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Sammanfattning 

Författare: Rasmus Tyft 
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Kurs: Kandidatuppsats 15hp – Service Management 

I Inledningen och problemdiskussionen förklaras bakgrunden till uppsatsen, som är 

att försöka finna om servicelandskap påverkar studenters konsumentbeteende. 

Branschen som valdes att undersöka var den svenska mobil abonnemangs-

branschen, branschen valdes eftersom den har tillsynes två olika position-

eringsstrategier. Ena positioneringsstrategin försöker uppnå högre servicekva-

lité, främst igenom servicelandskap i form av butiker, dock med ett högre pris. 

Andra positioneringsstrategin består av att erbjuda ett lägre pris, men har dock 

inget existerande servicelandskap, utan all kommunikation förutom marknads-

föring sker via internet eller telefon. Inriktningen på uppsatsen sågs som in-

tressant eftersom det inte hittades tidigare forskning som försökt finna sam-

band om servicelandskapets påverkan på konsumentsegmentet studenter. 

Syftet med uppsatsen är att finna om servicelandskapet inom mobilabonne-

mangsbranschen har en betydande roll i studenters konsumentbeteende. För 

att finna slutsatser kring konsumentbeteende behövdes en generalisering av 

studenters värdeuppfattning definieras, eftersom värdeuppfattningen ses som 

det avgörande vid val av tjänst. För att kunna få svar på studenters värdeupp-

fattning skapades två frågeställningar, (1) Ger servicelandskap ökat upplevd 

servicekvalité för studenter inom mobilabonnemangsbranschen? (2) Är abon-

nemangbranschen en priskänslig marknad för studenter? Frågeställningarna 

handlar om de två underliggande faktorerna till upplevt värde, dessa är upp-

levd kvalité och upplevt pris som konsumenten använder sig av för att skapa 

en värdeuppfattning. 

I teorikapitlet skapades den teoretiska referensramen. Första delen i teoretiska re-

ferensramen ger fördjupning om begreppen serviceupplevelser och service-

landskap där båda begreppen anses vara starkt sammankopplade. Andra delen 

fördjupar sig i konsumentbeteende och studenters konsumentbeteende. 

I metoden preciserades hur undersökningarna gick tillväga för att besvara fråge-

ställningarna. Undersökningarna var kvantitativt inspirerade som responden-

terna svarade på igenom webbaserade enkäter. 

 



I resultatkapitlet visas resultaten ifrån frågorna som ställdes i undersökningarna. 

I analysen klargjordes och diskuterades resultaten från undersökningarna. Där 

det framkom att det inte var möjligt att enkelt skapa en generalisering, på 

grund av varje respondents individualitet. 

I slutsatsen redogjordes uppsatsens viktigaste konklusioner. Vilket är att även 

om det finns tydliga indikationer på att studenters konsumentbeteende påver-

kas av servicelandskap, går det inte att fastställa ett svar på syftet, eftersom 

respondenternas individualitet gör att en generalisering av hela konsument-

segmentet studenter utifrån resultaten från undersökningarna inte är tillräckligt 

tillförlitliga. 

Nyckelord: Servicelandskap, Serviceupplevelser, Servicekvalité, Studenter, Pris-

känslighet, Servicevärde. 



Abstract  

Author: Rasmus Tyft 

Mentor: Olle Sonesson 

Course: Bachelor Thesis 15 credits – Service Management 

In the introduction and problem discussion the thesis background was explained, 

which was, try to discover if servicescape influence students’ consumer behav-

iour. The line of business that were chosen was the Swedish cellphone sub-

scription business, the specific line of business was chosen because it seeming-

ly had two different positioning strategies. One strategy that tries to achieve 

higher service quality, mainly through servicescape in the shape of physical 

stores, though with a higher price. The other strategy focuses on lower prices, 

though without any existing servicescape, all communication expect marketing 

happens through the internet or phone. The orientation of the thesis seemed 

interesting because no earlier research was found that have tried to find con-

nections between servicescapes influence and the consumer segment students. 

The purpose of the thesis was to find if the servicescape in cellphone subscrip-

tion businesses have a significant role in students´ consumer behaviour. To 

find conclusions about their consumer behaviour, a generalization of students’ 

value perception was needed, because the value perception is considered cru-

cial in the consumers’ choice of service. To be able to get answers regarding 

students’ value perception two questions were formulated. (1) Do servicescape 

give students increased perceived service quality in the cellphone subscription 

business? (2) Is the cellphone subscription business a price sensitive market 

for students? The questions are about the two underlying factors to perceived 

value, these are perceived quality and perceived price that the consumers use 

to create their value perception 

In the theory chapter, the theoretical framework was created. First part of the the-

oretical framework immerses in the concepts service experience and services-

cape, both concepts are seemingly strongly connected to each other. Second 

part immerses in consumer behaviour and consumer behaviour of students. 

In the method, the research structure is pinned down and how the surveys 

achieved results to answer the questions formulations. The research were 

quantitative inspired studies that the respondents answered through web-based 

surveys. 



In the result chapter, the results from the questions of the surveys are revealed. 

In the analysis, the results from the surveys is disambiguated and discussed. In 

the analysis, it becomes clear that it´s not possible to easily make a generaliza-

tion, because each of the respondents’ individuality. 

In the conclusion, the most important findings of the thesis are presented. 

Which are, even though there are clear indications that students’ consumer 

behaviour is affected by the servicescape, it´s still not enough to confirm an 

answer to the purpose. Because, the respondents’ individuality makes a gener-

alization of the entire consumer segment students not reliable enough. 

Key words: Servicescape, Service experiences, Service quality, Students, Price 

sensitivity, Service value. 
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet beskrivs inledningen till det undersökta ämnet, vidare förs en pro-

blemformulering. Frågeställningar och syfte framställs. Slutligen anges avgränsningarna inom 

uppsatsen. 

1.1. Inledning 

Med den stora utvecklingen som har skett och fortsätter att ske inom mobilte-

lefonbranschen har operatörernas abonnemangserbjudanden följt liknande 

utveckling. Från fokus på kostnaden per samtal och sms, som nu oftast inte 

har en styckkostnad och ses som inräknande i månadskostnaden. Till fokus på 

surfpotten som erbjuds, där samtliga operatörer i Sverige har rabatterade priser 

för studenter. 

Svenska mobilabonnemangsbranschen styrs till största del av fyra aktörer, Te-

lia, Tele2, Telenor och 3. Varav deras kombinerade marknadsandelar enligt   

en rapport från post- och telestyrelsen [PTS] (2016) uppgick till 93,2% 2015 

(bilaga 1). Tre av dessa aktörer har även dotterbolag som är aktiva på mark-

naden. Hallon (3), Halebop (Telia) och Comviq (Tele2). Bortses de mindre 

aktörerna från den svenska marknaden är dessa sju operatörer de huvudsakliga 

valen för en svensk konsument. De huvudsakliga aktörerna har som nämnt 

liknande erbjudanden för abonnemang till studenter, där skillnaden är antalet 

gigabyte i surfpott per månad. 

Det finns en tillsynes existerande skillnad i positioneringsstrategi mellan hu-

vudbolagen och dotterbolagen. Positioneringen av huvudbolagen är att för-

söka uppnå en högre servicekvalité, främst igenom servicelandskap i form av 

butiker, dock med ett högre pris. Dotterbolagens positioneringsstrategi består 

av att erbjuda ett lägre pris, men har dock inga existerande butiker, utan all 

kommunikation förutom marknadsföring sker via internet eller telefon. 

Mary Jo Bitner var personen som gjorde konceptualiseringen av begreppet 

servicelandskap (Servicescape). Innan begreppet myntades hade studier kring 

atmosfären, fysiska designen och dekorationer redan skapats för att finna hur 

dessa aspekter påverkar konsumenter och anställda. Genom Bitner (1992) 

sammanslogs dessa aspekter till begreppet servicelandskap, där Bitner genom 

sina studier fann tydliga indikationer på hur servicelandskapet påverkar kon-

sumenter och anställda som upplever miljön. 
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Sedan den första konceptualiseringen har flertal studier vidare arbetat hur ser-

vicelandskap påverkar genomsnittskonsumenten, som exempelvis Reimers och 

Kuehs (2005) studie, kring hur servicelandskap påverkar konsumentens kvali-

tetsuppfattning av serviceverksamheten. 

Forskning kring servicelandskap är ofta nära sammanlänkat med studier om 

konsumentbeteenden, mycket för att det är konsumentbeteendet som service-

landskap anses påverka (Bitner 1992). Som studien gjord av Zeithaml, Berry 

och Parasuraman (1996) vars syfte var att se konsumenternas kvalitetsuppfatt-

ning av serviceerbjudandet. 

Det finns även studier som försökt särskilja specifika marknadssegment och 

analysera deras konsumentbeteenden, som studien om studenters rationalitet 

kring konsumentbeteende baserat på tjeckiska studenter (Volfova et al. 2015). 

Det finns även en studie av Horáková (2015) som försökt finna hur studenters 

konsumentbeteenden skiljer sig beroende på deras disponibla inkomst, en stu-

die som också baserades på tjeckiska studenter. 

Det finns mycket forskning kring servicelandskap och dess effekter i olika in-

riktningar, men under detta uppsatsarbete har det inte hittats tidigare forskning 

som gör en sammanlänkning mellan servicelandskap och konsumentsegmentet 

studenter. 

1.2. Problemdiskussion 

Enligt Pine II och Gilmore (1998) har progressionen av ekonomiskt värde 

skiftat flertal gånger och är nu inne på fjärde eran, att skapa konsumentupple-

velser. Genom att skapa positiva upplevelser till konsumenter erhåller konsu-

menterna högre uppfattat värde. 

Att förhöja upplevelsen av en tjänst1 är en av huvudaspekterna som Bitner 

(1992) anser att servicelandskap kan bidra till. Även Wirtz et al. (2012) nämner 

att servicelandskapet har en viktig roll i att skapa konsumentupplevelser och 

förhöja konsumenters upplevda värde genom upplevelser. Att servicelandskap 

enligt studier har en stark påverkan på konsumenters upplevelse (Bitner 1992) 

och upplevd servicekvalité (Reimer & Kueh 2005) påvisar vikten av service-

landskap. Främst inom servicebranscher där en hög nivå av kontakt mellan 

kunder och personal föreligger (Wirtz et al. 2012). 

                                                 
1 Orden tjänst och service kommer behandlas synonymt i denna uppsats 
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Studien av Zeithaml (1988), vars syfte var att vidareutveckla sammanhanget 

mellan koncepten upplevt pris, uppfattad kvalité och upplevt värde, fann att 

upplevt värdet för konsumenter beror på den enskilde individens uppfattning 

av pris och kvalité. Där individens uppfattning om upplevt pris och upplevd 

kvalité formar uppfattningen av vad värde egentligen är. Zeithaml (1988) fann 

ingen klar distinktion för vad en konsuments värdeuppfattning är, eftersom att 

konsumenter har olika syn på pris och kvalité. Med Zeithamls (1988) studie 

finns det därmed forskning som påvisar vikten av servicekvalité som en av de 

stora faktorerna i att påverka konsumenters värdeuppfattning, där upplevt 

värde är det som avgör konsumentens köpbeslut.  

Som nämnt i inledningen finns det mestadels studier på hur servicelandskapet 

påverkar genomsnittskonsumenten. Det har inte hittats någon studie som för-

djupat sig i hur studenter påverkas eller om servicelandskap har en signifikant 

påverkan på studenters konsumentbeteende. Det har även hittats lite forskning 

kring studenter generellt. I studien av Horáková (2015) kring skillnader i stu-

denters konsumentbeteenden beroende på olika nivåer av månadsvis disponi-

bel inkomst, där Horáková delade in alla inköp i 12 olika kategorier, fann 

Horáková skillnader i konsumentbeteende mellan de olika nivåerna av dispo-

nibel inkomst. Fast grupp åtta, som innehöll inköp kring kommunikation änd-

rades inte signifikant av studenternas skillnader i inkomst. Även fast detta i sin 

helhet kan antydas visa att studenter därmed inte kommer vara priskänsliga för 

abonnemangserbjudanden, går det inte att föra denna slutsats. Eftersom kate-

gorin ”kommunikation” bör anses vara för bred för att det med säkerhet ska 

kunna föras sanningsenliga slutsatser för en specifik tjänstemarknad, i detta fall 

mobilabonnemangsmarknaden. För att kunna besvara om servicelandskap har 

en påverkan på studenters konsumentbeteende inom den givna marknaden 

måste en mer konkretiserad priskänslighetsanalys av marknaden göras. 

Det som gör avsaknaden av länken mellan servicelandskap och konsument-

segmentet studenter intressant att studera, är att se hur servicelandskapets ef-

fekter på ett serviceerbjudande faktiskt påverkar konsumentbeteendet hos stu-

denter. Studenters begränsade disponibla inkomst bör göra att studenter ses 

som ett eget konsumentsegment på marknaden och kan därmed inte helt asso-

cieras till genomsnittskonsumenten. Vad som gör länken viktig att studera är 

att studenter är ett växande segment i Sverige och bör därmed fokuseras mer 

forskning på, för att få en högre grad av förståelse om deras konsumentbete-

enden (Statistiska centralbyrån [SCB] 2016). 
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Det som gör mobilabonnemangsbranschen till en fördelaktig bransch att föra 

uppsatsen utifrån är att den är uppdelad i de två nämnda positioneringarna, 

försök till högre servicevärde och lägre pris. Vilket gör det enklare och mer 

sannolikt att kunna föra en sanningsenlig slutsats kring servicelandskapets på-

verkan på studenters konsumentbeteende. 

För att kunna precisera en slutsats kring servicelandskapets påverkan på stun-

deter behövs ett antal frågeställningar besvaras. Först måste det definieras om 

servicelandskap har en bidragande faktor till konsumenters upplevda service-

kvalité. Sedan behöver det skapas en analys om studenter är priskänsliga inom 

marknaden, för graden av priskänslighet kan ha stor påverkan på konsument-

beteende. Med dessa två frågeställningar besvarade ska det kunna gå att be-

svara studenters generella värdeuppfattning och därefter uppsatsens syfte. 

Frågeställningar: 

• Ger servicelandskap ökad upplevd servicekvalité för studenter inom mobilabonnemangs-
branschen? 

• Är abonnemangbranschen en priskänslig marknad för studenter? 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra om servicelandskapet inom mobil-

abonnemangsmarknaden har en betydande roll i studenters konsumentbete-

ende. 

1.4. Avgränsningar 

Avgränsningar som har valts inom denna uppsats är att enbart analysera 

mobilabonnemangsbranschen utifrån: 

• Studenter på eftergymnasial utbildningsnivå. 

• De sju huvudaktörerna på marknaden. 

• Operatörernas studenterbjudanden. 

• Inga tillfälliga rabatter eller kampanjer. 

• Ingen beaktning av demografisk information. 
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet preciseras uppsatsens referensram. Inledningsvis presenteras teorier hur service-

erbjudandens ekonomiska värde har skiftat och hur detta påverkar konsumenter och service-

erbjudanden. Vidare redogörs servicelandskap och dess effekter. Därefter nämns sista teore-

tiska huvudgruppen som behandlar konsumentbeteenden, både generellt och för marknads-

segmentet studenter. 

2.1. Serviceupplevelser (Service experiences) 

Enligt Pine II och Gilmore (1998) har progressionen av ekonomiskt värde 

skiftat flertal gånger, från först att erbjuda nödvändigheter, till skapandet av 

varor, sedan till att leverera tjänster och nu till den fjärde eran, skapa upplevel-

ser genom tjänster. Det framlyfts att upplevelser inte längre enbart ses som en 

aspekt som skapas i rena nöjestjänster som exempelvis Disneys nöjesparker, 

utan nu används i bredare aspekter, som att exempelvis ha tilltalande displayer 

i butiker. Tankesättet grundar sig i att Pine II och Gilmore (1998) anser att det 

är upplevelser som är målet med serviceerbjudanden, där målet till stor del bör 

vara att lyckas skapa minnesvärda upplevelser och därav skapa värde för kon-

sumenterna, där en nyckelroll till detta ligger i personalen. 

Meyer och Schwager (2007) skapade sin egna definition av vad allmänna kon-

sumentupplevelser egentligen är. Upplevelser beskrevs som den interna och 

subjektiva respons som konsumenter erhåller genom direkt eller indirekt kon-

takt med ett företag. Där den direkta kontakten med ett företag avser bemö-

tanden vid köp, användning av produkten eller tjänst och är oftast initierad av 

konsumenten. Meyer och Schwager (2007) nämner även vikten av att forma 

kundens upplevelse genom att omsluta företagets värdeproposition i sitt er-

bjudande, där servicekvalitén speciellt är en viktig aspekt för företag vars kärn-

erbjudanden är service. 

Betoning lades även på vikten av allmänna konsumentupplevelser för företag. 

Meyer och Schwager (2007) beskrev att upplevelser genomsyrar varje aspekt 

av ett företags erbjudanden. Upplevelsen är det som i slutändan avgör om per-

sonen som konsumerar tjänsten upplever tillfredställelse eller missnöje, med 

andra ord graden av kundnöjdhet. Även om kundnöjdhet är det slutgiltiga må-

let för företag med deras erbjudanden fann Meyer och Schwager (2007) pro-

blematik med fokuseringen. Problematiken som nämndes var att flertal företag 

försöker att mäta kundnöjdhet. Problemet med att företag fokuserar sina mät-

ningar på kundnöjdhet är att företagen enbart får siffror och procentuella 
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uppdelningar på nöjdheten, det skapar ingen vägledning till hur kundnöjdhet 

uppnås. Istället ges beskrivningen att om ett företag vill lyckas med att förstå 

hur kundnöjdhet uppnås, måste företagen dekonstruera ner upplevelser i 

komponenter. För kundnöjdhet är egentligen en hopsamling av en serie kund-

upplevelser, där de positiva och negativa upplevelserna vägs mot varandra. 

Meyer och Schwager (2007) nämnde även att vikten av upplevelser till stor del 

ligger i grund konsumenters större mängd valmöjligheter, en högre konkurrens 

som ökar vikten av differentiering på marknaden. 

I studien gjord av Bäckström och Johansson (2006) vars syfte var att finna 

djupare förståelse för vad som karaktäriserar konsumentupplevelser i butiker, 

upplyser också vikten av förståelse för upplevelseekonomin och konsument-

upplevelser, med ett mer preciserat fokus på butiksupplevelser. Bäckström och 

Johansson definierar i sitt teoretiska ramverk två huvudsakliga faktorer som 

påverkar konsumenters butiksupplevelser. 

Personliga variabler består av konsumenternas egna karaktär som kan påverka 

upplevelsen, eftersom personer ses som individuella och samma upplevelse 

kan antas ha olika effekter på människor. Exempelvis kan personens humör 

helt avgöra hur mottagaren uppfattar upplevelsen (Bäckström & Johansson 

2006). 

Situationsvariabeln hänvisar till aspekterna som butiken lyfter fram, i denna 

faktor lyfts tre underkategorier upp som påverkar, atmosfären, butikens design 

och den sociala aspekten. Atmosfären beskrivs ha en avgörande betydelse i att 

skapa upplevelser, utan en utformad miljö kan företaget förmodligen inte 

skapa upplevelser utan kommer enbart erbjuda produkter eller tjänster. Buti-

kens layout kan påverka konsumentens upplevelser positivt i form av att den 

simplifierar konsumentens köp, exempelvis att produkterna som eftersöks är 

enkla att hitta. Slutligen framlyfts den sociala aspekten av större vikt också. 

Större delen av konsumenters butikupplevelser skapas genom interaktion eller 

avsaknaden av interaktion med personal, där Bäckström och Johansson (2006) 

framhäver vikten av god interaktion för att uppnå positiva upplevelser. 

Vidare framställs att upplevelser nära relaterar till konsumentvärde. Där värde-

uppfattning från konsumentens sida baseras på involveringen med direkt an-

vändande av servicen. Bäckström och Johansson (2006) gör även en uppdel-

ning av upplevelser i form av njutningsupplevelser, som fångar handlandets 

emotionella värde, och utilistiska upplevelser, som resulterar från den praktiska 

aspekten av handlande. Slutligen i resultatet av Bäckströms och Johanssons 
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(2006) studie gör författarna ett direkt konstaterade att konsumenters upple-

velse påverkas av aspekterna atmosfär, butikens design och den sociala 

aspekten där aspekter inom dessa exempelvis är layout, priser och personal. 

Även Berry et al. (2006) har i en studie gjort ett försök till att konkretisera vilka 

delar som en upplevelse består av, dock mer preciserat på tjänster. Berry et al. 

(2006) beskriver att eftersom tjänster är abstrakta mäts inte värdet av ett ob-

jekt, utan värdet mäts genom prestationen som tjänsten kan ge. Eftersom 

denna bedömning är svår för konsumenten på grund av att tjänster är ab-

strakta, använder sig konsumenter av uppfattningar (clues) för att göra en be-

dömning innan köp. Berry et al. (2006) nämner vikten av att de är de små de-

larna i ett serviceerbjudande som i slutändan kan ha en stor påverkan på kon-

sumenters val. För att beskriva konsumentens värdering av serviceerbjudanden 

använder författarna begreppet serviceuppfattningar, som handlar om att 

skapa serviceupplevelser genom att påverka konsumentens tankar, känslor och 

beteende. Genom detta begrepp kategoriseras serviceuppfattningar i tre olika 

kategorier, som på olika plan påverkar konsumentens upplevelse och därmed 

värdering av tjänsten, funktionella, mekaniska och humanistiska uppfattningar. 

Funktionella uppfattningar är den tekniska kvaliteten av ett serviceerbjudande 

som visar tillförlitligheten och kompetensen av servicen, dessa uppfattningar 

är stöd till kärnservicen eftersom de tar itu med problemen som för konsu-

menten till marknaden. Funktionella uppfattningar är dock inte tillräckligt 

starka för att på egen hand tilltala konsumenter, eftersom de inte överträffar 

konsumenternas förväntningar (Berry et al. 2006). 

Mekaniska uppfattningar är omgivningen såsom lukt eller ljud eller facilitets 

layout, som berör sinnena hos konsumenten. Uppfattningarna ger en fysisk 

representation av den abstrakta servicen och ger konsumenter indikationer på 

servicens kvalitet. Mekaniska uppfattningar påverkar konsumenters uppfatt-

ning av servicen direkt eftersom dessa uppfattningar är en del av upplevelsen 

(Berry et al. 2006). 

Humanistiska uppfattningar kommer ifrån beteendet och utseendet av perso-

nalen som utför servicen och har en direkt länk till hur konsumenter upplever 

servicen. Desto viktigare interaktionen med personal är för serviceerbjudandet, 

desto mer påverkar humanistiska uppfattningar den slutgiltiga upplevelsen 

(Berry et al. 2006). 
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Även om Berry et al. (2006) mestadels beskriver viktiga aspekter kring kärn-

servicen nämner de även vikten med att leverera tjänsten på rätt sätt. För den 

påverkar den emotionella uppfattningen av servicekvaliteten. 

Dessa studier som nämnts har genom egna kategoriseringar och definitioner 

försökt att definiera vad en serviceupplevelse är, vikten av serviceupplevelse 

och hur serviceupplevelse är uppbyggd. Även om dessa studier är till viss mån 

olika i sina definitioner har de många liknande slutsatser kring serviceupplevel-

ser. Förutom de givna aspekterna, att författarna anser att upplevelser är me-

toden att ge konsumenter ökat upplevt värde och att företagen måste möta 

kundens serviceförväntan, som är prestationen av servicen, hänvisar författar-

na till två viktiga aspekter. Dessa är servicemiljön och servicepersonalens på-

verkan på konsumentens värde- och kvalitetsuppfattningar, som är viktiga de-

lar i att forma konsumentupplevelser. 

2.1.1. Servicelandskap (Servicescape) 

De två viktiga faktorerna för serviceupplevelsen nämnda ovan, servicemiljön 

och servicepersonalen, är huvuddelarna i Bitners (1992) konceptuella ramverk 

servicelandskap. Bitner nämner att den fysiska omgivningen, som består av 

atmosfären (ambient), fysiska designen (space/function) och dekorationsele-

ment (signs, symbols & artifacts) är de huvudsakliga delarna som kan påverka 

konsumenters beteende/uppfattning om serviceerbjudandet. Dessa uppdel-

ningar har liknande drag av Bäckström och Johansson (2006) situations variab-

ler och Berry et al. (2006) olika dimensioner av ”uppfattningar”. Bitners (1992) 

ramverk var dock den första studien som förde samman flera dimensioner 

under ett definierat begrepp, servicelandskap. 

Bitner (1992) nämner att servicelandskap har stark påverkan på konsumenter i 

tjänster som hotell, restauranger och sjukhus. Dessa kan ses som tjänster som 

involverar en hög grad av kontakt mellan konsumenten och personal. I Bitners 

ramverk om servicelandskap skapades en figur som visar skillnaden i service-

landskapets vikt vid kundinteraktioner. Servicelandskapets påverkan beror på 

graden av kontakt mellan personal och konsumenter, där tre kategorier fram-

lyftes. Självservice, där enbart kunden upplever servicelandskapet och inte har 

någon interaktion med personal. Interpersonell service, där det sker interakt-

ion mellan konsumenter och personal inom servicelandskapet och remote ser-

vice, där servicen sker på avstånd och enbart personalen är parten som upple-

ver servicelandskapet. Vikten av servicelandskap i högkontakt-tjänster (High-

contact people processing services) har även nämnts av Wirtz et al. (2012). 
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Där författarna även nämner att servicelandskapet har en viktig roll i att för-

medla en bra upplevelse och därmed bidra till upplevda värdet för konsumen-

ter. 

Bitner (1992) förklarar även varför servicelandskap har en stor effekt på kon-

sumenterna. Likt studien av Berry et al. (2006) beskriver Bitner (1992) att det 

är för att i tjänsteverksamheter existerar det inte många konkreta uppfattningar 

för kunderna att kunna göra utvärderingar av tjänsteverksamheten, med detta 

hävdar Bitner att servicelandskapet är den starkaste uppfattningskällan som 

konsumenter kan hämta information utifrån. Det är utifrån servicelandskapet 

som kvalitetsindikationer kan hämtas, som utgör en grund i utvärderingen av 

värde och därefter har stark påverkan på kundupplevelsen. 

Efter Bitners (1992) konceptualisering av servicelandskap har flertal studier 

gjorts i mån om att försöka konkretisera viktiga aspekter som servicelandskap-

et berör inom tjänsteverksamheter. Mari och Poggesi (2011) gjorde en studie 

vars mål var att analysera tidigare studier inom servicescape. Reimer och Kueh 

(2005) gjorde i sin studie en vidareanalys av aspekten att servicelandskap på-

verkar servicekvalitet. Som tidigare studier påvisar Reimer och Kueh vikten av 

en fysisk tjänstemiljö, för tjänstemiljön är en få informationskällor som kon-

sumenter kan analysera eftersom tjänster är abstrakta. Informationskällor är 

viktiga eftersom konsumenten är informationssökande och söker efter att mi-

nimera informationsasymmetrin som föreligger. Eftersom det inte finns många 

konkreta uppfattningar inom tjänsteverksamheter blir därmed serviceland-

skapet ett oerhört viktigt verktyg i att kunna förmedla värde till konsumenter. 

Reimers och Kuehs studie (2005) baserades till stor del av att analysera en av 

Parasuramans tidigare studier där han framvisade fem nyckelfaktorerna av kva-

litetsuppfattning. Dessa är, pålitlighet (reliability), försäkran (assurance), empati 

(empathy), tillgänglighet (responsiveness) och den konkreta faktorn (tangible). 

Där de fyra första anses som abstrakta dimensioner av kvaliteten och den sista 

består av synliga ting såsom personal och faciliteten. 

Reimer och Kueh (2005) beskriver i sin teoretiska del att Parasuraman ansåg i 

sin konceptualisering att dessa fem dimensioner var osammanhängande länkar, 

som individuellt påverkade kundens kvalitetsuppfattning. Reimer och Kueh 

(2005) föreslår dock ett annat tankesätt. Genom deras studie anser Reimer och 

Kueh istället att den konkreta dimensionen genomsyrar kundens uppfattning 

av alla de andra elementen. Därmed påverkar den konkreta dimensionen även 

kundens uppfattning av de abstrakta dimensionerna och slutligen konsumen-
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tens generella kvalitetsuppfattning. Genom detta ansåg Reimer och Kueh 

(2005) att servicelandskapets effekt på kvalitetsuppfattningen har en större roll 

än tidigare studier påvisat. Servicelandskapet är inte bara en uppfattning för 

förväntad servicekvalité, eftersom servicelandskapet påverkar de abstrakta di-

mensionerna har servicelandskapet en direkt och indirekt påverkan på konsu-

menters kvalitetsuppfattning. Reimers och Kuehs studie (2005) påvisar även 

att tjänsteverksamheter inom nöjestjänster har en större påverkan på uppfatt-

ningen av kvalité än förnödenhetstjänster. 

Med dessa nämnda studier går det att påvisa servicelandskapets betydande på-

verkan på kundens värdeuppfattning och upplevelser. Genom Bitners (1992) 

ramverk blev servicemiljöns aspekter konkretiserade till begreppet serviceland-

skap och framhäver främst i högkontakt-tjänster vikten av att ha ett väl funge-

rande servicelandskap. Genom Reimers och Kuehs (2005) studie går det att 

konstatera att servicelandskap har en stor påverkan genom att vara en kvali-

tetsfaktor, som direkt och indirekt påverkar den informationssökande konsu-

mentens kvalitetsuppfattning. 

2.2. Konsumentbeteende (Customer behaviour) 

Genom tidigare avsnitts teoretiska material beskrevs vikten servicelandskapet 

har på konsumenternas kvalitetsuppfattning av serviceerbjudandet. Zeithaml et 

al. (1996) gjorde genom sin studie en konceptuell modell om hur servicekvalité 

påverkar konsumenters beteenden. Där författarna fann starka samband på att 

konsumentbeteende påverkas av servicekvalité. Servicekvalité, beroende på om 

den upplevdes vara hög eller låg, starkt påverkar konsumenters uppfattning, 

antingen positivt eller negativt. Enligt Zeithaml et al. (1996) kan positiva bete-

enden till följd av en hög upplevd servicekvalité resultera att konsumenter ex-

empelvis förblir lojala eller accepterar pris premium. 

Zeithaml (1988) gjorde i sin studie ett försök att försöka föra vidare konceptu-

alisering kring sammanhängandet mellan begreppen upplevt pris, uppfattad 

kvalité och upplevt värde. Upplevd kvalité definierades som konsumentens 

bedömning av produktens generella överlägsenhet, sett till den konkurrerande 

marknaden, upplevt pris är från konsumentens perspektiv vad som offras för 

att erhålla en produkt. Upplevt värde sågs som konsumentens övervägning 

mellan dessa två aspekter, där konsumenter hade för olika åsikter för att 

Zeithaml (1988) skulle kunna konkretisera värde med en definition. Enligt re-

sultatet av de tillfrågade i Zeithamls (1988) studie kunde Zeithaml definiera 

upplevt värde i fyra aspekter. (1) Värde är lågt pris, (2) värde är vad jag vill er-
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hålla från min produkt, (3) värde är kvalitén jag får för det jag betalar för, (4) 

värde är vad jag får för vad jag ger. Med detta är det tydligt att det inte finns en 

klar korrelation mellan kvalité och pris för att kunna göra en definition för vad 

genomsnittskonsumentens upplever erhåller dem värde. 

Grewal och Baker (1994) försökte i sin studie få fram hur uppfattningar i bu-

tiksmiljöer påverkar konsumenters prisgodtagbarhet. Där författarna i sin stu-

die granskade uppfattningar som var om omgivningen, socialt och designen av 

miljön. Dessa tre delar kan direkt länkas till Bitners (1992) tre huvuddelar av 

hennes konceptuella ramverk. Grewal och Baker (1994) resultat från studien 

gav stöd till att graden av nivå på dessa tre servicemiljös aspekter påverkar 

graden av prisgodtagbarhet hos konsumenter. Där en högre nivå av kvalité 

resulterar i att konsumenten godtar ett högre pris, jämfört med butiker som 

har en lägre nivå av dessa tre aspekter. 

Med dessa teorier kan det att påvisas att genomsnittskonsumentens beteende 

påverkas av den uppfattade kvaliteten samt pris för ett serviceerbjudande, där 

dessa två ihop skapar kundens värdeuppfattning. På grund av skildringen i 

konsumenters upplevda värde går det inte att generalisera hur servicelandskap-

et påverkar konsumenters slutliga värdeuppfattning mer än Zeithamls (1988) 

fyra uppdelningar. 

2.2.1. Studenters konsumentbeteende 

Horákovás (2015) studie siktade på att försöka finna skillnader på studenters 

konsumentbeteende, i form av att finna skillnader i konsumtion beroende på 

studentens disponibla inkomst. I studien gjordes en uppdelning av 12 stycken 

”konsumtionskorgar” av tillhörande varor, där konsumtionskorg 8 som näm-

ner kommunikation är mest intressant att analysera i denna uppsats, eftersom 

det är i denna kategori som mobilabonnemang bör ses tillhöra. 

I Horákovás (2015) studie gjordes en uppdelning av den disponibla inkomsten 

för studenter i fyra kategorier. För att få en bättre helhetsbild för svensk kon-

sumtion sker en valutaomvandling till svenska kronor. Valutaomvandling ger 

genom snittvärde den tjeckiska Korunan ett värde av 0,34 av en svensk krona, 

baserat på december 2015 när Horákovás studie skapades. De fyra uppdel-

ningarna var ungefärligt enligt följande. 
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• 1. Upp till 1700kr. 

• 2. 1701-3740kr. 

• 3. 3741-5780kr. 

• 4. Över 5780kr. 

Det ska tas i beaktning att det rena monetära värdet skiljer sig mellan Sverige 

och Tjeckien. Valutaomvandlingen gjordes för att få en enklare helhetsbild. 

Det som återfanns i Horákovás (2015) studie var att studenter med högre nivå 

av disponibel inkomst korresponderade sina inköp med genomsnittskonsu-

menten i Tjeckien. Studenterna med lägre disponibel inkomst uppvisade skill-

nader. De kategorier som skiftade signifikant var i klasserna 1 (Livsmedel), 3 

(Kläder), 4 (hushåll), och 7 (transport). Det finns ingen bestämd korrelation 

mellan studenters disponibla inkomst och klass 8 (kommunikation). Vilket om 

denna studie tolkas på egen hand antyder att studenter inte förändrar sitt kon-

sumtionsbeteende för kommunikationskostnader, som ett abonnemang tillhör 

och därmed ses som icke priskänsliga. 

Det bör även nämnas att studenterna med lägre inkomst ansågs vara studenter 

som inte hade ett jobb vid sidan om sina heltidsstudier (Horáková 2015). 

Därmed precis som många studenter i Sverige får sin disponibla inkomst från 

bidrag och lån. 

En annan studie som fokuserar på studenters konsumentbeteende är Volfova 

et al. (2015). Studien försökte finna om studenters konsumentbeteende var 

främst rationellt eller irrationellt. Där Volfova et al. (2015) fann empiriskt stöd 

för att studenter i vissa fall agerar irrationellt. Där de återfann att vissa effekter 

på marknaden kan påverka studenter att handla irrationellt. De framlyfts även 

att dessa studier korrelerar med liknande studier från andra länder, vilket ger 

stöd för att den påvisade irrationaliteten är oberoende av geografiskt ursprung. 

Med denna del av den teoretiska referensramen påvisas de skillnader som stu-

denter har i sitt konsumentbeteende gentemot genomsnittskonsumententen. 
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3. Metod 

I metodkapitlet ges först en återkoppling till uppsatsens problematik och syfte i form av 

undersökningssyfte. Sedan sker en redogörelse för valet av undersökningsmetod. Slutligen 

förklaras undersökningarnas tillvägagångssätt. 

3.1. Undersökningssyfte 

Undersökningssyftet är enligt Bryman och Bell (2014) viktigt att formulera 

eftersom det är grunden till hur studien ska utformas. Undersökningssyftet i 

denna uppsats var att genom datainsamling kunna besvara de två tidigare 

nämnda frågeställningarna, om servicelandskap ger ökad servicekvalité för stu-

denter inom abonnemangsbranschen och om abonnemangbranschen är en 

priskänslig marknad för studenter.  

Med frågeställningarna besvarade bör det finnas tillräckligt med empiriskt 

material för att kunna besvara uppsatsens syfte, som är att redogöra om ser-

vicelandskapet inom mobilabonnemangsbranschen har en betydande roll i 

studenters konsumentbeteende. 

3.2. Val av undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod var inte helt och hållet en kvantitativ- eller kvali-

tativ undersökningsmetod. Detta beror på valet hur datan ifrån frågorna i 

undersökningen bearbetades. Som benämnt i undersökningssyftet ovan ställ-

des frågor för att kunna besvara respektive frågeställning, med detta kunna 

besvara syftet. Det som gör att undersökningen inte helt kan gå under kvanti-

tativ undersökningsmetod är hur databearbetningen av frågorna gällande stu-

denters priskänslighet utformades. Sammanställningen som valdes var att an-

vända Van Westendorps priskänslighetsmodell2 som vid skapandet av under-

sökningen ansågs vara det optimala sättet att besvara frågeställningen om stu-

denters priskänslighet. Van Westendorpmodellen kan inte associeras med 

kvantitativa forskningsmetoder eftersom sammanställningen saknar kritiska 

faktorer i datasammanställningen, framförallt signifikansvärde som både Bry-

man och Bell (2014) och Saunders et al. (2012) nämner är essentiellt. På grund 

av att bearbetningen av frågorna gällande Van Westendorpmodellen inte kan 

ske genom ett kvantitativt synsätt bearbetades samtliga frågor i undersökning-

                                                 
2 Begreppet definieras senare i metoden 
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en på samma sätt, detta val gjordes för att bearbetningen av data generellt 

skulle följa samma riktning. 

Undersökningsmetoden var i sin helhet inspirerad av den kvantitativa forsk-

ningsprocessen nämnd av Bryman och Bell (2014). En undersökning inspire-

rad av kvantitativ undersökning återspeglar syftet med uppsatsen mest fördel-

aktigt, eftersom undersökningens mål var att få fram om servicelandskap ger 

ökad servicekvalité och om studenter är priskänsliga inom mobilabonne-

mangsbranschen. För att kunna besvara detta krävs det en större mängd data 

för att det tillförlitlig ska kunna göras en generalisering om konsumentgruppen 

studenter i Sverige. Där en ren kvalitativ undersökning hade varit för tidskrä-

vande för att uppnå samma mängd data som är uppnåeligt med en kvantitativt 

inspirerad undersökning och en ren kvantitativ undersökning hade gjort att 

Van Westendorpmodellen inte hade kunnat användas. 

Den kvalitativa aspekten i undersökningen framkommer ifrån hur den insam-

lade datan hanterades. Som Saunders et al. (2012) beskriver är en del av den 

kvalitativa datan att den inte är standardiserad, som förekommer i kvantitativa 

data där mycket vikt läggs på detta. Det var även så bearbetningen av all data i 

denna undersökning har skett, genom tabeller där standardisering inte tas i 

beaktande. 

Med ovanstående text går det tydligare att definiera valet av undersökningsme-

tod. Undersökningsmetoden som användes var en blandning av den kvantita-

tiva- och kvalitativa undersökningsmetoden, där undersökningsprocessen var 

starkt inspirerad av Bryman och Bells (2014) förklaring av kvantitativ forsk-

ningsprocess, databearbetningen och tolkningen av data var inspirerad av det 

kvalitativa synsättet, eftersom standardisering inte tas i beaktande. Databear-

betningen gjordes med kvalitativt synsätt eftersom Van Westendorpmodellen 

användes och sågs som den optimala modellen att analysera studenters pris-

uppfattning. 

3.3. Undersökningens tillvägagångssätt 

Undersökningens tillvägagångssätt var som benämnt i val av undersöknings-

metod starkt inspirerad av den kvantitativa forskningsprocessen definierad av 

Bryman och Bell (2014). Dock en avseende skillnad är att hypoteser inte har 

använts i denna uppsats, främst eftersom att hypoteser kräver starka statistiska 

bevis för att det man ska kunna hävda om dessa ska accepteras eller förkastas. 

Förutom att hypoteser inte har tagits i beaktande i tidigare skede följer under-
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sökningens tillvägagångssätt liknande riktning, dessa kommer presenteras i 

följd nedan. 

3.3.1. Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2014) beskriver att det inte enbart räcker med att bestämma 

vilken av strategierna, kvalitativ eller kvantitativ som passar bäst, utan forsk-

ningsdesign och forskningsmetod måste även preciseras. 

Forskningsdesignen utgör ramen för insamling och analys av data, ramen för 

datainsamling är som tidigare nämnt, insamling av data för att kunna göra en 

generalisering av studenter i Sverige. Forskningsdesignen har blivit inspirerad 

av surveydesign som Bryman och Bell (2014) nämner. En surveydesign är en 

form av tvärsnittsdesign. I en tvärsnittsdesign samlas data in från flertal perso-

ner för att få kvantifierbara data med kopplingar till olika variabler och med 

dessa kunna finna sambandsmönster. Surveydesign har i princip samma defi-

nition, fast datan oftast i huvudsak insamlas genom enkäter eller strukturerade 

intervjuer. Variablerna som undersöktes i denna uppsats var de två frågeställ-

ningarna, studenters syn på hur butiker påverkar deras kvalitetsuppfattning 

och deras priskänslighet. Fast undersökningen fick kvantifierbara variabler 

bearbetades de inte utifrån ett statistiskt synsätt som nämnt tidigare.  

Forskningsmetoden är tekniken hur datan insamlas, där datan i denna uppsats 

insamlades i form av två enkäter, en huvudsaklig enkät och en kompletterande. 

Enkäterna var digitala för att på enklast sätt kunna nå en större massa. Som 

Bryman och Bell (2014) beskriver är en fördel med enkäter att det inte medför 

variation i formuleringen av frågor. Effekten av att den som intervjuar formu-

lerar frågorna på olika sätt, således kan variationen medföra att respondenterna 

svarar olika. Med enkäter existerar inte denna problematik och gör det enklare 

att skapa den eftersökta generaliseringen. Dock är en negativ aspekt med enkä-

ter att det inte går att hjälpa respondenterna med att tolka frågorna som ställs, 

därav existerar en risk att respondenterna ger felaktiga svar för att de inte helt 

förstår frågan (Bryman och Bell 2014). 

Bryman och Bell (2014) nämner även risken med att respondenten tröttnar om 

enkäten innehåller för många frågor, för att minimera denna bortfallsrisk ut-

formades enkäterna med relativt få frågor. Detta var möjligt eftersom datain-

samlingen främst eftersöker att finna data om de två frågeställningarna.  
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Datainsamlingen skedde genom två webbaserade enkäter. Den huvudsakliga 

enkäten (bilaga 2) hade två huvuddelar och en generell fråga, där respektive 

huvuddel gav data för en av frågeställningarna och den generella frågan gav 

svar på vilken operatör som respondenten i nuläget har. Den generella frågan 

om respondentens nuvarande operatör ställdes för att på ett enkelt sätt se om 

urvalet var representativt jämfört med marknaden utifrån bilaga 1, därmed 

tillförlitligt att föra en generalisering kring. Om urvalet bestod av en stor majo-

ritet till en specifik operatör hade ett försök till generalisering setts som mindre 

pålitligt. 

Den kompletterande enkäten (bilaga 3) skapades för att samla och mäta datan 

från en av frågorna ifrån den huvudsakliga enkäten på ett korrekt sätt, där även 

den kompletterande enkäten hade den generella frågan om respondentens nu-

varande operatör. Mer detaljer om den kompletterande enkäten beskrivs se-

nare i uppsatsen. 

Enkäterna utformades med en tydlig presentation, var lättläsliga och enkla att 

besvara (bilaga 2 & bilaga 3). Frågorna var även vertikalt utformade som fram-

lyfts som det bättre alternativet av Bryman och Bell (2014), dock med undan-

tag för den generella frågan avseende vilken operatör som respondenten i nu-

läget har, eftersom antalet svarsalternativ (sju stycken) gjorde det mer lämpligt 

att ställa alternativen horisontellt. Dessa åtgärder var för att minska bortfalls-

mängden, men även för att minimera feltolkningar av frågorna som ställdes. 

Vid utgivande av enkäter till respondenter är det även viktigt att etiska regler 

uppfylls. De främsta etiska regler som Bryman och Bell (2014) nämner är, In-

formationskravet, man ska informera berörda personer om undersökningens 

syfte. Samtyckeskravet, respondenterna ska veta att deltagande är frivilligt. 

Anonymitetskravet, uppgifter om respondenter i undersökningen ska behand-

las med konfidentialitet. Nyttjandekravet, datan som samlas in om personer får 

enbart användas i forskningsändamål och Falska förespeglingar, man ska inte 

ge respondenterna falsk eller vilseledande information. 

Eftersom enkäterna var webbaserade och inte ställde frågor om personlig in-

formation kan de etiska reglerna, Anonymitetskravet och Nyttjandekravet di-

rekt konstateras till att de inte bröts. Även Samtyckeskravet kan konstateras 

med säkerhet att det inte bröts, eftersom det tydligt är eget val om responden-

ten vill svara eller inte på enkäten som erhålls via internet. Informationskravet 

bröts inte heller eftersom det tydligt framgick i enkäten vad enkäten berör och 
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falsk eller vilseledande information gavs inte ut, därmed bröts inte kriteriet om 

Falska förespeglingar. 

3.3.2.  Utformning av mått på begreppen 

Begrepp formuleras av Bryman och Bell (2014) som utgångspunkten i att 

kunna genomföra företagsekonomiska studier. Begreppet som uppsatsen ana-

lyserade var i huvudsak syftet med uppsatsen. För att ett begrepp ska kunna 

analyseras utifrån en datainsamling måste begreppen vara mätbara, för annars 

kan ingen dataanalys ske för att ge svar. 

För att kunna göra en datainsamling och därmed få tillförlitliga data att göra 

resonemang kring behövs indikatorer. Indikatorer används för att få fram in-

formation från begrepp som inte är lika kvantifierbara som vanliga mått. Mått 

beskrivs av Bryman och Bell (2014) som enkla begrepp att mäta, såsom ålder, 

inkomst etc. Att kunna påvisa om servicelandskapet inom mobilabonne-

mangsbranschen har en betydande roll i studenters konsumentbeteende, som 

är uppsatsens syfte, kan inte ses som ett enkelt mått. Därmed behövdes indika-

torer för att kunna samla tillförlitlig data och föra en slutats. Indikatorerna i 

denna uppsats var de två nämnda frågeställningarna, som går att samla kvanti-

fierbar information om. 

För att besvara frågeställningen om servicelandskap ger ökad upplevd service-

kvalité för studenter, ställdes tre frågor i huvudenkäten (bilaga 2). 

• Hur viktig är en fysisk butik vid val av operatör? 

• Hur viktig är operatörens fysiska personal vid val av operatör? 

• Vilken kvalitetsnivå anser du att operatörer med fysiska butiker och personal har jämfört med 
operatörer utan? 

Frågorna besvarades utifrån skalor från 1 till 5. De första två frågorna rang-

ordnades från 1-inte alls viktigt till 5-mycket viktigt och sista frågan rangord-

nades från 1-lägre till 5-högre. 

Vid bearbetning av datan ifrån frågorna nämnda ovan uppkom dock att fråga 

3, gällande respondentens kvalitetsuppfattning, inte hade samlat tillräckligt 

trovärdig data. Detta berodde på att den huvudsakliga enkäten (bilaga 2) inte 

samlade information om respondenterna hade erfarenhet av operatörer med 

och utan ett existerande servicelandskap. Även så beskrevs inte vad en 3: a på 

skalan innebar, meningen var att en 3: a skulle innebära ”varken eller”, att re-

spondenten inte anser att det existerar någon kvalitetsskillnad. Med dessa bris-

ter kunde inte den insamlade datan från fråga 3 ses som tillräckligt tillförlitlig, 
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därmed behövdes en kompletterande undersökning genomföras som tog dessa 

brister i beaktande. 

På grund av bristerna ovan nämnda genomfördes en kompletterande under-

sökning, som tog dessa i hänsyn. Frågorna från den kompletterande under-

sökningen var följande (bilaga 3). 

• Har du erfarenhet av både operatörer med och utan fysiska butiker och fysisk personal? 

• Vilken operatör har du idag? 

• Vilken kvalitetsnivå anser du att operatörer med fysiska butiker och fysisk personal har jäm-
fört med operatörer utan? (Exempelvis Telia och Comviq) 

Med denna kompletterande undersökning går det att fastställa att enbart re-

spondenter med erfarenhet av båda typerna av operatörer gav svar som bear-

betades, svarade en respondent nej på frågan gällande erfarenhet avslutades 

frågeformuläret. Frågan om vilken operatör respondenten hade i nuläget togs 

även med för att kunna fastställa att urvalet var representativt jämfört med 

marknaden (bilaga 1), precis som i den huvudsakliga enkäten (bilaga 2). Slutlig-

en så ställdes samma fråga från den huvudsakliga enkäten igen, fast denna 

gången beskrevs det mer utförligt vad som efterfrågades och vad en 3: a på 

skalan innebar (bilaga 3). 

För att besvara den andra frågeställningen, gällande om abonnemangbran-

schen är en priskänslig marknad för studenter, applicerades Van Westendorps 

priskänslighetsmodell (Van Westendorp's Price Sensitivity Meter). Van Wes-

tendorpmodellen är en direkt prisundersökningsmetod (Pritchard u.å.). I en 

direkt teknik (direct technique) är ett antagande att respondenten har en 

grundlig förståelse av priset och värdet för en specifik tjänst eller produkt, 

därmed passar det att fråga direkt vad respondenterna anser om pris. Eftersom 

mobilabonnemang är en tjänst som majoriteten av konsumenter bör ha en 

överskådlig förståelse om, ansågs en direkt teknik vara lämplig. 

Frågorna som ställdes angående pris i en Van Westendorpmodell är följande 

(bilaga 2). 

• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är för dyrt för att ens överväga? 

• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är såpass billigt att du ifrågasätter kvalitén av 
abonnemanget? 

• Vid vilket pris anser du att abonnemanget börjar bli dyrt, men du fortfarande överväger det? 

• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är ett kap, ett bra köp för pengarna? 

Respondenterna gjorde antagandet vid sin prisvärdering att abonnemanget är 

studentrabatterat och har fria samtal och sms, med en surfpott på 5GB. 
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Med Van Westendorpmodellen skapas en graf med värden från dessa fyra frå-

gor, som sedan kan användas för att besvara en rad olika frågor angående kon-

sumenters prisuppfattning inom den givna produkten eller tjänsten (Pritchard 

u.å.). Alla dessa faktorer togs inte med i beaktandet om studenters priskänslig-

het. Det Van Westendorpmodellen användes till var att ge svar på vid vilka 

priser ett studentabonnemang generellt accepteras (prisintervall). Med prisin-

tervallet bestämt inom urvalet jämförs det med operatörernas verkliga priser 

(tabell 1) för ett studentrabatterat abonnemang, genom detta är det sedan möj-

ligt att ge ett generaliserat svar på frågeställningen. Det var denna tillsynes 

simpla jämförelse som gjorde att Van Westendorpmodellen ansågs vara opti-

mal vid skapandet av undersökningen, för att det enkelt kunde göras en jämfö-

relse mellan de verkliga priserna (tabell 1) gentemot urvalets uppfattning av 

priser. Varför Van Westendorpmodellen inte kan kvantifieras i statistisk syn-

punkt beror på sättet som grafen formas med frågorna ovan, grafens utform-

ning tar inte statistiska mått i beaktande. Detta visas tydligare i resultatkapitlet 

där grafen presenteras. 

 

Tabell 1: Sammanställning av operatörernas priser för studentabonnemang 

 
(Telia 2017; Telenor 2017; 3 2017; Tele 2 2017; Comviq 2017; Halebop 2017; Hallon 
2017) 

3.3.3.  Reliabilitet, Replikerbarhet och Validitet 

Bryman och Bell (2014) beskriver tre essentiella kriterier vid bedömning av 

forskning som rör slutsatser ifrån datainsamling. Om dessa kriterier inte anses 

uppfyllda kan inte uppsatsens slutsats, som baseras på datainsamlingen vara 

trovärdig. Dessa kriterier är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 
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Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om resultatet från en studie skulle bli det-

samma eller snarlik om studien genomfördes på nytt, eller om resultatet kan 

påverkas av slumpmässiga händelser. Det måste finnas stöd för att resultatet 

av datainsamlingen är trovärdigt. Eftersom enkätundersökningarna riktar sig 

till studenter generellt och inte tar demografiska faktorer i beaktning, som in-

komst, ålder eller kön är datainsamlingen tillförlitlig. Slumpmässiga faktorer 

som hade kunnat påverka datainsamlingen hade varit om tillfälliga rabatter och 

erbjudanden om mobilabonnemang togs i hänsyn, detta har uppsatsen redan 

avgränsat sig ifrån. Eftersom datainsamlingen lyckades få in en större mängd 

data bör därmed datan anses vara tillförlitlig och vara möjlig att föra en genera-

lisering utifrån. 

Replikerbarhet syftar till att en studie reproducerar tidigare forskning, där det 

finns föraningar om att det ursprungliga resultatet från studien kan variera. I 

denna uppsats skedde inte en replikation av tidigare studier. 

Validitet syftar till att det ska kunna göras en bedömning om slutsatserna som 

skapats genom datainsamlingen hänger ihop eller inte, om indikatorerna som 

mäts verkligen ger rätt data för att kunna analysera begreppet. Med tanke på 

att den huvudsakliga enkäten tydligt utformades i två huvuddelar för att be-

svara respektive frågeställning och den kompletterande undersökningen stärkte 

datan gällande en av frågorna, bör validitet uppfyllas. Det som kan utgöra ett 

hinder är om enkätens frågor hade ansetts vara diffusa eller otydliga och göra 

att respondenten gav felaktig information. Detta främst på grund av att det 

inte fanns möjlighet att hjälpa respondenterna med att tolka frågorna som 

ställdes. Men som beskrivet i tidigare avsnitt har flertal faktorer tagits i beak-

tande för att utforma enkäterna så tydligt som möjligt för att få in trovärdig 

data. 

3.3.4.  Urval 

Val av vilka som studerades (population) bör vid detta skedet vara tydligt, det 

var studenter på högre utbildningsnivå, personer som studerar på eftergymn-

asial nivå. Det som är viktigt när data insamlas från en population är att urvalet 

sker på rätt sätt, vilket gör att urvalet ses som representativt utifrån hela popu-

lationen. 

För att få ett representativt urval är det mycket viktigt att undvika ett antal fak-

torer enligt Bryman och Bell (2014). Urvalsbias, sannolikheten att urvalet som 

tas inte är representativt för populationen, eftersom urvalet väljs ut av perso-
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nen som utför studien. Exempel på detta hade varit om en författare som ut-

för en kvantitativ studie enbart hade valt att tillfråga sina vänner och bekanta, 

detta hade skapat en urvalsbias eftersom det är stor sannolikhet att författarens 

bekantskapskrets inte kan ses vara ett stickprov som utgör hela populationen. 

Samplingsfel, att urvalet inte är representativt fastän korrekt urvalsmetod har 

använts. Fel som inte rör själva urvalet, felaktigheter i urvalet som uppstår ge-

nom andra faktorer än urvalsfel, detta kan exempelvis vara brister i utform-

ningen av frågor. 

Vid datainsamlingen av studenter togs inga större skillnader i beaktning, som 

exempelvis skillnader i studenters disponibla inkomst på grund av extra arbete 

vid sidan om av studierna, inriktningar, stad, kön eller ålder. På grund av att 

inga sådana faktorer togs i beaktning finns det inte många händelser som kan 

göra att urvalet inte ses som representativt, eftersom urvalsramen var studen-

ter generellt. Där det som eftersöktes med datainsamlingen var att möjliggöra 

en generalisering inom populationen studenter inom uppsatsens ramar. Ef-

tersom enkäterna skickades ut via internet är urvalet med största sannolikhet 

av slumpmässig grund, därmed minimeras risken för urvalsbias, eftersom det 

inte finns någon möjlighet att på egen hand välja vilka som svarar på enkäten. 

Därmed kan urvalet ses som ett sannolikhetsurval (Bryman och Bell 2014).  

Risken som dock föreligger är att personer som inte är studenter väljer att 

svara på enkäten. För att minska denna risk var tydliga förklaringar med där 

det beskrivs att enbart studenter på högre nivå eftersöks. För att minimera 

antalet svar från respondenter som inte är studenter hade åtgärder kunnat vid-

tas, enkäterna hade kunnat innehålla frågor gällande personinformation för att 

säkerhetsställa att det är en student som gett svar, detta hade även ökat reliabi-

liteten och validiteten. Men denna åtgärd ger mer nackdelar än fördelar. Det är 

en stor risk att ett större bortfall hade uppstått eftersom personer känner olust 

i att dela med sig av personlig information, speciellt i en webbaserad enkät. 

Detta hade även resulterat i en mycket högre arbetsbörda i form av att sum-

mera insamlingen av data, men även mer restriktioner för att de etiska reglerna 

med säkerhet fortfarande ska uppehålla, framförallt Anonymitetskravet och 

Nyttjandekravet. Eftersom personlig information insamlas anses inte dessa 

kriterier vara automatiskt uppfyllda. 
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3.3.5.  Bearbetning av data 

Nästa steg i kvantitativa forskningsprocessen är enligt Bryman och Bell (2014) 

tillämpning av undersökningsinstrument, eftersom denna uppsats undersök-

ningsinstrument var webbaserade enkäter (bilaga 2 & bilaga 3) och redan för-

klarats utförligt, fördjupas inte detta steg. Istället förklaras nästkommande steg 

som handlar om hur datan bearbetades, som även är det sista steget i den 

kvantitativa forskningsprocessen som undersökningarna varit inspirerade av. 

Huvudsakliga undersökningen (bilaga 2) som utfördes samlade svar från 100st 

respondenter och den kompletterande undersökningen (bilaga 3) samlade svar 

från 109st respondenter 

Bryman och Bell (2014) förklarar att bearbetningen av data handlar om att 

göra informationen kvantifierbar. Det är här undersökningen frånskiljer sig 

den kvantitativa forskningsprocessen, eftersom datan inte bearbetades enligt 

det kvantitativa synsättet. Datan sammanställdes genom tabeller, men inte med 

de statistiska kraven som kvantitativa undersökningar kräver, utan var inspire-

rad av det kvalitativa synsättet, att datan som bearbetas inte ses vara standardi-

serad. 

I den huvudsakliga undersökningen sammanställdes både den första generella 

frågan i enkäten, som handlar om vilken operatör respondenten har i nuläget 

och första huvuddelen, som berör om servicelandskap ger ökad servicekvalité 

för studenter inom abonnemangsbranschen (bilaga 2), genom att datan som 

samlades in ställdes upp i respektive diagram. Bryman och Bell (2014) beskri-

ver att den främsta fördelen med diagram är att de är förhållandevis enkla att 

förstå och tolka. Även om denna förklaring av Bryman och Bell (2014) anser 

kvantitativa undersökningar ses diagram fortfarande vara rätt sätt att presen-

tera datan. Dock så presenteras inte frågan ifrån den huvudsakliga undersök-

ningen gällande respondenternas uppfattning av kvalité, det är den komplette-

rande undersökningen som presenterar den korrekta datan (bilaga 3). Den 

kompletterande undersökningens urval i form av respondenternas nuvarande 

operatör, sammanställdes även i samma diagramform som den huvudsakliga 

undersökningens urval.  

Till andra huvuddelen av den huvudsakliga enkäten som berör frågor om pris 

(bilaga 2), samlas datan för att se över graden av studenters priskänslighet i den 

givna marknaden. Detta återges i Van Westendorpmodellen, där genom ett 

antal frågor gällande pris för en tjänst får en uppskattning om urvalets pris-
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uppfattning (Pritchard u.å.). Om urvalet är representativt, kan en generalisering 

av studenters priskänslighet inom marknaden göras. 

Målet med båda undersökningarna var att uppnå 100 stycken respondenter 

och detta mål uppfylldes i båda undersökningarna. Möjligheten att svara på 

enkäterna togs bort direkt när 100 korrekta svar hade inkommit, därav den 

exakta summan respondenter. Att stoppa möjligheten att svara vid 100 svar 

gjordes för att underlätta tolkning av resultatet, för att ett jämnt tal förenklar 

procentsatserna. I den kompletterande undersökningen inkom 109 svar men 9 

av dessa svarade att de inte hade någon erfarenhet av båda typerna av operatö-

rer, därmed samlades ingen vidare data ifrån dessa respondenter. 

Vid bearbetning av frågorna härrörande Van Westendorpmodellen skedde ett 

bortfall, denna respondent hade inte svarat med korrekt enhet (summa). Föru-

tom det nämnda bortfallet i den huvudsakliga undersökningen och de 9 bort-

fall ifrån den kompletterande undersökningen, var resterande delen av den 

insamlade datan, från samtliga ställda frågor korrekta. 
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4. Resultat/Empiri 

I resultat-/empirikapitlet presenteras resultaten ifrån den huvudsakliga och kompletterande 

undersökningarnas frågor. 

4.1. Nuvarande operatör 

Tabell 2: Respondenternas nuvarande operatör (bilaga 2). 

 

(Hallon 3%, Övrigt 1%) 

Syftet med frågan gällande respondentens nuvarande operatör var att få insyn i 

om urvalet från undersökningen var tillräckligt representativt att föra en gene-

raliserad analys om. Vid summering av moderbolag och dotterbolag fram-

kommer följande procentsatser från tabell 2 som avser den huvudsakliga 

undersökningen (bilaga 2). 

• 3 (Hallon): 19% 

• Telia (Halebop): 41%  

• Tele2 (Comviq): 29% 

• Telenor: 10% 

• Övrigt: 1% 

Vid jämförelse med PTS (2016) senaste sammanfattning av de svenska opera-

törernas marknadsandelar (bilaga 1) finns det som förväntat procentuella skill-

nader mellan tabell 2 och PTS sammanställning. Faktorerna som är av bety-

dande roll för differensen är urvalets storlek och att PTS sammanställning av-

ser hela svenska marknaden och är inte segmentbaserad.  

Eftersom uppsatsen avser att föra en generaliserad analys kring studenter be-

höver inte urvalet vara fullkomligt representativt jämfört med PTS samman-

ställning. Viktigast var att det inte fanns stora avvikelser som hade kunnat ifrå-
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gasätta generaliseringens tillförlitlighet. Eftersom inga avvikelser anses vara 

tillräckligt stora för att ifrågasätta en generalisering bör urvalet ses som tillämp-

ligt att vidareföra analys och slutsatser om. 

 

Tabell 3: Respondenternas nuvarande operatör (bilaga 3). 

 

Vid summering av respondenternas nuvarande operatör ifrån den komplette-

rande undersökningen (bilaga 3) framkommer följande procentsatser ifrån ta-

bell 3. 

• 3 (Hallon): 21% 

• Telia (Halebop): 37%  

• Tele2 (Comviq): 30% 

• Telenor: 12% 

• Övrigt: 0% 

Eftersom att procentsatserna ifrån tabell 3 är mycket snarlika procentsatserna 

ifrån tabell 2 går det att fastslå att urvalet ifrån den kompletterande undersök-

ningen också är ett representativt urval, därmed är datan ifrån undersökningen 

tillförlitlig att använda. 

Möjlig förklaring till att båda urvalens värden är så pass snarlika är att under-

sökningarna gjordes publika på samma webbsidor, därmed är det möjligt att 

ett antal av respondenterna svarade på båda undersökningarna. Detta går dock 

inte att fullkomligt fastslå eftersom ingen personlig information togs i beakt-

ning. 
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4.2. Ger servicelandskap ökad upplevd servicekvalité för studenter 
inom mobilabonnemangsbranschen? 

För att kunna besvara frågeställningen om servicelandskap ger ökad upplevd 

servicekvalité för studenter ställdes de tre frågorna som nämndes i metodka-

pitlet, där den tredje frågans data kommer ifrån den kompletterande under-

sökningen, samtliga frågor kommer redogöras nedanför i underrubriker. De 

två första frågorna valdes eftersom de fångar de viktigaste aspekterna av ser-

vicelandskap enligt uppsatsens teoretiska ramverk, fysiska butiken och perso-

nalen. Den sista frågan angående uppfattning av kvalitetsnivå är frågan som 

sammankopplar de två aspekterna.  

4.2.1. Vikten av fysisk butik 

Tabell 4: Vikten av fysisk butik vid val av operatör (bilaga 2). 

 (Hur viktig är en fysisk butik vid val av operatör?) 

Som nämnt i metodkapitlet ställdes frågan om vikten av fysik butik i en skala 

från 1-inte alls viktigt till 5-mycket viktigt, där 3 ses som mellanvärde (varken 

eller). 

Vid tolkning av stapeldiagrammet i tabell 4 framkommer det att 30% av re-

spondenterna ansåg att den fysiska butiken är en faktor av vikt vid val av ope-

ratör och 59% ansåg att den fysiska butiken inte har stor vikt.  
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4.2.2. Vikten av personal 

Tabell 5: Vikten av fysisk personal vid val av operatör (bilaga 2). 

(Hur viktig är operatörens fysiska personal vid val av operatör?) 

Som frågan ovanför ställdes frågan om vikten av personal i en skala från 1-inte 

alls viktigt till 5-mycket viktigt, där 3 ses som mellanvärde (varken eller). 

Vid tolkning av stapeldiagrammet i tabell 5 framkommer liknande datafördel-

ning jämfört med tabell 3, fast i motsatt riktning. 59% av respondenterna an-

såg att operatörernas personal har en viktig roll vid valet av operatör och 28% 

ansåg att personalen inte har en viktig roll. 

4.2.3.  Uppfattning av kvalitetsnivå (Servicekvalité) 

Tabell 6: Uppfattning av kvalitetsnivå mellan operatörer med fysisk butik och 
fysisk personal och operatörer utan (bilaga 3). 

 

(Vilken kvalitetsnivå anser du att operatörer med fysiska butiker och fysisk personal 

har jämfört med operatörer utan? (Exempelvis Telia och Comviq)) 

Frågan kring respondentens kvalitetsuppfattning mellan operatörer med fysisk 

butik och fysisk personal och operatörer utan, var även den i en ”5-skala”, från 

1-lägre till 5-högre, där 3 ses som mellanvärde (varken eller), där varken eller 

ses som att respondenten inte anser att det är någon kvalitetsskillnad mellan de 

två typerna av operatörer som är beskrivna. 
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Till skillnad från tidigare frågor svarade en betydligt större del av responden-

terna i tabell 6 indifferent, där 36% ansåg att de två huvudaspekterna som om-

fattar servicelandskap inte gör skillnad på deras uppfattning av kvalité. Datan 

visar dock också en mer markant skillnad mellan respondenter som anser att 

de har en högre- eller lägre kvalitetsuppfattning. 47% av respondenterna an-

sågs uppfatta en högre kvalitetsnivå, respektive 17% ansågs uppfatta en lägre 

kvalitetsnivå. 

4.3. Är abonnemangbranschen en priskänslig marknad för studenter? 

För att kunna besvara frågeställningen om studenters priskänslighet inom 

abonnemangbranschen ställdes de fyra frågorna tillhörande Van Westendorps 

prismodell. 

• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är för dyrt för att ens överväga? 
• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är såpass billigt att du ifrågasätter kvalitén av abon-
nemanget? 
• Vid vilket pris anser du att abonnemanget börjar bli dyrt, men du fortfarande överväger det? 
• Vid vilket pris anser du att abonnemanget är ett kap, ett bra köp för pengarna? 

Med data från dessa frågor kan sedan prisintervallet från urvalet definieras. 

Genom jämförelse med operatörernas verkliga priser (tabell 1) går det därefter 

att se om urvalets prisspann är inom operatörernas verkliga priser. 

 
Tabell 7: Van Westendorps prismodell (bilaga 2) 

 

För att finna urvalets prisintervall ska enligt Pritchard (u.å.) skärningspunkter-

na för billigt/billigt (blå/röd) och för dyrt/dyrt (lila/grön) användas. Dessa två 

skärningspunkters värden är enligt modellens teori prisintervallet av accepte-
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rade priser inom urvalet. Från dessa två skärningspunkter i tabell 7 framkom-

mer att urvalets prisintervall är mellan 150kr-400kr, i avrundade summor. 

Operatörernas verkliga priser (tabell 1) har ett prisintervall från 195kr-289kr. 

Där den billigaste operatören på marknaden är Comviq och den dyraste opera-

tören är Telia. Vid jämförelse av de verkliga prisernas intervall och urvalets 

prisintervall framkommer det att samtliga av operatörernas priser finns inom 

urvalets prisintervall. 
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer resultaten från enkätundersökningarna analyseras med stöd av 

uppsatsens teoretiska referensram, för att skapa underlag till uppsatsens slutsats, baserad på 

syftet. 

5.1. Servicelandskapets påverkan 

Den fysiska butiken eller som benämnt av flertal studier, servicemiljön, är en 

av huvuddelarna i ett servicelandskap. Servicelandskapet är enligt Bitner (1992) 

en av de avgörande faktorerna som har en möjlighet att påverka konsumenters 

beteende eller uppfattning. Detta genom något av servicelandskapets tre un-

derkategorier som är atmosfären, fysiska designen och dekorationselement. 

Resultatet från frågan kring vikten av fysisk butik vid val av operatör visar för-

vånansvärt det motsatta (tabell 4), en majoritet av respondenterna ansåg att 

den fysiska butiken inte var av större vikt vid val av operatör. 

Resultatet av denna fråga kan fastställas i huvudsak av två olika perspektiv. 

Möjligtvis är det precis som resultatet påvisar, att studenter inte värderar den 

fysiska butiken högt. Denna slutsats kring resultatet stämmer dock inte över-

ens med resultatet kring vikten av personal (tabell 5), eftersom om responden-

terna ser den fysiska personalen som en viktig faktor vid val av operatör bör 

de automatiskt även anse att en fysisk butik är av vikt, för utan en fysisk butik 

är det inte möjligt att komma i kontakt med fysisk närvarande personal. 

En mer trolig förklaring till resultatet kring fysiska butiker är att respondenter-

na inte själva insåg hur butiker påverkar deras uppfattningar. Även om den 

fysiska miljön lyfts upp av Bitner (1992) som en av de viktigare aspekterna 

inom tjänsteverksamheter, eftersom den är en av få konkreta informations-

källor för konsumenter, är det inte en självklarhet att konsumenten på egen 

hand förstår värdet en fysisk butik ger. Respondenterna kan inte separera buti-

ken som en egen aspekt i valet av operatör, men det är enklare att se vikten av 

att bli bemött av trevlig personal som hjälper respondenten med sitt ärende. 

Bitner (1992) såväl som Reimer och Kueh (2005) upplyser vikten av service-

landskap för konsumentens kvalitetsuppfattning, eftersom det är en av få kon-

kreta och icke abstrakta informationskällor som den informationssökande 

konsumenten kan tolka. Reimers och Kuehs (2005) huvuddel i deras studie är 

som benämnt i den teoretiska referensramen att den konkreta faktorn, som är 

en av de fem kvalitetsdimensionerna, genomsyrar samtliga dimensionerna som 

utgör konsumentens kvalitetsuppfattning. Deras studie stärker synen på att vid 
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tolkning om servicelandskapet påverkar kvalitetsuppfattning bör det vara hel-

heten som ska tas i beaktning och inte en av komponenterna i serviceland-

skapet. 

Att en större del av respondenterna antingen svarade indifferent eller att de 

ansåg att operatörer med fysiska butiker och fysisk personal hade högre ser-

vicekvalité (tabell 6) stärker också synen att vid slutsats om konsumenters upp-

fattning av kvalité bör helheten vara i fokus. Om respondenter enbart hade 

vägt den fysiska butiken eller personal som viktig hade tabell 6 med stor san-

nolikhet påvisat resultat som varit mer jämnt distribuerat mellan lägre och 

högre. Eftersom respektive fråga hade i princip motsatta resultat. 

Vid jämförelse av tidigare studier går det styrka att det finns indikationer på att 

respondenterna anser att servicelandskapet ger högre uppfattad servicekvalité. 

Detta främst genom det tydliga resultatet om fysiska personalen i tabell 5 och 

deras kvalitetsuppfattning i tabell 6. Även fast resultaten inte är enhälliga, 

främst på grund av resultatet i tabell 4 angående vikten av fysisk butik och den 

höga procenten av respondenterna som svarade indifferent i tabell 6, går det 

att föra slutsatsen vid summering av resultaten, att indikationer existerar som 

påvisar att studenter generellt uppfattar en högre servicekvalité av serviceland-

skapet. 

5.2. Serviceupplevelser 

Upplevda servicekvalitén är dock inte faktorn som på egen hand kommer att 

påverka en konsuments beteende. Det är konsumentens värdeuppfattning som 

slutligen avgör konsumentens val av tjänst. Servicelandskapet som ett generellt 

begrepp ses främst som påverkansfaktor av konsumenters kvalitetsuppfatt-

ning, men servicelandskapets två huvuddelar, servicemiljön och personal, är 

enligt teorin de främsta faktorerna bakom serviceupplevelser. Serviceupplevel-

ser ses som ett tämligen nytt sätt att se på hur värde till konsumenter skapas, 

där Pine II och Gilmore (1998) ser serviceupplevelser som den fjärde eran i 

progressionen av ekonomiskt värde. 

Samtliga studier i uppsatsens teoretiska referensram gällande serviceupplevel-

ser tar med någon aspekt av servicelandskap, vid antingen hur upplevelser bör 

skapas eller varför upplevelser är viktiga. Pine II och Gilmore (1998) nämner 

personalen som en nyckelroll. Detta gör även Meyer och Schwager (2007), 

som beskriver upplevelser som den interna och subjektiva respons som kon-

sumenter erhåller genom direkt eller indirekt kontakt.  
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Bäckström och Johansson (2006) lyfter istället mer fokus på servicemiljön ge-

nom att beskriva situationsvariabeln, som en viktig faktor vid serviceupplevel-

ser, där situationsfaktorn egentligen är en annan benämning för de tre under-

kategorierna i Bitners (1992) ramverk om servicelandskap (atmosfären, fysiska 

designen och dekorationselement). 

Berry et al. (2006) konkretisering av upplevelser resulterar i en uppdelning av 

tre kategorier av uppfattningar (clues) som kallas funktionella- mekaniska- och 

humanistiska uppfattningar. Även dessa uppdelningar kan direkt länkas till 

servicelandskapets två huvuddelar. 

Det framkommer tydligt i den teoretiska referensramen kring serviceupplevel-

ser att samtliga påvisar att servicelandskapet är en stor faktor till att forma och 

skapa upplevelser till konsumenter, som enligt Pine II och Gilmore (1998) är 

den nya eran i att leverera ekonomiskt värde. Med kopplingen mellan service-

landskapet och serviceupplevelser är antagandet att servicelandskapet är den 

huvudsakliga delen som skapar upplevelser möjlig, därmed den huvudsakliga 

delen som ger konsumenter upplevt ekonomiskt värde. Eftersom konsumen-

ten ses välja tjänst efter grad av upplevt värde går det med den hittills re-

dogjorda teorin att föra slutsatsen att servicelandskapet påverkar konsument-

beteende. 

Genom att resultatet från undersökningen visar indikationer på att studenter 

generellt erhåller högre upplevd kvalité från servicelandskap, hade det med 

teori gällande servicelandskap och serviceupplevelser varit möjligt att föra slut-

satsen att servicelandskapet påverkar studenters konsumentbeteende med stöd 

från studien av Zeithaml et al. (1996). Zeithaml et al. (1996) påvisade samband 

med att konsumenter påverkas av deras uppfattning av servicekvalité, där en 

högre grad av servicekvalité påverkar konsumenten positivt, exempelvis att 

konsumenten förblir lojal. Eftersom aspekterna som involverar serviceland-

skap även är huvuddelarna i serviceupplevelser, går det att hävda att upplevd 

servicekvalité även påverkar upplevt servicevärde i form av upplevelser, där-

med påverkas konsumentens beteende. 

Att föra slutsatser kring servicelandskapets påverkan på värdeuppfattning i 

grund på enbart en faktor är dock felaktig. För att kunna skapa den eftersökta 

generaliseringen om studenters konsumentbeteende påverkas av serviceland-

skap måste även pris vara med i beaktandet. Enligt Zeithaml (1988) är det 

konsumentens uppfattning av pris och kvalité som formar deras uppfattning 

av värde. Där konsumentens egna syn på upplevt värde och pris kan resultera i 
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en av fyra klassificeringar av värde. (1) Värde är lågt pris, (2) värde är vad jag 

vill erhålla från min produkt, (3) värde är kvalitén jag får för det jag betalar för, 

(4) värde är vad jag får för vad jag ger. Dessa fyra kategoriseringar kan ses visa 

olika syn på hur konsumenter uppfattar pris och kvalité. Där alla är olika grad 

av vikt konsumenten lägger på respektive faktor. Exempelvis är ”värde är lågt 

pris” en värdeuppfattning där konsumenten enbart ser upplevt värde i tjäns-

ten/tjänsterna som är billigast på marknaden. Motsatsen är ”värde är vad jag 

vill erhålla från min produkt” där konsumenten enbart ser upplevt värde i 

tjänsten/tjänsterna som erbjuder högst kvalité. De två kvarvarande värdeupp-

fattningar kan ses som mellanting mellan de två utförligt förklarade. 

5.3. Studenters prisuppfattning 

Vid jämförelse av operatörernas verkliga prisintervall (tabell 1) som var 195kr-

289kr och urvalets prisintervall (tabell 7) som var 150kr-400kr, framkommer 

det att samtliga av operatörernas priser finns inom urvalets prisintervall. Hade 

enbart den monetära summan analyserats hade slutsatsen varit tämligen enkel, 

eftersom samtliga av operatörernas studentpriser finns inom urvalets prisinter-

vall bör de ses som icke priskänsliga, därmed bör frågeställningen om abon-

nemangbranschen är en priskänslig marknad för studenter ses vara besvarad. 

Vad som dock måste tas i beaktning är de kumulativa värdena som återfinns 

på x-axeln (tabell 7). Dessa står för den procentuella delen av respondenterna 

som priset överensstämmer med. Som exempel från tabell 7 anser cirka 70% 

av respondenterna att 75kr är för billigt för ett abonnemang. Vid analys av det 

givna prisintervallet (150kr-400kr) är det enbart cirka 34% av respondenterna 

som stämmer in på den lägre gränsen (för billigt/billigt). Den låga kumulativa 

procenten kan förklaras till största del av avvikelser i kategorin för billigt. 

Den låga kumulativa procenten kan ifrågasätta prisintervallets pålitlighet, ef-

tersom högre värde vid denna skärningspunkt kan medföra att urvalet möjligt-

vis istället bör ses som priskänsligt. Vid en vidare analys av grafen billigt fram-

kommer det dock att en liten ökning i pris ändrar den kumulativa procenten 

signifikant. Vid ett pris på 200kr anser cirka 67% av respondenterna att priset 

är billigt. Detta påvisar att även om avvikelserna i kategorin för billigt inte hade 

existerat hade den lägre nivån på prisintervallet (skärningspunkten) inte ändrats 

markant, därmed hade samtliga av operatörernas priser fortfarande befunnit 

sig i prisintervallet. Med vidareutvecklingen går det att fastställa att urvalet, 

därmed studenter generellt, inte bör ses som priskänsliga inom abonne-

mangsmarknaden. 
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Att urvalet av studenter inte ses som priskänsliga inom mobilabonnemangs-

branschen stämmer överens med studien av Horáková (2015). Där Horáková 

fann att studenter generellt inte hade stor förändring i sitt konsumentbeteende 

inom kategorin avseende inköp av ”kommunikativa medel” vid olika nivåer av 

disponibel inkomst. Som benämnt tidigare i uppsatsen var en priskänslighetsa-

nalys fortfarande avgörande att utföra för att uppsatsen skulle vara genomför-

bar, eftersom att Horákovás (2015) studie riktade sig efter att se konsumtions-

förändringar i generella konsumtionskategorier, behövdes en analys av den 

utvalda marknaden för att kunna göra en generalisering om studenter. 

Studien av Volfova et al. (2015) kring studenters irrationalitet fanns inget di-

rekt länkande stöd för ifrån priskänslighetsanalysen i tabell 7. Hade det funnits 

flertal tydliga avvikelser eller om prisintervallet hade ansetts vara opålitligt hade 

dessa effekter kunnat länkas till att studenter handlar/prisvärderar irrationellt, 

speciellt eftersom Volfova et al. (2015) studie från Tjeckien påvisar att irrat-

ionaliteten är oberoende av geografiskt ursprung. 

Med material sammanställt för båda faktorerna för uppfattning av värde enligt 

Zeithaml (1988), uppfattning av kvalité och pris, finns tillräckligt med material 

för att analysera kring generalisering kring studenters konsumentbeteende 

(värdeuppfattning). 

5.4. Analys av frågeställningarna 

Konsumentbeteende styrs som beskrivet tidigare främst av aspekterna upplevd 

kvalité och upplevt pris, vilket leder till uppfattat värde som är den slutgiltiga 

påverkande faktorn (Zeithaml 1988). Med andra ord är det högsta upplevda 

värdet det som styr konsumenten till val av tjänst. Om en generalisering av 

studenter gällande deras värdeuppfattning är möjligt, bör det således vara möj-

ligt att besvara syftet med uppsatsen som är att redogöra om servicelandskapet 

inom mobilabonnemangsbranschen har en betydande roll i studenters konsu-

mentbeteende. 

Analyseras resultaten från undersökningen, verkar det slutgiltiga svaret på syf-

tet vara tämligen enkelt. Eftersom indikationer påvisar att studenter uppfattar 

att servicelandskap ger ökad upplevd servicekvalité och att studenter inte är 

priskänsliga på marknaden, bör servicekvalitén vara aspekten som påverkar 

studenters värdeuppfattning mest med stöd från Zeithamls (1988) studie. Slut-

resonemanget har även stöd från studierna kring servicelandskap, där service-

landskapets huvudsakliga komponenter, som utifrån resultaten och diskussion 
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kring tabell 4 anses vara av betydande art, även är de huvudsakliga komponen-

terna i serviceupplevelser som anses leverera värde till konsumenter (Pine II 

och Gilmore 1998; Bäckström och Johansson 2006; Berry et al. 2006). Vidare 

finns det stöd från Grewal och Bakers (1994) studie som visade samband över 

hur positiva uppfattningar i servicemiljöer påverkar prisgodtagbarhet, därav 

påvisande att den uppfattade servicekvalitén kan vara en faktor till varför stu-

denter enligt resultaten inte är priskänsliga. 

Slutresonemanget ovan saknar dock att nämna en avgörande faktor i studen-

ters konsumentbeteende, individers personliga uppfattningar. Bäckström och 

Johansson (2006) benämner delen gällande upplevelser som personliga variab-

ler. Personliga variabler är konsumenternas egna karaktär som kan påverka 

uppfattningen av upplevelsen som företag försöker att leverera. Konsumen-

ternas egna karaktär och personlighet är även varför Zeithaml (1988) inte lyck-

ades definiera värde med ett begrepp, eftersom konsumenternas individualitet 

hade stor påverkan på resultatet av studien. Med urvalets individualitet i åtanke 

är det tydligt att slutresonemanget som verkar framkomma tydligt ifrån tidigare 

teori och uppsatsens egna undersökningar, inte är tillförlitligt nog för att kunna 

hävda att det är en generalisering av studenter i helhet, vilket behövs för att 

besvara syftet om servicelandskapet inom mobilabonnemangsbranschen har 

en betydande roll i studenters konsumentbeteende.  

Med varje respondents individualitet i åtanke bör indikationerna på att re-

spondenterna anser att servicelandskapet ger högre uppfattad servicekvalité 

ifrågasättas. Inte ifrågasättas ifall rätt bedömning är gjord, eftersom datan ifrån 

undersökningarna påvisar att indikationerna existerar, utan istället ifrågasätta 

ifall indikationerna är tillräckliga för att kunna utföra en generalisering kring 

hur servicelandskapet påverkar studenters konsumentbeteende, därmed en 

generalisering av studenters uppfattning av värde inom abonnemangs-

branschen. Även fast de spridda värdena i de tre frågorna tillhörande fråge-

ställningen om servicelandskap ger ökad upplevd servicekvalité för studenter 

inom mobilabonnemangsbranschen motiverades vara tillräckligt korrelerade 

för att hävda indikationer, bör indikationerna anses vara tvivelaktiga att tillför-

litligt kunna föra en generalisering av segmentet studenter. 
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6. Slutsats 

I slutsatskapitlet sammanfattas uppsatsens viktigaste slutsatser utifrån analyskapitlet. Med 

dessa slutsatser sker ett försök till att besvara syftet. 

Uppsatsens syfte var att redogöra om servicelandskapet inom mobil-

abonnemangsmarknaden har en betydande roll i studenters konsumentbete-

ende. För att besvara syftet behövdes en generalisering av studenters värde-

uppfattning inom branschen utformas, där en konsuments värdeuppfattning är 

vad som slutligen påverkar valet. 

För att finna studenters värdeuppfattning skapades frågeställningar gällande 

uppfattning av kvalité och pris, som är de två huvuddelarna i vad som skapar 

en värdeuppfattning enligt Zeithamls (1988) studie. Av dessa frågeställningar 

framgick det i resultatkapitlet att det finns indikationer på att studenter anser 

att servicelandskap ger ökad upplevd servicekvalité, och att studenter inte är 

priskänsliga inom marknaden. Med dessa svar från resultatet tordes slutsatsen 

vara relativt tydlig, att servicelandskapet har en betydande roll i studenters 

konsumentbeteende. Dock med konsumentens individualitet och de spridda 

värdena i resultatet gällande servicekvalité kan inte en distinkt generalisering av 

studenter inom abonnemangsbranschens slutföras. Med resultatet från urvalet 

i undersökningarna går det att hävda tydliga samband mellan att studenter ge-

nerellt beter sig som genomsnittskonsumentent på marknaden, att upplevd 

kvalité har en påverkan på studenters upplevda värde, men en tydlig generali-

sering kring segmentet studenter är inte möjligt att tillförlitligt hävda. Som i 

Zeithamls (1988) studie går det inte att hävda en mer klar distinktion om vad 

studenter har för generell värdeuppfattning. På grund av detta går det inte att 

definiera en klar slutsats till uppsatsens syfte, men uppsatsen har funnit tydliga 

indikationer på att servicelandskap möjligen påverkar studenters konsument-

beteende inom mobilabonnemangsbranschen. 

Avgränsningarna som valdes förenklade uppsatsens arbete. Genom att enbart 

fokusera på en typ av abonnemang (studentabonnemang) förenklades försöket 

till en generalisering, för att samtliga operatörer analyserades enbart utifrån ett 

abonnemang, där tillfälliga erbjudanden inte togs i hänsyn för att kunna utföra 

en mer tillförlitlig priskänslighetsanalys. Valet av att inte ta demografisk in-

formation kan vara en av faktorerna som i slutändan gjorde att en distinkt ge-

neralisering inte var möjligt. Främst eftersom informationen om responden-

ternas disponibla inkomst och prisuppfattning hade kunnat jämföras med de-

ras syn på servicekvalité. 
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Denna uppsats är den första som hittats som försökt att studera serviceland-

skapens påverkan på studenters konsumentbeteende inom en specifik bransch. 

Även om ingen tydlig generalisering kunde styrkas visar uppsatsen tydliga indi-

kationer på att segmentet studenter, fast än mer disponibelt begränsade, upp-

visar liknande konsumentbeteende som genomsnittskonsumenten. 

På grund av att en klar slutsats inte kunde fastställas finns det utrymme för 

mer fördjupande forskning. Forskning med ett större urval och mer demo-

grafisk information kan möjligtvis ge en tydligare generalisering. Vidare forsk-

ning kring studenters konsumentbeteende generellt bör även utföras, med 

tanke på att studenter är ett snabbt växande konsumentsegment i Sverige och 

därmed ett viktigt konsumentsegment att få en ökad förståelse för. 
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