
 
 

 

  
 
 

 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng    
VT 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundrelationer och 
Vision 2010 

 
En studie av TeliaSoneras kundrelationer 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Hanna Dahlstedt            Handledare: Boel Wikland   
  Carl-Mikael Lindgren     



 
 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
TeliaSonera befinner sig i en ny situation, som utgörs av en alltmer ökande 
och hårdnande konkurrens. Därutöver sker en snabb utveckling av nya 
tjänster och produkter. TeliaSonera står enligt dem själva inför en mängd 
utmaningar. Dessa utmaningar är att konkurrensen fortsätter att öka, 
teknikutvecklingen accelererar och i att kundernas krav ökar markant. 
Enligt TeliaSonera själva kommer deras kunder att efterfråga tjänster som 
skapar värde och är enkla att använda, framför efterfrågan på ny teknik. 
TeliaSonera har tagit fram en vision av sig själva i framtiden vid namn 
Vision 2010. TeliaSonera ska vara det enkla alternativet inom allt från 
beställning till support. 
 
Att kunna knyta kunden till sig och på så vis skapa långsiktiga 
kundrelationer har blivit allt viktigare i den hårdnande konkurrensen. Fokus 
på kunden har ändrats från kunder i allmänhet till den lojala och unika 
kunden. Andra begrepp som kommit att användas mer och mer är 
begreppsparet defensiv marknadsföring, vilket är en marknadsföring riktad 
mot befintliga kunder och offensiv marknadsföring som vänder sig till nya 
potentiella kunder. 
 
Studien baserar sig på ett antal intervjuer av personalen på TeliaSonera. 
Dessa intervjuer analyseras sen med aktuell marknadsföringslitteratur.  
 
Vi drar den slutsatsen att om TeliaSonera ska uppnå sin Vision 2010, krävs 
det att de fokuserar på sina kundrelationer. Resultatet pekar bland annat på 
att TeliaSonera i dagsläget inte ser till den unika och lojala kunden utan ser 
det som att de har en relation med samtliga kunder. För att TeliaSonera ska 
uppnå sin Vision, där enkelhet ut i alla led är ett huvudbegrepp, ser vi det 
som en viktig komponent att de skapar unika relationer med sina kunder. 
Där alla som har kontakt med företaget känner sig unika och ihågkomna.  
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1. INTRODUKTION 
 
När telemarknaden avreglerades för några år sedan, kom den in i en ny fas. En fri 
konkurrensmarknad öppnade sig, vilket ledde till att nya aktörer fick fäste. I och med detta 
fick det tidigare monopoldominanta televerket, sedermera Telia och TeliaSonera, konkurrens 
från företag som Tele2 och Telenordia (numera Telenor), vilket följdes av många fler. I dag 
råder en hård konkurrens på marknaden vad gäller såväl priser som service. Den nya 
konkurrenssituationen gör det viktigt för företagen att knyter kundens intresse till sig och 
skapar värde för kunden.  
 
TeliaSoneras interna och externa omvärld har förändrats kraftigt i och med den nyss nämnda 
avregleringen. Från att de var ett statligt verk med monopol, till att befinna sig i en hårt 
konkurrentutsatt marknad. Från att primärt ha fokuserat på fast telefoni spänner TeliaSonera 
idag över flera områden såsom Internet, mobiltelefoni och television. TeliaSonera står 
därmed inför nya förutsättningar och en situation som gör det viktigt att underhålla och 
stimulera sina kundrelationer, för att skapa nöjda och lojala kunder. Det ökar betydelsen av 
en bättre och mer effektiv kundrelation. 
 
TeliaSonera har tagit fram en egen vision för sig själva i framtiden vid namn Vision 2010. 
TeliaSonera ser sig själva som ett genuint serviceföretag med en central roll på den 
europeiska marknaden. TeliaSonera ska vara det enkla alternativet inom allt, från den initiala 
beställningen till support på tjänsten eller produkter. TeliaSonera siktar på att vara en 
huvudaktör i den europeiska tjänstesektorn. De vill framhäva sig själva som möjliggörare. De 
vill vara en partner som är enkel att ha att göra med, oavsett om det gäller att göra affärer, 
vara partner, eller vara kund till dem. Deras vision är att ha en ledande position som grundar 
sig i att kunderna upplever enkelhet i hela relationen som saknar motsvarighet bland 
konkurrenterna. 
 
1. 1 Frågeställning 
 
På vilket sätt relateras och syns Vision 2010 i TeliaSoneras arbete med kunder och 
kundrelationer? 
 
1. 2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur TeliaSonera gör för att underhålla befintliga kund-
relationer och sen jämföra hur detta stämmer överens med deras upprättade av Vision 2010. 
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1. 3 Avgränsningar 
 
Fallstudien avgränsar sig geografiskt till Stockholmsområdet. Intervjuerna kommer således 
endast utföras i denna region. TeliaSonera är uppdelad i segment med bland annat olika 
kundgrupper, till exempel privat- och företagskunder. Vi avser oss också endast studera 
TeliaSoneras privatkundsegment. 
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2. METOD 
 
Uppsatsen kommer att baseras på skriftligt material från företaget samt teori från 
marknadsföring. Empirin kommer att utgöras av intervjuer och information kring det 
studerade företaget och dess förändrade situation. Vi kommer att genomföra intervjuer av 
olika personer på TeliaSonera som vi tror har relevant kunskap att förmedla för att besvara 
vårt syfte. Kombinationen av en teoretisk ram och inhämtande av för oss ny information gör 
att vi kan få en god tolkningsrepertoar till vår analys och slutsats. 
 
Vi kommer till en början att ha en genomgång av teorin som vägledning inför 
intervjutillfällena på TeliaSonera. Det är bra att ha kännedom om ämnet inför 
intervjutillfället.  
 
2. 1 Vetenskapsfilosofi 
 
Forskning handlar om att ta fram ny kunskap, eller belysa kunskap på ett nytt sätt. Det finns 
två olika huvudinriktningar inom vetenskapen, nämligen hermeneutik och positivism. 
Positivismen har sitt ursprung från grekerna medan hermeneutiken har sin grund i religiösa 
tolkningar.1  
 
Den hermeneutiska vetenskapsuppfattningen, söker en helhetsförståelse, en insikt och 
handlar om tolkning och förståelse snarare än förklaring. Det innebär att en person förstår 
en annan persons handlingar. Med denna metod som grund används minnen, upplevelser 
och förförståelse för att tolka verkligheten.2 Det är vanligt att veta något om det 
problemområde som en undersökning avser. Med hjälp av förförståelsen formuleras 
problem, frågor, idéer och hypoteser med vars hjälp forskaren inleder en dialog med 
undersökningsmaterialet.3 Många olika datakällor kan användas, till exempel intervjuer, 
observationer, föremål, symboler eller text, som en helhet eller som en enskild datakälla. 
Forskaren kan här gå mer djupt in i sin forskning, genom att analysera insamlad data, fylla i 
de luckor som finns mellan enskild data och insamlad data. Forskaren är på det sättet unik i 
sin forskning genom att kunna se och tolka olika poänger och nyanser i datamaterialet.4 
Hermeneutiken med sin betoning på igenkännande och förståelse öppnar andra möjligheter 
till kunskap som är stängda för positivismen, men den blir också rikare och mer nyanserad.5  
 
                                                 
1 Thurén (1991): s. 14 
2 Thurén (1991): s. 45-47 
3 Thurén (1991): s. 50-51 
4 Gustavsson (2003): s. 13 
5 Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001): s. 221 
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Positivismen bygger på två källor till kunskap nämligen iakttagelser och logiska resonemang. 
Iakttagelserna som ger den empiriska kunskapen inhämtas genom de fem sinnena, medan de 
logiska resonemangen sker med hjälp av det vi kan räkna ut med vår logik. På det här sättet 
tas fakta fram på positivistisk grund.6 En strikt positivistisk ansats bygger på formell logik 
och fakta som är resultat av mätningar. Det formella logiksystemet grundar sig på noggranna 
definitioner, särskiljande antaganden och satser. Denna kunskap bygger många gånger på 
statistik. Då kunskapen ska vara empirisk prövbar, uppskattningar och bedömningar ska 
ersättas med mätningar.7 Skillnaden mellan empiriska sanningar och logiska sanningar är att 
man aldrig kan vara helt säker på att en empirisk sanning verkligen är sann. De fem sinnena 
kan svika en, man kan bli lurad, det finns många sätt att ta fel. Men logikens regler kan man 
alltid lita på.8 Positivismen har inomvetenskapliga metodregler som säger oss att metoderna 
ska ge tillförlitlig kunskap. Eftersom matematiken räknas till logiken ska så mycket som 
möjligt kvantifiera våra fakta, och behandla dem statistiskt så att generella slutsatser kan dras 
av dem. Positivismen har generellt fått utstå kritik för att den skulle betona strikta regler på 
bekostad av de nyfikna, kreativa tänkandet. Kritiker hävdar också att den positivistiska 
forskaren har ett åskådarperspektiv, som försöker se hur saker är nu och därmed endast 
tjänar det bestående. Det gör att det många gånger kan vara svårt att söka och finna utökad 
kunskap genom empiriska statistiska undersökningar.9  
 
Vi söker efter en förståelse för vår studie. Vi använder oss av våra egna kunskaper, 
upplevelser och vår förförståelse för att tolka verkligheten. Eftersom vi har studerat inom 
marknadsföring tidigare finns det både en förförståelse för hur ett företag kan göra för att 
knyta kunden till sig samt för relationsmarknadsföring. Den förförståelse vi har inför ämnet 
kommer att utvecklas med hjälp av teoretiska och empiriska studier, som tolkas och väcker 
nya idéer och frågor, vilket i sin tur leder till nya kunskaper och upplevelser som tolkas. Med 
vår frågeställning i åtanke är den hermeneutiska ansatsen en god grund till kunskap i vårt 
arbete och därmed bäst lämplig, då den ger en rik och nyanserad kunskap. En positivistisk 
ansats ger en för snäv bild och erkänner enbart empiri och logik som kunskapskällor medan 
hermeneutik ser till förståelse och tolkning. Om vi skulle ha valt att utgå från en positivistisk 
syn, hade det inte varit möjligt att uppnå den typen av information som vi behöver för att 
kunna besvara vårt syfte med uppsatsen. 
 
 
 
 

                                                 
6 ibid: s. 14-17 
7 Wallén (1996): s. 27 
8 Thurén (1991): s. 17-18 
9 Thurén (1991): s. 15-16, 45 
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2. 2 Forskningsansats 
 
Det finns två olika angreppssätt, kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativt och 
kvantitativt syftar till hur man väljer att bearbeta och analysera insamlad information10  
 
Den kvantitativa metoden går i grunden ut på att göra mätningar. Mätningen kan användas 
för att beskriva eller förklara. Vid en förklaring så är det närmast en testning av en hypotes 
som avses.11 Generellt för kvantitativa studier gäller att beskrivningar av material och metod 
ska vara så utförliga att den som önskar ska kunna genomföra samma undersökning och 
komma fram till ett liknande resultat. Vidare är även ett stort och ur statistisk synvinkel 
representativt urval viktigt för att kunna använda metoden på ett tillförlitligt sätt. Metoden 
används ofta vid stora undersökningar av en population, där ett noga urval sker av ett stort 
underlag.12 
 
Den kvalitativa metoden bygger på den hermeneutiska filosofin och går ut på att göra 
tolkningar. Ofta används ett mindre men mer strategisk urval, där resultatet sen kan 
användas för att nyansera och precisera frågeställningar, identifiera relevanta dimensioner 
och ge fördjupad kunskap inom ett ämnesområde. Avsikten med metoden är inte att 
generalisera utifrån det empiriska resultatet, utan att resultatet ska ge ny kunskap, ökad 
förståelse och fördjupad insikt baserade på genomtänkta tolkningar.13 
 
Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur TeliaSonera underhåller sina befintliga 
kundrelationer i förhållande till Vision 2010, har vi valt att utgå från den kvalitativa pers-
pektivet. Det är svårt att hitta direkt kvantifierbar data att relatera och analysera utan vi ser 
istället till hur attityden är, och vad som direkt görs i organisationen, mot Vision 2010. 
 
2. 3 Fallstudier 
 
Det finns en mängd tekniker och instrument för att få reda på information om sin fråge-
ställning bland annat surveyundersökning, experiment och fallstudier. Eftersom vårt syfte är 
att studera hur en organisation förhåller sig till någonting i verkligheten och inte bara på 
pappret så anser vi att fallstudier är den undersökningsteknik som passar oss bäst. Vi tycker 
att de andra alternativen antingen inte skulle ge oss det djup som vi hoppas på eller att vår 
frågeställning helt enkelt inte går att besvara med hjälp av dem. 
 

                                                 
10 Backman (1998): s. 31 
11 Lundahl & Skärvad (1999): s. 94-95 
12 Lindblad (1998): s. 24 
13 Ibid: s. 25 
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Fallstudier har en förankring i verkligheten och resultatet går lätt att använda. Nackdelen 
med fallstudier är att resultatet inte är generaliserbart, kan vara svårt att kontrollera och på-
verkas av författarnas förutfattade meningar och subjektivitet. Vi anser dock trots detta att 
fallstudier är den metod som passar vår frågeställning. 
 
2. 4 Intervjuer 
 
Inom fallstudier kan man utnyttja en mängd olika tekniker för datainsamling. Backman talar 
bland annat om dokumentanalys och tester, observation, enkäter samt intervjuer. I denna 
uppsats har vi valt att använda oss av intervjuer. Genom intervjuer har vi möjlighet att ställa 
följdfrågor och kontrollera att personen vi intervjuat förstått frågan, samt att personen kan 
ge oss friare och utförligare svar. 
 
Andra tekniker som till exempel observationer skulle kräva för mycket tid från oss men även 
av det studerade företaget. Det hade dock funnits fördelar med detta tillvägagångssätt, vi 
hade bland annat kunnat få en bättre insikt i hur det dagliga arbetet med kundrelationer 
sköts. Ett annat alternativ är enkätstudie. Detta valdes bort då det inte finns någon direkt 
möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt följa upp frågorna. En sådan möjlighet ges som 
tidigare nämns med intervjuer. 
 
2. 5 Intervjumetodik 
 
Den kvalitativa metoden intervju är vanligen relativt löst strukturerad, vilket öppnar för vad 
intervjupersonen tycker är väsentlig och angeläget att förmedla. Fördelarna med intervju som 
metod fungerar så länge som intervjupersonens erfarenheter, kunskaper, föreställningar och 
intryck kan beaktas och dokumenteras på ett riktigt sätt. Forskaren kan få in ny information 
och nya idéer vilket öppnar upp för nya perspektiv som hon/han inte har tänkt på tidigare 
(eller som tidigare inte har dokumenterats i forskningslitteraturen). Det skapas också 
förutsättningar för mycket mer komplexa och varierande beskrivningar.14  
 
Det som kan uppfattas som nackdel med intervju som metod är att det alltid finns 
påverkningsfaktorer i ett intervjusammanhang som inte kan minimeras eller kontrolleras. Att 
få en uppfattning om både den ”riktiga” världen och den subjektivitet som intervjupersonen 
besitter. Detta beror på att uttalandena gärna bestäms av situationen, d.v.s. är förknippade 
med intervjusammanhanget mer än med någon specifik ”erfarenhetsverklighet” samt dels på 
att den påverkan som sker av hur man ”normalt” sett ska uttrycka sig i en viss fråga. Det kan 
också röra sig om att skapa ett gott intryck vilket kan komma att få konsekvenser som en 
positiv snedvridning av information. Det kan också vara så att intervjupersonen känner 
                                                 
14 Alvesson & Deetz (2000): s. 215-216 



7
 

 
 

sympati för intervjuaren och kan därigenom helt enkelt bli mer benägen att instämma med 
denne och försöka vara till lags. Omvänt kan intervjupersonen som är något skeptisk mot 
vad intervjuaren står för eller helst vill höra, inta en mer utpräglad motsatt ståndpunkt än vad 
som under andra omständigheter hade skett. Forskningsintervjun bör alltså hellre betraktas 
som en scen för ett samtal än ett enkelt redskap för insamling av data.15  
 
Enligt Kvale är intervjun ett samtal mellan två personer där det finns två tydliga roller; 
intervjuaren frågar och den intervjuade svarar. 16 Det finns alltså en maktställning som vi 
som intervjuare bör vara medvetna om. Det finns en mängd kriterier som en bra intervjuare 
bör uppfylla och vara medveten om. Intervjuaren bör bland annat vara öppen, strukturerad, 
kritisk, känslig och styrande. 17 
 
Det finns många olika sätt att genomföra intervjuer och utforma intervjufrågor. I vårt fall vill 
vi ta reda på hur olika personer och olika delar av TeliaSonera förhåller sig till 
kundrelationen och till Vision 2010. Vi avser använda oss av semistrukturerade intervjuer. På 
detta sätt kan vi fokusera våra frågor på vårt ämne men lämna utrymme för följdfrågor och 
annan relaterad information personen kan ha.18 Vi avser spela in samtliga intervjuer. Detta 
vill vi göra dels för att till hundra procent kunna koncentrera oss på intervjupersonen samt 
att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka till intervjun och fånga upp information som kan ha 
förbigått oss. 
 
 
2. 6 Urval 
För att kunna skapa en så bred bild som möjligt av TeliaSoneras syn på kundrelationer så 
ville vi intervjua personer i olika delar av företaget. Vårt mål var inledningsvis att intervjua 
dels personer centralt på huvudkontoret samt göra en enkätundersökning bland de som 
faktiskt jobbade i kundservice och hade direkt kontakt med kunden. Det senare gick tyvärr 
inte att genomföra då TeliaSonera inte ville låta oss intervjua kundservice utan att först 
säkerställa vilka som kunde svara på vilka frågor och vilka frågor vi fick ställa. När vi inte 
fick tillgång till den direkta kundservicen valde vi att ta kontakt med TeliaSoneras butiker då 
de där också har direkt kontakt med kund. Vi genomförde sedan intervjuer med två 
butikschefer. 
 
Efter en del arbete fick vi även tag på en lämplig person på huvudkontoret att intervjua. 
Denna person har lång erfarenhet inom TeliaSonera och har arbetat på flera ledande 
positioner inom olika avdelningar från ekonomi till kundtjänst.  
                                                 
15 ibid:  s. 216-221 
16 Kvale (1997): s. 111-113 
17 ibid: s. 101-102 
18 Kvale (1997): s. 135-136 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet kommer vi att bygga upp vår teoriram. Teoriramen är ett hjälpmedel för att 
analysera det empiriska material som vi tar upp i nästa kapitel. Den litteratur som behandlas 
är litteratur som anses ligga i framkant vad gäller kundrelationer och relations-
marknadsföring. 
 
 
2. 7 Tjänsteprocessen 
 
Ordet tjänst har flera innebörder. En tjänst innefattar både personlig service och tjänsten 
som erbjuds ut till kund. Fokus har gått från begreppet produktföretag till serviceföretag. 
Det är egentligen inte företagets utbud i sig som har ändrats utan mer företagets strategi och 
satsning på kundanpassning. Idag är det vanligt med ett helt koncept som levereras till 
kunden, där både produkt och tjänst har knutits samman till en helhet.19 TeliaSonera har ett 
tjänsteutbud av olika teletjänster och till det tillkommer kundservice och teknisk support. 
Utöver detta finns det dessutom alla dolda tjänster som faktura- och kravservice. Från 
kundens synvinkel kan det dock vara svårt att se att kravhantering är en tjänst till dem. Det 
är mest något otrevligt. Dessa dolda tjänster kan därmed bli ett starkt konkurrensmedel 
gentemot kund.20  
 
En tjänst kan definieras på olika sätt. Grönroos tar upp i sin bok att ”En tjänst är något man 
kan köpa och sälja men som man inte kan tappa på tårna.”  En annan definition lyder som 
följer: ”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter 
som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och 
servicepersonal och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på kundens 
problem.” 21 Även denna definition känns rätt om än mer tillkrånglad, dock mer noggrann 
och utförlig. För det mesta råder en viss typ av interaktion mellan leverantör och kund, men 
inte i alla sammanhang. En del situationer är enkelriktade som när en telemontör kommer 
och monterar in ett teleuttag med extranyckeln till hjälp och kunden inte är hemma vid själva 
besöket. Telemontörens resurser interagerar inte på ett direkt sätt med kunden. 22 Däremot 
finns denna interaktion vid själva beställningen av uttaget och vid betalning av tjänsten. 
Tjänster som sådana sker medvetet eller omedvetet i ett samspel mellan parter. De kan ses 
som immateriella processer eller verksamheter och utgörs inte av materiella ting. De 
produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidig. Kunden är till viss del närvarande 

                                                 
19 Grönroos (2002): s. 57 
20 ibid: s. 58 
21 ibid 
22 ibid: s. 58-59 
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när tjänsteprocessen produceras och levereras och upplever därmed hur förloppet fungerar 
samtidigt som det utspelar sig. Det påverkar både utformningen och marknadsföringen av 
själva tjänsterna i sig.23 Kvalitetskontrollen blir därmed också svårt att hantera på ett vanligt 
sätt, då det inte finns någon i förväg tillverkad kvalitet att kontrollera.  
 
Tjänster kan ses som opålitliga då de ofta upplevs på ett individuellt sätt och är svåra att 
förutse vad gäller upplevelsen. Kunden kan beskriva upplevelsen på olika sätt, men något 
eller flera adjektiv som en känsla, en upplevelse, förtroende och/eller trygghet. Då de sociala 
relationerna med automatik blir olika så upplever både kund och personal tjänsteprocessen 
på olika sätt.24 
 
Företagets resurser kan delas upp i fem grupper: personal, teknik, kunskap, kundens tid och 
så kunden själv. Det finns en figur som illustrerar just detta som heter tjänstemarknads-
föringens triangel, den ser ut enligt följande: 

 
Tjänstemarknadsföringens triangel25 

 
Personalen har stort inflytande i fråga om att skapa värde åt kunden, vilket görs genom olika 
tjänsteprocesser. De både för fram företagets profil samt levererar resurser till kunden. De är 
marknadsförare på deltid kan man säga. Till skillnad från de anställda marknadsförarna på 
företaget har servicepersonalen direktkontakt med kunden då tjänster levereras och kunden 
beslutar om köpa. Denna kontakt har vanligen inte marknadsförarna. Ytterligare 
påverkningsfaktorer på hur kunden uppfattar företaget och som skapar värde och kvalitet i 
dennes ögon, är personalens kunskap. Det kan gälla kundtjänst och teknisk support till 
exempel. Det är viktigt att personalen besitter den kunskap som kunden förväntar sig och 

                                                 
23 Grönroos (2002): s. 58-59 
24 ibid s. 60-61 
25 ibid: s. 67, Omarbetad av Hanna Dahlstedt 

Företaget
Heltidsanställda marknadsförare och säljare 

Ge löften

Extern 
marknadsföring 
försäljning 

Kunder 
Personal, 
Teknik, 
Kunskap, 
Kundens Tid, 
Kund 

Hålla löften
Interaktiv marknadsföring, 
Marknadsförare på deltid 
och kundinriktad teknik och 
system.

Möjliggöra löften

Ständig utveckling
Intern marknadsföring 
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helst lite till.26 På sätt och vis medverkar kunden till företagets tjänsteutbud då det är kundens 
behov som företaget försöker tillfredställa. Kunden inverkar på tjänsteutbudsutvecklingen på 
det sättet. Tjänsten utformas på ett sätt som skapar värde och kvalitet för kunden. Därmed 
behöver företaget den kompetens och de resurser som krävs för att kunna genomföra denna 
tjänsteutveckling. Att hantera resurser i samverkan med en kund går under betäckningen 
interaktiv marknadsföring.27  
 
2. 8 Tjänstekvalitet 
 
Grönroos menar att ”ett acceptabelt resultat är en nödvändig förutsättning för god kvalitet, 
men en enastående tjänsteprocess skapar tydliga och bestående konkurrensfördelar.” 
Merparten av all forskning inom tjänstekvalitet utgörs av en modell som kallas just för 
modellen för upplevd tjänstekvalitet. Begreppet upplevd kvalitet innebär att man mäter hur 
pass bra tjänsteprocessen och dess resultat motsvarar kundens förväntningar. Med andra ord 
hur kvaliteten på tjänstegenskaperna upplevs ur kundens synvinkel. Därefter kan 
kundtillfredställelsen mätas. I litteraturen anses det att tjänstekvalitet är detsamma som hur 
kunden upplever att det är. Det är något företagen ska ha i åtanke, framhåller Grönroos, när 
de definierar vad kvalitet är. Om inte företag och kund uppfattar kvalitet likartat så är det 
stor risk att felsatsningar görs från företagets sida och att tid och pengar därmed går 
förlorade.28 
 
På sidan åtta konstaterade vi att tjänster är processer som upplevs på ett personligt sätt och 
både produceras och konsumeras samtidigt. Därutöver påverkas kunden även av hur själva 
tjänsteprocessen levereras. Det brukar anses att tjänstekvalitén upplevs genom två olika 
dimensioner, vilka går ut på vad kunden får och hur kunden får det. För att en total kvalitet 
ska upplevas behövs båda dessa funktioner. Vad innebär resultatets tekniska kvalitet och hur 
relateras till processens ändamålsenliga kvalitet. Det sistnämnda är svårt att kvalitetsgranska 
då det många gånger är en personlig upplevelse och därmed bedöms olika för alla.29 
 
Kunder känner igen ett företag genom företagets profil, image, och dess resurser samt hur de 
arbetar. Dessa egenskaper påverkar kvalitetsupplevelsen på olika sätt. Bilden av företaget kan 
fungera som ett filter till den kvalitet som kunden upplever. Om kunderna har höga tankar 
om företaget, det vill säga det har en positiv image, har de sannolikt lättare att förlåta smärre 
misstag. Om det ofta sker misstag, kommer imagen att försämras. Om företaget från början 

                                                 
26 ibid: s. 68 
27 ibid: s. 69 
28 ibid: s. 73-75 
29 ibid: s. 76-77 
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däremot har en dålig image, blir effekten av misstaget betydligt större än den annars skulle 
bli. Något som inte ska förglömmas är att servicekvalitén är ett viktigt element.30  
 
Företagets profil skapar en tilltro till tjänsten som företaget levererar. När strategier för 
marknadsföringen läggs upp räknas även företagets profil in, som ett viktigt element i 
strategiarbetet. Profileringen skapar igenkänning och därmed även ett ökat företagsvärde. 
Denna igenkänning gör att kunden känner sig bekväm och att bandet därmed mellan 
företaget och kunden stärks.31 Grönroos tycker att beteendevetare och marknadsförare bör 
samarbeta i högre utsträckning för att kundens uppfattning om företagets budskap ska 
uppfattas på ett så förtroendeingivande sätt som möjligt.32 När företaget har arbetat fram sin 
serviceprofil, har stor hänsyn och dagsaktuell förståelse tagits, till kundsegmentet, som 
servicen riktas till.33   
 
Ytterligare något som företaget måste vara uppmärksamma på är att klyftan mellan förväntad 
kvalitet och upplevd kvalitet ska vara så liten som möjligt för att kvalitetsupplevelsen ska bli 
så bra som möjligt, annars är risken stor att kvaliteten upplevs som bristfällig.34 Det innebär 
även att ett företags kvalitetsprogram bör innefatta de som har ansvar för extern 
marknadsföring och marknadskommunikation.35  
 
Sammantaget kan konstateras att de bästa sätten för företag att differentiera sig på är att 
erbjuda högre kvalité. Nyckel är att överträffa kundens kvalitetsförväntning. Servicekvalitén 
påverkas bland annat av tillgänglighet, pålitlighet, kunskap, säkerhet, kompetens och 
kommunikation. 
 
2. 9 Klassificering av tjänster 
 
Grönroos delar in eller klassificerar in tjänstemarknadsföring i två olika grupper. Är tjänsten 
”high-touch” eller ”high-tech” och utförs tjänster kontinuerligt eller diskontinuerligt? 
 
Av de två första begreppsparen ligger teletjänster till största del under begreppet high-tech. 
För att tydliggöra kan sägas att high-touch begreppet i första rummet innebär den personal 
som åstadkommer tjänsten. High-tech däremot innebär de högteknologiska tjänster som 
främst är baserade på automatiserade system, informationsteknik och andra fysiska resurser. 
På det sättet hänger begreppen ihop, de är ett växelspel mellan dem. Teletjänster är i störst 

                                                 
30 ibid: s. 76-78 
31 Grace & O´Cass (2005): s. 125-139 
32 Johnson & Grayson (2005): s. 500-507 
33 Grace & O´Cass (2005): s. 125-139 
34 Gummesson (2002): s. 53 
35 Grönroos (2002): s. 79 



12
 

 
 

utsträckning high-tech baserad, men även high-touch har stor betydelse. High-touch är den 
mänskliga kontakten som kunden har med företaget. Det kan vara i form av en kundtjänst 
eller liknande. Medan high-tech är den tekniska produkt som kunden får levererad i form av 
telefonabonnemang. I och med att den personliga kontakten är så sällan och ofta i kritiska 
situationer är det verkligen ”sanningens ögonblick” för företaget. Om det ögonblicket inte 
sköts på ett bra sätt, är det svårt att reparera.36  
 
På grund av kundrelationens art kan tjänster för det andra indelas i kontinuerligt och 
diskontinuerligt utförda tjänster. De typer av tjänster som kontinuerligt har ett ständigt flöde 
av interaktioner mellan kunden och tjänsteleverantören. På det sättet finns det gott om 
utrymme att skapa uppskattade relationer med kunderna. Diskontinuerliga tjänster däremot 
har svårare för att skapa en relation som kunden uppskattar och värdesätter. Beroende på 
vilken typ utav tjänst det är så kan båda typerna av tjänster vara lönsamma. Dock kan 
skönjas att de företag som erbjuder kontinuerliga tjänster för det mesta är mer rädda och 
måna om sina kunder, då de anser att det är dyrt att skapa en relation till en ny kund, i 
förhållandet till att ta väl hand om den etablerade kunden.37  
 
2. 10 Olika kundsegment/målgrupper 
 
Alla konsumenter är sällan rätt kundgrupp, därmed behöver företag segmentera och 
bestämma sin målgrupp.38 Kunder har olika behov och eller önskemål om hur de vill bli 
bemötta. Ett företag kan därför mycket sällan tillgodose alla tänkbara kunder på samma sätt. 
De ska inte ens försöka lösa alla kunders problem.39 För att finna rätt kundgrupp/målgrupp 
behöver företaget lära känna ”sina” kunder för att finna ett samspel mellan varor, tjänster 
och kundens behov. Det är även bra att känna till hur kunderna uppfattar det egna företaget. 
Då konkurrensen om kundernas uppmärksamhet, tid och pengar många gånger är hård, är 
det också värdefullt att känna till hur kunden uppfattar konkurrerande företag. Att försöka 
sälja en och samma produkt till alla potentiella kunder är inte någon bra idé, då det enda 
gemensamma för alla konsumenter är att de är unika. Individernas behov och önskemål är 
alldeles för olika för att samma erbjudande ska passa alla. Att skapa en unik produkt till varje 
individ är dock normalt inte heller möjligt, utan man får hitta en kompromiss. 
Kompromissen bygger på att hela marknaden delas in i delmarknader, så kallade segment. På 
så sätt kan konsumenter med någorlunda likartade behov och krav delas in i olika grupper.40 
Grupper som är tillräckligt olika varandra, där ett eller några av segmenten väljs ut som 

                                                 
36 Grönroos (2002): s. 62-63 
37 ibid s. 62-63 
38 Pihlsgård et al (2002): s. 43-44 
39 Grönroos (2002): s. 349 
40 Pihlsgård et al (2002): s. 43-44 
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målgrupp.41 Därefter kan en kommunikation med just denna grupp skapas som stämmer bra 
överrens med deras krav och förväntningar, helst ännu bättre än konkurrenternas. Segmen-
teringen bör leda till en mer riktad och verkningsfull kommunikation med kunderna av 
produktens fördelar. Det i sin tur kan leda till ökade chanser för företaget att nå sina mål, det 
vill säga nöjdare kunder och bättre lönsamhet.42  
 
När det gäller tjänster är det oftast svårt att tillgodose målgrupper som har alltför varierande 
behov och önskemål. Eftersom kunder oftast träffas och umgås påverkar de andra kunders 
upplevelser av tjänsten. Om företaget inriktar sig på segment som är mycket olika varandra, 
är det vanligtvis en bra idé att hålla isär dem. Ett system för tjänsteproduktion kan vanligen 
inte tillfredställa alltför varierande behov och önskemål, vilket beror på att tjänster är komp-
licerade fenomen och att tjänsteproduktion är en komplicerad uppgift. Kunder som är i 
relation till en serviceleverantör vill ofta bli igenkänd och behandlad som individer, även om 
de är delar av ett större segment. Därmed kan företaget låta sig vaggas in i att de har en 
massmarknad och använder segmentbegreppet för att analysera den. Kunderna vill oftast 
behandlas som ett segment med en person. I de flesta tjänster har företaget direktkontakt 
med kunden vilket gör det enklare att behandla dem som individer.43 
 
2. 11 Intern marknadsföring 
 
Den interna marknadsföringen växte fram genom tjänstemarknadsföringen. Den 
huvudsakliga avsikten vad att få personalen som hade direktkontakt med kunder att hantera 
servicemötet på ett bättre och mer självständigt sätt. Det gällde speciellt inom tjänsteföretag, 
där kontakten med kunder var och är särskilt stor och intensiv.  Gummesson framhåller att 
det är extra viktigt att personer med direkta kundkontakter är välinformerade om vad 
företaget kan erbjuda. Det är även viktigt att de har kunskap om företagets affärsidé, 
strategier och resultatutveckling etc. Enligt Gummesson är det en förutsättning för att 
medarbetarna ska kunna representera företaget på ett så tillfredsställande och bra sätt som 
möjligt. På samma sätt är det även viktigt, för att inte skada kundrelationerna, att 
stödpersonalen är välinformerad om vad företaget vill kommunicera utåt. Den interna 
marknadsföringen har till uppgift att skapa relationer mellan anställda och ledning samt 
mellan de olika funktionerna som existerar inom ett företag. Därmed ska den fungera som 
ett indirekt stöd till personalens relation med kunder. Personalen kan ses som en intern 
marknad som måste nås på ett effektivt sätt. Här kan kunskap från den externa marknads-
föringen användas och tillämpas för att sen appliceras på den interna marknadsföringen. 

                                                 
41 Grönroos (2002): s. 349 
42 Pihlsgård, Nilsson, Jansson, Andersson (2002): s. 43-44 
43 Grönroos (2002): s. 349 



14
 

 
 

Intern marknadsföring ska bygga på personliga och interaktiva relationer men också på 
information från den externa marknadsföringen.44 
 
Gummesson framhåller att alla personer i företaget påverkar kundrelationerna, 
kundnöjdheten och den kvalité som kunden tror sig uppleva. De personer som inte direkt 
arbetar på marknadsförings- eller försäljningsavdelningen är enligt Gummesson 
marknadsförare på deltid. Heltidsmarknadsförare är anställda för att på ett eller annat sätt 
direkt arbeta med företagets marknadsföring eller försäljning. Gummesson har grafiskt 
illustrerat kopplingen mellan heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare.45 
 

 Olika marknadsföringsroller enligt Gummesson.46 
 
Genom denna illustration visar Gummesson på ett tydligt sätt, att alla medarbetare påverkar 
kundrelationerna. Vidare menar Gummesson han att företag som misslyckas med 
marknadsföringen ofta inte har problem med marknadsavdelningen som en enhet, utan med 
marknads-funktionen som helhet, och integrationen med andra funktioner och enheter inom 
företaget. Gummesson skriver att alla nätverk inom ett företag, både professionella och 
sociala, blir i slutändan en marknadsfunktion.47 Det mest centrala inom den interna 
marknadsföringen, är att personalen på ett bästa sätt, blir motiverad och därmed benägna att 
skapa goda kundkontakter, om de är välinformerade. Gummesson anser att den interna 
marknadsföringen bryter ner murar mellan avdelningar och skapar en gemensam bild av 
företagets värderingar.48 
 
 
 

                                                 
44 Gummesson (2003): s 238-239 
45 ibid s 82 
46 ibid: s. 82 
47 ibid: s 242 
48 Gummsson (2002): s 242 
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2. 12 One-to-one marketing 
 
One-to-one marketing handlar om att lyssna och ta hänsyn till varje kunds enskilda önskemål 
och preferenser samt att anpassa sina erbjudande till dessa. Feurst beskriver one-to-one 
marketing som ett grundläggande sätt att uppfatta affärslogiken. Därutöver är det 
grundläggande hur ett företag förhåller sig till sina kundrelationer. Att systematiskt lära 
känna, minnas och tillmötesgå varje kunds unika önskemål är nyckelord inom one-to-one 
marketing.49 
 
Feurst menar att one-to-one marketing inte handlar om att lära upp kunden utan att 
möjliggöra för kunden att lära företaget. På detta sätt kan kommunikation och produkter 
anpassas för att bättre passa och attrahera den unika kunden. Kunden slipper även 
återspecifiera sig vid varje kontakt och företaget kan se vad som hänt via de tidigare 
kontakterna. Framgångskriterier är både att behålla och växa med kunden.50  
 
Söderlund framhåller att ett paradigmskifte har skett från transaktionsmarknadsföring mot 
en relationsmarknadsföring.51 Feurst beskriver att transaktionsmarknadsföring har till syfte 
att sälja mer genom snabba avslut medan relationsmarknadsföring syftar till att få kunden att 
komma tillbaka och skapa ett längre mer stabilt förhållande. Målsättningen är att inte bara 
knyta kunden till sig under en viss period utan under en hel livstid. Självklart vill även andra 
typer av marknadsföring skapa en tilltro till och från kunden, men inom one-to-one är detta 
direkt livsviktigt. Detta gör att företagen måste bortse från traditionella kalkyler och istället 
för att dela in allt i cykler se till ett livstidsvärde.52 
 
3. 6. 2 Fyra steg 
Enligt Feurst kan one-to-one marketing delas in i fyra steg; identifiering, samtal, minne och 
anpassning.53 
 

 
Vägen till One-to-One Marketing – nytänkande i fyra steg 54 

                                                 
49 Feurst (1999): s. 19-29 
50 ibid 
51 Söderlund (2001), s. 9-10 
52 Feurst (1999): s. 39-44 
53 ibid: s. 134-161 
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Identifiering 
Denna punkt går ut på att känna igen olika kunder och på så sätt kunna hantera dem 
individuellt. Kundens värde avgör hur mycket som kan investeras i relationen och kundens 
behov är nyckeln till att driva en djup och långsiktig relation. Exempel på hur företag 
identifierar sina kunder är så kallade lojalitetsprogram som till exempel ICA kundkort.  

Samtal 
Varje kontakt med kund är en möjlighet att lära mer om kunden och dess behov och således 
dess värde för företaget. Alla kontakter ska spegla tidigare kontakter. 

Minne 
Samla och återanvänd all transaktionsdata. Detta innebär att företaget ska utnyttja all 
information kunden lämnar då hon handlar. Denna information ska finnas tillgänglig oavsett 
vilken del av företaget som hanterar kontakten för tillfället. 
Anpassning 
Erbjudanden och tjänster ska anpassas till varje individuell kund. Varje kontakt ska bygga på 
tidigare dialog så att kunden inte behöver specificera sina önskemål åter igen. Detta moment 
är enligt Feurst det mest krävande men också det som kan leda till den största konkurrens-
fördelen. 
 
Vid all kontakt med kund är det själklart mycket viktigt att kunden är medveten om att data 
insamlas och att kunden ger sitt godkännande. Kunden måste lita på företaget och hur de 
hanterar dess information. Företaget bör erbjuda insyn så att kunden har möjlighet att 
kontrollera, korrigera eller ta bort individuell information.55 
 
2. 13 Den lojala kunden 
 
Söderlund skriver att fokus på kunden har ändrats från kunder i allmänhet till den lojala 
kunden. Begrepp som kommit att användas mer och mer är defensiv marknadsföring, vilket 
är en marknadsföring riktad mot befintliga kunder och offensiv marknadsföring som vänder 
sig till nya potentiella kunder. Andra aktuella begrepp som på ett eller annat sätt inkluderar 
kundlojalitet och som också är högst aktuella idag är: customer relationship management, s.k. 
CRM; loyalty management; retention marketing och som vi redan tagit upp one-to-one 
marketing, på sidan 15. Många verksamma inom området framhåller dessutom att just 
kundlojalitet, nästan är en avgörande grundbult för att ett företag skall vara framgångsrikt 
och lyckas i sin verksamhet. Att den långsiktiga lönsamheten och tillväxten ska fungera på ett 
bra sätt. En ständigt återkommande fråga för beslutsfattare inom företagsamhet är hur de 
ska göra för att få kunderna mer lojala, där det optimala är att vara kundens enda 

                                                                                                                                                 
54 ibid: s. 135 
55 Feurst (1999): s. 134-161 
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inköpskanal. Att kundlojalitet har blivit så uppmärksammat under senare år är en följd av 
flera faktorer. En anledning är när befolkningstillväxten minskar så blir de befintliga 
kunderna allt viktigare och ses som en stor resurs. Ytterligare är när flertalet produkter på 
marknaden blir alltmer lika, hårdnar konkurrensen. Därutöver är det ett faktum att resurser i 
allmänhet inte är obegränsade.56  
 
Marknadsförare kan idag nå kunden genom en rad variationer av kanaler vilket gör det 
enklare att knyta kunden till sig. När nu så är möjligt spenderar företagen en betydande stor 
andel pengar på just marknadskommunikation. Då många företag samtidigt försöker fånga 
kundernas uppmärksamhet bildas ett hav av intryck för kunden. Det gör att företagen i sin 
tur måste anstränga sig till det yttersta för att märkas i djungeln av alla möjligheter kunden 
ställs inför. Därmed menar flera bedömare att det är lättare att få gehör om företaget vänder 
sig till redan etablerade kunder. Bedömare menar att det är lättare att få respons från de 
befintliga kunderna. Även dagens informationsteknologi underlättar för företagen i arbetet 
att knyta till sig kunderna. Det går därigenom att både hålla ordning på dem och i 
förlängningen belöna dem för att vara lojala.57 
 
Något nytt är att kundlojalitet numera många gånger ingår i företagets kalkyl. Där anses det 
som mer lönsamt att bearbeta befintliga kunder än potentiella kunder. Om avhoppen 
minskar bland de redan etablerande kunderna, kan vinsten öka markant. Kundlojalitet har 
alltså en rad positiva ekonomiska effekter. Det har lett till att traditionell redovisning anses 
som ofullständig och bristfällig, då denna aspekt lyser min sin frånvaro. Det är därför som 
företagets värde skiljer sig om man jämför traditionellt bokföringsvärde och marknadsvärde. 
I marknadsvärdet räknas det immateriella värdet som ett varumärke. I det bokförda värdet 
räknas inte kundbasen in. Detta är en stor brist och ett problem då en integrerad del av ett 
starkt varumärke består av kundlojalitet.58 
 
Att fokus har skjutits från kunder i allmänna termer till fokus på befintliga kunder och deras 
lojalitet till leverantören, har medfört att även marknadsföringen har ändrat riktning. 
Söderlund föreslår att marknadsföring som är riktad mot befintliga kunder borde kallas 
lojalitetsföring, och i stället för marknadsförare borde de som sysslar med just detta kallas 
lojalitetsförare.59 
 
3. 7. 1 Kundlojalitet 
Till en början kan konstateras att det inte råder enighet om vad kundlojalitet är. Inte heller 
hur lojaliteten mäts. Som en jämförelse kan sägas att begreppet varumärkeslojalitet där 
                                                 
56 Söderlund (2001): s. 9-10 
57 Söderlund (2001): s. 11 
58 ibid: s. 11-12 
59 ibid: s. 12 
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kundlojalitet ingår har funnits i åtminstone 70 år. Söderlund menar dock att det inte har 
framkommit några framstående forskningsresultat som förmedlat vad varumärkeslojalitet 
egentligen innebär då definitionerna är alldeles för generella.60 
 
Själv påpekar Söderlund att han tycker att kundlojalitet är individens viljebaserade 
förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen – till ett visst objekt. Det 
säger en hel del om att det finns olika sätt att mäta just lojalitet på. En sak är i alla 
hänseenden säker och det är tydligheten i att definiera vad som menas med just lojalitet när 
ordet används, då det kan tolkas på så många olika sätt och användas i så många olika 
sammanhang. När lojalitet används som mått bör det framgå vad som är lojalitet och vad 
som inte är lojalitet, för att det ska gå att identifiera lojalitetens orsaker och konsekvenser. 
Inom ramen för lojalitet finns två dimensioner vilka är beteendedimension och en mental 
dimension.  
 
Beteendedimension innefattar en grupp kriterium vilka är: utsträckning,61 det vill säga hur 
länge kunden har varit kund;62 djup, vilket exempelvis kan vara hur många olika tjänster i 
sortimentet som en kund köper av en viss leverantör under en period;63 kundandel, som kan 
vara hur stor del av kundens inköpsbudget som spenderas i tjänsteföretaget;64 retention rate, 
vilket avser hur stor andel av kunderna som är kvar under en viss period;65 samt aspekter 
som avser icke-köprelaterade beteenden.  
 
Den mentala dimensionen innefattar lojalitetsaspekter, vilka är: kundintentioner,66 som säger 
hur kunden kan tänka sig att utföra ett beteende i framtiden; attityder, vilket omfattar hur 
kunden förhåller sig till varumärke; preferenser, har att göra med hur starkt kunden känner 
för själva varumärket, där känslostyrkan kan leda till köp; ansträngning handlar om hur 
mycket kunden vill anstränga sig för att fortsätta vara kund; hur kunden kan identifiera sig 
med företaget; engagemang, innebär slutligen hur mycket kunden mentalt känner för 
företaget.67  
 
Utifrån de här kriterierna kan kundlojalitetens styrka mätas. Om båda dimensionerna hos 
kunden är hög har också kunden en hög grad av lojalitet till företaget. Oftast är det dock inte 
så enkelt, utan det är vanligt med både en hög och en låg grad av lojalitet hos en och samma 

                                                 
60 ibid:, s. 13 
61 Söderlund (2001): s. 56-58 
62 ibid: s. 31 
63 ibid: s. 32 
64 ibid: s. 33 
65 ibid: s. 34 
66 ibid: s. 58 
67 ibid: s. 37-39 
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kund.68 Det finns även olika köp och beteendelogik inom kundlojaliteten som kallas 
portföljmarknader och prenumerationsmarknader. Till portföljmarknader hör till exempel 
livsmedel, vilket har en låg kundlojalitet i jämförelse med prenumerationsmarknader som kan 
vara telefonabonnemang.69  
 
3. 7 .2 Kundnöjdhet  
Att den nöjda kunden är lojal är ett känt fenomen. Kundnöjdhet är en populär förklaring till 
kundlojalitet. Om bara kunden är nöjd så blir den också lojal. Även utförd forskning pekar 
på att det förhåller sig på det sättet. Men vid en närmare granskning påverkas nöjdheten och 
därmed kundlojaliteten av fler faktorer. Några är att kunden har behov av variation, en 
annan är att livssituationen ändras eller att företagets utbud vidareutvecklas med kundens 
behov är detsamma. Ytterligare en faktor kan vara att en missnöjd kund är kvar som kund 
för att olika hinder finns. Det kan vara ekonomiska hinder till exempel. Så det är både att 
kunden faktiskt är nöjd som att det finns barriärer som gör att en kund är kvar hos ett visst 
företag som kund, nöjd eller missnöjd.70 
 
3. 7. 3 Hyperlojalitet 
En mycket lojal kund kan kallas hyperlojal. Med hyperlojal avses ett förhållande mellan en 
kund och ett kommersiellt objekt som kan vara ett varumärke eller leverantör som har en 
mycket hög styrka både i beteendedimensionen och i den mentala dimensionen. I 
beteendedimensionen innebär det bland annat att kunden kommer tillbaka till det valda 
objektet upprepade gånger. I den mentala dimensionen innebär hyperlojalitet att kunden 
föredrar det valda objektet och till och med har svårt för att vara utan det. Hyperlojala 
kunder finner man ofta inom rekreation, livsstil och nöjen.71 Från företagets synvinkel är det 
svårare att rikta till exempel marknadsföringen på ett sätt som skapar hyperlojala kunder, 
även om den lojala kunden kan uppnås. Däremot är det bra att känna till vad som gör 
kunden hyperlojal och i så lång utsträckning som möjligt använda sig av den informationen 
till företagets fördel.72 

                                                 
68 ibid: s. 46-47 
69 ibid: s. 56 
70 Söderlund (2001): s. 82 
71 ibid: s. 83 
72 ibid: s. 112-113 
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3. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa valda delar av den information som våra intervjuer 
har gett oss samt beskriva Vision 2010. Vidare knyter vi samman empirin med teorin samt 
analysera den information och de intryck vi fått. Då vi har valt att ha våra intervjupersoner 
anonyma kommer vi här enbart förmedla om informationen kommer från TeliaSonera, 
intervjuperson från huvudkontoret eller butikschef.  
 

3. 1 Vision 2010 
 
TeliaSonera befinner sig i en ny situation, som utgörs av en alltmer ökande och hårdnande 
konkurrens. Därutöver sker en snabb utveckling av nya tjänster och produkter. TeliaSonera 
står enligt dem själva inför en mängd utmaningar. Dessa utmaningar är att konkurrensen 
fortsätter att öka, teknikutvecklingen accelererar och i att kundernas krav ökar markant. 
Enligt TeliaSonera själva kommer deras kunder att efterfråga tjänster som skapar värde och 
är enkla att använda, framför efterfrågan på ny teknik. 73 
 
Genom att nya förhållningssätt har uppkommit och därmed nya krav, ställs TeliaSonera inför 
stora omställningar som kommer att kräva mycket av dem. TeliaSonera vill ta en ledande roll 
och hålla sig i framkant. För att kunna göra just det, har de genom att formulera en vision 
talat om hur de ser på sin framtid. Visionen har de döpt till Vision 2010. TeliaSoneras plan är 
att de år 2010 ska vara ett genuint och renodlat serviceföretag. 74 
 
Enligt visionen ska TeliaSoneras kunder kunna kommunicera på avstånd var som helst, när 
som helst. TeliaSonera har i nuläget en styrka då de besitter gedigen branchkunskap, har 
ekonomiska resurser, och en redan fungerande utbyggd infrastruktur. Företaget spänner 
dessutom över flera områden som tillsammans ger en verklig möjlighet till ”gränslös” 
kommunikation. I sin vision vill TeliaSonera göra just enkelheten till sin starkaste 
konkurrensfördel. TeliaSonera vill att deras olika kommunikationssystem ska vara så 
samspelat år 2010 så att de olika systemen uppfattas som ett. Oavsett om det är mobilt, fast, 
Internet eller en annan tjänst. Tekniken ska i slutändan vara lika lätt som att tända och släcka 
en lampa. Den ska vara helt osynlig för användaren. 
 
TeliaSonera siktar på att vara en huvudaktör i den europeiska tjänstesektorn. De vill 
framhäva sig själva som möjliggörare. De vill vara en partner som är enkel att ha att göra 

                                                 
73 Bilaga 2 
74 Bilaga 2 
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med, oavsett om det gäller att göra affärer, vara partner, eller vara kund till dem. Deras vision 
är att ha en ledande position som grundar sig i att kunderna upplever enkelhet i hela 
relationen som saknar motsvarighet bland konkurrenterna. 75 
 
 
3. 2 Värderingar och visioner 
 

”Vision 2010 är vägledande” 
 
Intervjupersonen på huvudkontoret berättar att TeliaSonera arbetar efter uppsatta visioner 
och värderingar snarare än efter affärsidé och policys. All personal ska arbeta efter samma 
mål och ge en och samma bild, profil utåt till kund, oavsett var de befinner sig i 
organisationen. Detta prioriteras inom TeliaSonera. Det gäller kundtjänst såväl som ute i 
butiker och i alla andra funktioner relaterat till kundkontakt. Det är detta synsätt som 
genomsyrar allt dagligt arbete på både kort och lång sikt.  
 
3. 3 Kundmötet 
 
Som vi skrivit om i teorin på sida 11 så har TeliaSonera både high-tech tjänster och personal 
som sköter high-touch funktioner. High-touch är den personal vilken åstadkommer själva 
tjänsten. Precis som diskontinuerliga tjänster är ett begrepp som innebär ett ständigt flöde av 
interaktion mellan kunden och tjänsteleverantören. Båda dessa begrepp sker hos TeliaSonera 
i kundtjänst eller ute i Telias butiker. Där ges kunden möjlighet till personlig kontakt. Önskas 
däremot en mer avpersonifierad kontakt så finns hemsidan att tillgå. Denna flexibilitet av 
olika kontaktkanaler säger TeliaSonera ska vara ett led i den strävan mot enkelhet som hela 
företaget vill att kunden ska uppleva i kontakten med dem.  
 

”Vi ska vid första tillfället inte misstro kunden utan vara behjälpliga” 
 
Vår intervjuperson på huvudkontoret berättar att de vill överträffa kundens förväntningar 
och varje person som arbetar på kundtjänst har både mänsklig och ekonomisk feedback för 
att kunna tillmötesgå kunden i den mån det går och är rimligt. TeliaSonera arbetar ständigt 
för att förbättra deras kundservice. De vill göra det enkelt för kunden. Varje medarbetare på 
kundtjänst har en pott med pengar till sitt förfogande för att kunna tillmötesgå kunder rent 
ekonomiskt. Men vid andra kontakten ska de göra en utredning och kontrollera om det 
kunden säger är riktigt, eller var det egentliga felet ligger.  
 

                                                 
75 Bilaga 2 
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Både intervjupersonen på huvudkontoret och butikscheferna menar att den interna 
marknadsföringen har stor betydelse för kundtjänst och butikspersonal.  
Internmarknadsföring går ut på att ge stöd till personalen, så att de kan sköta de externa 
kontakterna på ett så bra sätt som möjligt. All personlig kontakt påverkar kundrelationerna, 
kundnöjdheten och den kvalitén kunden tror sig uppleva. Enligt teorin anser Gummesson 
att de som inte direkt arbetar på marknadsförings- eller försäljningsavdelningen är 
marknadsförare på deltid. Då de är dessa personer som kunden har kontakt med och genom 
dem, den upplevda interaktionen. Därmed är det viktigt att få dessa viktiga personer 
motiverade, vilket kan uppnås genom den interna informationen. En butikschef talar om att 
de ofta har telefonkonferenser för att lämna information och ta del av information. Alla både 
säljare, butikschefer och regionchefer är med i dessa telefonkonferenser. Intervjupersonen på 
huvudkontoret menar att det är genom att bryta ner organisationens avdelningsmurar som 
en gemensam bild av företagets värderingar ut till kund skapas och förmedlas.  
 

”Vi arbetar på att utveckla enkelhet ut i alla led. Vi vill att kunden ska ha lätt för 
att göra val.” 

 
Intervjupersonen från huvudkontoret menar att alla personer i företaget, genom sin rena 
existens även påverkar marknadsföringen av TeliaSonera. Därmed är det viktigt att alla 
förmedlar samma profil och vision utåt. De vill att hela verksamheten ska genomsyras av en 
vision, som bygger på enkelhet. Intervjupersonen berättar vidare att alla som arbetar på 
kundtjänst får gå på olika kurser för att lära sig att skapa det effektiva kundmötet. Kundtjänst 
arbetar i team, med en coach som ledare. Coachen övervakar konstant kundtjänst-
medarbetarna för att ge feedback på vad som är bra och vad som kan förbättras. Det finns 
även ett omfattande intranät där samtliga anställda kan lägga in information om diverse 
ärenden som hur olika svåra problem kan lösas. Även ute i butik är intranätet viktigt. En 
butikschef talar om att de använder intranätet för att få information och söka lösning på 
olika problem. Butikschefen tycker att det finns mycket bra och omfattande information att 
tillgå där. En av butikscheferna berättar också att de genom intranätet får reda på 
information som de annars kanske inte hade fått ta del av.  
 
Vår intervjuperson från huvudkontoret fortsätter med att tala om att det är förvånansvärt 
många kunder som vill tala med en chef. Det har tillgodosett den delen genom de specifika 
coacherna. De har i första hand som uppgift att hjälpa sitt team och inte direktkontakt med 
kunderna, men tar samtal om det specifikt frågas efter en chef. Dessa företagsaktiviteter 
stämmer väl in i teorin om att få lojala kunder. 
 
TeliaSoneras resurser kan enligt Grönroos pyramid delas in i personal, den teknik som 
företaget säljer i form av produkter och tjänster och den kunskap de besitter från tidigare 



23
 

 
 

kunder och erfarenhet från diverse projekt. Applicerat på TeliaSonera innebär det, personal: 
kundtjänst och Telia butiker, teknik: att abonnemangen, hemsidan osv. fungerar. Samtliga 
intervjupersoner påpekar att de prioriterar sina kunder till hundra procent i form av tid och 
resurser som kan hjälpa till. Det finns dock inget arbete som riktar sig mot kunden själv, 
kunden som individ. 
 
När det gäller high-tech begreppet så har TeliaSonera denna teori som verksamhet, då det är 
teknik deras tjänster går ut på. Alla kunder på TeliaSonera har någon form av abonnemang, 
så detta stämmer väl in på dem.  
 
 
3. 4 One-to-one marketing 
 
Teoretiskt handlar one-to-one marketing om att lyssna och ta hänsyn till varje kunds enskilda 
önskemål och preferenser samt anpassa sina erbjudanden till dessa. Intervjupersonen på 
huvudkontoret berättar att TeliaSonera anser att det är av stor vikt att lyssna och ta hänsyn 
till varje kund och dennes enskilda ärende. De hanterar varje ärende med så hög prioritet 
som möjligt. Däremot har de inte anpassade erbjudanden som riktar sig till varje enskild 
kund. I stället är det stora rikstäckande kampanjer med massiva marknadsföringsåtgärder i 
form av olika sorters reklam genom en rad olika förmedlingskanaler. En av butikscheferna 
berättar att butikerna har till viss del riktade erbjudande. De som finns med i kundregistret 
genom att ha tecknat någon typ av abonnemang får emellanåt olika kampanjerbjudanden.  
 
Inom one-to-one marketing är nyckelbegrepp att lära känna kunden, att få kunden att känna 
sig som en unik individ. Det kan exempelvis ske genom att kunden slipper återspecificera sig 
vid varje kontakt och genom att företaget kan se vad som hänt vi de tidigare kontakterna. 
Denna teori skulle kunna praktiseras genom kundtjänst. Både intervjuperson på 
huvudkontoret och butikscheferna menar att TeliaSonera inte ser att en mer personlig 
individanknytning är så viktig i den bemärkelsen, utan att det i första rummet handlar om att 
skapa enkelhet och valmöjligheter för kunden till olika kontaktkanaler. Om de vill ha en 
mänsklig kontakt ska de få det, men om de istället väljer en avpersonifierad finns hemsidan 
med information. Vidare berättar intervjupersonen på företaget att det inte finns något 
system som gör att kunden känner sig unik och ihågkommen, alla är på sätt och vis 
anonyma. Det är ett för stort företag och att det finns flera olika kundtjänstenheter. Sällan 
har kunden kontakt med en och samma person i olika ärenden.  
 

”Då ringde vi upp kunden efter att denne hade skrivit ett abonnemangsavtal med oss 
och frågade om de var nöjda. Idag är det inte så. Det är kunden som kontaktar oss om 
de vill” 



24
 

 
 

 
Det här är dock något som förändrat sig över tiden. Enligt vår intervjuperson på 
huvudkontoret har TeliaSonera har tidigare haft en mer personlig relation med sina kunder, 
exempel på detta är att de ringde upp en viss tid efter tecknandet av ett visst abonnemang 
för att kontrollera om kunder var nöjd. Idag är det upp till kunden att ta kontakten med 
TeliaSonera vid eventuella problem efter frågor. 
 
Även i vår egen kontakt med TeliaSonera har vi upplevt att det är ekonomiska och tekniska 
fördelar de har lyft fram istället för den mer personliga relationen. När vi ringde till växeln 
kom vi alltid i kontakt med en ny människa, det var aldrig en och samma person som var 
första kontakt. Personerna visste heller ingenting om vilka vi var och var vårt ärende gällde. 
 
 
3. 5 Tjänsteprocessen 
 

”Tjänsterna är segmentanpassade men vi behandlar alla kunder lika i alla fall” 
 
En tjänsteprocess både produceras och levereras samtidigt. Företag kan i viss utsträckning 
förutse hur en kund möjligen kan uppleva en viss tjänsteprocess, men inte fullt ut. För att 
det ska vara möjligt är det viktigt att ta hänsyn till att alla kunder är unika. Marknaden kan 
delas upp i olika delmarknader, så kallade segment. Det finns många fördelar med detta. Det 
grundläggande är att olika kunder har olika behov och önskemål, både vad gäller hur de vill 
bli bemötta i sin kontakt med företaget och vad de önskar för tjänsteutbud. Därmed är det 
bra att veta vilken typ av kunder som företaget har. Då det underlättar i utvecklingsarbetet av 
de tjänster som erbjuds kunden. En butikschef berättar att TeliaSonera har gjort just detta 
genom att konstruera olika abonnemang som vänder sig till olika segment. Det finns ett 
basabonnemang som kan kompletteras med olika tillval som: Ungdomar mellan 16-26, 
Fritid, Utlandsrabatt och så vidare. Butikschefen berättar vidare att TeliaSonera på det här 
sättet hoppas att de har ett tjänsteutbud ska passar in i kunders hela livscykel. Vår 
intervjuperson på huvudkontoret säger att de vill att tjänsteutbudet ska speglas av enkelhet 
till att göra olika val. Trots att tjänsteutbudet är segmentsanpassat och en viss hänsyn tas till 
att alla kunder är unika, så bemötts alla på samma sätt, det är alltså ingen skillnad i kontakten 
med olika kunder. 
 
Genom att det finns olika typer av anpassade teletjänster kan kunden känna sig mer nöjd än 
om det bara fanns ett abonnemang att välja på. Kundupplevelsen ligger på individnivå och 
vilken person i kundservicesystemet som denna råkar stöta ihop med. Det är personkemi 
även per telefon som gäller. Mer påtaglig blir denna kemi i butik. En individ kan uppleva ett 
bemötande på ett sätt och en annan person kan uppleva precis samma bemötande på ett 
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annat sätt. Därmed blir ofta en tjänst till en kund inte samma sak som en tjänst till en annan 
kund, eftersom tjänster är heterogena då det är människor – personal, kunder eller båda som 
tillverkar och påverkar tillverknings- och leveransprocessen. Det är just att tjänster är 
heterogena som gör det svårt att kvalitetskontrollera.  
 
Men som Grönroos påpekar, så är det inte helt lätt för en person att sätta värde på ett 
förtroende eller en känsla. Plastkort i form av till exempel medlemskort gör tjänsten mer 
fysisk, mer påtaglig. TeliaSonera har en klubb för de kunder som ringer mycket. De vill att de 
ska känna sig speciella och betydelsefulla. I klubben som kallas Telia Fördel, kan kunden 
samla poäng. För varje krona kunden ringer för får de ett poäng. Sen när kunden har samlat 
ihop ett visst antal poäng skickar de ut erbjudanden hem till dem, som kunden kan välja att 
använda sina poäng till eller inte. Olika erbjudanden ”kostar” ett visst antal poäng, en del är 
billigare och en del dyrare. Erbjudandena kan vara allt från presentkort till ett års 
telefonsvarartjänst. Ju fler poäng som samlas desto finare och dyrare erbjudanden får 
kunden. Detta var något som den ena butikschefen tryckte hårt på, att det var en stor klar 
fördel för kunden. På så sätt binder TeliaSonera kunderna till sig och kunderna tjänar på det. 
Intervjupersonen på huvudkontoret påpekade dock att denna klubb enbart var för kunder 
som ringer väldigt mycket, och är inte på något sett representerat bland huvuddelen av 
företagets kunder. 
 
”Jag menar kunder kommer och går, det är tillgång och efterfrågan som styr.” 
 
Vår intervjuperson på huvudkontoret var noga med att poängtera att de vill underlätta för 
kunden och vara lyhörda för deras önskemål. De anser att det är viktigt att kunden ska 
kunna påverka tjänsteutbudet på ett positivt sätt, dock hur detta praktiskt görs kom inte 
fram. Söderlund påpekar, är kunden nöjd så stannar den kvar i ett företag. Trots de goda 
ambitionerna om kundens möjlighet till påverkan så talade vår intervjuperson på 
huvudkontoret om att TeliaSonera inte har något lojalitetsprogram. De ser inte fördelen i 
den lojala kunden som stannar kvar. De arbetar inte aktivt för att skapa lojala kunder. De 
anser att lojala kunder inte spelar så stor roll. Som intervjupersonen sa, vi förlorar några och 
tar över några andra. Vi ska vara bra på det vi gör. Vi ska vara den största operatören och 
därmed vara marknadsledande med flest antal kunder. Att ha flest kunder är det viktiga, inte 
kundlojalitet. Trots denna inställning vill TeliaSonera ha nöjda kunder och anser därför att 
kvalité är något mycket viktigt, men ser inget mervärde i återkommande kunder. En kund är 
en kund oavsett om den är etablerad eller ny. Även en av butikscheferna menar att de som 
lämnar Telia tror att de kan få ett billigare pris någon annanstans, men det får de inte och då 
kommer de tillbaka till oss.  
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3. 6 Kvalitetskontroll 
 
För att göra en kvalitetskontroll av mötet som sker mellan personal och kund, kan vara att se 
till den teorin om segmentering. Olika profiler torde i alla fall i högre grad uppleva processen 
mer lika än om kvalitetskontrollen görs med hela kundunderlaget som undersökningsområde 
på en gång. Därmed inte sagt att det är en enkel och helt igenom säker kvalitetskontroll, då 
det i stort sätt är en omöjlig uppgift då tjänster produceras och konsumeras samtidigt. Enligt 
en butikschef är ytterligare en anledning till att försöka ta reda på vad kunderna tycker, är att 
denna bransch teletjänster numera befinner i en hård konkurrens efter avregleringen vilket 
gör att det är bra för TeliaSonera att veta hur deras kunder uppfattar dem och deras 
konkurrenter. 

 
”Det räcker inte med att göra nästan rätt, utan man måste göra helt rätt hela tiden.” 

 
I vår intervju med personen från huvudkontoret framkommer att TeliaSonera gör mätningar 
av sina kundrelationer i termer av kvalitetsupplevelser. De har gjord SIFO undersökningar 
under en lång tid för att säkra kvaliteten och för att se vad kunderna tycker om dem. 
Intervjupersonen säger att det inte går att göra nästan rätt utan man måste göra helt rätt. 
Därför att mycket runt omkring kan gå fel, redan vid enklare fel. Något som lätt glöms bort 
är vad kunden får, och hur kunden får tjänsten. Dessa aspekter är viktiga för den totala 
kvalitén. Hur kunden får tjänsten förmedlad kan kopplas till en tekniks dimension, som då 
praktiskt kan innebära att telekommunikationen verkligen fungerar när man ringer. Även var, 
det vill säga i vilken fysisk miljö som tjänsten utförs, har betydelse för tjänsteupplevelsen. 
Det påverkar den totala upplevda kvaliteten. Här blir Teliabutiken det mest påtagliga då 
kunden upplever den fysiska butiksmiljön tydligt. Alla butiker ser likadana ut för att kunden 
ska känna igen sig vilket stärker butikernas profil. De kan dock arbeta mer på den estetiska 
utformningen och göra de mer tillmötesgående och varma. Teknik ska inte vara ogästvänligt, 
utan ett trevligt hjälpmedel i vardagen. Det bör även speglas i butiksmiljön. 
 

”Vi arbetar ju efter ISO 9000 och har tillsatt en kvalitetschef som enbart arbetar med 
denna typ av frågor. Vi har till exempel gjort SIFO undersökningar under en lång tid 
för att få en bild av vad kunder tycker om oss.” 

 
Vår intervjuperson på huvudkontoret menar att kvalitetsbegreppet är mycket viktigt för 
TeliaSonera. För dem innebär de att hemsidan fungerar, abonnemangen fungerar och att 
kundtjänst fungerar. Återigen måste man göra rätt hela tiden. De har börjat arbeta efter ISO 
9000 och för att säkra kvalitetsarbetet har de tillsatt en kvalitetschef. Därutöver kontrollera 
det regelbundet att alla led i fungerar på ett tillfredställande sätt. 
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3. 7 Lojala kunden 
 

“Telia inger absolut trygghet och säkerhet, det är ju ett väl inarbetat varumärke” 
 
Söderlund framhåller i vår teori att lojala kunder är lönsamma kunder. Vi har redan 
konstaterat att TeliaSonera inte finner värde i att ha lojala kunder. Det framgår också i 
intervjun på huvudkontoret att TeliaSonera inte har något lojalitetsprogram som de arbetar 
efter utan anser att varumärket är så starkt att det inte behövs. Intervjupersonen menar att 
det finns en naturlig varumärkeslojalitet för Telia i Sverige. Många använder Telia av 
tradition för att de känner trygghet och lojalitet mot varumärket trots att de inte arbetar 
aktivt för att skapa lojalitet. Han säger själv att Telia inger trygghet och säkerhet. Varumärket 
”Telia” är dessutom väldigt inarbetat vilket är anledningen till att det inte har tagits bort efter 
fusionen med Sonera men i andra länder använder de TeliaSonera. 
  
När ett företag pratar om kundlojalitet är det viktigt att begreppet definieras. Det har vi gjort 
genom två olika dimensioner, beteendedimension och den mental dimension. När det gäller 
beteendedimension kan vi konstatera att TeliaSonera åter igen inte sätter värde på dessa 
aspekter. De finner det inte viktigt. Den mentala dimensionen som innebar exempelvis hur 
en kund sätter värde på ett varumärke, det värdesätter TeliaSonera. 
 
Den hyperlojala kunden är i störst utsträckning från den äldre generationen, som fortfarande 
tänker att det är statligt och tryggt med Televerket. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
TeliaSonera befinner sig som tidigare nämnts i en ny situation, som utgörs av en alltmer 
ökande och hårdnande konkurrens. Därutöver sker en snabb utveckling av nya tjänster och 
produkter. TeliaSonera vill ta en ledande roll och hålla sig i framkant. För att kunna göra just 
det, har de genom att formulera en vision talat om hur de ser på sin framtid. Visionen har de 
döpt till Vision 2010. TeliaSoneras plan är att de år 2010 ska vara ett genuint och renodlat 
serviceföretag som genomsyras av enkelhet. 
 
TeliaSonera värdesätter och jobbar hårt för att en relation till alla sina kunder. Kontakten ska 
alltid vara enkel och kunden ska själva kunna välja vilken kanal den vill förmedla eller få 
informationen. TeliaSonera sätter däremot inget värde i kontakten med den unika kunden. 
Varje gång kunden ringer så kopplas han till en ny kontaktperson som inte känner till 
kunden och dess historia. Här finns en brist i one-to-one bemötandet. TeliaSonera säger 
dock själva att de inte på något sätt arbetar med one-to-one i sina kundrelationer. 
TeliaSonera ser inget värde i att behålla unika kunder utan dessa kommer och går som en 
intervjuperson sade. 
 
TeliaSonera har heller inget sätt att konstant knyta kunden till sig och skapa lojalitet. Det 
finns en klubb för kunder som ringer mycket men ingenting för den genomsnittliga kunden. 
Vi tror att detta är bra sätt som att knyta till sig kunder och på så sätt få lojala kunder. Det 
kan binda kunden till TeliaSonera under en längre tid. För vem vill förlora sina poäng och 
erbjudanden? 
 
Vi tror att ett TeliaSonera i stor utsträckning kan förutse hur en kund möjligen kan uppleva 
en viss process, men inte fullt ut. För att det ska vara möjligt är det viktigt att de tar hänsyn 
till att alla kunder är unika och se till vilket segment kunden tillhör och därmed i största 
möjliga mån se hur denna önskar bli bemött och vilket utbud som lockar. Den här typen av 
anpassade tjänster gör kunden mer nöjd än om det bara fanns en generisk tjänst. 
Kundupplevelsen ligger på individnivå och vilken person i kundservicesystemet som denna 
råkar stöta ihop med. Det är personkemi även per telefon som gäller. En individ kan uppleva 
ett bemötande på ett sätt och en annan person kan uppleva precis samma bemötande på ett 
annat sätt. Av denna anledning är det viktigt att TeliaSonera kommer ihåg tidigare 
kundönskemål från tidigare kundkontakter. Vilken historia en viss kund har och vad han 
tidigare haft för frågor. I dagsläget gör inte TeliaSonera detta.  
 
Vi anser att TeliaSonera har goda möjligheter till att skapa och underhålla sina befintliga 
kundrelationer. Företaget har en stor kundbas som trots problem och dåligt rykte stannat 
kvar. Dessa kunder kan betraktas som ambassadörer för företaget och genom att utveckla 
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och stimulera de relationerna kan TeliaSonera ändra på sitt rykte som en byråkratisk och 
nonchalant leverantör. TeliaSonera erbjuder en mängd tjänster inom olika områden. Dessa 
tjänster är ofta kombinerbara vilket ger dem en möjlighet att ta ett helhetsgrepp och erbjuda 
kunden tjänster längs hela värdekedjan. Av samma anledning kan de även skapa enkla 
tjänster. En kund som kan och känner igen sig i ett visst system eller gränssnitt, vill gärna att 
nya tjänster ska fungera på liknande sätt. Men kunden måste känna igen sig även i själva 
kontakten. 
 
Avslutningsvis tycker vi att TeliaSonera, för att bli det enkla alternativet och uppnå Vision 
2010, måste ha en mer individanpassad relation med kunden. Vi anser att den viktigaste 
delen för att uppnå Vision 2010 är kundrelationerna. TeliaSonera kan skapa de mest enkla 
och effektiva tjänster, men om kundrelationerna och kundservicen inte håller samma höga 
nivå blir det betydligt svårare att nå fram till Vision 2010.  För kunden speglas inte enkelhet 
bara av enkla och smarta tjänster utan även av bemötandet med olika kanaler inom Telia-
Sonera. I dagsläget har inte TeliaSonera någon kontakt med unika kunder utan bara med 
kunder som en grupp. TeliaSonera har inte en relation med en kund utan en relation med alla 
sina kunder. Detta anser vi inte speglar Vision 2010 och dess budskap om enkelhet på något 
sätt. 
 
4. 1 Förslag till framtida forskning 
 
Det finns många spår att forska vidare inom. En intressant studie vore att följa ett antal 
kunder och dess kontakt med TeliaSonera i olika avseenden. Hur tydliga är egentligen 
skillnaderna mellan TeliaSonera och dess konkurrenter inom kundrelationer? 



30
 

 
 

5. REFERENSER / KÄLLFÖRTECKNING 
 
Alvesson, M. Deetz, S (2000): Kritisk samhällsvetenskaplig metod: Studentlitteratur 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentliteratur 
 
Dotevall, B. (1997): Modern marknadsföring: SNS Förlag 
 
Eriksson, L. T. & Wiedersheim-Paul, F. (2001): Att utreda, forska och rapportera: Liber 
Ekonomi 
 
Feurst, O. (1999): One-to-one marketing: Liber 
 
Grace, D. O’Cass, A. (2005): Service branding - Consumer verdicts on service brands, 
Journal of Retailing and Consumer Services, nr 12, s.125-139 
 
Grönroos, C. (2002): Service management och marknadsföring: en CRM ansats: Liber 
 
Gummesson, E. (2002): Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R: Liber 
 
Gustavsson, B. (2004): Kunskapandets mångfald – från enhet till fragment: Bengt 
Gustavsson (red.), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen: Studentlitteratur 
 
Johnson, D. Grayson, K. (2005): Cognitive and affective trust in service relationships, 
Journal of Business Research nr 58, s. 500-507 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forsknings intervjun. Lund: Studentliteratur 
 
Lundahl, U. & Skärvad, P-H (1999): Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer: 
Studentlitteratur 
 
Pihlsgård, A. Nilsson, N. Jansson, R. Andersson, J-O. (2002): M 2000 - Marknadsföring i en 
ny tid: Liber 
 
Söderlund, M. (2001): Den lojala kunden: Liber Ekonomi 
 
Thurén, T. (2002): Vetenskapsteori för nybörjare: Liber 
 
Wallén, G. (1996): Vetenskapsteori och forskningsmetodik: Studentlitteratur 



31
 

 
 

6. BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 
 
Frågor till huvudkontoret 
 

• Vad har Telia för affärsidé och policy? 
 

• Hur arbetar ni med kundrelationer? 
 

• Hur gör ni för att etablera kundrelationer? 
 

• Vilken kontakt har ni med befintliga kunder? 
 

• Vad betyder kundlojalitet för dig och Telia? 
 

• Vad betyder kundservice för dig och Telia? 
 

• Hur tycker du att Telia ska göra för att etablera bättre kundrelationer? 
 

• Hur ser du på Vision 2010? 
 

• Hur kommunicerar ni Vision 2010 till era anställda? 
 

• Har ni någon utbildning i Vision 2010? 
 

• Vad händer efter år 2010? 
 
 
Frågor till butikschefer 
 

• Vad har Telia för affärsidé och policy? 
 

• Hur arbetar ni med kundrelationer? 
 

• Hur gör ni för att etablera kundrelationer? 
 

• Vilken kontakt har ni med befintliga kunder? 
 

• Vad betyder kundlojalitet för dig och Telia? 
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• Vad betyder kundservice för dig och Telia? 

 
• Hur detaljerade är direktiven för hur du ska bemöta kunder? 

 
• Hur är feedbacken från dina chefer på din kundkontakt? 

 
• Hur tycker du att Telia ska göra för att etablera bättre kundrelationer? 

 
• Är du medveten om Vision 2010? Om du är det, hur påverkar den ditt arbete? 
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7. BILAGA 2 – VISION 2010 
 
År 2010 är TeliaSonera ett genuint serviceföretag. Vi hjälper individer och familjer, företag 
och organisationer. Vi gör det möjligt för våra kunder att kopplas samman och kommunicera 
på avstånd, var som helst, när som helst. Vi ger dem möjlighet att använda system, nätverk 
och tjänster på sätt de föredrar. Säkert, snabbt och smidigt. Detta är grundläggande.  
 
Vi tror att den starkaste drivkraften bakom våra kunders behov är att kunna uppfylla 
vardagliga önskningar och åtaganden med mindre ansträngning och därigenom göra både 
vardagen och affärslivet effektivare och trevligare.  
 
Enkelhet har gjort det möjligt att få saker gjorda på ett sätt och i en omfattning som ingen 
någonsin trodde var möjligt. Marknaden för kommunikationstjänster var egentligen aldrig 
mogen. Det var vår brist på fantasi och komplexiteten som höll oss tillbaka. Idag har vi 
förstått att vi bara sett början av marknadens utveckling.  
 
TeliaSonera har lyft enkelhet till en nivå där den gör verklig skillnad. Vi har gjort enkelhet till 
vår starkaste konkurrensfördel. Det handlar om att få alla kommunikationstjänster att 
sömlöst fungera tillsammans och uppfattas som ett enda system oavsett om de är mobila, 
fasta, Internet eller andra tjänster. Det handlar om att få alla separata tekniska delar att 
fungera tillsammans och genom att förstärka enkelhet på ett precist sätt möta användarens 
behov. Våra tjänster är intuitiva att använda - lika enkla som att tända en lampa eller till och 
med automatiska. Tekniken är helt osynlig. Men den finns bakom kulisserna och det krävs 
professionella medarbetare som våra för att hantera den åt våra kunder.  
 
Enkelhet har blivit vår livsstil och har skapat en kostnadseffektivitet som ger oss möjlighet 
att erbjuda tjänster som ger valuta för pengarna. TeliaSonera är enkla att ha att göra med, att 
göra affärer med och att vara partner till. Våra kommunikationstjänster är enkla att finna, 
förstå, köpa och gilla. Vi är stolta och förtjusta över vår roll som möjliggörare - att göra livet 
enklare och smidigare för andra. Och det fungerar. Enkelhet har skapat värden som är värda 
att betala för och samtidigt skapat ett företag som det är värt att vara stolt över att arbeta för.  
 
TeliaSoneras strävan efter enkelhet har förlöst kundbehov och intern effektivitet och 
därigenom skapat högre tillväxt och lönsamhet än resten av branschen. Detta har gjort oss 
till en huvudaktör inom den europeiska tjänstesektorn. Denna unika position beror på att 
kunderna upplever en enkelhet i tjänsteutbudet som saknar motstycke inom den övriga 
tjänstesektorn. Enkelhet gör allting möjligt. 76 

                                                 
76 http://www.TeliaSonera.se/article/0,2858,l-se_h-12883_a-254754,00.html (Senast uppdaterat 2005-04-
20) 


