunden känner sig speciell. På frågan varför en kund ska vända sig till The Phone House 
istället för till en annan återförsäljare svarade respondenterna följande: ”Vi levererar bäst 
service och har bäst utbildad personal.”  Det är också genom detta som företaget vill 
differentiera sig från övriga konkurrenter.  
 
The Phone House lyfter fram följande anledningar till att välja dem; Årets återförsäljare 2003 
och 2004, Pricematch (hittar kunden ett billigare alternativ matchar The Phone House det 
direkt), Alla operatörer (ett komplett sortiment), Kompetent personal, Instant ship 
(hemleverans om produkten ej finns i butiken), Inbyte (möjlighet att lämna in sin gamla 
telefon mot ett värde av 200: -), Service/reparationer (möjlighet att få telefonen lagad inom 
24 timmar eller 3 timmars express reparation), Lånetelefon (kunden får utan kostnad låna en 
telefon vid service reparation), Uppgradering av programvara (gratis uppgradering av 
programvaran i Nokia eller Ericsson), TPH Memorysync (möjlighet att lagra sin telefonbok 
och kalender), Trygghetsavtal (skyddar vis stöld och förlust), Miljö (miljöcertifierade med 
ISO 14001). Dessa tolv olika kringtjänster nämner företaget som dess mervärde till 
konsumenten. 
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Frågor angående lojalitet och image: 
 
The Phone House vill genom att erbjuda kunden bra lösningar och upplevelser skapa en 
lojalitet till företaget. Enligt respondenterna lägger företaget lika mycket resurser på att 
behålla befintliga kunder som att skaffa nya. Detta genom att hålla kundregister där man ser 
när kundens abonnemang går ut och på så sätt genom telemarketing erbjuda kunden nya 
erbjudanden innan det gamla gått ut. Man informerar även befintliga kunder om när nya 
fördelaktiga erbjudanden kommer, på så sätt menar respondenterna att företaget får en 
närmare relation till kunden. The Phone House använder sig även av telemarketing när man 
vill undersöka kundernas uppfattning om produkter, tjänster och service. Det finns en egen 
telemarketing avdelning inom företaget. Två gånger per år genomför The Phone House 
marknadsundersökningar för att mäta kundens uppfattningar om företagets image. 
Målsättningen är inte att förknippas med lågt pris, utan med kompetens och mervärde.  
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6. Analys 
 
I analysen utvärderas den empiri som vi fick fram genom att ställa frågor till företagen utefter 
variablerna i den teoretiska referensramen. Sedan jämförs denna empiri mot variablerna från 
den teoretiska referensramen,  för att se hur pass väl de stämmer överens. Analysen sker 
enligt samma ordning som vi presenterade i referensramen.  
 
6.1 Dialect AB och The Phone House AB 
 
Samverkan 
 
Dialect 
Eftersom Dialect samarbetar med alla befintliga operatörer och tillverkare på marknaden har 
de ett brett sortiment av produkter och erbjudanden. Ibland kan samarbetet intensifieras om 
det gäller ett speciellt erbjudande för en  kund med speciella krav, vilket ofta är fallet när man 
arbetar mot företagskunder. Möjligheten till närmare samverkan visar att det råder goda 
relationer mellan företaget och dess leverantörer. Eftersom man tar hänsyn till feedback från 
kunderna blir dessa automatiskt involverade i  det värdeskapande samarbetet. Detta innebär 
att företaget samverkar med både kund och leverantörer i framtagandet av erbjudanden. På 
grund av att kommunikationen med leverantörerna till stor del består av informationsutbyte 
har företaget goda möjligheter att identifiera sina kunders behov. 
 
 
The Phone House 
The Phone House samarbetar också med alla stora operatörer och tillverkare på marknaden, 
men för att bibehålla goda relationer med dessa favoriseras ingen. I framtagandet av 
erbjudanden för kunden fungerar företaget som ett bollplank åt sina leverantörer. Detta anses 
vara en viktig roll eftersom återförsäljaren sitter inne med mycket information om vad 
kunderna egentligen efterfrågar. Kommunikationen med leverantörer sker till stor del via 
feedback av kundinformation. Kunden är också delaktig i samarbetet genom interaktionen i 
butik, via sökandet av information på hemsidor och i produktkataloger. Detta innebär att 
kunden till stor del är involverad i det värdeskapande samarbetet då deras uppträdande och 
intresse sprids vidare i nätverket. 
 
Kompetensutveckling 
 
Dialect 
Dialect utbildar regelbundet sin personal via Dialectskolan som är deras externa rektor för 
utbildningar. Utbildningarna omfattar allt från säljbeteende till olika ledarskapsutbildningar, 
butikschefsutbildningar och produktutbildningar i egen regi. Eftersom dessa utbildningar är 
väldigt omfattande borde det rimligtvis leda till en kompetent personalstyrka. Dialect försöker 
också anpassa leverantörsutbildningarna efter företagets egna kompetensbehov, de  
skräddarsyr sina egna utbildningsprogram. Det ställs höga krav på Dialects personal vad 
gäller kompetens då en stor del av verksamheten inriktar sig mot företagskunder. Utbildningar 
ses som ett måste och är en självklar investering.  
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The Phone House 
Företaget betonar vikten av att ha en kompetent personalstyrka och är väl medvetet om vilka 
fördelar det ger. De utbildar regelbundet sin personal i säljteknik, produktkännedom och 
ledarskap. Detta ska leda till ett av The Phone House mervärden; som är att ha den bäst 
utbildade personalen i branschen. Med en kompetent personalstyrka ska kunderna känna sig 
trygga och ge företaget möjlighet att effektivare kunna anpassa sig efter nya krav på 
marknaden. The Phone House ser definitivt kompetensutveckling som en strategisk 
angelägenhet och därmed en investering. 
 
 
Motivation 
 
Dialect 
Inom Dialect är varje butiksägare själv är ansvarig för att motivera sin personal och skapa en 
god arbetsmiljö. Detta gör att det kan råda skillnader mellan butikerna vad gäller 
motivationsstimulerande åtgärder som t.ex., provision, bonus och målsättning. Varje 
butiksägare arbetar med sin personal på det sätt som han/hon finner mest lämpligt, det finns 
inget ramverk för detta. Det finns risk för att kunden inte får en enhetlig bild av företag vad 
gäller servicen eftersom upplevelserna kan variera från butik till butik. 
 
Utvecklingsmöjligheterna för en säljare i en Dialectbutik sträcker sig vanligen inte längre än 
till butikschef. Dialect fungerar lite som en plantskola där de duktigaste säljarna ofta blir 
rekryterade av större leverantörer. Detta innebär en förlust för företaget eftersom man inte tar 
till vara på den kompetens som finns internt. De duktigaste säljarna försvinner och istället 
måste företaget lägga resurser på att utbilda ny personal. Motivationen påverkas också 
negativt eftersom karriärmöjligheter ofta är en viktig förutsättning för drivkraft.  
 
The Phone House 
The Phone House förknippar motiverad personal med framgång. För att motivera sin personal 
använder företaget olika provisionssystem där de anställda får en viss procent på sålda 
produkter, abonnemang, försäkringar och tillbehör. De arbetar också mycket med säljtävlingar 
i samarbete med sina leverantörer.  Individuell målstyrning är en annan åtgärd för att motivera 
personalen. Varje butik bryter ned sin budget på säljarnivå, där varje säljare skall uppnå ett 
visst resultat per dag, vecka och månad. Om de anställda lyckas med att uppfylla de uppsatta 
målen kan de bl.a. belönas med bonus eller extra ledighet. Den kanske största 
motivationsfaktorn för personalen är utvecklingsmöjligheterna inom företaget. För en duktig 
säljare på The Phone House finns det goda möjligheter att avancera ända upp till toppen inom 
företaget. Företaget använder sig nästan av alla tänkbara metoder för att motivera personalen 
och det görs stora investeringar i detta. Dessa förutsättningar bör ge en högt motiverad 
personalstyrka då det ständigt finns belöning och berömmelse att sträva efter. 
 
Arbetstillfredsställelse 
 
Dialect 
Företaget förknippar god intern kommunikation med arbetsstillfredställelse. Intranätet har ett 
internt forum i syfte att skapa dialog och öka samarbetet mellan personalen. Den öppna 
dialogen tillsammans med ett ökat internt samarbete ska leda till en god arbetsmiljö. 
Personalfester anordnas två gånger om året för att ytterligare öka trivseln hos de anställda 
inom företaget. Ledningen kommunicerar med butikerna genom att skicka ut ett veckobrev 
som skickas till butikerna varje vecka. Den öppna dialogen inom företaget bidrar i viss mån 
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till en ökad arbetstillfredsställelse, men det kan ifrågasättas huruvida detta utgör grunden för 
en god arbetsmiljö eftersom den personliga kontakten mellan ledning och butik är låg.  
 
 
The Phone House 
The Phone House kommunicerar med sin butikspersonal via intranätet, butiksbesök från 
regionchefer ca 1 gång i månaden, interna butiksmöten och telefonkonferenser. Det är positivt 
att företaget lyfter fram vikten av personlig kontakt mellan butikspersonal och högre chefer 
inom organisationen i syfte att skapa en trivsam arbetsmiljö. The Phone House vill också 
minska de hierarkiska skillnaderna inom företaget, målet är att alla ska känna sig på samma 
nivå oavsett post. Om de anställda känner sig trygga och bekväma inom företaget skapas det 
automatiskt goda förutsättningar för arbetstillfredsställelse. Företaget anser att den fysiska 
miljön också har inverkan på arbetstillfredsställelsen. På det området har man tillsatt en s.k. 
property manager som ansvarar för layouten i butikerna. Det är tydligt att företaget anser 
arbetstillfredsställelse som en viktig faktor för att kunna skapa mervärde. 
 
Behovsidentifiering 
 
Dialect 
Dialect arbetar aktivt med att identifiera sina kunders behov, eftersom företaget främst arbetar 
mot företagskunder handlar det ofta om att undersöka vilka kunder som har en egen IT 
avdelning. Däremot arbetar förtaget inte själva aktivt med att undersöka kundens attityd till 
olika produkter och tjänster. Oftast tar man del av leverantörernas marknadsundersökningar 
och kundregister för att mäta detta. Fokus ligger istället på att mäta kundens attityd till Dialect 
som kedja. Eftersom återförsäljarna är de som möter kunden ute i verkligheten tycker man att 
dessa bör sitta inne med mycket information om kundens attityder och värderingar till 
produkterna. Denna information kan företaget använda som feedback till leverantörerna för 
att tillsammans besluta om vilka produkter som skall tas in. Dialect arbetar aktivt med 
behovsidentifiering i butik. Man ställer olika frågor i syfte att identifiera behovet och hjälpa 
kunden med helhetslösningar. Det är positivt att företaget arbetar med behovsidentifiering i 
butik i syfte att tillfredställa kundernas önskemål. Däremot kan företaget förbättra arbetet med 
att identifiera attityder och värderingar till produkterna då detta också är viktigt för att skapa 
mervärde. 
 
The Phone House 
The Phone House arbetar med att identifiera kundernas behov främst genom leverantörernas 
marknadsundersökningar och den feedback som företaget får genom butikssäljarnas resultat. 
Man ser vilka produkter och tjänster som går bäst utifrån försäljningssiffrorna. Säljarna i butik 
gör behovsanalyser på varje kund som kommer in i syfte att skräddarsy ett erbjudande som 
passar just dennes behov. Företaget arbetar lika mycket med att skapa behoven som med att 
identifiera dem. De anser att många kunder har underliggande behov som de ibland behöver 
hjälp med att väcka.  
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7. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet av vår undersökning. Resultatet besvarar vårt syfte: 
Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera återförsäljarnas interna förutsättningar 
för att skapa mervärde. Återförsäljarna i denna undersökning respresenteras av The Phone 
House och Dialect, som är två av de största aktörerna. 
 
7.1 Dialect 
 
Företaget har en hög grad av samverkan vilket innebär att det finns goda möjligheter att 
tillhandahålla ett brett sortiment av produkter och tjänster. Vidare innebär det att kunden har 
en hög delaktighet i det värdeskapande samarbetet. Detta leder till goda möjligheter för 
Dialect att ta fram attraktiva erbjudanden tillsammans med sina leverantörer och kunder i 
syfte att skapa mervärde.  
 
Dialect satsar mycket resurser på att utbilda sin personal eftersom de anser att kompetens 
ligger till grund för att kunna skapa mervärde för kunden. Utbildningarna är väldigt 
omfattande vilket tyder på att företaget har en hög grad av kompetensutveckling. När det 
gäller motivationen finns det inget enhetligt ramverk för hur företaget ska motivera sin 
personal eftersom ansvaret ligger hos respektive butiksägare. Kvalitén på servicen kan 
därmed skilja sig åt mellan olika butiker. Vidare finns det inga goda karriärmöjligheter inom 
företaget vilket hämmar motivationen hos de anställda. Kompetensen riskerar att försvinna ut 
från företaget eftersom de duktigaste säljarna ofta blir rekryterade av leverantörer eller 
konkurrenter. Resultatet visar att det råder brist på motivationsstimulerande åtgärder, vilket 
kan påverka förutsättningarna för att leverera god service till sina kunder. 
 
Den personliga kontakten mellan anställda och chefer är låg,  kommunikationen sker endast 
via ett veckobrev. Det faktum att företaget försöker skapa en öppen dialog och ett ökat internt 
samarbete genom interna forum på intranätet bidrar i viss mån till att öka 
arbetstillfredsställelsen, men det är långt ifrån tillräckligt. Den personliga kontakten mellan 
ledning och säljare är viktig för att skapa trygghet och en bra atmosfär inom företaget. 
Börmodellen visar att nöjda anställda ger nöjda kunder och det skapar i sin tur förutsättningar 
för att leverera mervärde. För att de anställda ska trivas måste de verka i god stimulerande 
arbetsmiljö. Eftersom det inom Dialect inte råder någon personlig kontakt mellan säljare och 
chefer, kan graden av arbetstillfredsställelse ifrågasättas då det existerar vissa brister.  
 
Vi ser det positivt att Dialect inte bara arbetar aktivt med behovsidentifiering i butik., utan 
även att de åker ut till kunden och på plats själva identifierar behoven. Företaget tar även del 
av leverantörernas kundinformation och marknadsundersökningar vilket ytterligare ökar 
förutsättningarna att identifiera de rådande kundbehoven.  
 
Sammanfattningsvis har Dialect goda interna förutsättningar för att skapa mervärde åt 
kunden. Det finns dock vissa brister i motivationsstimulerande åtgärder och 
arbetstillfredsställelse  som kan påverka förutsättningarna för mervärde negativt. 
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7.2 The Phone House 
 
The Phone House arbetar med alla stora tillverkare och operatörer på den svenska 
Telekommarknaden vilket vi ser som positivt. Resultatet blir ett brett sortiment av produkter 
och erbjudanden vilket skapar ett stort urval för kunden. Kommunikationen mellan The Phone 
House och deras samarbetspartners sker dels via feedback, möten och konferenser, men också 
via produktutbildningar och olika events. Kunden deltar indirekt i samarbetet när denne köper 
en tjänst eller produkt, men även genom sökandet av information. Kundens uppträdande och 
intresse sprids via säljarna vidare i nätverket vilket är positivt eftersom alla i företaget bör 
vara medvetna om kundens behov. Graden av samverkan med kund och leverantörer är hög 
vilket leder till goda förutsättningar för att skapa mervärde. 
 
Företagets mål att leverera den bästa servicen och ha den bäst utbildade personalen vill de 
uppnå genom att regelbundet utbilda sin personal i säljteknik, produktkännedom och 
ledarskap. Kompetens ses som en viktig tillgång och resurs. Med detta har företaget en hög 
grad av kompetensutveckling som också är en av förutsättningarna för att skapa mervärde. 
 
För att motivera sin personal använder The Phone House provisionssystem, säljtävlingar, 
individuell målstyrning och säljfokusering. Dessa motivationsfaktorer utgör en god bas för att 
stimulera personalen, men den kanske största faktorn är ändå de stora interna  
utvecklingsmöjligheterna. En duktig säljare på The Phone House har stora möjligheter att 
avancera inom företaget. Dessa förutsättningar leder till en hög grad av motivation. 
 
Företaget arbetar aktivt med att minska de hierarkiska skillnaderna inom organisationen, 
vilket är positivt. Detta genom att hålla personlig kontakt med sina anställda. Målet är att alla 
ska känna sig på samma nivå vilket leder ökad trygghet och en mer öppen atmosfär. 
Betydelsen av den fysiska arbetsmiljön är känd och de har en anställd som ansvarar för 
layouten i butikerna. Det råder ingen tvekan om att företaget är medvetna om arbetsmiljöns 
påverkan och resultatet är att det finns goda förutsättningar till en hög arbetstillfredsställelsen. 
 
Genom att ta del av leverantörers marknadsundersökningar och feedback från kunden skapar 
företaget en bra grund för att identifiera kundernas behov. Med att hela tiden fråga kunden 
vad de gör och tror sig behöva, skapar de en bred kunskapsbas som ligger till grund för 
behovsanalysen.  Informationen används av alla aktörerna i nätverket och det leder till att 
företaget har goda förutsättningar till en hög grad av behovsidentifiering.   
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att The Phone House har goda förutsättningar för att skapa 
mervärde åt kunden eftersom alla relevanta variabler har höga värden.  
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8. Slutsats 
 
Slutsatsen ska besvara problemformuleringen: Vilka faktorer är viktiga för att återförsäljare 
på Telekommarknaden skall ha förutsättningar för att skapa mervärde?   
 
Telekommarknaden har förändrats mycket under de senaste åren i takt med den teknologiska 
utvecklingen. Företagen har tvingats att gå från ett produktionsorienterat synsätt till ett mer 
marknadsorienterat synsätt med fokus på kundanpassning. Förmågan till anpassning d.v.s. att 
på ett effektivt sätt kunna anpassa sig till snabba förändringskrav på marknaden, har blivit lika 
med överlevnad. De företag som inte besitter rätt förutsättningar för att kunna anpassa sig 
efter marknadens krav kommer med största sannolikhet att gå under. 
 
Telekommarknaden består idag av många olika aktörer, vilket har lett till en hårdare 
konkurrens och en mättad marknad. Den hårda konkurrensen mellan operatörer och mellan 
tillverkare påverkar i sin tur även återförsäljarna. Eftersom återförsäljarna är en kanal ut till 
kunden vill alla operatörer och tillverkare synas hos dem. Detta förutsätter att de redovisar 
stark tillväxt och att de kan sälja leverantörernas produkter. Problemet för återförsäljarna är 
hur de ska kunna attrahera kunder när det finns många andra konkurrenter som erbjuder 
samma produkter och tjänster till ungefär samma priser. Eftersom marknaden redan är mättad 
har återförsäljarna ingen möjlighet att pressa priserna ytterligare. Det mest logiska i detta läge 
har blivit att hitta ett annat konkurrensmedel än priset. Detta har resulterat i att konkurrensen 
idag har kommit att handla om mervärde, d.v.s. det extra värde som företaget kan ge kunden 
utöver själva produkten eller tjänsten. 
 
Eftersom telekomprodukterna ofta är högengagemangsvaror betyder det att verksamheten i 
butikerna blir väldigt personalintensiv, d.v.s. att personalen ofta måste hjälpa kunden att 
identifiera dennes behov och önskemål, för att sedan ta fram en optimal lösning. I och med 
detta har kundbehovsidentifiering blivit en förutsättning för att kunna erbjuda kunden 
mervärde. Genom en kompetent personal och samverkan med  leverantörer och kunder kan 
företagen ta reda på vad kunden verkligen efterfrågar och behöver. Existerar det ingen 
samverkan med kunden riskerar återförsäljarna att inte kunna identifiera och tillgodose dennes 
behov. Detta kan leda till att de förlorar sin funktion som länk mellan leverantörer och 
slutkund, vilket kan resultera i att leverantörerna vänder sig direkt mot kunden istället. 
 
Förutsättningarna för att kunna leverera mervärde ligger i att ha en god samverkan, en 
kompetent och serviceminded personal som verkar i en god motiverande arbetsmiljö. Detta 
innebär att återförsäljarna inte får se kompetensutveckling och motivationsstimulerande 
åtgärder som en kostnad. Idag ligger kundens behov i fokus, därför måste företagen ha en 
kompetent och motiverad personalstyrka som på ett effektivt sätt kan identifiera och 
tillgodose dessa behov.  
 
Slutsatsen blir att återförsäljarna bör se kompetensutveckling, motivation och samverkan med 
kund som en investering och som en strategisk angelägenhet då dessa faktorer är ett måste för 
överlevnad. Utan dessa faktorer har företagen inga interna förutsättningar för att skapa 
mervärde och kommer därmed inte att överleva på marknaden.  
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9. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel reflekterar vi över de brister som kan förekomma i uppsatsen. Vi presenterar   
egna tankar och uppfattningar om det resultat och de slutsatser vi kommit fram till. Sedan 
följer en avslutande del där vi diskuterar och öppnar upp för vidare forskning. 
 
 
9.1 Diskussion kring resultat och slutsatser 
 
Anledningen till att vi fann The Phone House arbeta mer aktivt med motivationsstimulerande 
åtgärder anser vi till största del bero på att Dialect är en typ av Franchisingkedja där varje 
butik har en enskild ägare. The Phone House är mer centralstyrt och därför är det lättare att 
implementera strategier för alla butiker och få alla att följa samma riktlinjer. I slutsatsen 
presenterades de faktorer som vi anser vara nödvändiga för att ha förutsättningarna till att 
skapa mervärde. Det bör tilläggas att mervärde skapas inte automatiskt p.g.a. dessa 
förutsättningar, företagen måste självklart använda dessa  resurser på ett effektivt sätt för att 
kunna leverera mervärde till slutkunden. Vidare speglar resultatet och slutsatsen endast våra 
egna och företagsledningens tankegångar kring de faktorer som är viktiga för att ha 
förutsättningar att skapa mervärde. Detta faktum öppnar upp för vidare studier och forskning 
kring hur det verkligen fungerar. 
 
9.2 Diskussion kring vidare forskning 
 
Eftersom vi använt ett företagsledningsperspektiv och endast analyserat de tankegångar och 
perspektiv kring värdeskapande strategier som två av de största återförsäljarna i 
telekombranschen använder sig av, anser vi att det finns ett stort utrymme för vidare 
forskning. 
 
Det skulle vara intressant att undersöka hur pass väl återförsäljarna implementerar dessa 
strategier i verkligheten, d.v.s. titta på hur de fungerar i praktiken och utvärdera processerna i 
den interna marknadsföringen. Det skulle även vara intressant att undersöka personalens syn 
på dessa strategier och hur de uppfattas inom företaget. Man skulle  kunna göra en jämförande 
undersökning med några mindre aktörer för att titta på hur de arbetar med att skapa mervärde. 
Deras överlevnad borde vara ännu mer intressant ur ett konkurrensperspektiv, då de har helt 
andra ekonomiska förutsättningar och resurser för att skapa mervärde.  
 
En annan infallsvinkel skulle vara att utifrån ett kundperspektiv utvärdera hur pass väl dessa 
värdeskapande strategier överensstämmer med kundens uppfattning om mervärde. Delar 
kunden företagens uppfattning om vad som skapar värde? Utifrån en GAP analys skulle man 
kunna jämföra detta, vilket vi anser vara väldigt relevant. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Del 1 

 
Samverkan/värdeskapande 
 
1. Hur ser relationerna ut med leverantörer och partners? 
a) Vilka är era leverantörer och partners? 
b) Hur ser relationerna med dessa ut? 
c) Är vissa viktigare än andra, om ja vilka och varför? 
d) Hur samarbetar ni med dessa för att skapa värde för kunden? 
 
 
2. I vilken mån är ni inblandade i skapandet av erbjudanden för kunden? 
e) Distribuerar ni bara operatörernas och tillverkarnas erbjudanden eller är ni själva med 
och påverkar? 
f) Hur ser kommunikationen ut mellan er och era partners? 
 
 
3. Har ni något gemensamt samarbete vad gäller kundanpassning? 
g) Försöker ni få kunden inblandad i samarbetet med era partners? 
h) Anser ni att kundens deltagande är viktigt vad gäller utformningen av erbjudanden? 
 
 
 
Del 2 
 
Intern marknadsföring 

 
1. Hur arbetar ni med intern marknadsföring för att de anställda i företaget ska uppnå 
företagets uppsatta mål? 
a) Utbildar ni er personal regelbundet, om ja hur?(Säljteknik, ledarskap, produkter etc.) 
b) Ser ni personal utveckling som en strategisk resurs, om ja på vilket sätt?  
c) Hur sker kommunikationen genom företaget från de anställda på golvet som möter kunden      
    till cheferna, i syfte att på bästa sätt kommunicera kundens behov?                             
 
 
2. På vilket sätt strävar ni efter att skapa en god arbetsmiljö? 
e) Vilka stimulerande åtgärder använder ni för att få personalen att känna sig tillfredsställd? 
f) Vad anser ni vara en god motiverande arbetsmiljö? 
  
 
3. Hur motiverar ni er butikspersonal? 
g) Vilka typer av motivationsstimulerande åtgärder arbetar ni med i syfte att motivera och     
driva er personal? 
h) Förknippar ni framgång med motiverad personal? 
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Del 3 
 
Interaktiv marknadsföring/mervärde 

 
1. På vilka sätt arbetar ni med att identifiera kundernas behov? 
a) Undersöker ni kundens behov, attityder och värderingar till de olika produkterna och 
tjänsterna? 
b) Har ni uppfattat ett förändrat kundbehov, attityd och känslor när det gäller 
telekommunikation? 
 
 
2. Om vi skulle dela upp er verksamhet i kärntjänster och kringtjänster, vilka är då 
dessa? 
c) Vad tror ni kunden förväntar sig att få av er när denne köper en produkt/ tjänst? 
d) Varför skall kunden vända sig till er istället för till en annan återförsäljare? 
e) Försöker ni differentiera er från andra återförsäljare, om ja på vilket sätt? 
f) Vilka typer av kringtjänster anser ni skapar extra värde/service för kunden? 
 
 
3.  Hur definierar ni service kvalitet? 
 
 
Del 4 
 
Extern marknadsföring 
 
1. Anser ni att det är viktigt med lojala kunder? 
a) Strävar ni efter att bygga långsiktiga relationer med era kunder 
b) Om ja, på vilket sätt arbetar ni i syfte att få kunden lojal? 
c) Undersöker ni kundens uppfattning om  produkter, tjänster och service, om ja hur? 
d) Hur använder ni den feedback som  kunden ger er? 
 
 
2. Vilket budskap vill ni förmedla till kunden genom ert företagsnamn? 
e) Vilken image vill ni förmedla till kunderna? 
f) Hur arbetar ni med att skapa och upprätthålla en stark image? 
g) Hur mäter ni kundens uppfattning om företaget, er image? 

 
 
 
 
 
 


