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Förord 

 
 
 
Tanken med detta arbete var att göra en nyttigt och verklighetsförankrad 
undersökning kring ett ämne som vi båda tyckte var mycket intressant. Efter flera 
förändringar, stressade skoldagar och en allt för dålig planering har vi lyckas bli 
klara. Hur pass väl vi har lyckats skriva en intressant läsning är upp till läsaren att 
avgöra. Det har funnits stunder då vi trodde att vi aldrig skulle bli klara med detta 
arbete och att vår sommar skulle bestå av än mer uppsatsskrivande. Men med hjälp 
av våra vänner och främst varandra har vi fått kraft att skriva klart. Även att våra 
kontakter på Dataphone har mottagit oss väl och ställt upp på intervjuer. Vi vill 
därför tacka alla som vi har haft kontakt med på Dataphone för deras medverkan 
samt våra vänners stöd, men den största trösten har vi funnit i varandra då det har 
varit motigt.  
 
Vi vill även tacka vår opponentgrupp för deras kritik som har fört denna uppsats 
framåt. Även Anders Blomquist är vi skyldiga ett stort tack för bra handledning och 
alltid funnits tillhands i det stressiga slutet.  
 
Tack Mattias, Tack Malin 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 5 juni 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
 
Mattias Karlsson   Malin Lindblad 
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Sammanfattning 

 
 
 
Telemarknaden i Sverige har under de senaste åren ställts inför nya utmaningar 
som inte bara är ett resultat av avregleringen utan även av kundernas ökade krav på 
produkter och tjänster. Överlevnaden för aktörerna på telemarknaden beror på hur 
väl de kan tillgodose kundernas krav och bemöta den ökade konkurrensen. Det är 
många operatörer som har varit tvungna att genom gå en fusion för att kunna 
överleva på marknaden. Vid en fusion uppstår det många synergieffekter och det är 
viktigt att kunna utnyttja de nya resurserna till max för att fusionen ska vara 
lönsam. Den synergieffekt som har valts att undersökas i denna uppsats är hur den 
nya större kundbasen kan utnyttjas, därför blev uppsatsens frågeställning: Hur kan 
företag via fusion dra nytta av varandras kundbaser? 
 
Vi har valt att göra en fallstudie med ett företag. Vi har intervjuat många av 
nyckelpersoner inom företaget för att få en heltäckande bild av hur de olika 
avdelningarna i företaget kan utnyttja den nya större kundbasen. För att 
sammanställa ett relevant intervjuunderlag har vi gjort både en litteraturstudie 
samt en förundersökning av vårt fallstudieföretag, Dataphone AB. 
 
Det slutsatser som vi kan dra efter att genomfört denna studie är att företag kan 
utnyttja den större kundbasen på många olika sätt samt att vissa avdelningar kan 
utnyttja den mer än andra. De största fördelarna med en större kundbas är bättre 
förhandlingsposition vid inköp, ökad status och prioritet hos externa partners, 
större inköpsvolymer ger ett bättre inköpspris, korsförsäljning mellan de 
tidigare företagens kundbaser, skapar bättre förutsättningar att förstå sina 
kunder, kunderna känn sig tryggare med ett större företag 
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Inledning 
 
 
I detta avsnitt presenteras först viktiga begreppsdefinitioner som följs av 
bakgrunden till det valda ämnesområdet som innehåller en allmän beskrivning 
av företagsfusioner och den svenska telekommarknaden. Därefter följer en 
problemdiskussion. Allt detta utmynnar i en presentation av studiens 
problemställning samt dess syfte. Avsnittet avslutas med de avgränsningar som 
denna uppsats innehåller samt en tydlig disposition.  
 

 
Bakgrund 
 
Introducerande information om företagsfusioner 
 
Företagsfusioner har uppträtt i fler olika vågor under 1900-talet, då både antalet 
fusioner och storleken på dem har ökat för varje år. För att se till Sveriges del 
har man tydligt sett att fusioner mellan både svenska företag samt utländska 
varit många. Orsakerna till detta är många som har diskuteras mycket. En av de 
större anledningarna till att företagsfusioner äger rum är att det finns en god 
tillgång till kapital samt en stark börsutveckling. Men sett ifrån företagets sida 
finns det en lågtgående optimism beträffande fusionernas effekter på företagets 
framtida utveckling1.  
 
Om man vidare ser till statistiken visar den tydligt att många fusioner 
misslyckas att nå de mål som satts upp innan sammanslagningen. Detta har 
bidragit till att fusioner allt mer börjas ifrågasättas om det är den ultimata 
lösningen. Såsom konkurrens, industriell dynamik och utnyttjandet av 
samhällets resurser är faktorer som påverkar om en fusion lyckas eller 
misslyckas. Men även andra drivkrafter påverkar utfallet, såsom vilka aktörerna 
är som står bakom fusionen2.  
  
Från slutet av 1800-talet fram till idag har det förekommit fyra vågor av 
företagsfusioner. De bakomliggande orsakerna till att fusionsvågorna tagit fart 
för att senare avtagit har varierat mellan de olika perioderna. Detta beror främst 
på den ökade internationalisering av världsekonomin som har bidragit till att 
konjunkturerna i världsdelarna följer varandra mer och snabbare. Det är 
tämligen svårt att på ett entydigt sätt förklara varför fusioner ökar under en viss 

                                                 
1 ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet 
2 Ibid. 
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period. Det finns inga klara samband, men allmänt ökar företagsfusioner vid 
högkonjunktur och höga aktievärden3. 

 
Under 2000-talet har fusionsaktiviteterna fortsatt, men börjar mer och mer 
ifrågasättas då det finns tydlig statistik på att allt fler fusioner misslyckas. 
Vanligt är att nyckelpersoner hoppar av och att marknadsandelar försvinner. 
Det är inte sällan att dessa felaktiga omstruktureringar och misslyckade 
fusioner aktivt drivits på av så kallade "corporate finance-bolag" i form av 
investmentbanker och mäklarfirmor som ofta varit de enda vinnarna på 
affärerna4. 
 
Exempel på företag som lockades av alltför snabba köp är ABB och Pharmacia. 
Även Trygg-Hansa gjorde miljardförluster på köpet av amerikanska Home. 
Stora Enso tvingades skriva ned värdet av det uppköpta Consolidated Papers 
med över tio miljarder. Listan kan göras lång men präglas genomgående av en 
stark övertro på att det är kapital som genererar värde och tillväxt via fusioner. 
Medan företag såsom Ikea och H&M växer steg för steg av egen kraft och 
maximerar framgångschanserna5.  
 
Tron på den ökade förvärvs- och fusionsaktiviteten under 2000-talet beror 
bland annat på större tillgång till kontanter, delvis på grund av låga räntor. 
Detta har hjälpt private corporate finance-bolag att få fram pengar till 
aggressiva budgivningar. Dessutom verkar fler parter villiga att betala mycket 
för framtida vinster. Under 2005 sågs flera prov på att bolag är beredda på att 
ge sig in i budstrider om attraktiva tillgångar6.  
 
Den svenska telekommarknaden 
 
Avreglering på den Svenska telemarknaden 
 
Under 1990-talet genomfördes flera stora avregleringar i Sverige. Bakom detta 
fanns det många olika skäl, men det främsta skälet var att insikten ökade om 
konkurrensens betydelse för den ekonomiska tillväxten under 1980-talet. Det 
var den rådande trenden inom politiken med en mer liberal syn, som påverkade 
besluten om avregleringarna7.  
 

                                                 
3 ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=96000  13 januari 2003 DN 
5 Ibid. 
6 ”Fusionsvåg väntar i Europa” di.se 2006-01-03 
7 Ilshammar Lars, ”Offentlighetens nya rum”, s.263, 2002, Örebro 
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Grunden till hur Sveriges telemarknad ser ut idag beror helt på den avreglering 
som trädde i kraft den 1 juli 1993. Innan dess var Televerket den enda aktören 
på telekommarknaden. Televerket ombildades då till Telia AB, där i staten ägde 
alla aktier. För att den nu relativt öppna marknaden skulle fungera 
tillfredsställande tillämpas två lagar8. Telelagen med Post- och Telestyrelsen 
(PTS) som tillsynsmyndighet angav de regler som krävs för att vara verksam 
som teleoperatör i Sverige. Syftet med denna lag är att ge förutsättningarna att 
styra och kontrollera verksamheten på telekomområdet så att medborgarna, 
näringslivet och den offentliga sektorn erbjuds en tillfredställande tillgång på 
telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Den nya 
lagen om elektronisk kommunikation ersatte telelagen och lagen om 
radiokommunikation den 25 juli 2003. Den andra lagen som tillämpades är 
konkurrenslagen med Konkurrensverket som tillsynsmyndighet. Den lagen 
reglerar konkurrensen som bland annat förbjuder missbruk av dominerande 
ställning9. 
 
Den svenska telekommarknaden gick från ett läge som karakteriserades av ett 
oreglerat monopol till ett läge som kan beskrivas som reglerad konkurrens. 
Telia har dock fortfarande en stark position på den svenska marknaden men 
dess konkurrenter närmar sig hela tiden. Idag finns det cirka 460 registrerade 
teleoperatörer i Sverige10.  

 
Hur ser den svenska telekommarknaden ut i dagsläget? 
 
Den svenska telekommarknaden är fortfarande i ett skede av tillväxt. Varje år 
ökar antalet svenskägda företag samtidigt som utländska aktörer etablerar sig på 
marknaden. Syftet med avregleringen har i stort lyckats men åren direkt efter 
avregleringen grundades det dock inte så många bolag. Detta berodde till 
största delen på att det då var en komplicerad process, samt att den kompetens 
som fanns inom området var låst till det tidigare monopolbolaget Telia. I och 
med de första företagen etablerat sig på marknaden öppnade detta upp för fler 
aktörer. Vilket kan illustreras i diagrammet nedan som visar antalet 
nyetablerade operatörer på den Svenska telemarknaden11. 
 

                                                 
8 www.pts.se - http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1005 – 2006-04-20 
9 Ibid. 
10 www.pts.se - http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1263 – 2006-04-07 
11 Intervju med Fredrik Öst, Marknadsanalytiker, Post och Telestyrelsen (PTS), 2006-05-10 
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Diagram; Diagram över antal teleoperatörer från före 1994 till 200512 
 
Antal företag som avvecklar sin verksamhet är inte så många, utan rör sig om 
ett få antal varje år. Det vanligaste scenariot då är att företaget säljer sina 
tillgångar eller genomgår en fusion. Detta beror på att företaget, oavsett hur det 
går resultatmässigt, alltid har tillgångar såsom utrustning och sina kundbaser. 
Just kundbasen har varit det stora försäljningsargumentet då andra företag ser 
detta som ett bra tillfälle att utöka sin verksamhet eller att slå sig in på nya 
marknader. Ett bra exempel på detta är Telenor som är den norska 
motsvarigheten till Telia. Telenor hade tidigare slagit sig in på den svenska 
telekommarknaden men har genom ett antal företagsfusioner av bland annat 
Bredbandsbolaget, Bostream och nu senast svenska Vodafone etablerat sig som 
ett företag som erbjuder helhetslösningar13.  
 
Inom branschen ser man nu en trend att företagen skaffar sig bredare 
produktportföljer. Detta är en följd av den ökade konkurrensen då marginalerna 
sjunkit och enda sättet att bli lönsam är att antingen nischa sig på någon enstaka 
produkt eller att i det vanligaste fallet erbjuda en helhetslösning. Med en 
helhetslösning inom telekombranschen innebär att kunden kan använda en 
leverantör för både fast- och mobiltelefon samt Internet. Resultatet av detta är 
att mindre företag får det svårare att konkurrera och måste då kunna erbjuda 
sina kunder någon form av mervärdetjänst för att överleva14. 
Företagsmarknaden domineras idag av fyra aktörer som under de senaste åren 
köpt upp ett relativt stort antal företag. Det största och mest dominerande 

                                                 
12 Diagraminformationen är hämtat ifrån http://www.pts.se 
13 Intervju med Fredrik Öst, Marknadsanalytiker, Post och Telestyrelsen (PTS), 2006-05-10 
14 Ibid. 

Antal nyetablerade teleoperatörer 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

före 
94

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2005



 - 11 - 

företaget är Telia vilket fortfarande har en stark ställning på marknaden efter 
avregleringen. Därefter kommer företagen Tele2, Telenor och TDC Song utan 
inbördes rangordning15. 
 
Problemdiskussion  
 
En företagsfusion sker för att förtagen vill öka sin lönsamhet samt öka värdet 
av sitt företag. Detta kan göras på många olika sätt, alltifrån att utöka sina 
marknadsandelar till att kunna erbjuda sina kunder bättre helhetslösningar. Ett 
företag måste hela tiden eftersträva det mest kostandseffektiva alternativet för 
att kunna överleva på marknaden och samtidigt kunna erbjuda sina kunder det 
bästa erbjudandet. Många företag ser fusion som en lösning till detta då de som 
ensam aktör inte kan uppfylla dessa krav. 
  
För att vidare se till den svenska telekommarknaden, har den gått ifrån en 
reglerad marknad med en aktör till en fri marknad med fler produkter och fler 
aktörer. Detta har lett till att många företag inom denna bransch mer eller 
mindre varit tvungna att genomgå fusion för att kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Dessa fusioner drivs på både av att kunna erbjuda kunderna en 
bredare produktportfölj samt att kunna ta sig in på nya marknader. Men även de 
tillgångar som de uppköpta företaget innehar är intressanta vid en fusion. Det är 
tillgångar såsom stomnät och utrustning samt företagets kunder.    
 
Den hårda konkurrensen på dagens telekommarknad har lett till kraftigt 
minskade priser och fler produkter. Detta påverkar naturligtvis företagens 
marginaler som gör varje kund mindre lönsam. För att motverka detta har 
företagen blivit tvungna att bredda sina produktportföljer för att på så sätt tjäna 
mer på varje kund. Ett vanligt angreppssätt på detta problem har varit att 
genomgå en fusion för att på så sätt bredda företaget. Detta gör just telekom till 
en intressant marknad när man tittar närmare på fusionsfördelar. 
 
Att maximalt utnyttja de fördelar en fusion för mer sig är alltid företagens mål. 
Men att realisera detta kräver en noggrann utarbetad plan som behöver hög 
fokus under hela fusionsprocessen. Det finns flera fördelar med en fusion och 
en av dessa är den ökade kundbasen. I vissa fall kan denna vara av mindre vikt 
men i andra fall vara huvudorsaken till fusionen. Det är dock oklart hur man 
bäst drar nytta av den större kundbasen men om de två företag kan integrera de 
två ursprungliga kundbaser så är det en väg till att öka lönsamheten. 
 
Problemfrågeställning 

                                                 
15 Intervju med Fredrik Öst, Marknadsanalytiker, Post och Telestyrelsen (PTS), 2006-05-10 
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– Hur kan företag via fusion dra nytta av varandras kundbaser? 
  
Syfte 
 
Vårt huvudsyfte är att öka förståelsen för hur företag via fusioner bättre kan 
utnyttja varandras kundbaser. De delsyften vi vill uppfylla är att: 
 

� Vi vill kartlägga hur företag går tillväga för att nyttja kundbaserna när 
de har genomgått en fusion  

� Identifiera de för- och nackdelar som uppkommer vid en fusion 
� Vi vill analysera empirin med teorier för att kunna dra slutsatser om hur 

kundbasen kan utnyttjas 
� Kunna ge både råd och rekommendationer till företag som vill utnyttja 

den nya kundbasen efter en fusion  
 
Avgränsning 
 
De avgränsningar som vi har begränsat oss till är att studera ett företag, vilket 
leder till att vi avgränsar oss inom en viss bransch, i vårt fall inom 
telekombranschen. Vidare har vi valt att inte studera alla aspekter av de effekter 
som en fusion kan ha på ett företag. De aspekter som kan förekomma vid en 
fusion kan exempelvis vara organisationsproblem, men vi har valt att enbart se 
till hur kundbaserna kan utnyttjas. 
 
Forskningsbidrag och problembärare 
 
Forskningsbidraget med denna uppsats är att belysa de fördelar en ökad 
kundbas kan utgöra. Detta gäller främst det fallstudieföretag vi analyserat men 
kan även utgöra en värdefull referens för andra företag både i 
telekombranschen som andra branscher. Att som utomstående få ta del av ett 
företag ger en värdefull inblick och man kan upptäcka saker personalen i 
verksamheten kanske missat. Genom att skaffa oss en heltäckande inblick i hur 
företaget arbetar kommer vi att identifiera de delar som påverkas eller kan 
påverkas av den större kundbasen. 
 
Att kunna maximera nyttan av en större kundbas ligger i företagets intresse. 
Tillsammans med andra synergieffekter utgör detta grunden till en lyckad 
fusion. Därför är det nödvändigt för företaget att snabbt analysera de fördelar 
fusionen för med sig och implementera dessa i verksamheten. Detta kan låta 
enkelt men oftast innebär en fusion en rörig organisation innan alla nya roller 
och avdelningar helt integrerats. Under denna period kan det vara svårt att hålla 
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fokus på de fördelar som fusionen innebär och det är viktigt att innan har en 
klar och utarbetad plan hur dessa ska genomföras.  
 
Definitioner 
 
Företagsfusion 
 
Generellt innebär företagsfusioner en sammanslagning mellan två eller flera 
företag. Fusion är dock ett samlingsbegrepp för flera typer av 
företagssammanslagningar, där de två vanligaste formerna på engelska är 
acquisition och merger. En definition av acquisition är då ett företag skaffar sig 
tillräckligt stort inflytande via aktieköp för att kontrollera det andra företaget. 
Merger som på svenska bäst översätts med samgående, är en fusion då två 
företag planerar en sammanslagning för att bilda ett gemensamt företag. 
Fortsättningsvis i uppsatsen kommer begreppet fusion användas oavsett vilken 
typ av företagssammanslagning som avses16. 
 
Telekommarknaden 
 
När vi i denna uppsats refererar till telekommarknaden, syftar vi till de företag 
som är aktiva på den svenska marknaden. Det är företag som erbjuder telefoni- 
och datatjänster eller på något annat sätt bedriver verksamhet inom området. 
 
Kundbas  
 
När vi i denna uppsats refererar till ett företags kundbas, syftar vi till de 
befintliga kunder som företaget har avtalat vid tillfället. Det finns även register 
på potentiella kunder och förlorade kunder men dessa hör inte till företagets 
kundbas. 

Disposition  

 
Denna uppsats är indelad i nio olika kapitel; Inledning, Metod, Teori, Förstudie, 
Empiri, Analys, Slutsatser, Diskussion, rekommendationer och kritik samt 
Förslag till vidare studier kritik. I slutet av uppsatsen återfinns bilagorna.  
 
I kapitel ett redogör vi för bakgrunden till uppsatsens ämnesval. Där vi sedan 
diskuterar de problem som finns inom företagsfusioner och den svenska 
telekommarknaden. Dessa sammanfattas i vår frågeställning som är uppsatsens 

                                                 
16  ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet 
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problemfrågeställning. I inledningen återfinns även syftet med uppsatsen samt 
avgränsningar.  
 
I kapitel två redogör vi för den metod som vi har arbetat efter. Här återfinns det 
vetenskaliga angreppssättet samt hur vi praktiskt har gått till väga vid 
insamlandet av den sekundära och den primära data. Avslutningsvis diskuteras 
både metod- och källkritik.  
 
I kapitel tre redogör vi för de teorier som vi anser är viktiga för 
forskningsfrågan samt lyfter fram hur de olika delarna av teorierna kommer att 
användas. Detta resulterar i vår teoretiska referensram. 
 
I kapitel fyra presenterar vi vårt fallstudieföretag, Dataphone AB Vi kommer att 
beskriva företagets historik och affärsverksamhet. 
 
I kapitel fem redogör vi det material som framkom vid intervjuerna. Dessa 
frågor har ställs för att uppfylla vårt syfte. 
 
I kapitel sex kommer vi att analysera det material som har framkommit under 
intervjuerna med vår teoretiska referensram.  
 
I kapitel sju redogör vi för de slutsatser som vi kan dra utifrån vår analys. Vi 
kommer även att försöka svara på vår problemfrågeställning samt syfte. 
 
I kapitel åtta reflekterar vi över vår egen studie samt diskutera runt vårt resultat. 
Vi kommer att försöka ge råd och rekommendationer utifrån det. Vi kommer  
även att undersöka om uppsatsen innehåller brister som är väsentliga för 
uppsatsens slutsatser.  
 
I kapitel nio återfinns det förslag till vidare studier som vi anser är intressanta. 
Dessa förslag är sådant som har uppkommit under arbetets gång som antingen 
ligger utanför uppsatsens område eller som vi inte har haft möjlighet att 
undersöka. 
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Metod  
 

 
Nedan går vi igenom vårt vetenskapliga angreppssätt, vilken litteratur vi har 
valt att studera och val av källor, som sedan följs av en motivering till varför vi 
har valt att göra en fallstudie. Sedan går vi igenom intervjumetod samt 
metodurval och kapitlet avslutas med metod- och källkritik.  
 

 
Vetenskapligt angreppssätt och tillvägagångssätt 
 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det två olika synsätt som dominerar. 
Dessa två synsätt är hermeneutik och positivism. Vår studie baseras på den 
första vetenskapssynen, hermeneutik. Vi har valt denna metod för att den 
handlar om tolkning i dess vidaste mening. Att studera personliga åsikter och 
uppfattningar krävs det en tolkande ansats eftersom det handlar om att påvisa 
vilka innebörder som ligger bakom det som sägs. Dessutom i hermeneutiken 
används hela tiden sin egen förståelse som ett verktyg i tolkningen17. För att då 
se till uppsatsen syfte, att kartlägga det som påverkar företagens kundbaser och 
hur dessa kan utnyttjas, tror vi att det är många faktorer som påverkar. Därför 
kommer vi att utgå ifrån generella områden och för att sedan identifiera det som 
är specifikt för denna uppsats. Därför anser vi att ett hermeneutiskt synsätt är 
det synsätt som lämpar sig bäst för vår uppsats. 
 
Vidare finns det tre olika undersökningsansatser för att relatera teori och 
verklighet till varandra, nämligen deduktion, induktion och abduktion. Vår 
undersökning baseras på ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta för att 
arbetssättet kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier 
kunna drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin 
härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Med tanke 
på att vi ska studera ett fenomen utifrån vissa teorier och analysera hur 
resultaten förhåller sig till de valda teorierna anser vi att det deduktiva 
tillvägagångssättet är lämpat för vår typ av undersökning18. Alltså de 
iakttagelserna som vi gör i empirin ska sedan stödjas utifrån teorin och sedan 
ska teorin och empirin analyseras för att vi vill försöka se om den teori som 
finns stämmer överens med de iakttagelser som vi gör i empirin. 

 

                                                 
17 Patel, R. & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 3:e upplaga, Studentlitteratur, Lund 1991 
18 Ibid.  
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Det finns även kvalitativa och kvantitativa metoder som är de två 
undersökningsansatserna som används vid veteskapliga uppsatser. Utifrån vårt 
syfte med denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
undersökningsansats för att uppnå bästa möjliga resultat. Den kvalitativa 
undersökningen har använts i vår studie för att skapar en djupare förståelse av 
helheten av problemet än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när 
man använder kvantitativa metoder19. Detta kommer vi att göra via intervjuer 
med personer på vårt valda fallstudieföretag. Vi tror att dessa intervjuer 
kommer att ge oss en ökad förståelse som vi sedan ska ha till grund för att 
kunna öka läsarens förståelse. Vi anser vidare att en kvalitativ metod är den 
metod som bäst kommer ge oss den information vi behöver för uppsatsen syfte. 
Samt att denna metod inte är lika strukturerar som en kvantitativ metod vilket 
vi tror gör det lättare för oss att få in den empirin vi vill åt.  
 
Litteraturstudier och val av källor 
 
För att kunna uppfylla syftet med denna uppsats, har vi gjort en litteraturstudie 
med utgångspunkten att studera hur företag via fusioner kan utnyttja varandras 
kundbaser. Syftet med litteraturstudien är främst att försöka hitta och presentera 
de teorier som vi tror lämpas sig bäst för uppsatsens frågeställning. Men även 
genom att studera vårt fallstudieföretag tror vi att en litteraturstudie, eller som 
vi vill benämna det; förundersökning, bidrar till att öka förståelsen för den 
empirin och de resultat vi kommer att presentera senare i uppsatsen. Detta för 
att vi anser att det krävs en viss bakgrundsinformation om vårt valda företag för 
att kunna förstå helheten.  
 
I vår litteraturstudie har vi använt oss av sekundära källor. Vi har med hjälp av 
litteraturen försök undersöka de olika processerna som företag kan använda sig 
av. Därför har vi valt att studera litteratur som berör företagsfusioner, 
kundbibehållande, diversifiering, kundtillfredsställelse, differentiering, 
värdekedjan samt lojalitet. 
 
Vi har valt att använda oss av kursböcker som tidigare har ingått i kurser samt 
de böcker som berör ovanstående som vi har hittat vid sökningar på bibliotek. 
Vidare har vi besökt företagets hemsida samt övriga hemsidor som har varit 
väsentliga för vår uppsats. Vi har även använt oss av sökmotorer på Internet, 
såsom www.google.com, där vi har använt oss av sökord såsom företagsfusion, 
kundbas, telekom, operatörer, kundbibehållande, kundlojalitet, kundfokus och 
liknade ord, samt även dess engelska motsvarigheter.  

                                                 
19 Patel, R. & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 3:e upplaga, Studentlitteratur, Lund 1991 
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Vi har även använt oss av sökmotorerna på Svenska dagbladet, Dagens nyheter, 
Dagens industri. Vidare har vi även valt att läsa igenom gamla uppsatser som 
andra studenter har skrivit och vi har då använt oss av de olika högskolors och 
universitets sökmotorer för tidigare skrivna uppsatser samt hemsidan 
www.uppsatser.se för att få inspiration.  
 
För att studera hur vårt fallstudieföretag via en tidigare fusion ska kunna 
utnyttja varandras kundbaser har vi valt att använda oss av primär data genom 
att intervjua personer på företaget. Alla källor som hänvisas till i uppsatsen 
återfinns under rubriken Källförteckning.  
 
Fallstudie 
 
Om vi ser till vårt syfte med uppsatsen samt hur komplex en företagsfusion kan 
vara har vi valt att göra en fallstudie med ett företag. Detta för att vi tror att om 
vi ska kunna undersöka detta måste vi gå in på djupet och göra en djupgående 
empiriinsamlig i form av intervjuer, då främst med nyckelpersoner inom 
företaget. Vi har även valt ett företag eftersom vårt valda företag precis har 
genomgått en fusion och vi vill då gärna undersöka grundligt hur fusionen har 
påverkat företaget. Vi anser att en fusion är så komplex och att vi kommer in så 
tidigt i fusionsskedet att vi tror att en fallstudie med ett företag kommer att 
hjälpa oss att besvara vår frågeställning samt uppfylla syftet.  
 
En fallstudies styrka är att författaren kan användas sig av olika 
insamlingsmetoder såsom observationer, dokument och intervjuer20. Vi har då 
använt oss av både dokument och intervjuer i denna uppsats. Det är dock 
viktigt att uppmärksamma de problem som finns med att göra en fallstudie, 
såsom att författarna kan vara slarviga i sitt arbete och att tillåta tvetydiga fakta 
som kan påverka hela uppsatsens resultat och slutsats. Detta kan ske vid 
exempelvis återberättandet av våra intervjuer. En fallstudie ger även ett litet 
rum gör generaliseringar, då det rör sig om endast ett fall21. Detta är något som 
vi som författare måste ha i bakhuvudet och vi kommer därför inte kunna göra 
några generaliseringar i denna uppsats, men ska försöka kunna ge råd och 
rekommendationer istället.  
 
En fallstudie bör inte förväxlas med kvalitativ forskning för att en fallstudie kan 
baseras på både kvantitativ och kvalitativ information. Det betyder att en 
fallstudie inte alltid behövs baseras på direkta, detaljerade observationer. Det är 

                                                 
20 Merriam, Sharan B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994, Lund Studentlitteratur 
21 Ibid.  
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svårt att göra en fallstudie jämfört med andra metodalternativ22. Vi är medvetna 
om att denna uppsats inte kan ses som en heltäckande fallstudie då vi inte 
täcker in alla delar av företaget, utan har valt att fokusera på företagets 
kundbas. Fördelen med fallstudier är att de erbjuder en möjlighet att förklara 
varför vissa resultat uppstår mer än bara tar reda på vilka resultaten är, därför 
har vi valt att göra en fallstudie. Vidare tror vi att en fallstudie med vårt valda 
fallstudieföretag kommer att vara den bästa undersökningsmetod för att både 
kunna uppfylla våra syften samt att besvara vår frågeställning. Vi kommer dock 
vara kritiska på de resultat vi kommer att få, då vi är medvetna om att ett 
fallstudieföretag inte kan bidra med några generaliseringar.  
 
Intervjumetod  
 
Intervjuerna har lagts upp så att vi har förberett ett intervjuunderlag som vi 
sedan har utgått ifrån under själva intervjun. Vi har utgått ifrån frågor utan 
förutbestämda svarsalternativ för att detta skapar en större möjlighet för 
respondenterna att ge sin upplevda bild23. Under intervjuerna har vi utgått ifrån 
formulären, i bilagor 1-6, där frågorna har använts som checklistor i slutet av 
intervjuerna. Olika frågor har använt vid de olika intervjuerna då vi anser att 
intervjupersonerna innehar olika kunskaper och erfarenheter.    Vidare har 
själva frågorna utformats efter vår litteraturstudie och teorikapitlet, för att på så 
sätt täcka in de relevanta frågorna för uppsatsen. Vi har även i bästa mån 
försökt att undvika ledande frågor vilka kan ge en missvisande bild. 
Intervjuerna pågick under cirka 30 minuter till en timme. Vi har även 
återkommit till vissa respondenter för ytterligare utlägg och förklaringar i de 
fall detta behövts. 
 
Under intervjuerna har båda fört anteckningar för att minska risken för att missa 
viktig information men även för att vi kan uppfatta svaren olika. Efter 
intervjuerna sammanställde vi dem och sedan pratade igenom de medan vi hade 
de färska i minnet, för att kontrollera att båda två hade uppfattat och fått med 
allt i anteckningarna. Detta gjorde vi för att minska risken för feltolkningar 
samt missuppfattningar. De svar som respondenterna har lämnat under 
intervjuerna men sedan sagt att det är känslig information, kommer inte 
behandlas i denna uppsats. 
 
Intervjumaterialet sammanställs i empirin för att sedan analyseras mot den 
uppsatta referensramen. Detta angreppssätt anser vi ge oss det underlag som 
krävs för att uppfylla uppsatsens syfte och problemformulering på ett 
tillfredställande sätt. 

                                                 
22 Merriam, Sharan B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994, Lund Studentlitteratur 
23 Ibid.  
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Intervjuurval 
 
Efter att ha gått igenom företagets organisatoriska struktur identifierade vi flera 
nyckelpersoner på ledande positioner som vi anser vara mest lämpliga för 
studiens ändamål. Dessa personer har en gedigen erfarenhet inom 
telekombranschen och besitter förutom god kunskap om Dataphone även den 
bredare kunskap om branschen som krävs. Att personerna, av oss, anses vara 
bäst lämpade för studien baseras på personlig kännedom. Fördelen med att 
använda sig av ett urval baserat på personlig kännedom är den ”access” som 
detta kan ges till relevanta respondenter för studiens ändamål men medan 
nackdelen kan vara att de utvalda personerna sedan tidigare redan har en 
negativ eller positiv inställning till frågan24. 
 
Nedan följer en förklaring till de personer vi har valt att intervjua och 
presenteras i den ordningen dessa genomfördes.  
 
Erik Ekbjörn är driftchef och ansvarar för kundtjänst, order management, 
billing, nätövervakning och intern drift. Just kundtjänsten är en avdelning som 
dagligen har kontakt med företagets kunder och detta ger en värdefull 
information. De kunder som antingen ringer eller mailar till kundtjänsten har 
oftast någon form av problem och behöver hjälp. Vid dessa situationer kommer 
det fram kundernas åsikter om än rätt vinklade då problem oftast är orsaken till 
kontakt.  
 
Roger Melin är leverans- och teknikchef och ansvarar för att näten fungerar och 
att tjänsterna levereras till kund. I hans grupp finns bland annat inköpare av 
utrustning, nättekniker och projektledare. Roger Melins avdelning har också 
regelbunden kontakt med kunderna och då främst i dess installationsfas. 
 
Erik Tjerneld är säljchef för slutkund. Att intervjua någon från sälj är ett måste 
för denna uppsats, för många av de frågor som gäller utnyttjandet av kundbasen 
faller in under denna grupp. Med sin gedigna säljbakgrund och nuvarande 
position inom företaget är Erik Tjerneld en viktig respondent. 
 
Mikael Åkesson är marknadschef och vice VD och har en god kunskap över 
kunder och marknaden. Han var dessutom tVD för Dataphone under de första 
månaderna efter sammanslagningen. Detta gör honom till en speciellt intressant 
respondent och bör kunna förklara många av de bakomliggande faktorerna 
bakom de båda företagen 

 

                                                 
24 Merriam, Sharan B, ”Fallstudien som forskningsmetod”, 1994, Lund Studentlitteratur  
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Samtliga intervjurespondenter sitter i företagets ledningsgrupp och har på så 
sätt en övergripande kunskap om företaget men även inom sitt unika 
specialområde. Respondenterna arbetade tidigare på de gamla företagen innan 
sammanslagningen och kommer på så sätt kunna ge en bild ur båda företagens 
synvinklar.  
 
Företagsurval 
 
Företaget vi valde att analysera är verksamt inom telekombranschen och har 
nyligen genomgått en fusion. Detta gör företaget särskilt intressant då 
fusionsarbetet fortfarande pågår under uppsatsens gång. Respondenterna har 
därför värdefulla åsikter och information som senare kanske blir bortglömt. Att 
företaget är relativt litet gör att vi som författare enkelt får en bra överblick på 
hela organisationen och kan ta till oss information från samtliga avdelningar. 
En av författarna till denna uppsats jobbar på företaget och har därför en stor 
inblick i organisationen. Detta har även bidragit till val av företag. 
 
Metodkritik och källkritik  
 
Eftersom vi inte hade tillgång till att spela in intervjuerna och fick själva skriva 
rent intervjuerna kan detta som redan nämns leda till 
missuppfattningar/feltolkningar. Trots att respondenterna själva hat godkänt 
materialet kan detta tillvägagångssätt medföra att en viss del av återgivningen 
av intervjupersonernas svar och åsikter inte exakt stämmer med hur de faktiskt 
är. Vidare frågor vi oss vilken betydelse valet av intervjupersoner har påverkat 
den information som vi sedan har utgått ifrån i resten av uppsatsen.  
 
Vi ska även vara kritiska mot de sekundära källor vi har använt oss av, främst 
de källor som vi har hittat via Internet samt i andra studenters uppsatser, då vi 
kan ha blivit influerade av deras tänkesätt och åsikter. Detta gäller även för de 
artiklar som olika debattörer har skrivit, då de enbart redogör för sin egen syn.  

 
Tillförlitighet och Trovärdighet 
 
Tillförlitighet och trovärdighet, kan även benämnas i termerna reliabilitet och 
validitet, bedömer hur bra resultatet är av en undersökning. Tillförlitlighet, eller 
reliabilitet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda, alltså att samma metod 
ska kunna tillämpas av olika personer på samma material och ge samma 
resultat. Det gäller alltså att vara systematisk och noggrann med arbetet av 
undersökningen. Om reliabiliteten är dålig har man fått ett osäkert resultat. 
Trovärdighet, eller validitet, innebär att man har undersökt och mätt det man 
ville undersöka och ingenting annat. Det verkar självklart att det är det man ska 
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göra, men det är inte alltid så lätt att rensa bort irrelevant faktorer. Man kan 
sammanfatta det att det är ”farligare” med låg validitet än låg reliabilitet i en 
undersökning25. 
 
Enligt oss författare så har denna uppsats relativ hög tillförlitlighet, då vi tycker 
att vi utförligt har förklarat hur vi har gått tillväga samt motiverat varför. Vilket 
skulle göra det lättare för andra personer att undersöka samma innehåll och 
komma fram till samman resultat. Det vi bör ha i baktanken är dock att alla 
individer uppfattar och tolkar material och intryck olika. Vidare anser vi som 
författare att trovärdigheten är hög i denna uppsats då vi har varit noga med att 
fokusera på vår problemfrågeställning samt syfte, då vi alltid haft dessa i 
åtanken när vi har utformat både intervjuunderlag samt teorier för att sedan 
sammanställa, analysera och dragit slutsatser. Vi har dock tagit med vissa 
aspekter, som ligger utanför kundbasen, men som ska mer ses som bakgrund för 
att kunna öka förståelsen för helheten och då förståelsen för hur kundbasen ska 
utnyttjas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
25 http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html 
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Teori 
 

 
Nedan går vi igenom de teorier som är passande för uppsatsens problemfråga. 
Dessa teorier har en hög relevans för vår problemformulering och kommer att 
förklaras på ett utförligt sätt så att vi kan tydliggöra för läsaren varför vi anser 
att teorierna är passande för denna studie. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
referensram som ska ligga till grund för analysen. 
 

 
 
Fusion – Drivkrafter och motiv 
 

 
Vad är det egentligen som är drivkrafterna bakom en fusion? Det finns 
självklart flera olika anledningar och varje fusion är unik på sitt sätt. Nedan 
redovisar vi de drivkrafter och motiv som ligger bakom de flesta fusioner.  
 
 
Synergieffekter 
 
Synergi är något som eftersträvas vid en fusion och betyder förenklat att 
summan av företagens enskilda resultat blir större i det nya företaget. Det är 
just denna effekt som är den vanligaste orsaken till fusion mellan företag. Det 
finns fler olika anledningar till dessa positiva effekter. Den viktigaste är den 
kostnadssänkning och produktivitetsökning i produktionen som 
stordriftsfördelar medför. Det kan var så att i ett större företag kan dess 
tillgångar användas effektivare tack vare dessa stordriftsfördelar26.  
 
Economies of scope är en annan effekt som i vissa företag kan bidra starkt till 
synergi. Med detta menas generellt att fler produkter eller tjänster kan säljas 
effektivare tillsammans än var för sig. Det kan exempelvis handla om att 
säljavdelningen effektiviserar sin försäljning genom att sälja flera produkter till 
samma kund. Den större produktportföljen kan även täcka ett större behov hos 
kunden vilket gör produkterna blir mer attraktiva27. 

 
 
 
                                                 
26 ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet  
27 Ibid. 
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Diversifiering 
 
Ett annat motiv till fusion är diversifiering och detta kan göras på två olika sätt. 
Det första fallet är när två företag har gått ihop och det andra syftar till en mer 
organisk tillväxt. Det senare fallet bygger på redan existerande interna resurser 
som tillsammans utvecklar det nya företaget. Ett skäl till diversifiering kan vara 
att sprida ut riskerna inom olika branscher medan ett annat skäl kan vara att öka 
antalet produkter inom samma huvudområde. För att göra en liknelse kan vi se 
till den finansiella marknaden vars investeringsportföljer sällan innehåller 
samma typ av värdepapper. Utan innehåller oftast tillgångar från flera olika håll 
och det är just denna teori som kan tillämpas på företagsfusioner28. 
 
För att en verksamhet ska klassas som diversifierade ska de antingen utnyttja 
liknande funktioner eller vara verksamma inom skilda områden inom samma 
värdekedja. Vidare finns det fyra krav vilket diversifieringen måste uppfylla 
minst ett för att anses vara relaterad29.   
 

� Det första kravet är gällande hur vida verksamheterna verkar under liknande 
förutsättningar och/eller på samma marknad. Det kan innebära att 
verksamheterna till exempel arbetar med liknande logiska förutsättningar och 
på så sätt skapar nytta för båda områdena30. 
 

� Det andra kravet ser till hur de olika verksamheterna använder liknande 
produktionsmetoder, exempelvis om ett företaget som tillverkar bilar även 
börjar producera motorcyklar31.  
 

� Det tredje kravet ser till de fördelar man kan utnyttja inom forskning och 
utveckling när det gäller de olika verksamheterna. Exempel på detta är om ett 
läkemedelsföretag kan utveckla nya mediciner genom samma processer som de 
använder sig av då de framställa kemiska produkter32.  
 

� Det fjärde kravet är om verksamheterna kan vara verksamma inom skilda skikt 
inom samma värdekedja. Detta kan exempelfieras med ett företag som både är 
verksam inom tillverkning och själva förädlingsprocessen. Kan vara ett 
skogsbolag som både skördar skogen och tillverkar hus33.  

 

                                                 
28 ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet 
29 Ibid.  
30 Ibid.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  
33 Ibid.  
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Företag som verkar på den öppna marknaden är oftast utsatt för de 
konjunktursvängningar som råder. Detta innebär att svängningarna påverkar 
företagets kassaflöde. Men en diversifiering kan dessa svängningar mildras 
med att en sämre verksamhet kompenseras av en bättre. En annan orsak till 
diversifiering kan vara att företaget vill expandera till en mer lukrativ 
verksamhet. Riskminskningen är inte huvudskälet, utan att mer öka vinsterna i 
en annan bransch34. 
 
Förbättrad organisation och ledning 
 
Ett vanligt motiv bakom en fusion är att få en effektivare organisation och 
ledning. Detta kan direkt relateras till synergieffekter vad gällande den 
besparing ett mer effektivt arbetssätt medför men även att endast en ledning 
som styr ett större bolag än de två som agerade tidigare35.  

 
Marknadsställning 
 
Det finns andra ekonomiska skäl till en fusion, exempelvis riskreducering och 
stordriftsfördelar. Ett sådant motiv är att stärka företagets position på 
marknaden genom att få större marknadsandelar. Det kan alltså vara ett 
effektivt sätt att utöka sin marknadsmakt utan tillväxt av egen kraft. Detta leder 
till en starkare ställning på marknaden bland annat beroende på att antalet 
företag som står för den totala omsättningen minskar. Det kan vidare leda till 
minskad konkurrens, vilket ger utrymme för högre priser resulterande i högre 
vinster36.  
 
Användning: Vi vill undersöka ifall den större kundbasen är en drivkraft eller 
motiv för företag att genomgå en fusion. Vidare vill vi även se hur företaget 
påverkas av den nya större kundbasen. Vi ska även undersöka hur de olika 
avdelningarna inom Dataphone påverkas av detta. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
34 ”Företagsfusioner - En studie av aktörer, motiv och drivkrafter”, HT 1999, Anders Johansson och Peter 
Öberg, Ekonomiska institutionen; Linköpings Universitet 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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Marknad 
 

 

För att kunna förstå hur ett företag ska kunna utnyttja sina resurser på bästa 
sätt, bör de först och främst se till den marknad som de är aktivt på. Det är 
extra viktigt då företag genomgår fusioner eftersom de då får nya 
marknadsandelar och bör då se över sin strategi gentemot sina konkurrenter.    
 

 
Utveckling av tillväxtstrategier  
 
För att företag ska skapa tillväxt kan de utgå ifrån olika strategier. Det är viktigt 
för företag att eftersträva att utvecklas samt att erövra nya och fler 
marknadsandelar. Följande modell visar fyra olika tillväga gångsätt att skapa 
tillväxt37.  
 

        Existerande produkt          Ny produkt 
 
 

Existerande     Marknadspenetration      Produktutveckling 
  marknad 
 
 
Ny marknad     Marknadsutveckling          Diversifiering  

 
 
Figur; Product/market expansion grid38 
 

� Marknadspenetrering - att öka försäljningen av de befintliga produkterna på 
den befintliga marknaden 

� Marknadsutveckling - att öka tillväxten genom utveckling av nya 
marknadssegment för de befintliga produkter 

� Produktutveckling – att erbjuder nya eller modifierade produkter på 
befintliga marknader 

� Diversifiering - Tillämpas vid helt nya produkter och marknader39.  
 

Användning: Med hjälp av denna teori vill vi se hur företaget utnyttjar 
kundbasen för att skapa tillväxt samt undersöka vilka möjligheter den 
möjliggör. 

                                                 
37 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 
2001, s 89-91  
38 Ibid.  
39 Ibid.  
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Differentiering   
 
För att få nya kunder och samtidigt behålla de befintliga, krävs det att företaget 
levererar mervärde än sina konkurrenter. För att skaffa sig dessa 
konkurrensfördelar gäller det att finna de unika säljegenskaperna som finns på 
marknaden. Detta kan göras på flera olika sätt. Efter differentieringen behöver 
företaget positionera produkterna på markanden just efter den fastslagna 
differentieringen. Med positionering menas hur företaget profilerar och 
förhåller sig till konkurrenterna40. 
 
För att differentiera företagets produkter från konkurrenternas finns flera 
alternativ att välja mellan. Dessa delas upp i fyra olika kategorier, nämligen 
följande41: 
 

� Produkt differentiering 
I detta fall är det själva produkten som är differentierad och det sker exempelvis 
genom prestanda, design, säkerhet osv. Det finns naturligtvis ett oändligt antal 
olika sätt att differentiera sina produkter. Hittar företaget en egenskap som gör 
produkten mer värdefull för kunden bör detta lyftas fram42. 
 

� Service differentiering 
Förutom att differentiera den fysiska produkten, kan företaget även differentiera 
servicen som hör till varan. Det kan exempelvis vara snabba och säkra 
leveranser. Ett annat exempel på detta är att det säljande företaget installerar 
och servar produkten på ett tillfredställande sätt för kunderna43. 
 

� Personal differentiering 
Företag kan få stora konkurrensfördelar genom att ha bättre personal än sina 
konkurrenter. Denna typ av differentiering kräver att företaget rekryterar sin 
personal med omsorg samt de hela tiden hålls uppdaterade. Denna 
differentiering har blivit allt viktigare på dagens marknad. Detta beror på att 
företag ofta följer tekniska innovationer vilket medför att produkten blir svårare 
att differentiera. Personalen i företaget har därför fått en viktigare roll44. 
 
 
 

                                                 
40 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 2001, s 
355-364 
41 Ibid. 
42 Ibid.  
43 Ibid.  
44 Ibid.  
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� Image differentiering 
Om två företag erbjuder likvärdiga produkter kan kundens val bli det företag 
eller märke med bäst image. Ett företag eller märke bör alltid förmedla ett kort 
och distinkt budskap som kommunicerar produktens största fördelar. För att 
skapa detta krävs det mycket resurser ifrån företaget samt att det är svårt att 
ändra personers uppfattning på kort tid45. 
 
Användning: Vi vill undersöka hur vida kundbasen kan hjälpa Dataphone att 
differentiera sina produkter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 2001, s 
355-364 
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Kunder 
 

 
På vilket sätt är kunderna viktiga för företaget? Det finns många olika svar och 
aspekter på den frågan. Exempelvis så skulle ett företag kunna säga att de har 
en bra försäljning då de förlora hundra kunder i veckan samtidigt som de fick 
100 nya. Men det är så att det kostar betydligt mer att skaffa sig nya kunder än 
att behålla de befintliga. Om kostnaderna för att behålla kunden är lägre än 
kostnaden för att skaffa sig en ny kund, ska företaget arbeta efter att hålla kvar 
kunden. Detta kan låta enkelt, men med i dagens expansiva marknader kan 
detta fokus lätt försvinna46. 
 

 
 
Kundvärde 
 
För att lyckas på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens krävs det 
att företagen är kundfokuserade. Företaget måste leverera det högsta värdet till 
kunderna, för att överleva på lång sikt. För att studera hur en kund värderar den 
erbjudna produkten kan illustreras på följande sätt. På plussidan finner vi det 
totala kundvärdet som består av produkt, service, kunnig personal och image 
som produkten för med sig. På den negativa sidan finns pris, tid för köp och 
psykologisk belastning. Summan av detta blir den totala kundfördelen Detta 
användas av företag för att maximera den totala kundförtjänsten. Detta kan 
göras genom att öka den positiva sidan med exempelvis förädla produkten 
ytterligare eller att minska den negativa sidan genom att exempelvis minska 
tiden för köpet, alltså leveranstiden47.  
 
Kundnöjdhet  
 
Vidare kan företaget undersöka vad som gör en kund nöjd. Nöjdheten bedöms 
utifrån de förväntningar kunden har på produkten. Motsvarar inte produkten 
kundens förväntningar får företaget en missnöjd kund. Motsvarar den däremot 
kundens förväntningar blir kunden nöjd med köpet. Kunders förväntningar 
bygger på tidigare erfarenheter, åsikter från vänner och kolleger, 
marknadsförare, säljare och konkurrenternas information och löften. Det är 
viktigt att veta på vilken nivå företaget lägger sig på, sätter de för låga 
förväntningar kommer många kunder bli nöjda men de kommer missar många 

                                                 
46 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 2001, s 
405 
47 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 2001, s 
392-394 
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potentiella kunder som har högre krav. Gör de däremot tvärtom och sätter för 
höga förväntningar kommer många kunder att bli missnöjda. Företaget får välja 
en nivå som passar just de och deras strategier och konkurrenssituation48. 
 
Användning: Dessa teorier ska ligga till grund för att kunna undersöka hur 
Dataphone via den större kundbasen ska kunna skapa nöjda kunder samt kunna 
erbjuda sina kunder ett högre kundvärde.  

 
Lojalitet  
 
Det är viktigt för företag att förstå och lära känna sina kunder för att kunna 
bygga en långsiktig och lönsam affärsrelation. Det är en av de starkaste 
konkurrensfördelar som ett företag kan ha, men kräver ständigt att företaget 
arbetar efter att förstå och tillgodo se kundernas önskemål och förväntningar. 
Detta är viktigt för företag då det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att 
vårda de befintliga49.  
 
Dock räcker det inte för företag att enbart ha nöjda kunder, de behöver även att 
de nöjda kunderna blir lojala och återkommer. Skillnaden mellan nöjda och 
lojala kunder är att lojala kunder har en relation till företaget och söker sig 
därför inte till konkurrenterna samt att de inte är lika priskänsliga. Vilket 
betyder att dessa kunder är de mest lönsamma för ett företag. Medan en nöjd 
kund kan vara kortsiktigt nöjd med en viss produkt men kommer inte att välja 
samma företag nästa gång50. 
 
Det finns många olika definitioner vad en lojal kund är, men några av de 
viktigaste är: 
 

� Kunden överväger sällan konkurrenters erbjudande 
� Kunden rekommenderar företaget till andra, dvs. ”Word of mouth” 
� Kunden upplever ett mervärde i företagets produkter 
� Lojala kunder är nöjda kunder som handlar regelbundet51 

 
Vidare kan vi dela upp lojaliteten hos kunder i fyra olika grupper.  
 

� De som är attityds lojala - dessa kunder är helt fokuserade på den status och 
attityd som förmedlas via olika varumärken 

                                                 
48 Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, “Principles of marketing”, third European edition, 2001, s 
394-397 
49 http://www.kundfokus.com/artiklar/till_lojala_2003_01_06rh.htm 
50 Ibid.  
51 Ibid.  



 - 30 - 

� De som är prestanda lojala - denna grupp väljer ett varumärke just för att 
detta har unika egenskaper som andra varumärken har svårt att matcha  

� De som är beteendemässigt lojala - dessa kunder köper samma varumärke 
för att det är enkelt och bekvämt 

� De som är lojala till ett varumärke - just för att de inte har något annat val, 
såsom vid monopol52 

 
Det finns det olika faktorer som spelar roll vid lojalitet. Det som kunder oftast 
grundar sina tankar på är första besöket i butiken eller första kontakten med 
företagets försäljare. Därför är det viktigt för företaget att ha rätt personal på 
rätt ställe, då detta möte är ett bestående intryck för kunden. Genom att ha 
välutbildad samt motiverad personal får företaget dessa lojala, och inte bara 
nöjda kunder. För att uppnå detta måste företaget ha en aktiv kundvård och 
känna till vilka faktorer som är viktiga för just deras kunder. Det kan 
exempelvis vara service, utbud, pris, kvalitet, personal med mera.  Det är alltså 
viktigt för företaget att känna till vilka deras kunder är, vad de önskar och om 
de får det som de önskar53. 
 
Sammanfattningsvis finns det fem orsaker till att företag ska uppmuntra 
kundlojalitet: 
 

� Kostnaderna att rekrytera nya kunder är högre och kan förväntas stiga  
� Nya kunder är flyktiga kunder. Dagens samhälle är har mycket att erbjuda 

med ett stort utbud på markanden 
� Nöjda kunder betyder inte att de är lojala och stannar 
� Lojala kunder är de mest lönsamma 
� Kundlojalitet går hela tiden att uppmuntra och stärka ifrån företagets sida54 

 
Användning: Genom att tillämpa denna teori vill vi se hur Dataphone 
uppmuntrar lojala kunder samt om de använder sig av något system för de 
kunder som de anser är lojala..   
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
52 http://www.handels.gu.se/epc/archive/00002758/01/Nr_2_LE,LO,JT.pdf, Mobila klubbkort, kan det 
påverka kundens lojalitet?, C-uppsats, Göteborgsuniversitet (2000) 
53 http://www.kundfokus.com/artiklar/till_lojala_2003_01_06rh.htm 
54 Dagens Nyheter, sidan A13, 970929 
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Den teoretiska referensramen 
 

 
Genom att välja ut de mest väsentliga delar ifrån ovanstående teorier får vi 
fram en teoretisk modell som är specifik för just det problem som vi har som 
mål att undersöka i denna uppsats. Den teoretiska referensramen kommer att 
vara ett viktigt verktyg vid analysen, där en jämförelse mellan empirin och 
den teoretiska referensramen kommer att äga rum.  
 

 
För att kunna besvara vår frågeställning, hur företag som har genomgått en 
fusion kan utnyttja varandras kundbaser, har vi gjort en egen modell av de 
delar av teorierna som är viktigaste.  

 
 
 

           SYNERGIEFFEKTER                
 
                                         ORGANISATION/LEDNING 
 
 
 
       
                TILLVÄXTSTRATEGI                    DIFFERENTIERING 
 
 
 

 
 
 

               
 

        KUNDVÄRD       KUNDNÖJDHET        LOJALITET 
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FUSION: 
 
Synergieffekter 

� Synergi är något som eftersträvas vid en fusion och betyder förenklat att 
summan av företagens enskilda resultat blir större i det nya företaget. Det är 
just denna effekt som är den vanligaste orsaken till fusion mellan företag. 
 

� Economies of scope är en annan effekt som i vissa företag kan bidra starkt till 
synergi. Med detta menas generellt att fler produkter eller tjänster kan säljas 
effektivare tillsammans än var för sig. 

 
Förbättrad organisation och ledning 

� Ett vanligt motiv bakom en fusion är att få en effektivare organisation och 
ledning.  

 
Vi vill undersöka ifall den större kundbasen är en drivkraft eller motiv för 
företag att genomgå en fusion. Vidare vill vi även se hur företaget påverkas av 
den nya större kundbasen. Vi har därför valt att ta ut de delar ur teorin som 
behandlar synergieffekter, economies of scope samt att se till hur organisation 
och ledning påverkas av en fusion. Detta för att vi anser att det även är viktigt 
att se till helheten hur ett företag påverkas för att kunna analysera hur 
kundbasen påverkar. 

 
MARKNAD: 
 
Utveckling av tillväxtstrategier 

� Marknadspenetrering - att öka försäljningen av de befintliga produkterna på den 
befintliga marknaden 

� Produktutveckling – att erbjuder nya eller modifierade produkter på befintliga 
marknader 
 
Med hjälp av denna teori vill vi se hur företaget utnyttjar kundbasen för att 
skapa tillväxt samt undersöka vilka möjligheter den möjliggör. Vi tror vidare 
att marknadspenetrering samt produktutveckling är de delar av teorin som 
Dataphone använder sig av, då de ser till försäljning på befintlig marknad. 
 
 
Differentiering    

� Service differentiering 
Förutom att differentiera den fysiska produkten, kan företaget även differentiera 
servicen som hör till varan. Det kan exempelvis vara snabba och säkra 
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leveranser eller att det säljande företaget installerar och servar produkten på ett 
tillfredställande sätt för kunderna. 
 

� Personal differentiering 
Företag kan få stora konkurrensfördelar genom att ha bättre personal än sina 
konkurrenter. Denna differentiering har blivit allt viktigare på dagens marknad. 
Detta beror på att företag ofta följer tekniska innovationer vilket medför att 
produkten blir svårare att differentiera. Personalen i företaget har därför fått en 
viktigare roll. 

 
Vi vill undersöka hur vida kundbasen kan hjälpa Dataphone att differentiera 
sina produkter. De två delarna av teorin som vi har valt att lyfta fram är service- 
och personal differentiering, då vi tror att det är just dessa delar som kundbasen 
har en betydelse för samt att företaget kan utnyttja de nya resurserna av 
fusionen.  

 
KUNDER: 
 
Kundvärde 

� För att lyckas på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens krävs det 
att företagen är kundfokuserade. Företaget måste leverera det högsta värdet till 
kunderna, för att överleva på lång sikt.  

 
Kundnöjdhet 

� Vidare kan företaget undersöka vad som gör en kund nöjd. Nöjdheten bedöms 
utifrån de förväntningar kunden har på produkten. Motsvarar inte produkten 
kundens förväntningar får företaget en missnöjd kund. Motsvarar den däremot 
kundens förväntningar blir kunden nöjd med köpet. 
 

� Det är viktigt att veta på vilken nivå företaget lägger sig på, sätter de för låga 
förväntningar kommer många kunder bli nöjda men de kommer missar många 
potentiella kunder som har högre krav. Gör de däremot tvärtom och sätter för 
höga förväntningar kommer många kunder att bli missnöjda. 
 
Dessa teorier ska ligga till grund för att kunna undersöka hur Dataphone via den 
större kundbasen ska kunna skapa nöjda kunder samt kunna erbjuda sina kunder ett 
högre kundvärde. Vi har valt att ta med vissa delar ur varje teori då vi anser att de är 
viktiga för företaget samt att det är just detta som den större kundbasen kan bidra med 
samt utnyttjas.  
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Lojalitet 
� Det är viktigt för företag att förstå och lära känna sina kunder för att kunna 

bygga en långsiktig och lönsam affärsrelation. Det är en av de starkaste 
konkurrensfördelar som ett företag kan ha, men kräver ständigt att företaget 
arbetar efter att förstå och tillgodo se kundernas önskemål och förväntningar..  

 
� För att uppnå detta måste företaget ha en aktiv kundvård och känna till vilka 

faktorer som är viktiga för just deras kunder.  Det är alltså viktigt för företaget 
att känna till vilka deras kunder är, vad de önskar och om de får det som de 
önskar. 
 

� De som är beteendemässigt lojala - dessa kunder köper samma varumärke för 
att det är enkelt och bekvämt 
 
Genom att tillämpa dessa delar av teorin vill vi se hur Dataphone uppmuntrar 
till lojala kunder samt om de använder sig av någon form av relationsbyggande 
åtgärder för de kunder som de anser är lojala. Vi har valt att lyfta fram det som 
mest viktigt för företag då det gäller lojala kunder samt tagit upp vilken sort 
lojalitet som Dataphones kunder anses sig ha. Vi har därför valt att lyfta fram 
de kunder som kan vara beteendemässigt lojala, då vi tror att den formen passa 
bäst in i sammanhanget. 
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Förundersökning 
 
 
I detta avsnitt gör vi en presentation över Dataphones historia och 
affärsverksamhet. Att samla information om företaget ingår i vår 
förundersökning och görs för att skapa en bättre förståelse över företaget 
samt göra det enklare för läsaren att följa med i nästa kapitel där vi går in på 
analysen. 
 

 
 
Företagspresentation 
 
Dataphone levererar data- och telekomlösningar riktade mot företag och 
organisationer i Sverige. Företagets egna nät är landstäckande och man har 
kunder i hela landet. Målgruppen riktar sig främst mot små till mellanstora 
företag. De främsta styrkor som företaget vill framhålla är tre huvuddelar. 
Tekniken, där man erbjuder en komplett helhetslösning samt hög kvalitet, 
säkerhet och kapacitet. Flexibilitet, då främst genom snabba leveranser, 
kundanpassade lösningar och högt kundfokus. Kompetens bland personalen 
genom regelbunden kompetensutveckling och lång erfarenhet. 

 
Figur; Dataphones logotype 
 
Dataphone har kontor i Lund, Växjö, Göteborg, Stockholm, Linköping, 
Borlänge och Umeå. Dataphone AB ägs till 51,6 % av Industri Kapital, 30,8 
% av sex lokala energibolag och 16,5 % av familjen Hugo. Företagets ledning 
består av Olle Holmgren, VD, Mikael Åkesson och Mikael Hugo som vVD. 
Företaget har 83 anställda och hade år 2005 en omsättning på 300 MSEK. Det 
nya bolaget har cirka 2000 kunder varav cirka 1600 kommer ifrån gamla 
Dataphone Sweden AB och resten från Citylink. Dataphone är ett resultat av 
sammanslagningen mellan Citylink AB och Dataphone Sweden AB, det 
gemensamma bolag bildades i december 2005. 
 
Dataphone Sweden AB 
Dataphone Sweden AB har sedan början av 90-talet erfarenhet av 
datakommunikation, Internet-tjänster, e-postlösningar och andra tjänster. 
Företaget var en av Sveriges första IP-operatörer vilket startades under 1994. 
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Citylink AB 
 
Citylink grundades 2001 och har sedan starten en egen infrastruktur och kan 
erbjuda både telefoni- och datakommunikation.   
 
Kundbaserna skiljer även mellan de båda företagen. Gamla Dataphone hade 
betydligt fler kunder än Citylink men dessa var dock mindre till storlek. 
Citylink hade till skillnad från Dataphone satsat på större kunder vilket 
innebär färre men kunder med högre omsättning. Det som också skilde de 
båda kundbaserna åt är att Dataphone hade mer datatjänster medan Citylink 
hade mer telefoni. Den gemensamma kundbasen utgör därför näst intill unika 
kunder utan överlappningen mellan de båda tidigare företagen. 
 
Affärsverksamhet 
 
Dataphones nuvarande organisations är strukturerad enligt nedan figur. De 
ledande positionerna består av personer från de båda gamla företagen, förutom 
VD:n Olle Holmgren som tillträdde efter fusionen. Företaget består av i 
grunden tre större områden. Ekonomi och Administration som sköter just 
dessa områden. Andra området har hand om själva drift, teknik och support, 
hit hör avdelningarna Affärsutveckling, Teknik och Drift. Det sista området 
har hand om själva försäljningen och består av Marknad och två 
säljavdelningar. 

 
Figur; Organisationsöversikt 
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Empiri 
 

 
Följande kapitel redovisar det material som framkom under intervjuerna. Vi har 
valt att redovisa materialet med fem övergripande områden för att sedan 
precisera mer exakt hur respondenterna svarade. Vi har alltså valt att redovisa 
empirin i ämnesområden och där under per respondent, då vi tycker det ger en 
klarare bild och bättre helhetssyn. Intervjufrågorna har sammanställts utifrån 
uppsatsens syfte. 
 

 
Nedan sammanställs intervjupersonernas position i företaget, mer utförlig 
beskrivning återfinns i kapitel 2. Metod. 
 
Erik Tjerneld är säljchef för slutkund 
 
Mikael Åkesson är marknadschef och vice VD  
 
Erik Ekbjörn är driftchef och ansvarar för kundtjänst, order management, 
billing 
 
Roger Melin är leverans- och teknikchef och ansvarar för att näten fungerar 
och att tjänsterna levereras till kund 

 
Alla respondenter har fått olika frågor, då vissa frågor lämpar sig bättre än 
andra. Det betyder att under varje fråga redovisas de svar vi har fått in ifrån 
respektive respondent. 
 
Branschspecifika frågor 
 

� Hur ser Du på den nuvarande utvecklingen inom telekommarknaden? 
 

Mikael Åkesson –På dagens marknad finns det fyra stora aktörer, Telia, Tele 2, 
Telenor och TDC Song. De tre sista har vuxit fram på senaste år genom en 
utarbetat strategi att bli större. Det har varit den enda chansen att konkurrerar 
med Telia och detta har främst gjorts via företagsköp. Tidigare har de större 
aktörerna riktat sig emot företagskunder, men på senaste även börjat inrikta sig 
mot privatkunder. Vidare har konkurrensen bidragit till att priserna har sänks. 
Inom teletjänster har priserna sen några år tillbaks varit starkt pressade och idag 
finns det inte stora marginaler inom detta segment. Datatjänster är den tjänst där 
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den största prisutvecklingen har ägt rum, priserna har nästan halveras senaste 
året.  
 

� Hur ser säljförhållandena ut på den svenska telekommarknaden? 
 
Erik Tjerneld –Den kännetecknas av en hård priskonkurrens och många 
offererande aktörer. Företag måste kunna erbjuda lösningar som täcker hela 
kundens behov av tele- och datatjänster. Det finns dock vissa aktörer som har 
nischat sig på vissa produkter och segment, men den allmänna trenden går emot 
att företag skaffar sig bredare produktsportföljer för att kunna möta kundernas 
behov. Under perioden 1997-1999 rådde det en stark expansion av 
Internettjänster som dominerade på säljmarknaden. Under åren 2001-2004 var 
det VPN-tjänster∗ som blev den nya trenden. Den tekniken som är på stark 
frammach idag är olika slag av IP-tjänster∗.  
 

� Hur tror Du att branschen kommer utvecklas framöver? 
 

Erik Tjerneld –I framtiden kommer kunderna kräva mer än helhetslösningar. 
Även om dagens kunder inte har behovet av mer komplexa lösningar känner de 
en trygghet i att företaget kan erbjuda dem då de behövs.  Vidare tror han att 
operatörerna kommer att ta ett större ansvar. Idag ansvara operatörerna att 
leverera tjänsten till kundernas byggnader, men i framtiden kan det bli så att det 
är operatörerna som kommer att ta ansvaret ända in till kunders dator och då 
ansvarar både för drift och säkerhet.  
 
Mikael Åkesson –Som marknaden ser ut nu, med fyra stora aktörer, kommer 
nog att förändras, då det egentligen bara finns plats för två. Det mest troliga är 
att de tre utmanade aktörerna kommer att bli två genom uppköp. Även kommer 
det bli viktigare för företag att kunna erbjuda helhetslösningar, då främst via 
bredare produktportföljer och samarbete externa partners. 

 
� Vilken typ av företag lyckas bäst på dagens marknad? 
 

Erik Tjerneld –Det är de företaget som kan leverera det kunderna önskar sig, 
såsom helhetslösningar. Vidare gäller det att samtidigt vara flexibel för att 
kunna följa med i den tekniska utvecklingen.  
 
Mikael Åkesson –De företag som uppfyller kundernas behov av komplexa 
lösningar.  

                                                 
∗ VPN – virtuella privata nätverk, säkra förbindelser över Internet  
∗ IP – Internet protocol, är basen för all kommunikation via Internet  
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� Hur är kundernas attityd till telekomprodukter? 
 

Erik Tjerneld –Det varierar beroende på vem man frågar, men de flesta ser en 
telekomprodukt mer som en tjänst. Idag anser kunderna att vanliga tjänster 
såsom telefoni och Internet är en basvara som bara ska fungera. Exempelvis att 
telefoni bara ska vara att lyfta telefonluren så kan man ringa. 
 
Mikael Åkesson –Kraven på telekom-tjänster har blivit högre. Förut kunde 
kunderna acceptera att exempelvis att Internet låg nere, men idag skulle det vara 
ett mycket större problem, då många är beroende av ett fungerade Datatjänster.  
 
Erik Ekbjörn –Kunderna köper en tjänst, inte en produkt, den ska bara fungera. 
Men bland kunder som har en bättre teknisk kompetens, har även en större 
förståelse ifall något krånglar, för att de då förstår komplexiteten bakom 
problemet.  
 
Roger Melin –Många kunder har för höga krav på tjänsterna, detta kan beror på 
den bristande tekniska kompetensen, och därför blir missnöjda då de inte vet 
tjänstens begränsningar.  
 
Företagsspecifika frågor 
 

� Hur vill företaget positionera sig på marknaden och sina produkter? 
 
Erik Tjerneld –Dataphone vill positionera sig som flexibla, hög teknisk 
kompetens samt kunna erbjuda helhetslösningar.  

 
Mikael Åkesson –Att kunna erbjuda helhetslösningar men samtidigt kunna vara 
flexibla samt att kunna erbjuda en hög teknisk kompetens. Dataphone har även 
valt att positionera sig emot små samt mellanstora företag. 
 

� Skiljer sig differentieringen mellan olika kunder? 
 
Erik Tjerneld –Det som skiljer dem åt är vilken SLA-nivå∗ som erbjuds. Det 
sker i form av kundbesök, kortare service-tider mm, men de högsta 
servicenivåerna erbjuds till de större kunderna för att skapa en långvarig 
relation. 
 

                                                 
∗ Det betyder att olika kunder, beroende på storlek, erbjuds olika servicenivåer. 
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Mikael Åkesson –De större kunderna får en mer dedikerad personal som 
exempelvis har de regelbundna möten, främst med säljaren, men även teknik- 
och projektledningen. Det är även svårare att differentiera tekniska produkter 
och därför blir personalen viktigare i företaget.  
 
 

� Skiljer sig företagets val av differentiering mot konkurrenternas? 
 
Erik Tjerneld –Eftersom Dataphone är ett mindre företag profilera de sig som 
mer flexibla. Även att mindre kunder inte försvinner i mängden, som de kanske 
skulle göra i ett av de större företagen. De större företagen profilerar sig som 
stora och trygga. 
 

� Har företagets differentiering/segmentering ändrats efter fusionen? 
 
Erik Tjerneld –Största skillnaden är att gamla Dataphone tidigare riktade sig 
mot mindre kunder medan Citylink riktade sig mot stora kunder. Men nu riktar 
Dataphone sig mot mellansegmentet.  

 
� Vilka tillväxt strategier använder sig Dataphone sig av?  

 
Mikael Åkesson –Målet är att bedriva korsförsäljning av befintliga produkter 
till befintliga kunder för att öka tillväxten. Men i dagsläget sker den främsta 
försäljningen på den befintliga marknaden.  

 
� Uppfyller Dataphone det kunderna förväntar sig?  

 
Prestanda: 
Erik Ekbjörn –Kunderna har för höga förväntningar på prestandan 
 
Roger Melin –Enklare tjänster inom tele och data uppfyller kundens 
förväntningar. Men ofta har kunderna en för hög förväntning på prestandan 
inom datatjänsterna, då det är komplexa lösningar samt att beställaren kanske 
inte har det tekniska kunnandet som behövs.  

 
Leveranstid: 
Roger Melin –Generellt är kunderna nöjda men visst finns det undantag. 
Kunderna förstår inte alltid arbetet bakom en installation och då tror att det ska 
gå fortare än vad det gör.  
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Pris: 
Erik Ekbjörn –Det är beroende på vilken tjänst det gäller. Inom vissa enklare 
datatjänster ligger Dataphone tre gånger så dyrare än konkurrenter, men då 
efterfrågar kunden kvalitet före pris. 
 
Roger Melin –Dataphone har inte alltid det lägsta priset men motiverar detta 
med bättre flexibilitet och kompetens. 
 
Tekniska lösningar: 
Roger Melin –Eftersom den tekniska kompetensen i företaget är hög, kan 
kunderna lätt få hjälpa med att ta fram tekniska komplexa lösningar som är 
specifika för deras verksamhet. Dataphone tar även hjälp av externa partners för 
att kunna erbjuda det kunden vill ha.   
 
Fusionsfrågor 
 

� Vilka för- och nackdelar finns med fusionen och vad har den större 
kundbasen för betydelse? 

 
Erik Tjerneld –Inget av de två företagen hade klarat sig länge till på 
markanden, så en fusion var nödvändig för att de skulle kunna fortsätta bedriva 
sina verksamheter. Den största nackdelen har varit att det interna arbetet med 
integrationen har tagit fokus ifrån själva verksamheten. Man måste ständigt 
ligga på att sälja. De fördelar som fusionen har bidragit med är 
organisationsförbättringar, men främst att kunna bedriva korsförsäljning, då 
främst det är lättare att sälja till befintliga kunder. Det är även en trygghet för 
företaget att ha större omsättning. Vidare bidrar den större kundbasen till en 
ökad marknadskännedom och det blir lättare att genomföra undersökningar och 
då få bättre koll på marknaden. Kundbasen kan även bidra till att kunderna 
rekommenderar företaget till andra, dvs. ”Word of mouth”, samt att Dataphone 
har fått fler referenser vid förhandlingar. 
 
Mikael Åkesson –Fördelarna med fusionen har främst varit en bredare 
produktportfölj, att Dataphone blir större och då ett säkrare företag. Fusionen 
uppmärksammades även i media, vilket var bra med gratis reklam då Dataphone 
är ett litet företag med begränsad budget. Den större kundbasens betydelse är 
främst de minskade kostnader, att kunna erbjuda den bredare produktfortföljen 
samt att kunna bedriva korsförsäljning. De problem som har uppstått är att det 
är svårt för två företagskulturer att fungera ihop samt tekniska hinder såsom att 
integrera två olika system.  
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Erik Ekbjörn –Tackvare de synergieffekter som skapades är nu Dataphone ett 
starkare företag. De fördelar som fusionen har bidragit med är att företaget blir 
större och där med ses som en tryggare aktör Den större kundbasen kan nyttjas 
främst genom korsförsäljning, då det var ytterst få kunder som fanns med i de 
skilda kundbaserna. Den större kundbasen har bidragit med att företaget har fått 
en starkare förhandlingsposition samt att Dataphone kan göra större inköp som 
leder till bättre inköpspriser samt bättre avtal. De nackdelar som finns med 
fusionen är att det är svårt för två företagskulturer, två olika arbetssätt samt 
olika utrustningar som ska samordnas och därför är det viktigt att integrera det 
som är bäst ifrån de båda parterna. Detta kan resultera i missnöje, som kan leda 
till uppsägningar. Det nu större företaget kräver också tydligare processer att 
arbeta efter. Det man gjorde innan i liten skala ska nu göras i större skala och 
arbetet behövs då struktureras upp mer och bättre. Det är även svårt att hålla 
reda på alla produkter, då de har blivit fler. hade. 
 
Roger Melin –Det positiva med fusionen har varit att den nya personalstyrkan 
som har kommit in i företaget med mer kompetens. Även att Dataphone kan 
utnyttja båda företagens nät och utrustning. Vid inköp av utrustning kan 
Dataphone nu få ett bättre pris och avtal, även en större organisation kan även 
erbjuda bättre service. En nackdel har varit att de tidigare Dataphone kunder 
känner att de har tappen den personliga kontakten med teknikerna eftersom den 
kontakten nu sker via en kundtjänst. Det kan bero på att det tidigare Dataphone 
hade mindre, till storleken, företag än vad Citylink hade.  
 
Kundfrågor 
 

� Vad görs för att bygga upp en relation till kund? 
 
Erik Tjerneld –Främst säljaktiviteter samt att knyta upp kunder på fler tjänster. 
Men Dataphone håller på att starta en innesäljavdelning som ska bearbetar 
kunderna proaktivt.  
 
Mikael Åkesson –Det är säljarnas främsta uppgift att bygga relationer. De är 
främst genom kundaktiviteter, såsom att samla ihop ett gäng kunder och 
exempelvis tar en golfrunda, även lokala aktiviteter runt om i landet med 
enskilda kunder. Dataphone anordnar tillsammans med externa parters 
seminarier där de informerar om nya produkter och tjänster.  
 
Erik Ekbjörn –Genom att hålla kunderna informerade om läget inom företaget. 
Exempelvis skickades det brev och mail till kunderna angående fusionen. 
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Roger Melin –För de större kunderna ordnas driftmöten som uppföljning. 
Genom att hålla en hög teknisk kompetens bidrar det till kunderna känner sig 
nöjda och trygga. Teknikerna utbildas regelbundet både externt och internt, ”det 
gäller att hänga mé”.  

  
� Hur har kunderna reagerat på fusionen? 

 
Erik Tjerneld –De flesta är nöjda då de ser fördelarna med den större 
organisationen. De som har visat ett missnöje är gamla Dataphone kunder som 
anser sig ha mist den personliga kontakten som fanns tidigare.  
 
Mikael Åkesson –De flesta kunderna verkar inte ha reagerat då det inte är 
många som har hört av sig. Ofta är det så att de som är missnöjda som hör av sig 
medan de som är positiva inte ringer och säger att de är nöjda. Men de som har 
hört av sig har varit gamla Citylink kunder som har varit oroade hur fusionen 
kommer att påverka dem, då främst på grund av namnbytet.  
 
Erik Ekbjörn –Kunderna har reagerat både bra och dåligt. Majoriteten av 
kunderna verkar ha reagerat bra. Men det finns ett få antal som har vissas sig 
missnöjda. Dessa är främst gamla Dataphone kunder, då de känner att de har 
tappat den personliga kontakten som fanns tidigare.  
 
Roger Melin –De har reagerat bra men tyckt att det har varit rörigt. 

 
Lojalitet 
 

� Anser Du att företaget har lojala kunder? 
 
Erik Tjerneld –Majoriteten av kunder är lojala, då alla avtal som har gått ut nu 
har nytecknas. Men de mindre kunderna som enbart använder de enklare 
tjänsterna är de mest rörliga, de kommer och går. Men det är även så att det är 
komplext att byta operatör och därför stannar många kunder och byter bara om 
de är riktigt missnöjda 
 
Mikael Åkesson –Ja 
 
Erik Ekbjörn –De båda tidigare företagen hade båda lojala kunder. Detta för 
att de inte har varit prispressare utan satsat mer på kvalitet och service vilket 
leder till mer lojala kunder.  
 
Roger Melin –Ja  

 



 - 44 - 

Analys 

 

 
I detta kapitel analyseras empirin genom sammankoppling till den teoretiska 
referensramen för vi anser detta är nödvändigt för att kunna besvara 
frågeställningen samt att uppfylla vårt delsyfte. För att göra analysen mer 
strukturerad och på detta sätt underlätta för läsaren har vi valt att följa samma 
ordning som i den teoretiska referensramen. Hela denna analys kommer att ha 
utgångspunkt i vår problemfrågeställning, ”Hur företag som har genom gått en 
fusion kan utnyttja varandras kundbaser?”.  
 

 
FUSION 
 
Synergieffekter 
 
Under intervjuerna har det framkommit många positiva effekter av fusionen. På 
grund av den rådande situationen på marknaden som kännetecknas av hög 
konkurrens och pressade priser så skulle inget av de två företagen hade klarat 
sig länge till på markanden. En fusion var då nödvändig för att de skulle kunna 
fortsätta bedriva sina verksamheter men nu som ett större bolag, säger Erik 
Tjerneld.  
 
För att först se till hur fusionen har påverkat driftavdelningen med Erik Ekbjörn 
som chef. Han ansåg att den största fördelen var med större kundbas var det 
bättre förhandlingsläge när det gäller inköp av nya system. Vidare menade Erik 
att den större kundbasen inte kan utnyttjas så mycket mer på just hans 
avdelning, men den har en stor betydelse för hela företaget. 
 
Under hans team finns även Billing som ansvarar för faktureringen. Printning 
och utskick av fakturor sker inte på Dataphone, utan är outsourcade. Den ökade 
kundbasen innebär då direkt en ökad status och prioritet hos 
”faktureringbolaget”. Erik menar exempelvis att om valet står mellan att hjälpa 
ett mindre eller större företag så är det ofta det större som får högt prioritet.  
 
Roger Melin på teknik- och leveransavdelningen, även han ansåg att den större 
kundbasen bidrar till en bättre förhandlingsposition gentemot leverantörerna. 
Det betyder att när de nu köper in ny utrustning, köper de större volymer och då 
får ett bättre inköpspris.  Men det han poängterade mest var de stora 
besparingarna som företaget kan göra genom att samköra de båda företagens 
nät och utrustning. Detta leder i sin tur till lägre kostnader, vilket leder till lägre 
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priser till kunderna. Dataphone kan då erbjuda den nya kundbasen lägre priser, 
som kan resultera i att fler kunder blir intresserade av fler produkter. 
 
Erik Tjerneld, säljchef för slutkund, tar upp andra effekter av fusionen som 
påverkar hans avdelning. Det han framhöll som absolut viktigast var 
korsförsäljning mellan de tidigare företagens kundbaser. Att sälja till redan 
befintliga kunder är alltid effektivare än att bearbeta nya. Vidare berättade han 
att Citylink var mer inriktade på telefonitjänster tidigare medan gamla 
Dataphone erbjöd datatjänster, därför ser han korsförsäljningen som naturlig, 
nu när de kan erbjuda kompletterande produkter. 
   
Mikael Åkesson, chef för marknadsavdelningen, menar att den främsta fördelen 
med en större kundbas är att kunna bedriva korsförsäljning, främst för att nu 
kan Dataphone erbjuda en bredare produktfortfölj. Vidare menar han att den 
större kundbasen indirekt betyder att Dataphone blir ett större företag och då 
upplevs som tryggare för kunderna. Men även indirekt påverkas företagets 
kostnader av större kundbas som då hjälper till att sänka dem.  

 
Economies of scope 
 
Som vi tidigare har påpekat måste företag kunna erbjuda lösningar som täcker 
hela kundens behov. Det är även något som Erik Tjerneld instämmer med. Han 
menar att korsförsäljningen kompletterar produktutbudet hos kunder, vilket 
betyder att de då får helhetslösningar. Det får positiva effekter för säljarna, då 
de kan erbjuda kunderna fler produkter vid samma säljtillfälle.  

 
Förbättrad organisation och ledning 

 
Ett vanligt motiv bakom en fusion är att få en effektivare organisation och 
ledning, men enligt våra respondenter är detta något som inte helt och hållet har 
fungerat tillfredställande. Detta är något som Dataphone arbetar fortlöpande 
men det tar tid att få en perfekt fungerande organisation. I och med det arbete 
som alltid är förknippade med en fusion är det viktigt att inte tappa fokus på den 
daliga verksamheten. När den större organisationen väl fungerar kan den 
struktureras bättre och på så sätt ge bättre service till kunderna. Den bättre 
servicen kan då leda till att kunderna blir nöjdare och då kanske vill utöka 
samarbetet.   
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MARKNAD 
 
Utveckling av tillväxtstrategier 
 
Inom vissa tillväxtstrategier anser Mikael Åkesson, som är marknadschef, att 
en större kundbas kan utnyttjas. För att öka försäljningen av de befintliga 
produkterna på den befintliga marknaden, menar han att Dataphone ska 
använda sig av korsförsäljning. Detta är även något som Erik Tjerneld håller 
med om. För att göra denna marknadspenetrering krävs det att flera avdelningar 
samarbetar. Det krävs även en viss produktutveckling för att kunna erbjuda nya 
eller modifierade produkter på befintliga marknader, exempelvis måste 
Dataphone ta fram nya produktpaket menar Mikael Åkesson. Roger Melin 
påpekar även att det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen för att 
kunna vidareutveckla produkter.  

 
Differentiering    
 
Som vi tidigare tog upp i teorikapitlet är det viktigt för företag att få nya kunder 
och samtidigt behålla de befintliga. En större kundbas påverkar Dataphones 
differentiering genom att kunderna nu är fler som gör det lättare att kunna få en 
mer rättvisande bild av markanden. Det betyder att Dataphone lättare kan se 
vad sina kunder efterfrågar. Enligt Mikael Åkesson är det bra service och 
kunnig personal som tilltalar dem mest. Han säger även att tekniska produkter 
är svårare att differentiera och därför blir personalen viktigare i företaget.  
  
KUNDER 
 
Kundvärde 
 
För att lyckas på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens krävs det 
att företagen är kundfokuserade enligt de teorier vi tidigare har tagit upp.  Innan 
korsförsäljningen kan dra igång måste Dataphone studera hur deras kunder 
värderar deras produkter. Detta kopplas samman med ovanstående kapitel, då 
det gäller att få en bättre koll på kundernas behov. Det som den större 
kundbasen bidrar mest med är att Dataphone kan erbjuda sina kunder ett lägre 
pris som ökar kundvärdet. Detta är något som samtliga respondenter har 
påpekat att det är viktigt att kunna göra sina kunder nöjda.  

 
Kundnöjdhet 
 
Vidare i teorikapitlet tar vi upp att företaget bör undersöka vad som gör en kund 
nöjd. Nöjdheten bedöms utifrån de förväntningar kunden har på produkten. 
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Motsvarar inte produkten kundens förväntningar får företaget en missnöjd kund. 
Motsvarar den däremot kundens förväntningar blir kunden nöjd med köpet.  
 
Erik Ekbjörn som även är ansvarig för kundtjänsten, berättade att de enklare 
tjänsterna motsvarar kundernas förväntningar medan de mer komplexa 
tjänsterna i större utsträckning inte infriar förväntningarna. Detta trodde han 
berodde på att kundens teniska kunskap är begränsad. Den större kundbasen har 
ingen större påverkan på hur nöjda kunderna är men skapar bättre 
förutsättningar för Dataphone att förstå sina kunder.   
 
Lojalitet 
 
Det är viktigt med lojala kunder, men kräver ständigt att företaget arbetar att ha 
en aktiv kundvård samt känna till vilka faktorer som är viktiga för just deras 
kunder enligt den teoribildning som vi tidigare har tagit upp. Den allmänna 
uppfattningen bland respondenterna är att företaget har lojala kunder. Detta 
antagande byggs på att det inte är många kunder som säger upp sina avtal eller 
inte väljer att förlänga dem. Vidare är Dataphones kunder beteendemässigt 
lojala, alltså de köper samma varumärke för att det är enkelt och bekvämt. 
Detta Erik Tjerneld beror på att det är komplext och kostsamt att byta operatör. 
De kunder som ändå byter leverantör gör detta på grund av missnöje och inte 
för att de fått ett bättre pris av konkurrenterna. Det som den större kundbasen 
kan medföra är att kunderna kan känna sig tryggare med ett större företag, men 
det betyder inte att företaget får lojala kunder.  
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Slutsatser 
 

 
Nedanstående avsnitt presenterar uppsatsens slutsatser som en följd av 
undersökningens resultat. Detta avsnitt besvarar uppsatsens 
problemformulering samt hur väl uppsatsen syfte har uppfyllts.  
 

 
Uppsatsens slutsatser 
 
Uppsatsen problemfrågeställning var ”Hur kan företag via fusion dra nytta av 
varandras kundbaser?”.  
 
I vår underökning har det framkommit att företag genomgår fusioner för att 
kunna överleva på en marknad med hård konkurrens. Dessa fusioner medför 
synergieffekter för företaget och det är då viktigt att veta hur de kan använda de 
nya resurserna. I denna uppsats har vi valt att undersöka hur en av dessa 
resurser kan utnyttjas, nämligen företagets kundbas.  
 
Dessa slutsatser baseras på de svar vi har fått under intervjuerna där frågorna är 
utformade ifrån vår teoretiska referensram som i sin tur är härledd ifrån 
uppsatsen teorikapitel. De nyttor som företag kan dra av varandras kundbaser, 
är enligt vår studie följande: 
 

� Bättre förhandlingsposition vid inköp 
Under intervjuerna framkom det att den större kundbasen ger en bättre 
förhandlingsposition, då främst på grund av att företaget har blivit större och då 
kan ställa högre krav. Detta är något som både Erik Ekbjörn och Roger Molin 
såg som en av de största fördelarna med den större kundbasen.  

 
� Ökad status och prioritet hos externa partners 

En större kundbas innebär en direkt ökad status och prioritet hos externa 
partners. Det beror på att företaget blir en större kund menar Erik Ekbjörn.  

 
� Större inköpsvolymer ger ett bättre inköpspris 

Som tidigare framkom under intervjuerna att företaget får en bättre 
förhandlingsposition, så betyder det också att den större kundbasen gör att 
företaget kan köpa in större volymer och då få ett bättre inköpspris. Detta är 
något som Roger Melin poängterar mycket, då utrustning utgör en stor kostnad 
för företaget.  
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� Korsförsäljning mellan de tidigare företagens kundbaser 
Under intervjuerna har samtliga respondenterna tagit upp att det bästa sätt att 
utnyttja den nya större kundbasen är främst genom korsförsäljning. Erik 
Tjerneld menare vidare att det alltid är lättare att sälja till befintliga kunder.  

 
� Skapar bättre förutsättningar att förstå sina kunder 

Vidare bidrar den större kundbasen till en ökad marknadskännedom och det blir 
lättare att genomföra undersökningar och då få bättre koll på marknaden menar 
Erik Tjerneld. Det är alltid viktigt för företag att förstå samt ha koll på sina 
kunder. 

 
� Kunderna känn sig tryggare med ett större företag 

En större kundbas betyder indirekt ett större företaget. Vilket gör att kunderna 
känner sig tryggare och säkrare med en större operatör menar både Mikael 
Åkesson och Erik Tjerneld. 
 
Uppsatsens syfte 
 
För att vidare se till uppsatsens syfte har vi valt ha ett huvudsyfte, att öka 
läsarens förståelse för hur företag via fusioner bättre kan utnyttja varandras 
kundbaser, samt fyra delsyften. 
 

� Vi vill kartlägga hur företag går tillväga för att nyttja kundbaserna när 
de har genomgått en fusion  

� Identifiera de för- och nackdelar som uppkommer vid en fusion 
� Vi vill analysera empirin med teorier för att kunna dra slutsatser om hur 

kundbasen kan utnyttjas 
� Kunna ge både råd och rekommendationer till företag som vill utnyttja 

den nya kundbasen efter en fusion  
 

Vi anser att vi har uppfyllt vårt huvudsyfte då vi har gjort en djupgående 
undersökning. Vi har förklarat tydligt vad en fusion innebär för ett företag och 
med hjälp av djupgående intervjuer med alla företagets avdelningar och detta 
bör ha ökat läsarens förståelse. Vidare för att kartlägga hur företaget kan 
utnyttja kundbasen, har vi valt att i analysen, under rubriken Synergieffekter, att 
ta upp hur de olika avdelningarna använder sig av den större kundbasen. Vi har 
även identifierat de för- och nackdelar som finns. Vi har också tagit upp andra 
för- och nackdelar som har påverkat företaget, än bara kundbasen. Genom att 
analysera respondenternas svar har vi kunnat dra viktiga slutsatser som vi sedan 
ska utgå ifrån då vi ger råd och rekommendationer.  

 



 - 50 - 

Diskussion, kritik och rekommendationer 
 
 
I detta avsnitt diskuterar vi kring våra slutsatser och kritik runt vår uppsats, för 
att sedan ge råd och rekommendationer.  
 

 
Diskussion och kritik 
 
Det som vi i denna uppsats kommit fram till är att företag kan utnyttja sin 
kundbas på många olika sätt. Detta baseras på både analysen av empirin och de 
slutsatser som vi har kommit fram till. Vi har då sett att kundbasen kan 
utnyttjas på olika sätt för olika avdelningar på företaget. Vidare anser vi att de 
slutsatser som vi har kommit fram till är rimliga, men vi bör ha i baktanken att 
det kan finnas vissa aspekter hur kundbaser kan utnyttjas som inte har 
framkommit i vår undersökning. Vi anser dock att den risken inte är så stor, då 
vi tycker att vi har täckt in stora delar av vårt fallstudieföretag.  
 
Vi bör även vara lite kritiska till de slutsatser som vi har presenteras då de är 
härledda hur empirin, där alla intervjupersoner sitter med i företagets 
ledningsgrupp. Vi tror att det kan vara en bakomliggande faktor då många av de 
svar vi fick in under intervjuerna liknade varandra oavsett vem respondenten 
var samt att de känner en stor lojalitet gentemot företaget. Men om vi ser till 
helheten runt slutsatserna tror vi ändå att de är tänkbara och kan tillämpas på 
fler företag än just vårt fallstudieföretag. 
 
Vi som författare är nöjda med uppsatsens resultat och vi anser att hela arbetet, 
med och runt, uppsatsen har varit tillfredställande, då vi har kommit fram till 
troliga slutsatser samt att vi har både uppfyllt vårt syfte och besvarat vår 
problemfrågeställning. Vidare med hänsyn till det besvarande syftet och 
frågeställningen anser vi att lämpliga teorier har valts. Dessa teorier 
genomsyrar vår tolkning av empirin, vilket också avspeglats i uppsatsens 
resultat.  
 
Råd och rekommendationer 
  
För att se tillbaka på vår uppsats vill vi författare ge vissa rekommendationer 
och råd. Detta för vi tror att fler kan ha lärt sig något eller åtminstone fått upp 
ögon för hur en kundbas kan utnyttjas. De råd och rekommendationer vi vill ge, 
baserar vi på det som vi tycker är viktigt efter vi har skrivit och rapporterat 



 - 51 - 

denna uppsats.   För att kunna utnyttja den nya större kundbasen bör företag 
tänka på följande: 
 

� När företaget genomgår fusionen är det viktigt att förmedla tydlig 
information till kunderna, då de kan känna sig osäkra eller förvirrade. 
Det är då ett bra tillfälle att lyfta fram de nya fördelarna med företaget, 
deras nya produkter osv.  

 
� Från företagets sida är det alltid viktigt att känna till sina kunder, det vill 

säga, vilka behov de har, vilka förväntningar mm. Allt detta för att 
kunna utnyttja den större kundbasen på bästa sätt. 

 
� Informerar sina externa partner om att företaget har fått en ny och större 

kundbas. Det gäller främst att omförhandla sina avtal till bättre. 
 
� Men det viktigaste av allt är att skynda på integreringsarbetet, inte 

hindras av interna motsättningar. Om ett företag inte fungerar finns det 
ingen möjlighet för dem att kunna utnyttja en ny och större kundbas på 
bästa sätt.   
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Förslag till vidare studier 
 
 
I detta kapitel återfinns det förslag till vidare studier som vi anser är 
intressanta. Dessa förslag är sådant som har uppkommit under arbetets gång 
som antingen ligger utanför uppsatsens område eller som vi inte har haft 
möjlighet att undersöka. 
 

 
 
� En bredare och djupare undersökning med fler företag i fler olika branscher 
 
� Undersöka alla aspekter som förekommer vid en fusion  
 
� Undersöka både ur kund- och företagsperspektiv 
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Dagens Nyheter, sidan A13, 970929 
 
Intervjuer:  
 
Erik Tjerneld, Dataphone AB, Säljchef - slutkund, 2006-05-15 

Mikael Åkesson, Dataphone AB, vVD och marknadschef, 2006-05-17 

Ingemar Eliasson, Dataphone AB, Ekonomichef, datum 

Erik Ekbjörn, Dataphone AB, Driftchef, 2006-05-15 

Roger Melin, Dataphone AB, Teknik och leverans chef, 2006-05-15 

Fredrik Öst, Marknadsanalytiker, Post och Telestyrelsen, 2006-05-10 
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Bilaga 1 

------------------------------------------------SÄLJ----------------------------------------------------- 

Intervjuunderlag sälj 

Erik Tjerneld, Dataphone AB, Säljchef - slutkund, 2006-05-15 

 

Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Branschspecifika frågor 

� Hur ser säljförhållandena ut på den svenska telekommarknaden? 

� Hur tror du att branschen kommer utvecklas framöver? 

� Vilken typ av företag kommer att bäst lyckas på dagens marknad? 

� Hur är kundernas attityd till telekomprodukter? 

 

Företagsspecifika frågor 

� Hur vill företaget positionera sig på marknaden? 

� Differentiering  

− Hur ska företaget differentiera sina produkter? 

− Skiljer sig differentieringen mellan olika kunder? 

− Skiljer sig företagets val av differentiering mot konkurrenternas? 

− Har företagets differentiering ändrats efter fusionen? 

 

Fusions frågor 

� Ser Du några risker med fusionen? 

� Vilka för- och nackdelar ser du med fusionen? 

� Hur kan man använda den större kundbasen? 

� Vilka fördelar medför den större kundbasen? 

 

Kundfrågor 

� Kundbibehållande och kundvärde 

− Vad görs för att bygga upp en relation till kunderna? 

− Hur har kunderna reagerat på fusionen? 

− Vilka egenskaper är avgörande för en telekomprodukt? 
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� Lojalitet 

− Anser Du att företaget har lojala kunder? 

− Vad gör Ni för att skapa lojala kunder? 
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Bilaga 2 

------------------------------------------------MARKNAD-------------------------------------------- 

Intervjuunderlag marknad 

Mikael Åkesson, Dataphone AB, vVD och marknadschef, 2006-05-17 

 
Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Branschspecifika frågor 

� Hur ser du på den nuvarande utvecklingen inom telekommarknaden? 

� Tror du att denna utveckling kommer att förändras? 

� Kan du kommentera följande fyra aktörers påverkan på företaget? 

− leverantörer 

− kunder 

− potentiella kunder 

− konkurrenter 

� Hur är kundernas attityd till telekomprodukter? 

 

Företagsspecifika frågor 

� Hur vill företaget positionera sig på marknaden? 

� Tillväxtstrategi 

− Vilken tillväxtstrategi kommer att användas? 

− Skiljer sig denna från innan fusionen? 

 

� Differentiering 

− Hur ska företaget differentiera sina produkter? 

− Skiljer sig differentieringen mellan olika kunder? 

− Skiljer sig företagets val av differentiering mot konkurrenternas? 

− Har företagets differentiering ändrats efter fusionen? 

 

Fusions frågor 

� Ser Du några risker med fusionen? 

� Ser Du några samordningsfördelar med fusionen? 

� Hur kan man använda den större kundbasen? 
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� Vilka fördelar medför den större kundbasen? 

� Vilka för- och nackdelar ser du med fusionen? 

 

Kundfrågor 

� Kundbibehållande och kundvärde 

− Vad görs för att bygga upp en relation till kunderna? 

− Hur har kunderna reagerat på fusionen? 

− Vilka egenskaper är avgörande för en telekomprodukt? 

� Lojalitet 

− Anser Du att företaget har lojala kunder? 

− Vad gör Ni för att skapa lojala kunder? 
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Bilaga 3 

------------------------------------------------EKONOMI--------------------------------------------- 

Intervjuunderlag ekonomi 

Ingemar Eliasson, Dataphone AB, Ekonomichef, datum 

 

Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Fusions frågor 

� Vilka för- och nackdelar ser du med fusionen? 

� Ser Du några risker med fusionen? 

� Ser Du några samordningsfördelar med fusionen? 

� Hur kan man använda den större kundbasen? 

� Vilka fördelar medför den större kundbasen? 

� Kan du kommentera hur följande fyra synergieffekter påverkat företaget efter 

fusionen? 

− Diversifiering 

− Marknadsställning 

− Övriga synergieffekter 
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Bilaga 4  

------------------------------------------------DRIFT--------------------------------------------------- 

Intervjuunderlag drift 

Erik Ekbjörn, Dataphone AB, Driftchef, 2006-05-15 

 

Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Branschspecifika frågor 

� Hur är kundernas attityd till telekomprodukter? 

 

Företagsspecifika frågor 

� Uppfyller ni det kunderna förväntar gällande nedan punkter 

− Prestanda 

− Leveranstid 

− Pris 

− Tekniska lösningar 

 

Fusions frågor 

� Vilka för- och nackdelar ser du med fusionen? 

� Ser Du några samordningsfördelar med fusionen? 

� Hur kan man använda den större kundbasen? 

� Vilka fördelar medför den större kundbasen? 

 

Kundfrågor 

� Kundbibehållande och kundvärde 

− Vad görs för att bygga upp en relation till kunderna? 

− Hur har kunderna reagerat på fusionen? 

− Vilka egenskaper är avgörande för en telekomprodukt? 

� Lojalitet 

− Anser Du att företaget har lojala kunder? 

− Vad gör Ni för att skapa lojala kunder? 
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Bilaga 5 

------------------------------------------------LEVERANS-------------------------------------------- 

Intervjuunderlag leverans 

Roger Melin, Dataphone AB, Teknik och leverans chef, 2006-05-15 

 

Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Branschspecifika frågor 

� Hur är kundernas attityd till telekomprodukter? 

 

Företagsspecifika frågor 

� Uppfyller ni det kunderna förväntar gällande nedan punkter 

− Prestanda 

− Leveranstid 

− Pris 

− Tekniska lösningar 

 

Fusions frågor 

� Vilka för- och nackdelar ser du med fusionen? 

� Ser Du några samordningsfördelar med fusionen? 

� Hur kan man använda den större kundbasen? 

� Vilka fördelar medför den större kundbasen? 

 

Kundfrågor 

� Kundbibehållande och kundvärde 

− Vad görs för att bygga upp en relation till kunderna? 

− Hur har kunderna reagerat på fusionen? 

− Vilka egenskaper är avgörande för en telekomprodukt? 

� Lojalitet 

− Anser Du att företaget har lojala kunder? 

− Vad gör Ni för att skapa lojala kunder? 

 



 - 62 - 

Bilaga 6 

---------------------------------------------------PTS--------------------------------------------------- 

Intervjuunderlag PTS 

Fredrik Öst, Marknadsanalytiker, Post och Telestyrelsen, 2006-05-10 

 

Bakgrunds frågor 

� Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på företaget? 

 

Branschspecifika frågor 

� Vad var syftet med avregleringen på den svenska Telemarknaden 1993? 

� Vad hände på marknaden efter avregleringen? 

� Vad har skett på marknaden sen dess? 

� Vad tror du kommer att hända med branschen i framtiden? 

� Vad tror du krävs av företagen för att lyckas? 

� Vilka företag har slagits ut, och vad har det berott på? 

� Vilka företag har lyckats och vad har det berott på? 

 

Fusions frågor 

� Vilka företag har genomgått en fusion? 

� Hur har det gått för dessa företag? 

� Vad kan ha lett fram till framgången eller misslyckandet? 

 

Kundfrågor 

� Hur har avregleringen påverkat kunderna? 

� Har kundernas krav förändrats? 

 
 


