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Abstract 

The cellular market is today suffering from great customer dissatisfaction. Simultaneously, the services 

offered by the different cellular providers are very homogenous, causing strict competition where 

various price strategies have been the main mean of battle. From a business perspective, implementing 

pricing strategies, to keep up with increased network investments, is a short term solution.  

 

In a market characterized by lacking customer satisfaction and harsh competition, research has shown 

the importance of highlighting customer relations in marketing. This type of marketing, which one could 

refer to as relationship marketing, is considered an efficient, economic, and strategic method of showing 

the importance of customer loyalty. To get insight in the relationship between the customers and the 

cellular providers, as well as to show the importance of relationship marketing, this study has used 

qualitative interviews to find what develops strong customer loyalty.  

 

The results showed that increased customer loyalty is achieved when an emotional bond is created. This 

bond will form through interaction between the customer and the provider. Important factors in the 

creation of this emotional bond are trust and commitment. Conclusively, through our research, we argue 

that customer dissatisfaction exists due to the lack of emotional bonds to the cellular provider, as well as 

due to lacking focus on customer relations within the company. Evidently, the need of relationship 

marketing within the cellular market is important. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Relationship Marketing, Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Word of Mouth,  

Customer value, Overall Perceived Quality  
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Sammanfattning  

Marknaden för mobiloperatörer lider idag av ett högt kundmissnöje. Samtidigt karaktäriseras marknaden 

av homogenitet vad gäller tjänsteerbjudandet vilket har skapat en konkurrenssituation där prisstrategier 

varit det främsta verktyget. Att som företag tillta prisstrategier i takt med ökade nätinvesteringar är en 

kortsiktig lösning på problemet.  

 

Forskning talar för vikten av relationsmarknadsföring i en bransch som karaktäriseras av bristande 

kundtillfredställelse och hög konkurrens. Detta menar man är en effektiv, ekonomisk och strategisk väg 

att gå då relationsmarknadsföring betonar vikten av kundlojalitet. För att skapa inblick i kundens 

relation till mobiloperatören samt frambringa ökad kunskap kring betydelsen av 

relationsmarknadsföring har studien genom kvalitativa djupintervjuer undersökt vad som ger kunden 

incitament till en ökad kundlojalitet.  

 

Resultatet visade att en ökad kundlojalitet kan skapas genom känslomässiga band som uppstår via 

interaktionen mellan kunden och mobiloperatören. För att känslomässiga band ska knytas visade 

undersökningen att tillit, förtroende och engagemang var viktiga faktorer. Vi menar, med 

undersökningen som grund, att missnöjet hos kunden präglas av bristen på känslomässigt band till 

operatören samt svaga kundrelationer. Behovet av relationsmarknadsföring inom 

mobiloperatörsbranschen är således viktig att belysa. 

 

 

 

NYCKELORD: Relationsmarknadsföring, Kundlojalitet, Kundnöjdhet, Word of Mouth, Kundvärde, 

Total upplevd kvalitet 
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Definitioner 

För att underlätta följande läsning har vi valt att definiera några av dem återkommande begreppen i 

uppsatsen. Detta görs för att tydliggöra budskapet samt minska risken för att begreppen tolkas olika.  

 

Kundlojalitet, definieras i denna studie enligt Magnus Söderlunds definition: “kundlojalitet handlar om 

individers viljebaserade förhållande över tiden, som kan spelas upp i två olika världar, i den fysiska och 

den mentala världen”.
1
 

  

Kärntjänst, definieras i denna studie som tjänsten som möjliggör telefonsamtal, SMS och datanät.  

 

Mobiloperatör, definieras i denna studie som operatörer som erbjuder mobila tjänster för telefoni, data 

och internet. 

 

Mobiltelefoni, Radiobaserat (trådlöst) telefonisystem som medger full rörlighet för användare inom 

systemets täckningsområde, som består av ett antal s.k. celler. Telefonen är en batteridriven 

mobiltelefon. Med denna kan användaren ringa inom det egna mobiltelefonisystemet, till andra 

mobiltelefonisystem eller till det fasta telefonnätet. Dessutom medges andra typer av överföring än tal, 

såsom text, bilder och bredbandsuppkoppling.  

 

Smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, 

Internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.
2
 

 

Utökad tjänst, definieras i denna studie som tjänster som mobiloperatören kan erbjuda sina kunder som 

sträcker sig utöver kärntjänsten. 

 

Vi, innefattar i denna studie författarna 

 

Värde, definieras i denna studie enligt Christian Grönroos definition: “Värde är något som kunderna 

upplever i sina interaktiva processer och i samspelet med tjänsteleverantörer när de konsumerar eller 

använder tjänster, varor, information, personliga kontakter, rättelser av fel och misstag eller använder 

andra element i en pågående relation”.
3
  

 

Värdehöjande faktorer, definieras i denna studie som faktorer som bidrar till ett högre värde för 

kunden. Faktorerna kan avse både kärntjänsten och den utökade tjänsten. 

 

Word of Mouth, definieras i denna studie som budskap om organisationen som förmedlas från en 

person till en annan person.
4
 

                                                      
1
 Söderlund (2001) s.29 

2
 ”Smartmobil” (2012) Nationalencyklopedin. Hämtad 15 maj (www.ne.se)  

3
 Grönroos (2008) s.157  

4
 Grönroos (2008) s.294 

http://www.ne.se/
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel gives en bakgrundsbeskrivning av branscher som präglas av hård konkurrens 

och homogent produkt- och tjänsteutbud. Vidare följs en beskrivning av den svenska 

mobiloperatörsbranschen, samt en förståelse för vad uppsatsen kommer att belysa kring vikten av 

relationsmarknadsföring och skapandet av lojala kunder. Sedan diskuteras problemet i relation till 

studiens frågeställning som utmynnar i studiens syfte, för att slutligen betona studiens val av perspektiv 

samt avgränsningar.  

 

1.2 Problembakgrund 
Nedan följer en beskrivning av uppsatsens problembakgrund. 

 

1.2.1 Branscher som präglas av hård konkurrens och homogent produkt- och 
tjänsteutbud 

En marknad präglad av hård konkurrens är ofta positivt ur kundens synvinkel då det i normalfallet leder 

till lägre priser samt främjar innovativa aktiviteter i form av ett utvecklat och förnyat utbud.
5
 På en 

marknad som karaktäriseras av homogenitet vad gäller produkt- och tjänsteutbud föreligger det dock 

svårigheter i att särskilja sig från konkurrenter i form av utbud, detta innebär att priset ofta kvarstår som 

det främsta konkurrensverktyget.
6
 För företagen kan detta medföra svårigheter då sänkta priser endast 

har en begränsad effekt på kundens köpbeteende eftersom konkurrenter snabbt kan matcha priser.
7
 

Studier visar att en marknad präglad av homogenitet har en fördel i att använda lojalitetsstrategier i 

kombination med en god produkt- och tjänstekvalitet för att tillfredställa kunden i en hård konkurrens.
8
  

1.2.2 Den Svenska mobiloperatörsbranschen 

Telekombranschen är en snabbväxande marknad där mobiloperatörerna spelar en betydande roll.
9
 

Branschen består idag av ett antal operatörer i hård konkurrens med varandra.
10

 Ett priskrig har ägt rum 

på marknaden under de senaste åren som kan vara mycket riskabelt för operatörerna.
11

 Den existerande 

forskningen som gjorts på marknaden för mobiltelefoni talar för en homogenitet med avseende på 

                                                      
5
 Granslandt & Nyberg (2002) s.89 

6
 Krys, C., Schweizer, L., (2002), Attacker's advantages in a homogeneous market: The case of GSM, International Journal on 

Media Management. Volume 4, Issue 4. 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 ”Mobilitet, mobilkommunikation och bredband” (2010) Vinnova VI 2010:13. Hämtad 16 april 2012 (www.vinova.se)  

10
 ”Priskrig hotar på mobilmarknaden” (2012) Göteborgs-posten. Hämtad 28 maj 2012 (www.gp.se/ekonomi) 

11
 Ibid. 

http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.vinova.se/
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produktutbudet.
12

 Mobiloperatörernas produktutbud har liknande egenskaper i form av en kärntjänst 

med få tilläggsvärden. Branschens homogenitet höjer därmed kraven på konkurrensverktygen för att 

tillfredsställa kunderna.
13

  

 

Mycket tyder på att branschen idag har svårt att tillfredställa sina kunder på grund av ett högt 

kundmissnöje.
14

 Klagomålen rör sig mest kring dåligt bemötande samt problem som aldrig blivit lösta.
15

 

Svenskt kvalitetsindex fann att det var telekombranschen som erhöll flest klagande kunder under 2011.
16

 

En undersökning från EU-kommissionen visar att Sverige är det land inom EU där flest kunder är 

missnöjda över mobiltelefoni.
17

 Överlag ligger kundnöjdheten inom telekomsektorn lägre än i andra 

branscher, varav mobiltelefoni är den del som mest drar ned kundnöjdheten. Enligt Konsumentverkets 

statistik över inkomna klagomål ligger telekombranschen på klagotoppens tredje plats.
18

 Sammantaget 

blir det, med reservation för att några klagomål kan ha inkommit till flera instanser, i genomsnitt tolv 

fall om dagen.
19

 Branschen har alltid haft svårt att behålla en god relation med kunderna, vilket ger ett 

tydligt behov för att arbeta mer effektivt för att erhålla en stabil marknad och nöjdare kunder.
20

 Idag 

präglas branschen dessutom av en hög kundomsättning på 20-30 procent, vilket är ett bevis på att 

företagen på marknaden har svårt att behålla sina befintliga kunder.
21 Mobiloperatörernas strategier har 

fokuserats kring att rekrytera nya kunder istället för att värdesätta och vårda om de befintliga, vilket är 

en dyr och, på långsiktig, ohållbar strategi.
22

  

1.2.3 Vikten av relationsmarknadsföring och skapande av kundlojalitet  

I en bransch som karaktäriseras av en hård konkurrens och ett högt kundmissnöje betonas vikten av ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.
23

 Relationsmarknadsföring är ett begrepp som på senare år fått ett 

starkt genomslag särskilt som marknadsföringsstrategi. Detta har sin grund i att marknadsomgivningen 

och konkurrensläget i stort förändrats.
24

 En relationsmarknadsföringsstrategi innefattar interaktiva 

marknadsföringsmetoder som skapar förutsättningar för lojala kunder som i slutänden genererar 

                                                      
12

 Krys, C., Schweizer, L., (2002), Attacker's advantages in a homogeneous market: The case of GSM, International Journal 
on Media Management. Volume 4, Issue 4. 
13

 Ibid. 
14

 ”Flest klagomål från telekom” (2012) Elektronikbranschen. Hämtad 20 april 2012 (www.elektronikbranschen.se) 
15

 ”Missnöjd kund - var god dröj” (2012) Dagens nyheter. Hämtad 12 april 2012 (www.dn.se/ekonomi) 
16

 ”Pressinformation - SKI om klagomål” (2012) Svensk kvalitetsindex. Hämtad 22 april 2012 (www.kvalitetsindex.se) 
17

 ”Är mobilkunden verkligen kung?” (2011) Fokus. Hämtad 27 mars 2012 (www.fokus.se) 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 ”Så ska Tre få nöjdare kunder” (2011) Dagens media. Hämtad 20 april 2012 (www.dagensmedia.se) 
21

 ”Telia påväg att bli appelmos” (2011) Affärsvärlden. Hämtad 24 april 2012 (www.affarsvarlden.se)  
22

 Ibid. 
23

 Blomqvist et al. (2004) s.9-11 
24

 Ibid. s.9-11 

http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.fokus.se/2011/10/ar-mobilkunden-verkligen-kung/
http://www.fokus.se/2011/10/ar-mobilkunden-verkligen-kung/
http://www.fokus.se/2011/10/ar-mobilkunden-verkligen-kung/
http://www.fokus.se/2011/10/ar-mobilkunden-verkligen-kung/
http://www.dagensmedia.se/
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3158193.ece
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3158193.ece
http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3158193.ece
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lönsamhet för företaget.
25

 Innebörden av begreppet är vad ett företag kan göra för sina kunder och med 

sina kunder för att säkra deras tillfredsställelse.
26

 Relationsmarknadsföring belyser vikten av att skapa 

och upprätthålla en genuin dialog mellan företag och kund samt att skapa ett värde för kunden där 

utmaningen ligger i att hitta de värdefaktorer som kunderna värdesätter för att öka kundlojaliteten.
27

  

 

1.2 Problemdiskussion 
En marknad präglad av hård konkurrens och homogenitet vad avser produkt- och tjänsteutbudet höjer 

kraven på konkurrensverktygen för att tillfredsställa befintliga kunder och för att generera nya.
28

 Studier 

visar att företag aktiva inom dessa branscher har en fördel i att använda sig av lojalitetsstrategier i 

kombination med en god produkt- och tjänstekvalitet.
29

 Relationsmarknadsföring betonar vikten av 

skapande av lojala kunder,
30

 dock råder det skilda meningar i hur kundlojalitet skapas i olika 

branscher.
31

 Samband har identifierats vad gäller kopplingen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet, 

dock behöver det inte alltid vara av betydelse.
32

 Tidigare lojalitetsforskning visar trots allt att ett ökat 

kundvärde skapar förutsättningar för kundlojalitet.
33

 Kundlojalitet är något företag måste arbeta för och 

anpassa efter kundens behov och preferenser. Hur företag hanterar kundens individuella behov och 

preferenser påverkar kundens val av leverantör.
34

  

 

Vidare har forskning riktats mot lönsamheten av olika marknadsföringsstrategier. Mycket tyder på att 

investering i befintliga kunder är en lönsam strategi då företags finansiella prestanda påverkas positivt 

av dess förmåga att tillfredsställa sina kunders behov.
35

 Den bästa kunden är den lojala kunden, eftersom 

denna tenderar att kosta mindre att betjäna, är oftast villig att betala mer och agerar ofta som gratis 

                                                      
25

 Blomqvist et al. (2004) s.9-11 
26

 Egan (2004) s.107-111 
27

 Blomqvist et al. (2008) s.12 
28

 Krys, C., Schweizer, L., (2002), Attacker's advantages in a homogeneous market: The case of GSM, International Journal 
on Media Management, Volume 4, Issue 4. 
29

 Ibid. 
30

 Lam. R, Burton. S (2006) SME banking loyalty (and disloyalty): a qualitative study in Hong Kong, International Journal of 
Bank Marketing, Volume 24, Issue 1, pp.37 - 52. 
31

 Gronholdt, L., Martensen, A., Kristensen, K., (2010), The relationship between customer satisfaction and loyalty: Cross-
industry differences, Total quality management, Volume 11, Issue 4-6, 2000, 25 august, pp.509-514.  
32

 Ibid. 
33

 Reichheld F.F., (2001), The Loyalty effect - The Hidden Force Behind Growth, profits, and lasting value, Brain & Company, 
Inc., Harvard Business school press. Kap 1. pp.1-3.  
34

 Augusto de Matos, C., Rossi, C.A.V., Veiga, R.T., Vieira, V.A, (2009), Consumer reaction to service failure and recovery: the 
moderating role of attitude toward complaining, Journal of Services Marketing, Volume 23, Issue 7, pp. 462 - 475. 
35

 Yang, Z., Peterson, R.T., (2004), Customer Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty: The role of switching costs, 
Psychology & Marketing,  Volume 21, Issue 10, pp. 799–822, October 2004. 

http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/loi/hijm20?open=4#vol_4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://www.tandfonline.com/toc/hijm20/4/4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.v21:10/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.v21:10/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.v21:10/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.v21:10/issuetoc
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marknadsförare åt företaget genom positiv Word of Mouth.
36

 Behovet av relationsmarknadsföring inom 

mobiloperatörsbranschen är således viktig att belysa. 

 

1.3 Frågeställning  
Ovanstående problemformulering har vidare resulterat i följande frågeställningar: 

● Hur stort är behovet av lojalitetsskapande i en bransch som präglas av hård konkurrens och 

homogent produkt- och tjänsteutbud?  

● Vilka värdefaktorer är av vikt i kundens upplevelser för att en långvarig relation till företaget 

skall fortskrida och nöjdheten öka? 

● Vilken betydelse har kundnöjdhet för kundlojalitet?   

          

1.4 Syfte 
Att undersöka hur kundlojalitet tar sin form i en bransch präglad av hård konkurrens och homogent 

produkt- och tjänsteutbud, samt undersöka vilka värdefaktorer som ger kunden incitament till en ökad 

kundnöjdhet. Slutligen är syftet att analysera sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet.   

 

1. 5 Val av perspektiv 
Problemet har följande undersökts utifrån kundens perspektiv. Värde är något som kunden upplever i 

sina interaktiva processer och i samspelet med företaget då kunden konsumerar eller använder 

tjänsten.
37

 Lars Ivarsson lyfter fram kundens unikhet då han beskriver hur varje enskild kund har sina 

personliga behov och önskemål. Vidare poängterar han vikten av att fånga kundfokus i interaktionen.
38

 

Detta är anledningen till att studien undersöker frågeställningen utifrån kundens perspektiv. 

 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar undersöka branscher som lider av hård konkurrens och homogenitet vad avser produkt- 

och tjänsteutbud. Först avgränsas undersökningen till mobiloperatörsbranschen som karaktäriseras av 

både hård konkurrens och homogenitet. Mobiloperatörsbranschen är en del av telekombranschen, denna 

studie ämnar endast undersöka branschen för mobiloperatörer. Uppsatsen avser vidare undersöka privata 

mobiloperatörskunder i Sverige. Då problemet präglar hela den svenska marknaden för mobiloperatörer 

                                                      
36

 Werner, R., Kumar, V., (2002), The mismanagement of customer loyalty, Harvard Business Review, pp.4-5. 
37
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38
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avser denna studie undersöka branschen i sin helhet och kommer därför inte undersöka skillnader och 

likheter mobiloperatörer emellan. Undersökningen avser därför vara en branschstudie. Uppsatsen 

avgränsas vidare till enbart befintliga privatkunder boende inom Stockholms innerstad, som 

sammanfaller inom området av Stockholms stadstullar. Den geografiska avgränsningen baseras på att 

kundens behov och preferenser i Stockholm kan se annorlunda ut än resterande städer då tillgänglighet i 

form av personlig service och mobil täckning kan skilja sig mellan geografiska områden.  
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2. Metodval för undersökningen 

I kapitlet som följer redogörs för vilka filosofiska synsätt den empiriska studien baseras på. Här 

presenteras de bakomliggande orsakerna till att studien har ett positivistiskt förhållningssätt med en 

abduktiv forskningsansats samt en kvalitativ metod. Detta följs av en beskrivning av undersökningens 

tillvägagångssätt samt en kritisk granskning av den valda metoden utifrån kvalitetskriterierna; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrkan att konfirmera. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det finns två skilda idéströmningar i det vetenskapliga tänkandet, positivism och hermeneutik.  

Hermeneutikens förhållningssätt grundar sig i en tolkningsakt för att se till helheten med en mer 

subjektiv utgångspunkt då forskaren medvetet använder sina egna värderingar i forskningsprocessen.
39

 

Positivister har ett annat förhållningssätt som grundas i att man egentligen inte kan veta något så länge 

det inte finns fakta att stödja sig på.
40

 Anhängare av den positivistiska vetenskapsfilosofin söker sålunda 

efter orsak och verkan samband.
41

 För positivister grundas kunskap på den sorts sanning som är 

resultatet av iakttagelser och prövbara laghypoteser.
42

 Positivismens syn på kunskap sammanfattas i att 

vetenskaplig kunskap därav är sådan som ger möjligheten att förutsäga framtida händelser. Det är tydligt 

att denna studie intagit ett mer positivistiskt förhållningssätt då studien söker finna generella samband 

samt studera det mänskliga beteendet objektivt.
43

 Dock önskar vi tillgå detta vetenskapliga 

förhållningssätt med förbehåll för tolkning.   

 

2.2 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden visar den metod som används för att genomföra undersökningen. Det finns två val 

av metodansatser; kvalitativ och kvantitativ. Inom den kvantitativa forskningsmetoden mäter man olika 

företeelser då strategin betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data.
44

 Den andra 

forskningsmetoden är den kvalitativa som innebär en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och 

analys av data ofta föreligger i ord som måste bearbetas och tolkas, till skillnad från den kvantitativa 

                                                      
39
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40
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metoden där tonvikten ligger på räkneoperationer.
45

 Metoden eftersträvar en djupare insikt om hur 

individer tolkar den sociala verkligheten.  

 

Studien har intagit en kvalitativ metod eftersom de data som samlades inte är ämnad att besvara frågor 

som rör värderingar och åsikter vilket är optimalt för att uppnå studiens syfte som är att undersöka de 

värdefaktorer som styr kundens lojalitet gentemot sin mobiloperatör. Då vi önskade fånga 

respondenternas uppfattningar och attityder kring ämnet var således en kvalitativ metod högst lämplig. 

Kvalitativa ansatser är oftast längre intervjuer och deltagande observationer där öppna frågor inbjuder 

den intervjuade att formulera svaren själv, vilket var att föredra i denna studie. Bryman menar att den 

kvalitativa ansatsen till skillnad från den kvantitativa, är tolkningsinriktad där tyngdpunkten ligger i 

förståelsen av den sociala verkligheten.
46

 Johannessen och Tufte anser att en uppsats vars fokus ligger i 

ett relativt nytt fenomen bör ha en kvalitativ ansats eftersom den har ett mer öppet och flexibelt 

förhållningssätt.
47

 Detta motiverade valet ytterligare till en kvalitativ metod eftersom kundlojalitet är ett 

relativt nytt fenomen som kan resultera i skilda åsikter.  

 

2.3 Forskningsansats  
Det finns främst två angreppssätt för att komma fram till vetenskapliga slutsatser inom forskning; det 

induktiva och det deduktiva.
48

 I samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att integrera teori och 

empiri, vilket både den induktiva och den deduktiva ansatsen gör, skillnaden är dock utgångspunkten. 

En deduktiv ansats utgår ifrån en generell teori som sedan testas med empiriska data. Detta innebär 

avledning från det generella till det konkreta. Till skillnad från den deduktiva ansatsen utgår den 

induktiva från empirin. Processen startar med att data samlas in för att sedan hitta generella mönster som 

kan göras till teorier eller generella begrepp.
49

 En blandning av dessa två kallas abduktion och är en 

tredje väg att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete.
50

 Under processens gång utvecklas dels det 

empiriska tillämpningsområdet successivt och dels justeras och finfördelas teorin.
51

 Den abduktiva 

ansatsen utgår från empirisk fakta liksom den induktiva ansatsen, dock avvisar inte den abduktiva 

metoden de teoretiska förföreställningar vilket är en likhet med den deduktiva ansatsen.
52
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Den kvalitativa analysen är till sin karaktär mer induktiv. Dock var inte den induktiva optimal för 

studiens syfte då vi önskade skapa en förförståelse som är förankrad i tidigare vedertagna teorier.
53

 Om 

information samlas efter enbart den deduktiva metoden kommer inte informationen som är nödvändig 

för att kunna skapa värden gentemot kunderna att erhållas eftersom att data då insamlats efter en 

förbestämd struktur.
54

 Kunskapen inom kundlojalitet är ofullständig till sin forskning, det är ett område 

som är svårt att konstatera vilket gjort att vi inte ville luta oss enbart mot den tidigare forskningen utan 

önskade finna lojalitetsvärdena inom denna specifika bransch.
55

 Med detta sagt kan klarläggas att denna 

studie intagit en abduktiv ansats. Vi har genom den abduktiva ansatsen en möjlighet att analysera 

empirin i kombination med studier av tidigare teorier i litteraturen som inspirationskälla för att upptäcka 

mönster som ger förståelse. Abduktionen innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara fallet. Det första steget är vanligtvis induktivt då en generell teori eller 

hypotes utformas som sedan prövas. Den generella hypotes som denna studie ämnar undersöka genom 

empirisk data var; att om värdehöjande faktorer erbjuds kunder så leder det till en högre grad av 

kundlojalitet. Utifrån detta arbetar man vidare på ett deduktivt sätt vilket innebär att hypotesen kan 

utvecklas eller utvidgas för att bli mer generell under processen. Detta passar väl då vi önskade finna de 

värden som kunderna inom mobiloperatörsbranschen efterfrågade för att bli mer lojala.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod  
Nedanstående presenteras de olika metoder som användes för att samla in data till studien. Ambitionen 

var att hitta de värdefaktorer som ger kunden incitament att bli lojal sin mobiloperatör, och i längden 

minska det missnöje som idag präglar mobiloperatörsbranschen.  

 

2.4.1. Primär- och sekundärdata 

All data som ingår i undersökningar kan vara av två olika slag; primär och sekundär. Den förstnämnda 

är data som forskarna samlar in genom intervjuer och observationer vilket innebär all ny data.
56

 

Sekundärdata är den informationen som redan finns genom exempelvis litteratur, tidningsartiklar, 

företagsinformation och Internet.
57

 Data som användes i uppsatsen är av båda karaktärerna, detta för att 

erhålla så mycket information som möjligt. Datainsamling av primär karaktär hämtades från de 
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kvalitativa intervjuerna som genomfördes med fjorton privata mobiloperatörskunder. Sekundärdata 

hämtades från litteratur som främst behandlar ämnen inom relationsmarknadsföring och lojalitet. Utöver 

denna litteratur användes databaserna J-Stor, Google Scholar och Libris för att tillhandahålla 

vetenskapliga artiklar och rapporter. Sekundärdata hämtades även från tidningar som Affärsvärlden, 

Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Nationalencyklopedin var en viktig sekundärkälla som användes 

för att definiera ord och begrepp. Andrahandskällorna är en viktig del för uppsatsen som ger tyngd i det 

teoretiska fundamentet.
58

 Källorna är dessutom av stor vikt då uppsatsen är av mindre karaktär och har 

inte samma förutsättningar som större, mer omfattande studier.
59

  

 

2.4.2 Urval av respondenter  

Studiens totala målpopulation avser män och kvinnor med privata mobilabonnemang boende i 

Stockholms innerstad. Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning är det vanligt förekommande 

att använda sig av icke-sannolikhetsurval, vilket är ett urval även denna studie valt att tillgå då vikten 

ligger vid att erhålla respondenter med insikter samt kunskap om det som skall studeras.
60

 Det finns 

olika former av icke-sannolikhetsurval och denna studie intar ett bekvämlighetsurval då respondenterna 

valts efter deras möjlighet att deltal.
61

 Urvalet för studien är totalt fjorton respondenter vilka utgör den 

homogena gruppen. Intresset i undersökningen låg i att erhålla en djupare förståelse för olika företeelser 

snarare än att beskriva kvantiteter vilket dessa fjorton respondenter utgav genom de kvalitativa 

intervjuerna. Då studien avser undersöka kundlojalitet och kundrelationer var denna urvalsmetod mest 

lämpad då den kan ge möjligheten att erhålla ett informationsrikt och användbart resultat.
62

  

 

2.4.3 Genomförande 

Den kvalitativa intervjun var uppbyggd i tre delar där den första och den sista delen baserades på 

semistrukturerade frågor då respondenten gavs möjlighet att tala fritt kring frågorna. Del två utgjordes 

av en strukturerad frågedel där respondenten fick uttrycka attityder på en skala kring angivna 

värdehöjande faktorer.  

 

Den första delen av intervjun var uppbyggd på frågor kring olika teman som utgjorde en så kallad 

intervjuguide. De teman som berördes i denna del var kundens relation till operatören, samt kundens 
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förväntningar- och erfarenheter av operatören. Intervjuprocessen var flexibel då det gavs utrymme för 

respondenterna att utforma svaren på egen hand utifrån de frågor som ställdes. Frågorna styrdes av en 

uppsättning frågeställningar med utrymme för följdfrågor för att skapa ytterligare förståelse.
63

 Den 

andra delen i intervjun var en strukturerad frågedel. Respondenten fick svara på strukturerade frågor 

gällande hur mycket de värdesatte angivna värdehöjande faktorer. Värdehöjande faktorer är instrument 

som operatören kan erbjuda sina kunder för att skapa ett ökat kundvärde. Dessa faktorer är dels 

deducerade från befintliga teorier och dels faktorer som idag präglar kunder på 

mobiloperatörsbranschen. Respondenten fick svara på femton frågor och bads ange på en skala mellan 

ett och tio hur mycket faktorerna värdesattes. En etta innebar ett mycket lågt värde för respondenten och 

en tia innebar ett mycket högt värde. Avslutningsvis gavs även utrymme för egna alternativ som 

överensstämde med respondentens preferenser på värdehöjande faktorer. Den tredje och sista delen 

avsåg ta reda på kundlojalitet samt kopplingen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet inom 

mobiloperatörsbranschen. I denna del undersökte vi därför kundens förhållande över tiden med objektet. 

Då tidigare studier visar på att mobiloperatörsbranschen präglas av homogenitet, att samtliga stora 

aktörer är homogena till sitt utbud, är kärntjänsten densamma oavsett vilken operatör du som kund idag 

väljer. Med avsikt gjorde vi därför en distinktion mellan objektet i form av “kärntjänst” och objektet i 

form av “operatör” för att lättare urskilja hur lojalitet tog form i denna bransch.  

 

Samtliga frågedelar hade inslag från lojalitets- och värdeskapande teorier som presenteras i 

nästkommande teorikapitel. Målet med intervjun var att dels ta reda på kundens förhållande till 

operatören, dels vilka värdehöjande faktorer som kan bidra till en ökad kundnöjdhet och dels hur 

kopplingen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet inom mobiloperatörsbranschen ser ut. Studiens syfte 

avslöjades inte på förväg till respondenterna, detta för att undvika vinklade svar. Intervjuns tre delar 

återfinns i slutet av detta arbete som en bilaga.  

 

Intervjuerna ägde rum under april månad 2012 på olika platser där respondenten själv önskade. Varje 

intervju tog cirka trettio minuter. Med tanke på att det ofta är relevant vad respondenten säger och hur 

de säger det valde vi att spela in intervjuerna, givetvis med respondenternas tillåtelse. Vid intervjuerna 

deltog vi båda för att lättare kunna behandla och gemensamt tolka den information som tillhandahölls. 

Ambitionen var att vara så fokuserade på personen under intervjun som möjligt och dessutom ha 

möjlighet att följa upp intressanta synpunkter. Sammanlagt genomfördes fjorton intervjuer på privata 

mobiloperatörskunder. Det var på förhand inte bestämt hur många respondenter som skulle intervjuas. 

                                                      
63
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Den valda metoden talade dock för att datainsamlingen kunde avslutas då man funnit ett mönster i 

respondenternas uppfattade verklighet.
64

 Efter att fjorton intervjuer hade genomförts ansåg vi oss se ett 

mönster och inledde då en tolkning- och kodningsfas. 

 

2.5 Databearbetning  

Den kvalitativa ansatsen kan som tidigare nämnts ge nya infallsvinklar på tidigare kända fenomen.
65

 

Studiens empiriska data analyserades därför enbart med inspiration från tidigare forskningsteorier för att 

finna huruvida mobiloperatörsbranschen är anpassad för lojalitet eller inte, samt vilka faktorer som är 

värdehöjande. Data bearbetades genom transkribering för att identifiera kundlojalitet inom branschen. 

Respondenternas ord analyserades och vi sökte förstå hur de tolkar verkligheten.  

 

2.6 Studiens tillförlitlighet  
Bryman menar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån något som kallas för studiens 

tillförlitlighet. Nedan presenteras denna studiens tillförlitlighet genom fyra kriterier.
66

  

 

2.6.1 Trovärdighet 

Detta kriterium handlar om trovärdigheten i forskarens beskrivningar av den sociala verkligheten. Det 

handlar om att säkerhetsställa att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man 

rapporterar sina resultat till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats.
67

 Detta är 

viktigt för att de medverkande ska ha möjlighet att bekräfta forskarens uppfattning av verkligheten.
68

 

För att minska risken för feltolkningar i intervjun har vi valt att spela in samtalen, dels för att senare 

kunna återgå till det exakta samtalet och inte missa viktig information och dels för att vi som intervjuar 

skulle kunna vara delaktiga i personen och lättare följa upp i samtalet. Detta kriterium har vi även haft i 

åtanke då vi båda varit delaktiga på samtliga fjorton intervjuer. Vi ansåg att det valda arbetssättet gjort 

det enklare att återge en verklighet, då vi efter intervjun hade möjlighet att transkribera all data. Vi har 

dessutom noggrant granskat källorna innan vi har tagit beslutet att använda oss av dem och i de fallen 

där vi har varit kritiska till källor i litteraturen har vi istället sökt efter originalkällan. Tillförlitligheten 

anser vi öka genom detta arbetssätt. 
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2.6.2 Överförbarhet 

Kriteriet för överförbarheten innebär till vilken grad studien är överförbar i andra miljöer och huruvida 

resultaten av studien kan användas i annan kontext vid en senare tidpunkt.
69

 Denna studie studerar 

kunders lojalitet i en specifik bransch i Stockholm för att ta reda på vilka värdefaktorer som är av vikt 

för företag att anamma. Trots att branschen vi valt att fokusera på i denna studie endast sträcker sig 

inom Stockholm så innebär det inte att studien inte kan bidra i andra hänseenden. De resulterande 

värdefaktorerna är dock utplockade från kunder vilket kan inspirera operatörer inom andra geografiska 

områden att belysa vikten av kundlojalitet via ett kundfokuserat anpassande av värde.  

 

2.6.3 Pålitlighet 

Pålitlighetskriteriet önskar bedöma studien utifrån ett granskande synsätt. Detta innebär att man 

säkerhetsställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser för 

forskningsprocessen.
70

 Vi har jobbat med detta kriterium då vi under studiens gång haft ambitionen att 

tydliggöra våra resonemang så ingående som möjligt och med stor transparens. Vi har vidare utförligt 

granskat relevant forskning inom området för att legitimera vår problemformulering. 

          

2.6.4 En möjlig styrka att konfirmera  

Det sista kriteriet handlar om att kunna styrka och konfirmera, vilket innebär att forskarens egna 

värderingar eller teoretisk inriktning inte ska påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. Detta kriterium är viktigt inom kvalitativ forskning då det inte går att få en fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning, det handlar då om att försöka säkerställa att forskaren agerat i god 

tro.
71

 Studien uppnår en bra nivå av “objektivitet” då vi har valt att undersöka en marknad som ingen av 

oss tidigare hade större kunskap av. Det finns en risk med kvalitativa undersökningar då forskarens egna 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt tenderar påverka resultatet.
72

 Kritik bör därför riktas mot den 

kvalitativa metoden som kan ha färgat studiens resultat. Men då vi varit mycket medvetna om detta så 

har vi försökt inta ett så objektivt synsätt som möjligt.  
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2.7 Kritisk syn på studiens metod  
Att skapa ett obundet slumpmässigt urval för att säkerhetsställa att urvalet är representativt och 

generaliserbart över den valda populationen är givetvis optimalt.
73

 På grund av brist på resurser i form 

av tid är det slumpmässiga urvalet inte möjligt eftersom detta skulle innebära att namnge samtliga 

personer inom den totala populationen för att sedan utföra intervjuerna på olika geografiska platser runt 

om i landet.
74

 Vi är därför medvetna om att ett litet urval gör det svårare att generalisera resultatet av 

studien. Studien avser enbart fjorton kunder vilket ska representera hela populationen för undersökning. 

En undersökning av samtliga svenska, privata mobiloperatörskunder hade givetvis varit optimalt men då 

undersökningen är av en kvalitativ karaktär anser vi dock att denna urvalsgrupp genom djupintervjuerna 

tillfört data som är aktuellt och användbar. Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval vilket 

betyder att graden av tillgänglighet bestämde vilka som skulle ingå i urvalet vilket kan medförde en risk 

för resultatets representativitet. 

 

En annan kritisk syn kan kopplas till genomförandet av intervjuerna. Det finns klara fördelar med att 

använda sig av inspelning under långa intervjuer som djupintervjuer. Dock finns det även nackdelar då 

situationen kan påverka respondentens svar. Situationen kan få dem oroade och rädda för att uttrycka sin 

fulla mening. Vidare finns även en risk som rör kodning i kvalitativ forskning. Risken finns att kontext 

går förlorad i det som sägs i intervjun och att den empirin som sedan bearbetas inte blir tillräcklig. Det 

är svårt att göra konstateranden då det är mänskligt beteende som kodas, samt att det finns många olika 

sätt att tolka och förstå lojalitet som begrepp i och med dess stora spann av betydelser. En ytterligare 

risk är att respondenterna i intervjun fick färdiga värdefaktorer att förhålla sig till. Respondenterna fick 

dock själva möjligheten att ange egna värdefaktorer utöver de förvalda.  

 

Vi har vid något tillfälle valt att behålla den engelska beteckningen av ord i en teori. Detta val gjordes på 

grund av att ingen motsvarande svensk översättning fanns tillgänglig. Vi är medvetna av den risk som 

detta kan medföra då läsaren kan missförstå innebörden. Vi har dock försökt att tydliggöra ordens 

svenska innebörd så som vi tolkar dem.  
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3. Teoretiskt ramverk  

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som grundar sig i ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Teorier om kundlojalitet och kundnöjdhet behandlas samt 

betydelsen av interaktionsprocesser och kundens totala upplevda kvalitet. Följande teorier behandlar 

områden som vi anser väsentliga för att analysera kundens befintliga relation till sin operatör, 

undersöka kundens incitament till ökad kundnöjdhet samt ta reda på hur kundens potentiella nöjdhet är 

kopplad till kundlojalitet inom mobiloperatörsbranschen. Avslutningsvis har vi skapat en teoretisk 

syntes för att skapa en struktur i det teoretiska ramverket samt tydliggöra kopplingen till empirisk data 

för en vidare analys. 

 

3.1 Från transaktion- till relationsmarknadsföring  
Under de senaste åren har dramatiska förändringar skett inom disciplinen för marknadsföring.

75
 

Transaktionsmarknadsföring som så länge haft en stor betydelse som marknadsföringsbegrepp har fått 

en minskad betydelse inom tjänstemarknadsföring och den industriella marknadsföringen.
76

 Istället har 

relationsmarknadsföring vuxit fram som ett alternativt sätt att hantera marknadsföringen. 

 

I transaktionsmarknadsföringen säger det faktum att man gjort affärer med en kund ingenting om 

sannolikheten att göra affärer igen. Detta menar Gummesson har sin grund i att transaktioner saknar 

minne och sentimentalitet.
77

 Han menar vidare att en kund kan göra återköp hos samma leverantör på 

grund av kostnaderna av att byta leverantör (“swiching costs”) utan att vara intresserad av en närmre 

relation med denna eller känna lojalitet.
78

 Inom tjänstemarknadsföring har det dock visat sig att man 

uppnår en mer effektiv marknadsföring genom att behålla befintliga kunder istället för att bearbeta 

potentiella kunder.
79

 Kotler menar att vi inom marknadsföringen nu ser ett paradigmskifte växa fram där 

en förskjutning sker inom marknadsföringen på så vis att vi frångår kortsiktiga transaktionsorienterade 

mål och nu istället börjar eftersträva mål som bygger på långsiktiga relationer.
80

 I 

relationsmarknadsföring betonas lojalitet och då särskilt kundlojalitet.
81

 Relationsmarknadsföring har 
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kommit att bli det ledande nyckelordet för vad leverantören ska göra för att skapa mer lojala kunder.
82

 

En fördjupad syn i relationsmarknadsföring är betydelsen av att skapa och upprätthålla en genuin dialog 

mellan företaget och kunden samt betydelsen av att förstå hur värde skapas för och av kunden.
83

 

Kundvärdet är den faktor som starkast påverkar hur relationen mellan kunden och företaget utvecklas.
84

 

När en tjänsteleverantör förstår hur tjänsterna uppfattas och värderas av användarna, blir det möjligt att 

identifiera sätt att hantera denna värdering och att påverka den i önskad riktning. Sambandet mellan 

tjänstekonceptet, den tjänst som erbjuds kunderna och fördelarna för kunden måste kartläggas.
85

  

  

Inom relationsmarknadsföringen spelar begreppen förtroende, engagemang och attraktion en viktig 

roll.
86

 De är alla nyckelbegrepp i hur en stark relation kan utformas. Förtroende i en relation utgör en 

slags försäkring mot framtida risker och oväntat beteende.
87

 Det beror delvis på tidigare erfarenheter av 

interaktionen med den andra parten och delvis på andra faktorer såsom till exempel kontrakt och andra 

bestämmelser.
88

 För att skapa ett förtroende bör företag känna omsorg för kundens välbefinnande.
89

 

Företag bör dessutom vara beredda och villiga att hjälpa kunden hitta de bästa lösningarna på deras 

problem.
90

 Grönroos menar att engagemang innebär att någon av parterna i en relation känner 

motivation att göra affärer med den andra parten.
91

 En kunds engagemang kan till exempel skapas för en 

leverantör om denne visat sig vara pålitlig och visat sig kunna erbjuda lösningar som på ett 

framgångsrikt sätt stödjer kundens värdeskapande processer.
92

 Han menar vidare att engagemanget kan 

utvecklas till starkare nivåer om företaget gör extra ansträngningar för att tillgodose kundens behov. Det 

sista begreppet är attraktion och innebär att det bör finnas någonting som gör en leverantör intressant i 

kundens ögon eller på motsvarande sätt gör kunden intressant i leverantörens ögon.
93
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3.2 Kundlojalitet  
Lojalitet är ett brett begrepp som innefattar flera olika betydelser. Denna studie fokuserar och ämnar 

endast röra en del av lojalitetsbegreppet som definieras som kundlojalitet. En del forskare än mycket 

kritiska till vad man egentligen vet om kundlojalitet och kunskapen inom området är inte fullständig.
94

 

Till följd av detta finns det många olika tolkningar av begreppet. Trots mångtydligheten har Söderlund 

lyckats formulera en innehållsmässig gemensam bas av tolkningar i sin definition av kundlojalitet som 

gjort att hans definition av begreppet fastställts i denna uppsats. Definitionen lyder;  

 

“(...)kundlojalitet handlar om individers viljebaserade förhållande över tiden, som kan 
spelas upp i två olika världar, i den fysiska och den mentala världen”.95 

 

Söderlund betraktar kundlojalitet som ett tvådimensionellt fenomen som utgörs av en 

beteendedimension och en mental dimension. Den fysiska världen avser kundens observerbara 

beteenden då utsträckning, djup och frekvens spelar en viktig roll. De tre parametrarna visar på hur 

länge en kund varit kund, vilka olika slags produkter kunden köpt samt hur ofta den har handlat under 

en tidsperiod. Andra mått som undersöks för att ta reda på kundens observerbara beteenden är 

andelsmått och retention rate vilket visar på hur stor del av kundens totala besök som sker hos en viss 

leverantör samt hur stor andel av kunderna som är kvar under en viss period. Även icke köprelaterade 

kundbeteenden som Word of Mouth (vilket beskrivs mer ingående nedan) menar Söderlund kan 

användas för att mäta den fysiska världen. I den mentala världen mäter man kundens attityder och 

intentioner i förhållande till ett objekt. Andra faktorer som kan mätas inom den mentala världen är 

kundens preferenser, ansträngning och engagemang till varumärket.
96

 

 

3.2.1 Skapande av hög kundlojalitet  

Kundlojalitet avser ofta ytterligheter som "låg grad av lojalitet" och "hög grad av lojalitet”.
97

 En hög 

grad av lojalitet är givetvis ett önskvärt stadie och hur företag skall gå tillväga för att öka kundlojaliteten 

har länge varit ett omdiskuterat ämne. Söderlund beskriver vidare fyra olika faktorer för att skapa en 

mycket hög grad av lojalitet, “hyperlojala kunder”.
98

 Den första faktorn är tillfredställelse av 

högnivåbehov, vilket innebär att individer vill tillfredställa sina behov. Ju mer tillfredställande ett 
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erbjudande upplevs, desto troligare är det att kunden utvecklar starka band i form av lojalitet. Detta 

ligger dessutom bakom resonemanget “den nöjda kunden är en lojal kund”.
99

 Ansträngning, är den 

andra faktorn som innebär att ju mer vi måste anstränga oss för ett visst objekt, desto högre är vår 

psykologiska kostnad. Ju mer värdefullt vi anser att objektet är, desto troligare är det att vi fortsätter och 

fördjupar vår relation till objektet.
100

 En tredje drivkraft till hyperlojalitet är enligt Söderlund påverkan, 

som innebär att ju större möjligheter vi har att påverka tillvaron via ett erbjudande, desto troligare är det 

att vi utvecklar starka band till detta erbjudande.
101

 Detta bygger på antagandet att individen har en 

drivkraft att se sig själv som källan till effekter av olika slag. Individens upplevelse av att kunna påverka 

behöver inte sammanfalla med den verkliga möjligheten att påverka. Kund-till-kund-relationer är den 

sista av dessa fyra faktorer som Söderlund beskriver som innebär att relationen mellan kunder ibland 

påverkar förhållandet till leverantören. Relationen är viktig för kundens nöjdhet med leverantören i 

situationer där konsumtion kännetecknas av fysisk närhet eller verbal interaktion mellan kunder.
102

  

 

 

3.2.2 Fyra typer av illojala kunder  

Dick, A och Basu, K har kategoriserat olika typer av illojala kunder.
103

 De förknippar illojalitet med en 

låg allmän attityd kombinerat med en låg frekvens av upprepade köp.  Författarna menar att det finns 

fyra typer av illojalitet; Disengaged loyals, Disturbed loyals, Disenchanted loyals och Disruptive loyals. 

Dessa fyra kategorier delas upp utefter människors attityder och beteenden till ett visst varumärke och 

kan placerade på en skala från disengaged till disruptive för att visa intensiteten av illojalitet.
104

  

 

Disengaged loyals är benämningen för de personer som är allmänt ointresserade av varumärket och som 

egentligen inte känner till varumärket. Personen är inte kund idag, men omständigheter kan göra att 

personen i framtiden kan bli kund.  Personer som enligt Dick och Basu benämns som disturbed loyals är 

befintliga kunder som förmodligen kommer vara kunder i framtiden. Dessa lider dock av en tillfällig 

störning i deras tidigare lojalitetsstatus och är i nuläget påverkade av en negativ erfarenhet som 

sannolikt infekterar personens attityd gentemot varumärket. Dem kan ha starka negativa känslor om 
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varumärket som troligtvis har blivit provocerat av en negativ erfarenhet. Trots att attityden för tillfället 

är negativ kan kunderna uppmuntras till att ompröva sin relation till varumärket och förbise sina 

negativa erfarenheter. Personer som enligt teorin benämns som disenchanted loyals är kunder som 

tidigare varit lojala men som blivit mindre lojala. Personen är inte längre kund och kommer sannolikt i 

framtiden inte att uppta relationen. Attityden har minskat från en positiv attityd till en neutral attityd, då 

tidigare positiva erfarenheter väger upp det sammanfattade intrycket. Den fjärde och sista typen av 

illojala kunder är disruptive loyals och är enligt Dick och Basu personer som utvecklat starka negativa 

attityder till varumärket och benämns i artikeln som ”terrorister”. De kommer fortsätta att ha negativa 

attityder och dem kommer med stor sannolikhet att kommunicera dessa negativa åsikter vidare. Personer 

som går under kategorin disruptive loyals kommer aktivt att försöka skapa negativa intryck av 

varumärket i sin omgivning. De är inte under några omständigheter villiga att bli kunder igen. Starka 

negativa känslor som uppstår i dessa fall är vanligtvis framkallade av negativa erfarenheter och stort 

allmänt missnöje.
105

 

 

3.3 Sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet  
Kundnöjdhet eller kundtillfredställelse avser ofta en attityd av ett visst objekt samt det sammanfattade 

omdömet som uppstår när kunden väger ihop alla intryck av objektet.
106

 Tidigare har man utgått från att 

sambandet mellan kundlojalitet och kundnöjdhet varit linjärt, då kundnöjdhet i många avseenden 

förutsatt kundlojalitet.
107

 Blomqvist et al., poängterar att det idag krävs en hög kundtillfredställelse för 

att sambandet till kundlojalitet ska uppstå.
108

 I en hårt konkurrerande bransch räcker det inte med att 

kunden är nöjd, den måste vara mycket nöjd, därav blir kundens val mellan en nia eller en tia i en 

undersöknings skalnivå av en avsevärd skillnad.
109

 Blomqvist et al. menar dock, i likhet med Söderlund, 

att kundnöjdhet inte behöver vara den enda förklaringsfaktorn till kundlojalitet. Dem menar vidare att 

branscher ser olika ut och skapande av lojalitet kan skilja sig branscher emellan.
110

  

 

Flera undersökningar visar på att det inte är ovanligt förekommande med kunder som är mycket nöjda 

men inte särskilt lojala.
111

 Söderlund menar att konstellationen av nöjda men illojala kunder oftast beror 
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på en förändring i kundens behov som då längre inte matchar leverantörens erbjudande. Antingen är det 

kundens behov som ändras men inte erbjudandet eller så ändras erbjudandet men inte kundens behov. 

Söderlund proklamerar vidare att även missnöjda kunder kan vara lojala.
112

 Den övergripande 

anledningen till att detta uppstår är att det finns faktorer som utgör restriktioner för kundens val.
113

 

Söderlund beskriver ett antal barriärer som kan medföra detta. Olika informationsbarriärer som att 

kunden har begränsat med kunskap om alternativen på marknaden. En annan barriär kan vara 

marknadsstrukturella hinder som uppstår i de fall då marknadens struktur är sådan att det bara finns ett 

begränsat antal alternativ. Extremfallet för detta är en monopolsituation, i annat fall kan det vara 

geografiska avstånd till olika inköpsställen. Budget och avtal är andra barriärer samt sociala- och 

förändringsbarriärer.
114

  

 

3.4 Kundens Totala upplevda kvalitet och köpare- säljare interaktioner  
Sedan 1970 talet har ett marknadsföringsperspektiv med fokus på köpare- säljareinteraktioner vuxit 

fram.
115

 Perspektivet har sin utgångspunkt i att interaktionen mellan köpare och säljare är en viktig del 

av marknadsföringen eftersom det sätt på vilket interaktionen hanteras och styrs påverkar kundens 

köpbeteende.
116

 Grönroos menar att det som händer i dessa köpare- säljareinteraktioner får en avgörande 

inverkan på hur tjänsten upplevs.
117

 Interaktionen är själva kärnan i skapandet av kvalitet och värde.
118

 

 

De kunder som företag väljer att bygga långsiktiga relationer med skall erbjudas produkter eller tjänster 

av hög kvalitet, vilket i sin tur ska leda till kundlojalitet och lönsamhet.
119

 I tjänsteproducerande företag 

kan det dock vara svårt att mäta kvalitet. Det går inte som varuproducerande företag att försöka mäta 

och eliminera antalet exemplar med undermålig kvalitet. Därtill måste kvalitetsmätningar inom 

tjänsteföretag utgå ifrån en extern kvalitet, det vill säga den kvalitet som kunderna upplever.
120

 

Grönroos instämmer i resonemanget och skriver;  

 

                                                      
112

 Ibid. s.74 
113

 Söderlund (2001) s.74 
114

 Ibid. s.74 
115

 Grönroos (2008) s.37 
116

 Ibid. s.37 
117

 Ibid. s.81 
118

 Gummesson (2002) s.72-85 
119

 Blomqvist et al. (2004) s.131 
120

 Kock (1993) s.11-12 



20 
 

“kvaliteten på en tjänst är vad kunden upplever att den är. Kvalitet måste därav 
definieras på det sätt som kunden definierar kvalitet”.121 

 

För att ta reda på kundens totala upplevda kvalitet gör Grönroos en distinktion mellan kundens 

förväntade kvalitet och kundens erfarenhet av kvalitet. Grönroos menar vidare att kvaliteten upplevs 

som bra när kundens erfarenhet av kvaliteten motsvarar eller överträffar kundens förväntade kvalitet.
122

 

Kundens erfarenheter av kvaliteten utgörs av två dimensioner; vad kunden erhåller i sina interaktioner 

med företaget och hur dem erhåller det.
123

 Den förväntade kvaliteten utgörs istället av en funktion av ett 

antal olika faktorer; marknadskommunikation, Word of Mouth, företagets image, pris samt kundens 

behov och värderingar.
124

 Enligt denna modell är det därför av betydande värde att hålla kundens 

förväntningar låga, för att istället överraska kunden med erfarenheter som överstiger förväntningarna. 

Den totala upplevda kvaliteten avser kundens upplevda glapp mellan den förväntade kvaliteten och den 

upplevda kvaliteten.
125

  

 

3.5 Word of Mouth  
Word of Mouth ger upphov till en marknadsföringseffekt som enligt Grönroos är enorm. Det är budskap 

om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess varor och tjänster och annat som rör 

organisationen som förmedlas från en person till en annan.
126

 Det kan därför vara av stor betydelse för 

företag att skaffa sig en förståelse för vilken roll Word of Mouth spelar i relationerna kunder emellan. 

Ur kundens perspektiv, och för den potentiella nya kunden, är en person med erfarenheter av företaget 

en objektiv informationskälla.
127

 I de fall då diskrepanser uppstår mellan de planerade budskapen och 

Word of Mouth är sannolikheten stor att reklamkampanjen kommer att förlora slaget. Budskapen kan 

både framföras positiva som negativa. Positiv Word of Mouth kommer av tillfredställda kunder, då 

sannolikheten för lojalitet och återköp är stor.
128

 Intrycken kunden får är därav viktiga för att personen 

ska sprida positiv Word of Mouth vidare. Det finns en stor risk när företaget förlorar kunder att de 

förorsakas av negativ Word of Mouth. Därför ska kunder uppmuntras att tydliggöra klagomål vid 
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missnöjdhet för att företaget då dels får möjlighet att behålla kunderna och dels kan undvika en negativa 

Word of Mouth som är svår att senare reparera.
129

   

 

3.6 Teoretisk syntes  
Den teoretiska syntesen syftar skapa en struktur i det teoretiska ramverket samt tydliggöra kopplingen 

till de empiriska data för en vidare analys.  

 

Tabell 1. Teoretisk syntes  

 

 

Företaget intar ett relationsmarknadsföringsperspektiv som innefattar aktiviteter som påverkar 

interaktionen mellan kund och företag, tillfredställande av kundens behov samt kundens värdeskapande 

process. Dessa aktiviteter påverkar kundens sammanfattade attityd och utmynnar i den totala upplevda 

kvaliteten som utgör glappet mellan förväntningarna och erfarenheterna.  Om glappet är positivt skapas 

goda förutsättningar för lojala kunder, vilket i slutändan genererar lönsamhet för företaget. Om däremot 

glappet är negativt finns det risk att kundillojalitet uppstår.  
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4. Kundens upplevda verklighet  

Nedan följer uppsatsens empiriska studie som behandlar svenska privatkunder i 

mobiloperatörsbranschen. Kapitlet är uppdelat efter kundernas nuvarande relation till sin operatör, 

deras preferenser till värdehöjande faktorer samt deras förhållande till objektet. Löpande i texten anges 

citat tagna direkt ur verkligheten för att skapa ökad förståelse för uppsatsens resultat och slutsats.  

 

4.1 Kundens nuvarande relation  
Nedan presenteras den empiriska undersökningen om kundens nuvarande relation med sin operatör. 

 

4.1.1 Kundens attraktion vid tecknandet av operatör  

Angående vad som påverkade respondenterna till att teckna privata mobilabonnemang för respektive 

operatör uttryckte majoriteten att det var ett fördelaktigt erbjudande där mobiltelefonen var den främsta 

attraktionsfaktorn. Elva av totalt fjorton respondenter proklamerade, oberoende av varandra, att 

mobiltelefonen var den största attraktionen vid tecknandet. Fler än hälften av de elva respondenterna 

som ansåg att mobiltelefonen var avgörande, menade att även priset var en viktig faktor. Trots att 

respondenterna hade olika operatörer var svaren snarlika. Ett bra paketerbjudande där en mobiltelefon 

erbjöds menade fler vara en tydlig attraktionsfaktor vid förankring till en operatör eller förlängning av 

abonnemang hos samma operatör.  En av respondenterna uttryckte följande.  

 

“(...) Jag tecknade mitt abonnemang för att jag fick en vit Iphone. Jag hade länge väntat 
på just den mobiltelefonen så när den kom ut på marknaden kollade jag runt vilken 
operatör som hade det mest fördelaktiga priset innan jag gjorde mitt val. Jag ansåg att 
det var ett bra erbjudande där jag fick mycket för pengarna. Senare insåg jag dock att 
det var ett ganska högt pris att betala, om jag hade väntat lite längre hade jag fått ett 
ännu bättre pris.” 

 
Vidare uttryckte tre av fjorton respondenter att täckningen var den främsta attraktionsfaktorn vid val av 

operatör. Samtliga av dessa tre personer hade haft dåliga erfarenheter av täckningen hos sina tidigare 

operatörer. En respondent hade nyligen bytt operatör och sökte sig på grund av missnöje vidare till en 

operatör med bättre täckning.  

 

Respondenterna uttryckte vidare effekten av Word of Mouth vid val av operatör. Tre av de totalt fjorton 

respondenterna proklamerade att dem blivit påverkade av människor i sin omgivning vid val av 

operatör. Både positiva och negativa erfarenheter kommunicerades och betraktades innan 
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respondenterna gjorde sitt slutgiltiga val. Avvisningar och rekommendationer från de närstående rörde 

sig främst om pris, täckning och service. En av respondenterna förklarar nedan hur Word of Mouth 

påverkat valet av operatör. 

 

“(...) Min dotter hade länge talat om för mig att täckningen var bättre hos en annan 
operatör och att jag dessutom kunde få ett bättre månadspris. Det var viktigt för mig att 
jag skulle kunna använda min telefon när jag var ute på landet där det kanske inte är 
den bästa mottagningen, så det var inte alls svårt för mig att ta ett beslut om vilken 
operatör jag skulle vända mig till när det var dags att byta.” 

 

4.1.2 Kundens förväntningar av operatören 

Åtta av fjorton respondenter hade inga speciella förväntningar mer än att tjänsten de tecknat med 

respektive operatör skulle fungera som avtalats. Dem uttryckte att kärntjänstens funktioner av 

telefonsamtal, SMS och datanät förväntades fungera i enlighet till det avtalade priset.  

 

Fyra av de resterande respondenterna uttryckte mycket låga förväntningar på operatören. En anledning 

till respondenternas förväntningar visade sig vara negativa erfarenheter av tidigare operatörer. 

Respondenterna ansåg att de dåliga erfarenheterna resulterat i minskat förtroende för 

mobiloperatörsbranschen i allmänhet. En annan anledning till det låga förtroendet visade sig vara på 

grund av negativ Word of Mouth från omgivningen. Respondenten beskriver nedan. 

 

“(...) Jag hade väldigt låga förväntningar när jag tecknade abonnemanget. Det är nog 
främst på grund av att jag är allmänt skeptisk till mobiloperatörer för att jag hört väldigt 
mycket dåliga historier om hur andra blivit lurade” 

 

Endast två av de resterande fjorton respondenterna uttryckte högre förväntningar på respektive operatör. 

En av dessa respondenter sökte information hos ett flertal operatörer inför tecknandet av ett nytt 

abonnemang och förväntade sig därför få det bästa erbjudandet som var väl anpassat efter personens 

behov. Den andra respondenten menade att man som kund alltid ska ha höga förväntningar och förvänta 

sig det bästa möjliga.  

 

4.1.3 Kundens positiva erfarenheter av operatören 

Fem av de totalt fjorton respondenterna uttryckte en svårighet i att nämna specifika positiva erfarenheter 

med respektive operatör. En respondent menade vidare att bristen på negativa erfarenheter varit en 

faktor som lett till positivitet. Respondenten uttrycker sig i frågan nedan.  
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“(...) Från att ha haft väldigt låga förväntningar så skulle en positiv erfarenhet kanske 
kunna vara att allting fungerat som jag blivit lovad. Jag har inte haft några positiva 
erfarenheter mer än att jag inte haft några negativa. Det har fungerat bra helt enkelt. 
Priset har hamnat på den summa som min operatör lovat mig, utan en massa 
extrakostnader, som jag tyvärr hört att många av mina vänner och bekanta beklagat sig 
över.” 

 

Av alla respondenter som intervjuades betonade åtta att de överlag upplevt ett trevligt bemötande från 

respektive operatörers personal, främst i butikerna, men även över kundservice via telefon. Flera 

respondenter påpekar dock en medvetenhet om att personalen agerar säljare och att bemötandet inte 

alltid känns lika ärligt. Av undersökningen framkom även att tecknandet av ett innehållsrikt 

abonnemang varit en faktor till positiv erfarenhet. Fri Internetanvändning och god täckning till ett bra 

pris var tydliga faktorer till respondenternas positiva attityder. 

 

Två av respondenterna uttryckte vidare att de upplevt flera positiva erfarenheter med sina operatörer, då 

operatören varit lyhörd för kundens behov och servicen varit personanpassad. En av respondenterna 

citeras nedan  

 

“(...) Jag har jättemånga positiva erfarenheter och upplever bemötandet som utmärkt 
från alla jag varit i kontakt med hos min operatör. Jag skulle vilja säga att dem fixar 
massa saker för mig och är engagerade i mig. Kanske för att de vet nu att jag är en bra 
kund och därför kommer dem ihåg mig och hjälper mig. Jag har tappat bort min mobil 
ett flertal gånger eller så har dem blivit stulna och så har mitt glas på 
mobiltelefonsskärmen gått sönder flera gånger. Vid alla dessa tillfällen har jag får 
lånetelefoner under tiden som min telefon skickats på lagning, eller tills jag fått den nya. 
Jag har heller inte behövt betala hela självrisken, utan enbart det minsta tänkbara varje 
gång. Så får jag gratis skydd. De är otroligt hjälpsamma. Jag har vid alla dessa tillfällen 
besökt samma butik - där stämningen är familjär och de hälsar igenkännande på mig 
när jag kommer dit. Jag litar på allt dem säger till hundra procent. De försöker alltid 
göra det bästa för mig”  

 

 

4.1.4 Kundens negativa erfarenheter av operatören   

Otydlighet visade sig i undersökningen vara en avgörande orsak till flertalet av respondenternas negativa 

erfarenheter. Sju av fjorton respondenter angav otydlighet som en huvudsaklig faktor till deras missnöje. 

Otydligheten från operatören resulterade i tilläggskostnader, utebliven ersättning samt fördröjning vid 

överföring av telefonnummer, för kunden. En respondent uttrycker sitt missnöje nedan.  
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“(...) De la på en massa avgifter som dem inte berättade om när jag skulle teckna 
abonnemanget. De glömde tydligen säga att det var en startavgift på femhundra 
kronor. Sen tillkom små tilläggskostnader som jag inte visste om, som exempel fyrtio 
kronor varje månad för pappersfakturan och extra tillägg för simkortet. Inga av dessa 
tillägg hade de informerat mig om i butiken. Jag känner kanske att det inte var ett 
misstag från säljarens sida att inte berätta om dessa kostnader. Jag tror att säljaren 
valde att inte berätta för att få mig att skriva på papperna snabbare.” 

 

Utöver otydligheten har fyra respondenter uttryckt missnöje kring operatörens avsaknad av engagemang 

i kundens behov. Upplevelsen var att operatören inte lyssnat på deras önskemål och behov vid kontakt i 

butik och över telefon. Respondenterna uttrycker sitt missnöje i att de vid flera tillfällen blivit erbjudna 

tilläggstjänster som inte alltid varit anpassade efter dem. Två av dessa fyra respondenterna förklarar 

vidare, oberoende av varandra, att händelserna påverkat deras attityd mot operatören negativt, den ena 

respondenten uttryckte följande.  

 

“(...) De är ju alltid trevliga när de ringer, det är ju deras jobb. Men jag bli irriterad på är 
att de inte lyssnar på vad jag behöver. Om de till exempel hade bemödat sig att titta på 
min räkning och genom den se hur jag använder tjänsterna innan dem ringer och ska 
sälja på en mer och mer. Om dem såg att jag överskred det jag “får ringa för” i månaden 
eller att jag surfade mer än jag “får” göra så kan de absolut ringa och försöka 
uppgradera mig för att det skulle gynna mig. Men nu har de bara ringt för att vilja sälja 
mer och höja mina räkningar vilket jag inte uppskattar. De ser ju inte på vad jag har för 
behov som kund. Jag behöver ju inte erbjudandet!” 

 

Vidare upplevde flera respondenter att operatörens engagemang i kunden skiljt sig avsevärt vid 

tecknandet av abonnemanget och efter tecknandet.  Dem uttryckte att säljaren arbetat aktivt för att 

tillfredställa kundens behov utefter de krav och önskemål som kunden uttryckt vid tecknandet av 

respektive abonnemang.  Respondenterna upplevde att engagemanget sjunkit efter att abonnemanget var 

tecknat. När bindningstiden för respektive abonnemang höll på att löpa ut blev dem kontaktade av 

operatören för att på nytt förnya sina abonnemang, vilket inte uppskattades.  

 

En annan faktor till missnöje visade sig vara orättvis behandling av kunderna. En respondent uttrycker 

nedan sitt missnöje i upplevelsen att operatören missbehandlat och åsidosatt personens behov.  

 

“(...) Jag var främst i kontakt med kundtjänst över telefon. Ingen tycktes vilja hjälpa mig 
eller ta ansvar för ersättningen av min mobiltelefon som jag hade tappat bort och ville 
bli ersatt för. Min uppfattning var att jag hade rätt till en ny telefon eftersom jag betalat 
försäkring i över ett års tid just för händelsen som den här. Men när det väl kom till 
kritan så var det en himla massa krångel och jag skickades runt till alldeles för många 
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olika personer. I denna händelse försvann mitt förtroende helt för min operatör, trots att 
jag kanske inte hade någon speciellt hög tillit innan heller eftersom jag dels hört mycket 
dåligt om operatören och dels hade dåliga erfarenheter från förra gången jag var kund. 
Det var bara så sjukt att alla mina vänner blivit ersatta med nya mobiler när liknande 
händelser inträffat men när det hände mig så gällde inte samma “regler”. Jag önskar 
bara dem skulle ha behandlat alla lika och att jag skulle ha fått samma service som alla 
andra.”  

 

Undersökningen visade även att kundservicen var en faktor till negativa erfarenheter. Två respondenter 

uttrycker sitt missnöje i en bristande kundservice i form av långa telefonköer. En annan respondent 

upplevde en bristfällig service då personen skulle lämna in sin mobiltelefon för lagning. Personen fick 

inte tillgång till en lånemobil under de två veckor som mobilen var på lagning på grund av att butiken 

för tillfället inte hade någon lånemobil att låna ut. En annan respondent uttrycker missnöje i att 

personalen inte alltid har den kapacitet eller kunskap som krävs för att lösa problem. Personen förklara 

vidare att bristen på kunskap i personalen gör att kunden blir tvungen att vända sig till någon annan i 

företaget vilket både uppfattas som tidskrävande och icke serviceinriktat.  

 

En ytterligare faktorer som bidragit till respondenternas negativa erfarenheter med respektive operatör är 

missnöje kring låsta abonnemang. Tre av fjorton respondenter proklamerade ett missnöje över att 

abonnemangen de tecknat, senare erbjudits till kunder för ett mer fördelaktigt pris. Kunderna är ofta 

låsta till sitt abonnemang en längre tid vilket gör att de inte kan ta del av nyare eller bättre erbjudanden. 

Vidare ansågs även en bristfällig teckning vara en faktor till missnöje. En respondent förklarar nedan. 

 

“Det är dålig täckning och samtalen bryts ofta. Till exempel i mitt gamla sovrum och i 
hissen i lägenheten där jag bodde förut kunde inte jag prata, men dem som var bredvid 
mig som hade andra operatörer hade mottagning, men inte jag. När jag är på mitt 
landställe på Öland eller hos min pojkvän i Växjö så har jag jättedålig mottagning, trots 
att jag betalar över åttahundra kronor i månaden.” 

 

Endast en respondent hade inga negativa erfarenheter att tillge undersökningen.  

 

4.2 Kundens önskemål och behov för en ökad kundnöjdhet i den nuvarande 
relationen  
Hälften av alla respondenter som uttryckte negativa erfarenheter, hade en önskan om att personalen 

skulle vart tydligare från början angående påläggskostnader eller andra komplikationer. Sex av dem 

totalt fjorton respondenterna ansåg därav att tydlighet skulle öka kundnöjdheten i deras nuvarande 
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relation till respektive operatör. Öppenhet och mer information kopplat till tydlighet uttryckte flera 

respondenter var önskvärt. Följande förklarar en respondent sin önskan av ökad tydlighet.  

 

“(...) Jag önskar att de hade berättat för mig om tilläggskostnaderna, för jag hade ju 
fortfarande valt att teckna för dem. Jag var i butiken och skulle skriva på papperna, det 
är ju inte så att jag skulle vända då och gå till någon annan om dem berättade att det 
skulle tillkomma femhundra kronor i startavgifter. Att inte vara öppen och ärlig från 
start var bara ett otroligt osmakligt val från deras sida som fick mig till att bli en skeptisk 
kund. Inte så smart!” 

 

En ökad kunskap hos personalen var en annan önskvärd faktor. Flera respondenter uttryckte sin önskan 

om ökad tydlighet genom bättre kunskap hos samtliga i personalen hos respektive operatör. 

Undersökningen visade att även bättre service är önskat för en ökad kundnöjdhet. Bra täckning samt 

möjligheten att byta abonnemang under bindningstiden är andra önskvärda faktorer bland kunderna. 

Fyra respondenter hade inga specifika önskningar för en ökad kundnöjdhet. 

 

4.3 Kundens preferenser till angivna värdefaktorer  
I den empiriska undersökningens andra del låg fokus på kundens önskvärda preferenser. Här bortsågs 

kundens nuvarande relation till respektive operatör för att försöka få fram en fullständig och trovärdig 

bild av respondenternas önskvärda värdehöjande faktorer. De angivna värdefaktorerna som 

respondenterna genom en tiogradig skala fick ta ställning till, framtogs dels med inspiration från 

angivna lojalitets- och värdehöjande teorier och dels av faktorer som idag präglar kunder på 

mobiloperatörsbranschen. Nedan följer en tabell över de sex mest önskvärda faktorerna uttagna av 

respondenterna i ordningsföljd.  

 

Tabell 2. Sammanställning av privata mobiloperatörers preferenser till värdehöjande faktorer 
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Utöver de ovan sex viktigaste värdehöjande faktorerna framgick att även en snabb internethastighet och 

möjlighet att byta abonnemang under bindningstiden var viktiga faktorer för privata 

mobiloperatörskunder men kvalificerade sig inte på listan av de sex viktigaste. Resterande värdehöjande 

faktorer angav respondenterna väldigt skilda åsikter kring. 

 

Undersökningen visade att samtliga respondenter ansåg täckningen vara en mycket viktig faktor för hög 

kundnöjdhet. Hela tretton av fjorton respondenter ansåg att täckningen var en tia, på den tiogradiga 

skalan av kundnöjdhet. Den resterande respondenten angav en åtta. En av respondenterna uttrycker sig 

nedan.  

 

“Täckningen får av mig mer än en tia, en elva om det går? Jag blir tokig när det är dålig 
mottagning och man inte kan höra av sig när man vill. Det är oerhört frustrerande när 
man ska behöva gå runt som en levande antenn för att hitta en plats där man kan prata 
utan hack och brus. Att veta att man alltid har bra täckning skulle iallafall få mig till en 
mycket nöjd kund.” 

 

Tillit och bemötande visade sig också vara betydande för respondenterna ifråga om kundnöjdheten. 

Båda värdefaktorerna fick i genomsnitt en nia på den tiogradiga skalan på faktorer som respondenterna 

ansåg vara viktiga för skapandet av mycket nöjda kunder. Tretton av totalt fjorton respondenter ansåg att 

tillit till sin operatör skulle öka kundnöjdheten. En respondent ansåg dock inte tillit vara en viktig 

värdefaktor och angav därmed en trea på den tiogradiga skalan, med motivering att andra värdefaktorer 

är viktigare. Vidare förklarar samma respondent hur kunden själv måste skaffa sig en uppfattning om 

vad som går att lita på, då alla borde vara medvetna om att det är säljare man förhandlar med och allt 

borde beaktas med försiktighet. Trots detta var resterande respondenter eniga i att tillit var en viktig 

faktor för skapandet av en hög nivå av kundnöjdhet. Nedan citeras en respondent.  

 

“(...) Tilliten tycker jag är väldigt viktig. Man har ju en uppfattning om att det är många i 
denna bransch som luras och att alla försäljare ljuger och överdriver vissa fördelar för 
att sälja mer. Det vore otroligt skönt om man kunde lita på allt de sa det hade utan 
tvekan gjort mig till en nöjdare kund. Förstå vad skönt det hade varit om man kunde lita 
på allt dem säger och att man visste att det inte kommer en massa struntprat som 
senare visar sig inte stämma” 

 

Flera respondenter proklamerade att ett trevligt bemötande från personalen kan vända en negativ 

erfarenhet till en positiv. Det visade sig vara en faktor som flertalet respondenter ansåg vara avgörande 

för en hög grad av kundnöjdhet med övervägande tior och nior i betyg. Klagomålshanteringen var en 

annan faktor som i undersökningen visade sig vara viktigt enligt respondenternas mening.  
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Respondenterna har angivit övervägande tior och nior med undantag för två femmor och en sjua. En 

respondent uttrycker specifikt vikten av god klagomålshantering för att skapa långa kundrelationer. 

Personen menar vidare att om klagomålshanteringen fungerar väl och smidigt så skapas en tillit och 

trygghet för operatören vilket skapar goda förutsättningar för långa kundrelationer.  

 

Undersökningen visade även att kunskap hos personalen och priset hade en stor betydelse för skapandet 

av nöjda kunder. Respektive värdefaktorer ansågs övervägande vara högt prioriterade av respondenterna 

då majoriteten angav tio, nior och åttor. Angående kunskap hos personalen ansåg flera respondenter att 

denna värdefaktor i många fall var avgörande i fråga om kundnöjdhet. Dålig kunskap beskrevs av flera 

respondenter som en potentiell anledning till att missförstånd och otydligheter uppstod vilket är högst 

oönskvärt för att skapa en högre kundnöjdhet. Priset fick också övervägande tior, nior och åttor av 

respondenterna, dock med undantag för en respondent som ansåg priset var mindre viktigt. 

Respondenten menade att priset inte är lika avgörande så länge personen fick en bra täckning och en god 

service. Resterande respondenter ansåg dock priset vara en viktig faktor.  

 

Undersökningen visade även att Internethastigheten var en värdefaktor som prioriterades nästan lika 

högt som dem två ovanstående värdefaktorerna. I genomsnitt gav respondenterna internethastigheten en 

åtta. Flera respondenter uttryckte vikten av en hög internethastighet, varav sex personer ansåg det lika 

viktigt som den faktiska funktionen att ringa. Behovet av internet är stort och därav blir hastigheten en 

högt prioriterad preferens.  

 

Tre värdefaktorer fick av undersökningen mycket spridda betyg. Med små marginaler men dock, visade 

undersökningen att en något mindre viktig värdefaktorer var operatörens engagemang i kundens behov. 

Värdefaktorn angavs i genomsnitt en sjua av respondenterna. Sju av tretton respondenter hade en något 

längre inställning till denna värdefaktor och ansåg det mindre viktigt för en ökad kundnöjdhet. Trots 

detta var det fyra respondenter som angav högre preferensnivåer vilket höjde snittet. Angående 

värdefaktorer som korta telefonköer och geografiskt närliggande butiker var det också spridda åsikter 

kring. Övervägande ansåg respondenterna att det var mindre viktigt för en ökad kundnöjdhet. Kortare 

telefonköer fick överlag högre preferensnivåer från respondenterna än geografisk närliggande butiker 

eftersom flera respondenter angav att de oftare kom i kontakt med operatören via telefon.  

 

Tilläggstjänster som operatörerna kan erbjuda sina kunder vid bindande av nya abonnemang kan vara; 

gratis applikationer som exempelvis musiktjänster eller filmtjänster, möjligheten att byta abonnemang 

under bindningstiden, att ringa och använda mobildata billigt i utlandet, säkerhetspaket, eller betalning 
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av tjänster med mobilen. Även dessa tilläggstjänster uttryckte respondenterna skilda åsikter kring. 

Betalning av tjänster med mobil var dock övervägande mindre viktigt, nästintill obetydlig för 

respondenterna. Fem av tretton gav denna tilläggstjänst en etta på nöjdhetsskalan, resterande personer 

angav även dem låga nivåer av nöjdhet. Säkerhetspaket rådde det skilda åsikter kring. Fyra av tretton 

personer ansåg att säkerhetspaket var högst viktigt för en ökad kundnöjdhet, dessa personer ansåg att 

säkerhetspaketen var en tia på den tiogradiga nöjdhetsskalan. Fyra respondenter ansåg dock att detta var 

helt onödigt för deras kundnöjdhet, vilket tydliggjordes med ettor på skalan. En värdefaktor som överlag 

ansågs som en viktig faktor till kundnöjdhet var möjligheten att byta abonnemang under bindningstiden. 

Fem av tretton respondenter ansåg det så viktigt som en tia på den tiogradiga skalan, genomsnittet för 

respondenternas attityd till denna värdefaktor var en åtta. Att ringa billigt utomlands var ännu en 

tilläggstjänst som respondenterna hade skilda åsikter kring. Värdefaktorn fick i genomsnitt en sjua, men 

både tior och ettor förekom på den tiogradiga skala. Angående gratis applikationer ansåg fem av tretton 

respondenter att det var en tilläggstjänst som ökar deras kundnöjdhet. Samtidigt var det tre respondenter 

som ansåg att applikationer absolut inte hade någon betydelse för deras kundnöjdhet vilket påverkade 

genomsnittet för värdefaktorn som slutligen hamnade på en sexa.  

 

 

4.4 Kundlojalitet  
Nedan följer den empiriska undersökningen av kunders lojalitet gentemot sin operatör.  

 

4.4.1 Kundens förhållande till objektet  

Samtliga av respondenterna har abonnemang hos respektive operatörer med en bindningstid på 

tjugiofyra månader. Tio respondenter har varit kund hos sin nuvarande operatör i under tre år. De 

resterande fyra respondenterna anger att dem varit kund i mellan åtta till och med femton år. 

Respondenterna har en användarfrekvens på mellan en till och med fyra timmar om dagen för sina 

mobila tjänster, där genomsnittet ligger på cirka två timmar per dygn.  

 

Respondenternas förhållande till objektet, då objektet är kärntjänsten, visade sig i samtliga fall vara 

mycket viktig. Kärntjänsten definieras i detta fall som tjänsten att ringa, sms:a och tillgång till datanät. 

Det är den tjänsten som samtliga av de fyra största mobiloperatörerna i Sverige erbjuder sina kunder. 

Undersökningen visade att samtliga respondenter hade ett starkt förhållande till kärntjänsten och var 

även starkt engagerad i tjänsten. En av respondenterna uttryckte sitt förhållande till tjänsten nedan.  
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“(...) Jag får panik om jag inte kan höra av mig eller inte bli nådd. Tjänsten är helt 
avgörande för att få mitt liv att gå ihop och fungera. Man känner sig handikappad utan. 
Under de två gångerna när jag fick mobilen snodd hade jag panik. Från sekunden när 
man inser att man inte längre har sin mobil så tänker man på följderna; hur ska folk få 
tag i mig, hur ska folk veta att de inte kan få tag på mig? Det går ju inte att kontakta 
folk för att de ska veta att de inte kan få tag på mig. Man är helt hjälplös.” 

 

Samtliga respondenter uttryckte ett svagare förhållande till respektive operatör än till kärntjänsten. Elva 

av totalt fjorton respondenter uppger sig vara kapabla att byta operatör. Missnöje och brist på tillit var en 

orsak, mer fördelaktigt priset och bättre täckning var andra orsaker till respondenternas uppfattning av 

att kunna byta operatör. I vissa fall var dessa orsaker en kombination av varandra. En respondent 

uttryckte sitt starka band till sin operatör, men tillade vidare hur ett byte dock skulle kunna vara möjligt 

om personen hörde positiv Word of Mouth om någon annan operatör. En positiv Word of Mouth var i 

detta fall en viktig faktor som respondenten uttrycker sig kring nedan.  

 

“(...) Jag skulle kunna tänka mig att byta, men då måste jag innan dess veta någon 
annan kund som har den operatören som jag ska byta till och att dem blivit bra 
behandlade. Eftersom jag känner att den service jag får av min operatör idag är så pass 
bra och att jag kan lita på de till hundra procent. Priset eller bättre täckning skulle kunna 
vara en anledning till byte tillsammans med samma bra service, vilket jag tror skulle 
kunna vara svårt att bygga upp. Så jag tror jag kommer stanna kvar som kund eftersom 
vi har sådan bra kontakt, de känner igen mig så väl.” 

 

Endast två respondenter menar att de inte är intresserade av att byta operatör. Respondenterna har båda 

varit kunder hos respektive operatör i över tio år och ser ingen anledning till att byta. En av dessa har 

inte upplevt några negativa erfarenheter med sin operatör och den andra respondenten anser att 

operatören behandlat de negativa situationerna på ett professionellt och serviceinriktat sätt vilket gett 

kunden ett högt förtroende för operatören.   

4.4.2 Kundens lojalitet till operatören  

Angående lojaliteten till respektive operatör ansåg majoriteten av dem tillfråga respondenterna att deras 

lojalitet var låg. Tio av de elva respondenterna som ansåg sig kapabla att byta operatör ansåg sig lågt 

lojala. Den återstående respondenten uttryckte en högre grad av lojalitet med förklaringen att ingen 

annan operatör högst sannolikt kommer kunna erbjuda bättre täckning och att relation med sin 

nuvarande operatör förmodligen kommer upprätthållas. En god täckning var för denna respondent helt 

avgörande för skapande av lojalitet. En av respondenterna som uttryckte en låg grad av lojalitet menade 

att en starkare lojalitet potentiellt kunde skapas med tiden i den nuvarande relationen till sin operatör 

som beskriver nedanstående. 
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“(...) Operatören jag hade innan denna kände jag väldigt starkt förtroende för, jag hade 
alltid haft dem och tyckte det fungerade väldigt bra. När jag skulle skaffa mig en Iphone 
så hade dock inte denna operatör ett lika bra erbjudande som min nuvarande, så jag 
bytte. Men jag ville egentligen inte göra det. Jag till och med ringde till min förra 
operatör vid flera tillfällen och frågade om de snälla kunde match den andra 
operatörens erbjudande så att jag inte behövde byta, men de kunde dessvärre inte det 
då,(haha) det kallar jag lojalitet. Jag tror kanske att min lojalitet kommer med tiden, när 
jag märker att allting fungerar och att jag kan lita på operatören. Jag hoppas såklart att 
jag kan utveckla en lojalitet för min nuvarande operatör också.” 

 

Fyra respondenter uttrycker en högre grad av lojalitet till sina operatörer. Två av dessa anser sig vara 

högst lojala med motivering att dem båda varit kunder under en längre period och att dem alltid varit 

högst nöjda kunder. Tillit och trygghet är två faktorer som respektive respondenter, helt oberoende av 

varandra, uttryckt som faktorer bakom lojaliteten till operatören. En av respondenterna som uttryckte en 

högre grad av lojalitet menade att detta var på grund av en god täckning. Den återstående av de fyra 

respondenterna menade att lojaliteten grundar sig i en god service och ett gott kundbemötande. Personen 

citeras nedan. 

 

“(...) Jag anser mig lojal! Men om personalen skulle sluta behandla mig väl så skulle nog 
min lojalitet minska. Sen tycker jag dock det är tråkigt att jag har lite dyrare pris än 
andra som får samma erbjudande och en bättre täckning, men detta förbiser jag 
eftersom jag får sådan ypperlig service. Om servicen skulle bli sämre skulle risken öka att 
jag inte skulle vara lika lojal. Men jag värdesätter personalens otroliga hjälp så mycket 
att jag helst inte vill byta. Så det borde väl tyda på att jag är lojal eftersom jag vet att 
andra har bättre erbjudanden men ändå stannar jag kvar eftersom jag gillar den 
relation jag har med de i butiken”. 

 

4.4.3 Om kunden kan tänka sig att byta operatör om önskade värdefaktorer erbjöds 

Respondenterna tillfrågades hur de skulle förhålla sig till en operatör som uppnådde inbördes 

preferenser till kundnöjdhet. Undersökningen visade att samtliga av de tio respondenterna som uttryckte 

en lägre grad av lojalitet till nuvarande operatör menade att värdehöjande faktorer skulle öka deras 

lojalitet. Dem uttryckte att oavsett vilken operatör så skulle de söka sig till den som bäst kan 

tillfredställa behoven. Faktorer som blev avgörande ifråga om val var pris, täckning, service och 

mobiltelefon. De resterande fyra respondenterna proklamerade att de förmodligen inte skulle byta 

operatör om dem var mycket nöjda  
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4.4.4 Om kunden har- eller kan tänka sig att rekommendera sin operatör 

Undersökningen visade att fyra av totalt fjorton respondenter inte skulle kunna tänka sig att 

rekommendera sin mobiloperatör till andra personer. Bakomliggande faktorer till detta var främst 

missnöje i form av dåligt bemötande och brist på tillit, men också missnöje med tjänsten i form av sämre 

täckning eller ett ofördelaktigt pris. Samtliga av dessa personer ansåg dock att värdehöjande faktorer 

skulle få dem att rekommendera sina respektive operatörer. Tio av fjorton respondenter anser att de 

skulle vara villiga att rekommendera sina operatörer. Tre av dessa tio menar vidare att de skulle 

rekommendera operatörens positiva attribut men samtidigt vara ärlig med mindre fördelaktiga 

erfarenheter de fått av operatören. Fem av de tio respondenterna som angav att de skulle kunna 

rekommendera sina respektive operatörer hade aldrig gjort det. De återstående två respondenterna 

menade att de vid flera tillfällen hade rekommenderat operatören till andra personer. En dessa personer 

uttryckte sig på följandes vis.  

 

“Jag pratar mycket gott om min operatör, speciellt om den bra täckningen. Ute på 
landet har många problem med täckningen men jag kan alltid ringa trots att vi är ute i 
skogen och går, vilket jag känner en otrolig trygghet i” 
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5. Analytisk diskussion  

Följande avsnitt ämnar koppla samman det teoretiska ramverk som varit utgångspunkt för uppsatsen 

med de empiriska data som erhållits från intervjuerna i föregående kapitel. Vi önskar genom detta 

kunna skapa en analys av verkligheten samt uppnå en ökad kunskap om ämnets sammanhang. Syftet 

med uppsatsen har varit att skapa en förståelse för kundens förväntningar och önskemål som uppstår i 

relationen till mobiloperatören, samt undersöka kundnöjdheten och attityden och genom detta få en 

inblick i relationen mellan kunden och dess operatör. Vi söker en ökad kunskap kring kopplingen mellan 

kundnöjdhet och kundlojalitet inom mobiloperatörsbranschen. Ambitionen är att lyfta fram vilka 

värdefaktorer som är av vikt i kundens upplevelser för att en långvarig relation skall fortskrida och 

kundnöjdheten höjas.  

  

5.1 Kundens attityd till mobiloperatören  
Nedan följer kundens relation till objektet i en analys av empiriska data med jämförande inslag från den 

teoretiska referensram som tillämpats. Relationen till objektet uttrycks i teorin om kundens totala 

upplevda kvalitet, kundlojalitet och i sambandet med kundnöjdhet. 

 

5.1.1 Kundens Totala upplevda kvalitet och betydelsen av köpare-säljare 
interaktioner 

För att ta reda på kundens Totala upplevda kvalitet gör Grönroos en distinktion mellan kundens 

förväntade kvalitet och kundens erfarenhet av kvalitet.
130

 Grönroos menar vidare att kvaliteten upplevs 

som bra när kundens erfarenhet av kvalitet motsvarar eller överträffar kundens förväntade kvalitet. 

Empirin visade att kundens förväntningar främst rörde kärntjänsten, i form av att kunna ringa, sms:a och 

använda mobildata till det avtalade priset. Vidare uttryckte fyra respondenter väldigt låga förväntningar 

som dels berodde på att dem haft dåliga erfarenheter av mobiloperatörer sedan tidigare och dels genom 

negativ Word of Mouth, då andra personer uttryckt sina negativa erfarenheter. Mobiloperatörer är 

tjänsteföretag som erbjuder mobila tjänster till sina kunder. Trots detta var det endast en person som 

uttryckligen hade förväntningar på service och kundhantering. Vår sammanfattade uppfattning om 

respondenternas förväntningar är därför att dem varit övervägande låga, med tanke på att majoriteten av 
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respondenterna endast hade förväntningar på kärntjänsten. I enlighet med Grönroos teori visar empirin 

att Word of Mouth varit en faktor som påverkat respondenternas förväntningar negativt.
131

  

 

Enligt Grönroos teori ska man identifiera kundens förväntningar och erfarenheter för att mäta den totala 

upplevda kvaliteten.
132

 I undersökningen gjorde vi en distinktion mellan kundens positiva och negativa 

erfarenheter för att sedan undersöka hur detta påverkat kundens kvalitet i förhållande till 

förväntningarna. Flera respondenter uttryckte svagare positiva erfarenheter i form av att tjänstens 

fungerat som avtalat. I dessa fall motsvarade förväntningarna kundens erfarenheter vilket utgör en 

balans. Glappet mellan erfarenheter och förväntningar var varken positiv eller negativ. Två av 

respondenterna uttryckte mycket positiva erfarenheter med operatören i form av god service och stort 

personligt engagemang i kundens behov. Då personernas förväntningar endast rörde kärntjänsten 

resulterade den utökade tjänsten i form av ovanstående faktorer, i en mycket positiv upplevd kvalitet. 

Personerna hade inga förväntningar på en god service vilket blev avgörande för personernas 

kvalitetsupplevelse. Övriga respondenter uttryckte att de generellt upplevt ett gott bemötande från 

personal vilket dem ansåg vara positivt. I dessa fall överträffade erfarenheterna kundens förväntningar 

aningens.   

 

Då förväntningarna i majoriteten av fallen varit låga talar teorin för att det är enklare för företagen att 

påverka kundens totala upplevda kvalitet, positivt.
133

 Detta har blivit fallet för framförallt två 

respondenter som haft mycket positiva erfarenheter i form av god upplevd service. Företagen utnyttjar 

kanske inte de fördelar de besitter och kan med relativt enkla medel skapa en positiv upplevelse för 

kunderna i denna bransch.  

 

De negativa erfarenheterna uttryckte kunderna främst var resultat av otydlighet, främst kring pris och 

tilläggskostnader. Majoriteten av respondenterna uttryckte ett tilliten blivit påverkad negativt av dessa 

erfarenheter. Bristfällig service och dåligt engagemang i kundens individuella behov, var andra faktorer 

som resulterat i negativa erfarenheter. Kring kärnerbjudandet var det endast tre respondenter som 

uttryckligen menade att en bristfällig täckning lett till negativa erfarenheter. Flera av de negativa 

erfarenheterna rörde sig kring den utökade tjänsten, i form av tillit, service, och engagemang i kundens 

behov. Eftersom väldigt få respondenter uttryckt förväntningar kring den utökade tjänsten så menar vi, i 
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samklang med Grönroos,
134

 att dessa erfarenheter inte har samma påverkan på den totala upplevda 

kvalitet som de positiva erfarenheterna hade. Då förväntningarna var låga, eller obefintliga på den 

utökade tjänsten har de dåliga erfarenheterna kring något de inte haft förväntningar på, en mindre 

betydelse för den totala upplevda kvaliteten. Tidigare forskning visar i enhet med vad som tidigare 

analyserats om den totala upplevda kvaliteten att det sammanvägda intrycket ger kunden dess attityd.
135

 

Empirin visar att kundens attityd överlag varit positiv, trots att samtliga haft negativa upplevelser med 

operatörerna i form av brist på främst tillit. Köpare- säljareinteraktioner har enligt tidigare forskning 

visat sig ha en avgörande inverkan på hur tjänsten upplevs då vikten av hur interaktionen hanteras styr 

kundens beteende.
136

 I de fall då kunden upplevt “den lilla extra” servicen som inte varit förväntat har 

kunden upplevt ett positivt glapp mellan förväntningar och erfarenhet. I de fall då servicen varit 

personanpassad har kunderna uttryckt mycket positiva erfarenheter. Att mobiloperatören engagerar sig i 

kundens behov och anpassar tjänsten visade sig i dessa fall vara mycket positivt. Då förväntningarna 

överlag inte var speciellt höga på den utökade tjänsten så visar detta på ett positivt glapp då 

erfarenheterna överträffat förväntningarna som lett till en positiv total upplevd kvalitet.  

 

5.1.2 Kundens lojalitet gentemot objektet 

Söderlund menar att kundlojalitet handlar om individers viljebaserade förhållande över tiden, som kan 

spelas upp i två olika världar, i den fysiska och den mentala världen.
137

 I empirin framkom att 

respondenternas förhållande till objektet skiljer sig i fråga om vad som definieras som objekt. Vi har 

med avsikt gjort en distinktion mellan objektet i form av “kärntjänst” och objektet i form av “operatör” 

för att lättare kunna urskilja hur lojalitet tar form i denna bransch. Empirin visade en tydlig skillnad 

mellan respondenternas beteendemässiga och mentala förhållande till kärntjänsten respektive 

operatören. Samtliga respondenter hade ett starkt förhållande till kärntjänsten både i den fysiska och den 

mentala världen. Kärntjänsten menade samtliga var en förutsättning för en fungerande vardag. 

Respondenterna visade ett stort engagemang och uttryckte starka positiva attityder gentemot 

kärntjänsten.  

 

Majoriteten av respondenterna uttryckte ett svagare förhållande till operatören. Fem respondenter 

menade uttryckligen att dem efter bindningstiden skulle söka sig till en ny operatör. Vidare uttryckte sex 

respondenter att dem förmodligen skulle stanna kvar hos sin nuvarande operatör efter bindningstidens 
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slut. Trots detta uttryckte majoriteten att dem skulle byta operatör om en konkurrent erbjöd bättre 

täckning, pris eller mobiltelefon.  Detta tyder på ett svagt beteendemässigt förhållande till operatören. 

Det kan tilläggas att en viss grad av lojalitet kan urskiljas i respondenternas icke köprelaterade beteende, 

då tio respondenter angav att de skulle kunna rekommendera eller redan hade rekommenderat sin 

operatör via en positiv Word of Mouth.  

 

Två av respondenterna uttryckte ett starkare förhållande till operatören. Båda respondenterna hade varit 

kunder hos samma operatör under en längre period, bestående av åtta, respektive femton år. Ingen av 

dem var villiga i dagsläget att byta operatör utan var mycket tillfredsställda med relationen. Detta tyder 

på ett starkt beteendemässigt förhållande till operatören. Ett starkt förhållande i den mentala världen gav 

sig i uttryck då respondenterna proklamerade, oberoende av varandra, att dem kände en hög tillit för 

operatören, och att servicen alltid varit positiv med ett högt engagemang i kundens behov.  

 

I undersökningen tillfrågades respondenternas hur de uppfattade deras egen lojalitet gentemot 

kärntjänsten respektive operatören. Samtliga uttryckte en hög lojalitet gentemot kärntjänsten varav 

endast fyra uttryckte att de var lojala operatören. Tio av samtliga respondenter uttryckte därmed en 

mycket låg grad av lojalitet gentemot operatören. Då lojalitet som begrepp kan ha olika betydelser och 

då det kan råda skilda meningar om vad lojalitet innebär har denna studie inte förlitat sig till stor del på 

denna information. Dock har undersökningen, i samklang med Söderlunds definition av lojalitet och hur 

lojalitet uppstår i den fysiska och mentala världen, visat att majoriteten av respondenterna är svagt lojala 

respektive operatörer men att en stark lojalitet finns till kärntjänsten.  

 

Undersökningen visar att mobiloperatörsbranschen idag har svårt att skapa lojala kunder. Dick och Basu 

har kategoriserat olika typer av illojala kunder för att lättare kunna identifiera och behandla kunderna i 

önskad riktning.
138

 Eftersom vi endast studerade befintliga kunder kan två av Dick och Basus fyra 

illojala kundkategorier räknas bort, kvar återstår disturbed loyals och disruptive loyals. Dessa två 

identifierar befintliga kunder där illojalitet orsakats av negativa händelser. Empirin visar dock, med 

undantag för två respondenter, att den illojalitet som idag främst präglar kunder inom 

mobiloperatörsbranschen inte till största del beror på negativa händelser utan snarare beror på en låg 

grad av känslomässiga band. Problembakgrunden till denna studie låg i ett högt kundmissnöje dock 

tycker vi oss inte se detta missnöje då både illojala kunder och lojala kunder i undersökningen uttryckte 
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en generell positiv attityd till operatören. Skillnaden vi kunde identifiera mellan de lojala kunderna och 

de illojala kunderna var att de lojala kunderna hade ett känslomässigt band till sin operatör som främst 

var uppbyggd på tillit, förtroende och engagemang. Vi menar med undersökningen som grund att 

illojaliteten präglas av bristen på känslomässigt band till operatören och svaga kundrelationer, inte 

främst av missnöje och negativa händelser.    

 

I de två undantagen där illojalitet varit ett resultat av negativa erfarenheter kan vi se en likhet till Dick 

och Basu’s disruptive loyals. Respondenterna kan definitivt tolkas som “terrorister” till sina operatörer 

då de aktivt sprider negativ Word of Mouth till sin omgivning.
139

 

 

5.2 Sambandet kundnöjdhet – kundlojalitet  
Tidigare forskning talar för sambandet “en nöjd kund är en lojal kund”.

140
  Empirin visar att detta 

samband är svagt i denna bransch. Majoriteten av respondenterna hade en övervägande positiv 

inställning till sina respektive operatörer, trots att samtliga upplevt negativa erfarenheter i sin relation till 

sin nuvarande operatör. Med undantag för två respondenter uttryckte samtliga en nöjdhet vad gäller sina 

mobiloperatörer. Tio av fjorton respondenter ansåg sig villiga att rekommendera sin operatör till andra 

personer vilket tyder på kundnöjdhet. Trots detta visade samtliga respondenter, med undantag för två, en 

mycket låg grad av lojalitet gentemot sina operatörer (illojalitet). Vi upplever därmed att respondenterna 

överlag är nöjda i sin relation till operatörerna, men trots detta kvarstår illojaliteten. I samspel med 

Söderlund talar empirin därför för att nöjda kunder inte förutsätter lojala kunder. Söderlund menar att 

det krävs en hög grad av tillfredställelse för att uppnå lojalitet.
141

  Blomqvist håller med om det och 

menar vidare att det inte är kärntjänsten i sig som skapar lojala kunder utan kvaliteten och värdet i 

relationen som bestämmer lojalitetsgraden.
142

 Blomqvist resonemang speglas väl i den verklighet vi 

studerat i denna undersökning då den utökade tjänsten i form av tillit, förtroende och engagemang varit 

faktorer som gett upphov till lojalitetsskapande.  

 

Empirin talade för att om kunden erbjöds värdehöjande faktorer som motsvarade deras respektive behov 

så skulle lojalitet gentemot operatören ha ökat. Samtliga respondenter hävdade att dem ansåg det vara 

mer motstridigt att byta operatör om dem skulle erbjöds de värdehöjande faktorer som var högst 
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prefererade i undersökningen. De ansåg vidare att de inte såg någon anledning att byta operatör på grund 

av en hög byteskostnad (“switching cost”), i dessa fall. I enlighet med Söderlunds teori om 

tillfredställelse av högnivåbehov talar empirin för att högt tillfredställande erbjudanden troligtvis 

utvecklar starkare band till operatören och ökar lojaliteten i denna bransch.
143

  

 

Empirin visade att värdehöjande faktorer värderades olika beroende på person vilket innebär att 

operatörerna till en högre grad måste anpassa sina erbjudanden efter kundens individuella behov. De 

värdehöjande faktorer som respondenterna dock enades om vara viktiga för en ökad kundnöjdhet var; en 

god täckning, tillit till operatören, positivt bemötande från personal, en god klagomålshantering, 

kunskap hos personalen och ett fördelaktigt pris. Med undantag för den förstnämnda och den 

sistnämnda av dessa faktorer, avsåg samtliga vara delar i vad som uppstår i interaktionen mellan köpare 

och säljare. Grönroos menar att det som händer i köpare- säljareinteraktioner får en avgörande inverkan 

på hur tjänsten upplevs och kan vara avgörande för skapande av kvalitet och kundvärde.
144

 I enlighet 

med Grönroos talar studien för att interaktionen har en stark betydelse för kunden i fråga om 

kundtillfredsställelse. 

 

I undersökningen hittade vi en skillnad i kundernas uppfattning av kärntjänsten och den utökade 

tjänsten. En hög tillfredställelse som kan skapa lojalitet i denna bransch är därför värden som sträcker 

sig utöver kärntjänsten. Det är värden som kunden inte förväntas få i relationen till sin operatör. Genom 

att erbjuda värdehöjande faktorer kring den utökade tjänsten i form av en ökad tillit, ett positivt 

bemötande, bättre kunskap hos personalen och en god klagomålshantering har mobiloperatörerna 

möjlighet att särskilja sig på en homogen marknad och skapa starkare relationer med sina kunder genom 

tilläggsvärden som bygger lojalitet.  

 

5.3 Word of Mouth – påverkan i branschen  
Word of Mouth ger upphov till en marknadsföringseffekt som enligt Grönroos är enorm.

145
 Det är 

budskap om organisationen, dess pålitlighet och tillförlitlighet, dess varor och tjänster och annat som rör 

organisationen som förmedlas från en person till en annan.
146

 I denna bransch visade empirin en brist i 

tillförlitligheten, vilket kan vara en stor risk för operatörerna. Empirin visade att många kunder hellre 

söker information hos varandra genom Word of Mouth än via säljarna. Detta ställer stora krav på 
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operatörernas hantering av klagomål då risken för negativ Word of Mouth är extra stor i det stadiet då 

kunden överväger att lämna operatören, vilket för branschen är hela 20-30 procent årligen.
147

 Word of 

Mouth är enligt teorierna oplanerade marknadsföringsbudskap som kan vara mycket skadligt eller 

stärkande för företagen då det har en starkare påverkan än de planerade budskapen.
148

 Empirin visade i 

enlighet med detta att Word of Mouth varit en avgörande faktor i flera av respondenternas val av 

operatör och vad gäller deras förväntningar.  

 

5.4 Relationsmarknadsföring – påverkan i branschen  
Mycket talar för att mobiloperatörsbranschen arbetat efter ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. 

Branschen har haft en årlig hög kundomsättning på mellan 20-30 procent vilket är ett tydligt tecken på 

svårigheterna att vårda de befintliga kundrelationerna.
149

  

 

Vår empiri antydde på att det var värdefaktorer som sker i interaktionen mellan kunden och operatören 

som kunde öka kundtillfredställelsen och därmed även kundlojaliteten.  Dock visade sig kärntjänsten i 

form av en god täckning vara den faktorn som alla respondenter enats om vara den absolut viktigast för 

en ökad kundnöjdhet. Vi upplevde en smärre förvirring då vi insett denna dikotomi; var det de utökade 

värdena som skapade lojalitet eller var det endast en välfungerande kärntjänst i form av god täckning? 

Mobiltelefoni är en högst engagerande produkt för människor som många upplever har en betydande del 

för en väl fungerande vardag. I samspel med detta visade empirin att människor är mycket högt 

involverade och engagerade i kärntjänsten som möjliggör telefonsamtal, SMS och datanät. Att 

kärntjänsten fungerar är därför en förutsättning för kundnöjdhet, dock inte för skapandet av 

kundlojalitet. Empirin talade för att flera kunder som visade på en mycket låg grad av lojalitet var högt 

tillfredställda med sin mobiltäckning. Därför är vår uppfattning att en tillfredställande mobiltäckning 

inte är avgörande för skapandet av kundlojalitet.  

 

Teorierna i relationsmarknadsföring talar för att man uppnår en mer effektiv marknadsföring genom att 

behålla befintliga kunder istället för att bearbeta potentiella kunder.
150

 Den verklighet vi studerat kan 

bekräfta att denna strategi är effektiv på branschen för mobiltelefoni. Mobiloperatörerna använder sig 
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idag av prisstrategier och priset är ofta det främsta konkurrensverktyget.
151

 Att sänka priser i takt med 

ökade nätinvesteringar anser vi vara en kortsiktig lösning på problemet som troligtvis grundar sig i 

svaga kundrelationer. Empirin talade för att de två respondenter som visade på en högre grad av lojalitet 

gentemot sina operatörer, var mindre priskänsliga och var dessutom ointresserade av att byta operatör. 

Resterande respondenter som visade på en väldigt låg grad av lojalitet var alla benägna att byta operatör 

om ett bättre erbjudande i form av pris eller täckning erbjöds hos en konkurrent.  Att skapa starka 

känslomässiga band till sin kund som grundar sig i tillit och engagemang i kundens behov ger 

förutsättningar för lojalitetsskapande inom denna bransch.  
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6. Studiens slutsats  

I detta avslutande kapitel dras slutsatser om den empiriska studiens resultat med studiens syfte som 

utgångspunkt. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kundlojalitet tar sin form i en bransch 

präglad av hård konkurrens och homogent produkt- och tjänsteutbud, samt undersöka vilka 

värdefaktorer som ger kunden incitament till en ökad kundnöjdhet. Slutligen har denna studie syftat till 

att analysera sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet.  

 

Studien visar att kunder idag är illojala sina mobiloperatörer. Majoriteten av respondenterna menade att 

de skulle byta operatör om ett bättre erbjudande i form av pris, täckning eller mobiltelefon erbjöds hos 

en konkurrerande mobiloperatör. Empirin visar, med undantag för två respondenter, att den illojalitet 

som idag präglar kunder inom mobiloperatörsbranschen inte grundar sig i ett generellt missnöje med 

operatören, utan beror på en låg grad av känslomässiga band. Det kundmissnöje vi vid startfasen av 

denna studie informerats om och som refererats till i problembakgrunden, visade sig inte vara 

framträdande i denna undersökning. Med undantag för två respondenter uttryckte samtliga att dem 

generellt var positivt inställda till sina operatörer och att de var nöjda med de tjänster som erbjudits. Om 

sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet varit starkt, hade detta givetvis inneburit att branschen 

präglades av högt lojala kunder, detta är dock inte fallet. Med undersökningen som grund förefaller 

därmed sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet som svagt. Nöjda kunder förutsätter inte lojala 

kunder i mobiloperatörsbranschen.  

 

Ett samband kan dock urskiljas mellan kundlojalitet och en hög grad av kundtillfredställelse. Empirin 

talade för att om kunden erbjöds värdehöjande faktorer som motsvarade deras respektive behov så skulle 

lojalitet gentemot operatören öka. För att en mycket hög grad av kundtillfredställelse ska uppstå krävs 

att operatören anpassar sina erbjudanden efter kundens individuella behov. Undersökningen visade att 

privata mobiloperatörskunder i Stockholm prioriterar värdehöjande faktorer olika, dock var det sex 

värdehöjande faktorer som respondenterna överlag hade en enad uppfattning om skulle skapa en mycket 

hög kundtillfredtällelse. Faktorerna var; en god täckning, tillit till operatören, positivt bemötande från 

personal, en god klagomålshantering, kunskap hos personalen och ett fördelaktigt pris. Med undantag 

för den förstnämnda och den sistnämnda, avser samtliga vara faktorer som uppstår i interaktionen 

mellan köpare och säljare och är dessutom tjänster som går utöver kärntjänsten, det är faktorer som rör 

den utökade tjänsten. En hög kundtillfredställelse som kan skapa lojalitet i denna bransch visade sig vara 

värden som sträcker sig utöver kärntjänsten, detta är värden som kunden inte förväntas få i relationen till 
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sin operatör. Genom att erbjuda värdehöjande faktorer kring den utökade tjänsten har mobiloperatörerna 

möjlighet att särskilja sig på en homogen marknad och skapa starkare relationer med sina kunder genom 

tilläggsvärden som bygger lojalitet.  

 

Vi fann att det som kan leda till en mycket hög grad av kundtillfredställelse och därmed även ökad 

kundlojalitet är känslomässiga band till operatören som uppstår via interaktionen mellan kund och 

mobiloperatör. Vi menar, med undersökningen som grund, att illojaliteten präglas av bristen på 

känslomässigt band till operatören samt svaga kundrelationer. Slutsatsen av denna studie är att 

relationsmarknadsföring har förmåga att öka lojaliteten i en bransch som präglas av högst illojala 

kunder.  

 

 

6.1 Slutdiskussion  
Tidigare forskning talar för att samband identifierats vad gäller kopplingen mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet.
152

 Studien visar i motsättning till detta att sambandet mellan kundnöjdhet och kundlojalitet 

är svagt i mobiloperatörsbranschen. För att kundlojalitet ska skapas menar vi med stöd från studien att 

det krävs en mycket hög grad av kundtillfredställelse för att kundlojalitet skall uppnås. Vidare talar 

forskning för att kraven på konkurrensverktyg är hög i en bransch där hård konkurrens och homogenitet 

råder.
153

 Företag aktiva inom dessa branscher har en fördel i att använda sig av lojalitetsstrategier i 

kombination med en god produkt- och tjänstekvalitet. 
154

 Denna studie visar i enhet med tidigare 

forskning att det är svårt att skapa lojala kunder utan att erbjuda kunden värden utöver en god kärntjänst. 

Forskare menar vidare att lojalitetsstrategier kan se olika ut beroende på bransch.
155

 Vår undersökning 

visar att goda relationer och skapande av känslomässiga band mellan kund och operatör är ett avgörande 

konkurrensverktyg för skapande av lojala kunder på mobiloperatörsbranschen.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Vi skulle finna det intressant att i en mer omfattande studie undersöka problemet utifrån operatörens 

synvinkel. Att titta närmre på hur mobiloperatörer arbetar för en ökad kundlojalitet och om 

relationsmarknadsföring är en önskvärd strategi utifrån deras ståndpunkt. Vidare skulle det vara 

intressant att ta reda på om operatörens uppfattning av marknaden stämmer överens med kundens.   
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7.3 Bilagor 
 

7.3.1 Bilaga 1 – Intervjumall 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 1 - Semistrukturerad intervju 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

Vi gör en undersökning för vår C-uppsats i marknadsföring då vi undersöker 

kunders nuvarande relation med din mobiloperatör. Intervjun är uppbyggd av tre 

delar. Den första är en semistrukturerad del där utrymme för diskussion ges. Den 

andra delen består av en strukturerad del under ledning där frågeställningar med 

10-skaliga svarsalternativ ges. Den sista delen är en avslutande frågedel med 

utrymme för ytterligare diskussion  

DISKUTERA: 

KUND – ATTRAKTION - FÖRVÄNTNINGAR - FREKVENS 

Vilken operatör har du idag? Hur länge har du varit kund hos din operatör? 

(fysiska världen, det observerbara beteendet)  

Varför tecknade du abonnemang för just din operatör? (attraktion)  

Hur ofta/mycket använder du dina mobila tjänster? (frekvens) 

Hur mycket kostar i genomsnitt dina mobila tjänster per månad?  

Vad använder du dina mobila tjänster främst till (telefon, sms, spel, internet)? 

 

 

DISKUTERA: RELATIONEN - 

POSITIVA ERFARENHETER 

Tala om positiva erfarenheter 

respondenten möjligtvis haft med sin 

operatör. Vad respondenten idag är 

nöjd med. 

DISKUTERA: RELATIONEN - 

NEGATIVA ERFARENHETER 

Tala om negativa erfarenheter 

respondenten möjligtvis haft med sin 

operatör. Vad respondenten idag är 

missnöjd med. 

DISKUTERA: RELATION – ERFARENHET  

(attityden) 

BEMÖTANDE 

TILLIT/FÖRTROENDE 

ENGAGEMANG (Kontakt? Engagerar sig din operatör för dig och dina behov?)  
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DEL 2 - Strukturerad intervju 

 

KUNDNÖJDHET 

KUNDENS PREFERENSER TILL ANGIVNA VÄRDEFAKTORER 

 

 

Sammanfatta hur nöjd du är idag med din operatör, på en skala mellan 1-10 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

Vad är det som gör att din operatör får det betyget?  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTATION: Under nedanstående del kommer du får 15 påståenden där du får svara på en skala 

mellan 1-10 hur mycket du håller med om påståendet. 1 innebär att du inte alls håller med. 10 innebär 

att du absolut håller med. (Tänk bort din operatör, och föreställ dig vad en operatör skulle erbjuda för 

att du skulle bli en mycket nöjd kund)   

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är PRISET av stor vikt 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är TÄCKNINGEN/MOTTAGNINGEN av stor vikt 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är INTERNETHASTIGHETEN av stor vikt 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är det av stor vikt ATT JAG KAN LITA PÅ VAD 

PESRONALEN SÄGER  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är det av stor vikt ATT PERSONALEN ÄR ENGAGERAD I 

MINA BEHOV  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är KUNSKAP HOS PERSONALEN av stor vikt  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är BEMÖTANDET FRÅN PERSONALEN av stor vikt  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är KLAGOMÅLSHANTERING av stor vikt  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 
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För att jag ska bli en mycket nöjd kund är KORTA TELAFONKÖER TILL MIN OPERATÖR av stor 

vikt  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är GEOGRAFISKT NÄRIGGANDE BUTIKER TILL MIN 

OPERATÖR av stor vikt  
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

 

 

 

För att jag ska bli en mycket nöjd kund är följande tilläggstjänster som kan ingå i mitt abonnemang av 

stor vikt: 

 

APPAR (SPOTIFY, FILMER, SPEL)? 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

  

 

MÖJLIGHETEN ATT BYTA ABONNEMANG UNDER BINDNINGSTIDEN? 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

FLEXIBILITET ATT RINGA OCH SURFA BILLIGT UTOMLANDS? 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

SÄKERHETSPAKET (VIRUSSKYDD, STÖLDSKYDD) 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

  

 

BETALNING AV PRODUKTER OCH TJÄNTER MED MOBILEN(SOM BETALKORT) 
1                  2                  3                 4                 5                 6                 7                  8                9                 10 

 

 

 

 

Är det något utöver dessa faktorer som skulle göra dig till en mycket nöjd kund? 
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DEL 3– Semistrukturerad intervju 

 

KUNDLOJALITET 

 

 
 
 
 
 
 

DISKUTERA MED INSPIRATION AV: 

KUNDENS FÖRHÅLLANDE TILL OBJEKTET 

Hur förhåller du dig till kärntjänsten? Skulle du kunna tänka dig att vara utan 

kärntjänsten (att ringa, surfa sms:a – mobila tjänster)? Varför/varför inte? 

(i den fysiska världen, kundens beteende av kärntjänsten och i den mentala 

världen, kundens attityd till kärntjänsten)  

DISKUTERA MED INSPIRATION AV: 

KUNDENS FÖRHÅLLANDE TILL OBJEKTET 

Hur förhåller du dig till din operatör? Skulle du kunna tänka dig att byta operatör? 

Varför/varför inte? Kommer du att byta operatör eller stanna hos samma operatör 

efter att ditt abonnemang har löpt ut? 

(i den fysiska världen, kundens beteende mot sin operatör och i den mentala 

världen, kundens attityd till operatören)  

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att rekommendera din operatör? Har du någon gång 

rekommenderat din operatör? Skulle du känna dig trygg/bekväm med att 

rekommendera din operatör om de erbjöd dig de faktorerna du ovan värderade 

högst?  

 

 

DISKUTERA MED INSPIRATION AV:  

KOPPLING MELLAN KUNDNÖJDHET - KUNDLOJALITET 

Anser du dig vara en lojal kund idag? Varför/varför inte? Skulle du känna att du blev 

mer lojal gentemot din operatör om de erbjöd dig de faktorer som du ansåg var av stor 

vikt i föregående frågedel (inklusive de egenformulerade faktorerna)?   

 

Kan du komma på någon anledning som du tror skulle kunna få dig att byta operatör, 

trots att din operatör erbjöd dig dessa faktorer? 

 


