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Executive summary 
The Danish mobile telephone market is a highly competitive market with many actors, intense price 

competition and strong buyer power. To maintain and strengthen their position the actors are forced 

to identify and focus on which factors that influence customer satisfaction and loyalty in the market. 

Presently, the largest actors in the market have only a few initiatives to ensure their customers’ 

loyalty. It is therefore relevant to investigate the drivers that influence customer satisfaction and 

loyalty. This thesis presents a structural equation model based on a theoretical, qualitative and 

quantitative research which demonstrate which drivers that influence satisfaction and loyalty in the 

market and for the individual segments. The quantitative analysis is based on a survey with 198 

samples and represents seven of the largest actors in the market. 

For the market in general there are four independent drivers, which have an impact on loyalty. 

These are Clarity – Service, Price, Image and Core Product. The drivers that influence and affect 

customer loyalty the most are: Clarity – Service, Price, Satisfaction, and Perceived Value. In 

general, the mobile telephone market has a low performance index for the loyalty drivers, which 

indicates that the customers are dissatisfied with their suppliers. Therefore the market is 

characterised by low customer satisfaction and loyalty. 

There are identified two segments in the market. Segment 1 is characterised by suppliers similar 

to full-service suppliers, which offer extra services that are not related to the core product. In this 

segment the independent loyalty drivers are: Clarity – Service, Price, Image, Expectations, and Core 

Product. The drivers with the largest affect on loyalty are: Clarity – Service, Image, Perceived 

Value, and Satisfaction. Although the performance index is low for segment 1 it is still higher than 

the performance index for the market. Hence, the customers are more loyal towards their supplier in 

segment 1. Contrary to segment 1, segment 2 is characterised by discount providers. The 

independent drivers, which affect loyalty, are: Clarity – Service, Price, Image, Expectations, and 

Core Product. The drivers that have the largest impact on loyalty are: Price, Core Product, and 

Satisfaction. Compared to segment 1 the performance index is lower for segment 2 and for this 

reason segment 2 is more dissatisfied and disloyal than the customers in segment 1. 

In general there are no priority areas in the market that are ideal for further strategic initiatives. 

The strengths in the market are: Clarity – Service, Price, and Image. These are areas where the 

providers can focus on their future activities. Segment 1 has like the market no identified focus 

areas. Therefore, the strengths Clarity – Service and Image constitute the areas for future activities. 

For segment 2 the target areas are: Price and Core Product while there are no identified strength 

areas.
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1. Indledning 

1.1 Baggrund for problemstilling 

I 1982 blev verdens første officielle mobiltelefonssystem åbnet og indtil slutningen af 1990’erne, 

var mobiltelefonen et statussymbol, som kun de færreste havde råd til. Som en følge af 

teleselskabernes priskrig sidst i 1990’erne har markedet ændret sig med det resultat, at priserne er 

faldet til et niveau, hvor de fleste har mulighed for at eje en mobiltelefon.1 

I takt med udbredelsen af mobiltelefonen er afhængigheden af denne øget markant, hvilket har 

medført, at mobiltelefonimarkedet har oplevet en voldsom vækst i antallet af abonnementer og 

udbydere. Endvidere har denne udvikling medført en konstant stigning i den afgående mobiltrafik, 

hvilket delvist skal forstås som en konsekvens af det stigende antal mobilabonnementer. En anden 

årsag til, at den afgående mobiltrafik er steget, er, at antallet af fastnetabonnementer er faldet. 

Mobiltelefonen er i større grad blevet en erstatning for fastnettelefonen, og den afgående 

fastnettrafik formodes derfor at blive overført til mobiltelefoniselskaberne, der vil generere en øget 

mobiltrafik. Yderligere skyldes stigningen i den afgående mobiltrafik, at kunderne i gennemsnit 

”køber mere” og har fået et merforbrug af mobiltelefoni.2 

At den høje vækst på mobiltelefonimarkedet har tiltrukket mange nye udbydere fremgår af, at 

der har været, og er, en høj penetrering af markedet. Efterhånden som antallet af udbydere er vokset 

på mobiltelefonimarkedet, er antallet af nye kunder begyndt at stagnere efter flere år med en 

markant vækst. Gennem de seneste år har tendenserne på det danske mobiltelefonimarked været, at 

antallet af mobilabonnementer er steget til et niveau, hvor der i dag er flere mobilabonnementer, 

end der er indbyggere. Denne tendens har været stødt stigende siden 2005, hvorfor det formodes, at 

antallet af nye kunder er begrænset, og at markedet dermed er mættet.3 Som en følge af dette og den 

høje markedspenetrering intensiveres konkurrencen mellem branchens aktører, hvilket blandt andet 

har resulteret i aggressive prisstrategier samt mobiltelefoniselskabernes opkøb af hinanden. 

 

Kombinationen af de mange eksisterende og nye udbydere, aggressive prisstrategier og et mættet 

mobiltelefonimarked er med til at forårsage, at mobiltelefoniselskaberne har svært ved at fastholde 

deres eksisterende kunder og dermed oplever en høj kundeafgang. Ved konstant at introducere 

attraktive tilbud er mobiltelefoniselskaberne med til at fremme kundernes illoyale adfærd, og 

herved påvirkes kunderne til ofte at skifte mobiltelefoniselskab. Foruden de aggressive 

                                                
1 www.mobil25.dk 
2 IT- og telestyrelsen 2. halvår 2007, IT- og telestyrelsen, 2. halvår 2008 
3 IT- og telestyrelsen 2. halvår 2007, IT- og telestyrelsen, 2. halvår 2008 
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konkurrencestrategier kan kundeafgangen yderligere påvirkes af aspekter såsom utilfredse kunder 

og behovet for en ny mobiltelefon.4 

Den trussel, som den høje kundeafgang udgør for mobiltelefoniselskaberne, hænger sammen 

med de høje omkostninger, der er forbundet med at miste kunder og især at tiltrække nye kunder fra 

konkurrenterne. For at mindske truslen fra kundeafgangen har mobiltelefoniselskaberne fået større 

fokus på at inddrage kundetilfredshed og –loyalitet i deres strategier for dermed at kunne styrke 

deres position overfor konkurrenternes tiltag.5 

 

Den større fokus på kundetilfredshed og –loyalitet ses især hos flere af de større 

mobiltelefoniselskaber, der benytter sig af forskellige tiltag, som både vedrører kerneproduktet samt 

periferiydelserne. Hos TDC lægges der eksempelvis, med lanceringen af ”PLAY”, vægt på drivere, 

som adskiller sig fra kerneproduktet,6 mens Sonofon7 belønner deres loyale kunder med lavere 

priser efter bindingsperiodens ophør med mobilabonnementerne ”Limbo” og ”Shaker Super”.8 Ved 

at gøre noget ekstra for kunderne og belønne disse med forskellige fordele forsøger mobiltelefoni-

selskaberne at reducere den høje kundeafgang og dermed minimere antallet af kunder, der ofte 

skifter mobiltelefoniselskab. 

På trods af at kundetilfredshed og –loyalitet inddrages i mobiltelefoniselskabernes strategier, er 

det ikke ensbetydende med, at disse tiltag formår at forlænge kundernes livscyklus hos de enkelte 

mobiltelefoniselskaber. Et eksempel på dette er Telias lancering af ”EliteMoblist”, der havde til 

formål at belønne kunderne med fordele, der skulle gøre det attraktivt at forblive kunde hos 

mobiltelefoniselskabet efter bindingsperiodens udløb. Mens der var stor interesse for den del af 

”EliteMoblist”, der omfattede billige biografbilletter, ”Telia tirsdag”, var interessen for 

”EliteMoblists” øvrige fordele så lille, at selve programmet blev lukket efter kun et år. 

Efterfølgende har Telia valgt at fastholde ”Telia tirsdag”, der hermed stadigvæk udgør en driver, der 

adskiller sig fra kerneproduktet.9 

For at få det optimale ud af de ressourcer, som mobiltelefoniselskaberne bruger på at fremme 

kundetilfredsheden og –loyaliteten, er det vigtigt, at disse identificerer driverne, som de enkelte 

segmenter vægter højest. Ved at opfylde segmenternes behov, kan mobiltelefoniselskaberne opnå 

en højere kundetilfredshed og –loyalitet hos deres målgruppe. 
                                                
4 Dette forudsættes af afhandlingens forfattere. 
5 www.telia.dk 
6 www.om.tdc.dk 
7 Under udarbejdelsen af afhandlingen har Sonofon skiftet navn til Telenor. Gennem afhandlingen vil selskabet blive 
omtalt som Sonofon. 
8 www.sonofon.dk 
9 www.mobilsiden.dk 
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1.2 Problemformulering 

Til at afdække mobiltelefoniselskabernes problematik om at fastholde de eksisterende kunder samt 

at tiltrække nye er nedenstående problemformulering udarbejdet ud fra et ønske om at skabe en 

forståelse for, hvad der gør mobiltelefoniselskaberne attraktive for de enkelte kunder. Da det 

forudsættes, at mobiltelefonimarkedet er mættet, og at det samtidig er svært for 

mobiltelefoniselskaberne at fastholde de nuværende kunder, er det vigtigt at klarlægge driverne bag 

kundernes valg af mobiltelefoniselskab. Den høje kundeafgang på mobiltelefonimarkedet er blandt 

andet et resultat af en lav kundetilfredshed og –loyalitet, og en analyse af disse variable vil dermed 

kunne belyse indsatsområder for mobiltelefoniselskaberne. 

 

Den overordnede problemstilling er at vurdere, hvad der skaber kundetilfredshed og –loyalitet i 

mobiltelefonibranchen. Ud fra disse drivere ønskes der efterfølgende en udarbejdelse af en model til 

at måle disse variable. Problemformuleringen for afhandlingen er derfor følgende: 

 

Der ønskes at udvikle en model til måling af kundetilfredsheden samt -loyaliteten på det danske 

mobiltelefonimarked og hermed bestemme hvilke variable, som påvirker kundetilfredsheden samt 

-loyaliteten. 

 

Afhandlingens problemformulering vil blive besvaret ud fra følgende underspørgsmål: 

• Hvad karakteriserer kundetilfredshed og –loyalitet? 

• Hvad kendetegner den traditionelle EPSI model? 

• Hvad driver kundernes tilfredshed og loyalitet, og hvilken påvirkning har de forskellige 

variable på kunderne? 

• Afviger disse variable hos de forskellige grupper af mobiltelefonikunder? 

• Hvilke indsatsområder kan identificeres ud fra driverne for tilfredshed og loyalitet? 

 

1.3 Afgrænsning 

Denne afhandling udarbejdes ud fra et eksternt perspektiv, der har til formål at identificere, hvad 

der driver kundernes loyalitet på mobiltelefonimarkedet. Udgangspunktet for tilgangen til kunderne 

på mobiltelefonimarkedet er, at disse består af private kunder, hvorfor analysen udelukkende vil 

være baseret på BtC markedet. Med denne afgrænsning fravælges en stor del af 
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mobiltelefonimarkedet,10 da det formodes, at mange mobiltelefonibrugere får deres abonnementer 

betalt gennem deres erhverv. I følge den svenske Post- och Telestyrelsens rapport ”Svensk 

Telemarknad 2008”, består det svenske mobiltelefonimarked af 10.988.000 mobilabonnementer, 

hvoraf 8.662.000 (79 %) er privat- og 2.326.000 (21 %) er erhvervsabonnementer. Da Sverige anses 

som et nærmarked til Danmark, kan en lignende fordeling af privat og erhvervsabonnementer 

formodes at være gældende for det danske mobiltelefonimarked. Et yderligere forhold, der bidrager 

til afgrænsningen fra erhvervskunder er, at købscentret ved erhvervsabonnementer adskiller sig 

væsentligt fra private kunder, idet køber og bruger hos erhverv ofte er to forskellige personer. 

Afhandlingen vil derfor blive for omfattende, hvis analysen både skal indeholde det private og 

erhvervsmæssige aspekt af mobiltelefonikunder, hvorfor BtB markedet udelades af analysen. 

Samtidig afgrænses analysen fra personer under 18 år, da en kunde skal være over 18 år for at 

kunne tegne et mobiltelefoniabonnement. Hermed udelukkes mange mobiltelefonibrugere, men da 

købscentret i de fleste tilfælde er anderledes udformet, vil dette kræve en omfattende 

behovsanalyse, da køberen typisk er forældre og brugeren er et barn. 

Yderligere vil afhandlingens fokus være rettet mod mobiltelefoni som produkt, og analysen vil 

derfor ikke inddrage andre relaterede produkter såsom mobilt bredbånd, Internet og fastnettelefoni. 

Da afhandlingen grundlæggende er en overordnet analyse af mobiltelefonimarkedet, afgrænses 

der fra, at analysen udføres for en enkelt mobiltelefoniudbyder. Endvidere afgrænses der fra at 

udarbejde analysen for alle udbyderne i mobiltelefonibranchen, idet dette vil være for omfattende. 

De mobiltelefoniselskaber, som indgår i analysen, vil derfor være de største udbydere, som også 

formodes at være de mest kendte og gængse selskaber i branchen. 

På baggrund af afhandlingens formål vil resultaterne af analyserne ikke blive operationaliseret i 

konkrete handlingsplaner. Dog vil der med udgangspunkt i de identificerede indsatsområder og 

afhandlingens konklusion blive redegjort for overvejelser omkring anvendelsen af resultaterne i 

mobiltelefoniselskabernes handlingsplaner i en perspektivering. 

 

1.4 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens formål er at udarbejde et redskab, som mobiltelefoniselskaberne kan anvende til at 

justere deres markedsføringsstrategier i henhold til de drivere, der påvirker kundernes loyalitet. 

Analysen er ikke en markedsføringsplan men derimod et redskab, der påviser kundernes 

præferencer, hvilket således skal ligge til grund for udbydernes egne markedsføringstiltag. 
                                                
10 Der har ikke været statistik tilgængeligt for det danske marked, som har kunnet understøtte andelen af private og 
erhvervskunder, hvorfor det formodes at omfatte mange mobiltelefonibrugere. 
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Opbygningen af afhandlingen tager udgangspunkt i en udarbejdet problemstilling, som består af 

11 områder, der belyser forskellige aspekter af problemstillingen. For at komme frem til en 

besvarelse anvendes der både induktive og deduktive metoder.11 Den deduktive metode anvendes, 

når der tages udgangspunkt i EPSI modellen, European Performance Satisfaction Index, for at 

analysere mobiltelefonimarkedet. Den induktive metode anvendes, når der ud fra egne 

undersøgelser tilsluttes en generel viden om teori og der udarbejdes en EPSI model, der er specielt 

tilpasset markedet. Afhandlingens struktur ses i nedenstående figur. 

 

Figur 1.112: Afhandlingens struktur 

 

 

Problemformuleringsdelen beskriver baggrunden for afhandlingen samt den overordnede teoretiske 

referenceramme. Denne del indeholder først en indledning og derefter et metode afsnit. 

Teoridelen består af en gennemgang af forskellige teoretiske referencerammer. Den første del 

omfatter en beskrivelse af teorien omkring kundetilfredshed og –loyalitet, mens den anden del 

gennemgår forskellige relevante kundetilfredshedsmodeller. 

                                                
11 Andersen, 2005, s. 32 
12 Andersen, 2005, s. 24, egen tilvirkning 
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Empiridelen giver en indsigt i, hvorledes mobiltelefonimarkedet er konstrueret. Samtidig opnås 

en indsigt i kundernes tilfredshed og –loyalitet gennem både kvalitative og kvantitative analyser. De 

kvalitative analyser indeholder både fokusgruppeinterview samt dybdeinterview, der danner 

grundlag for udarbejdelsen af den kvantitative analyse samt en viden om tilfredsheden og 

loyaliteten på markedet. Denne del af fasen er således induktiv, da indsigten i interviewene 

anvendes til at underbygge teorien. Den kvantitative analyse anvendes til at få en forståelse for 

hvilke drivere, der har betydning for kunderne på mobiltelefonimarkedet, og herefter fastlægger 

estimeringen af EPSI modellen de endelige konklusioner om driverne. Med udgangspunkt i dette 

fastlægges de områder, hvor mobiltelefoniselskaberne skal øge indsatsen samt ressourcerne for at 

forbedre tilfredsheden og loyaliteten. Den del af fasen, som indebærer den kvantitative analyse samt 

estimeringen af EPSI modellen, udgør den deduktive del, da denne tester og reviderer teorien og 

opstiller en ny model. 

Konklusionsdelen består af en konklusion af de fremskaffede oplysninger og resultater omkring 

tilfredshed og loyalitet. Disse resultater leder hen til perspektiveringen, hvor de strategiske 

implikationer samt alternative problemstillinger diskuteres. 

 

Alle bilagene, der henvises til i afhandlingen, er vedlagt på en cd-rom. Yderligere er de mest 

relevante bilag vedlagt i papirform bagerst i afhandlingen. 
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2. Metode 
Afhandlingen er baseret på både primær og sekundær data. I de efterfølgende afsnit vil relevansen 

af disse og de anvendte metoder blive gennemgået. Endvidere vil der være en kritik af de anvendte 

data samt manglerne af disse. 

 

2.1 Teorivalg 

Da afhandlingens overordnede problemstilling er at vurdere, hvad der skaber kundetilfredshed og –

loyalitet i den danske mobiltelefonibranche, har den teoretiske del til formål at belyse forskellige 

aspekter af de to begreber samt hvorledes, disse interagerer med hinanden. Kundetilfredshed og –

loyalitet er områder, hvor der har været, og er, stor fokus i markedsføringsmæssige sammenhænge. 

Dette har medført, at der gennem årerne er blevet udarbejdet mange forskellige teorier og 

definitioner inden for områderne, hvorfor der ikke findes en egentlig definition af de to begreber. 

De definitioner, der anvendes, fremstår som de mest anerkendte og fremtrædende inden for 

litteraturen om kundetilfredshed og –loyalitet. Med udgangspunkt i disse ønskes en redegørelse for, 

hvad der udgør kundeloyalitet samt at fremhæve de forskellige aspekter af tilgangsvinklerne, der 

eksisterer inden for begrebet. 

 

Ud over at definere kundetilfredshed og -loyalitet har afhandlingens teoretiske del også til formål at 

redegøre for forskellige kundetilfredshedsmodeller. Der tages udgangspunkt i de mest anerkendte 

og fremtrædende modeller, som anvendes til at måle kundetilfredshed og –loyalitet. På baggrund af 

redegørelsen af disse udvælges den model, der med fordel kan anvendes og udvikles til at måle 

kundetilfredshed og –loyalitet i mobiltelefonibranchen. Variablene i den valgte model danner 

således grundlaget for at frembringe afhandlingens empiriske data. Ved at sammenkoble de 

empiriske data med teoridelen og den valgte kundetilfredshedsmodel underbygges afhandlingens 

analysedel. 

 

2.2 Dataindsamling 

For at belyse afhandlingens problemstilling indsamles primær data i form af fokusgruppeinterview, 

dybdeinterview og en spørgeskemaundersøgelse, mens sekundær data indsamles i form af en desk 

research. I nedenstående afsnit vil der blive redegjort for hvilke tanker og overvejelser, der ligger 

bag indsamlingen af de forskellige typer af data. 
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2.2.1 Primær data 

Afhandlingens primære data består af de kvalitative analyser i form af fokusgruppe- og 

dybdeinterview samt kvantitative analyser i form af et spørgeskema. Hensigten med de kvalitative 

undersøgelser er at klarlægge hvilke variable, der skal undersøges i de kvantitative undersøgelser. 

Efterfølgende skal den indsamlede viden fra de kvantitative undersøgelser underbygge vægten af 

variablene, som har indflydelse på respondenternes kundetilfredshed og –loyalitet. Samtidig skal 

både de kvalitative og kvantitative undersøgelser anvendes til at danne en viden om, hvad der driver 

forbrugerne i valget af mobiltelefoniselskab. 

 

2.2.1.1 Kvalitative undersøgelser 

Da emnet for undersøgelserne ikke er skjult for respondenterne, benyttes der i denne afhandling de 

to direkte teknikker; fokusgruppeinterview samt dybdegående interview.13 Begrundelsen for at 

anvende begge teknikker er, at der opnås en fordel ved at supplere en bred eksplorativ metode 

(fokusgruppe) med en dyb udforskende metode (dybdegående). Da det er interviewspørgsmål, som 

benyttes i de ustrukturerede og semi-strukturerede interviewformer, bliver undersøgelserne udsat 

for en stimulipåvirkning, hvorfor der er tale om stimulidata.14 

 

2.2.1.1.1 Fokusgruppeinterview 

Inden for fokusgruppeinterview eksisterer der to skoler; den kognitive, også kaldet den amerikanske 

stil og den konative, også kaldet den europæiske stil. I bilag 1 ses en oversigt over skolernes 

forskellige karakteristika. Ud fra de to skolers karakteristika vælges den europæiske stil, da der 

ønskes en undersøgelse af kundetilfredshed og –loyalitet på mobiltelefonimarkedet samt en 

forståelse for og debat af emnet. Formålet med undersøgelsen er, at opnå en indsigt i de variable, 

som påvirker kundernes tilfredshed med et mobiltelefoniselskab, hvilket der på nuværende 

tidspunkt kun er en overfladisk viden om. Outputtet fra fokusgruppeinterviewet skal danne grundlag 

for dybdeinterviewene og den efterfølgende kvantitative undersøgelse.15 

Fokusgruppeinterview er ustrukturerede og naturlige, da der er tale om en fri diskussion, hvor 

svaret ikke kendes på forhånd. For at opnå det bedste resultat kræver metoden, at deltagerne er 

engagerede samt repræsentative for befolkningen.16 Da det er svært at samle en fokusgruppe i 

                                                
13 Malhotra; Birks, 2007, s. 157 
14 Andersen, 2005, s. 151 
15 Malhotra; Birks, 2007, s. 181 
16 Malhotra; Birks, 2007, s. 182-187 
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længere tid på samme tid og sted, udføres der kun ét fokusgruppeinterview af en varighed på en 

time. Det optimale er at afholde flere interview med flere respondenter samtidig med, at disse 

geografisk dækker hele landet, hvilket ikke har kunnet lade sig gøre. I interviewet benyttes 

brainstorming som diskussionsform,17 da denne vil guide ind på hvilke variable, der påvirker 

tilfredsheden og valget af mobiltelefoniselskab. Dette gøres ved at respondenterne, i stikordsform, 

skriver ned på post-its, hvad de mener, der har betydning for deres valg af mobiltelefoniselskab. 

Herefter bliver stikordene sorteret i overordnede emner og diskuteret. Moderatoren sørger for, at 

diskussionen ikke løber ud på et sidespor, og at emnerne er relevante. Dog er der, før interviewet, 

gjort nogle tanker omkring overordnede emner, der kan spørges ind til i slutningen af interviewet, 

hvis respondenterne ikke selv bringer disse på bane. 

Målet er at samle seks til otte personer til interviewet. På trods af den lille gruppe, bør der kunne 

opnås en god diskussion samtidig med, at der er større mulighed for, at alles meninger bliver hørt. 

Interviewet afholdes i et gruppelokale på CBS, Copenhagen Business School, hvor der vil blive 

serveret nogle lette forfriskninger. For at opnå en følelse af fællesskab omkring emnet er hensigten 

at samle en forholdsvis homogen gruppe, både hvad angår demografiske samt socioøkonomiske 

karakteristika. Dog har udvælgelsen ikke været optimal, da der er rekrutteret fra eget netværk 

samtidig med, at få har været villige til at deltage. Interviewet ledes af en moderator, der sørger for, 

at en vedvarende diskussion finder sted, mens den anden person fungerer som observatør og skaber 

et overblik over de stikord/emner, som respondenterne bidrager med. 

Fordelene ved metoden er, at denne er mindst tidskrævende samt økonomisk overskuelig, da det 

ikke er nødvendigt at afholde mange interview. Endvidere kan respondenterne påvirke og inspirere 

hinanden, så nye ideer bliver diskuteret. Hermed lever respondenterne sig mere ind i diskussionen, 

og der opstår således en sneboldeffekt. Dette vil alt andet lige resultere i en mere nuanceret indsigt i 

emnet i forhold til dybdeinterview, som gennemgås senere. Yderligere kan der opstå en spontanitet 

hos deltagerne, hvilket gør svarene ukonventionelle, hvorfor der opnås et større indblik i 

deltagernes synspunkter og meninger. Herudover bevirker strukturen, at der er fleksibilitet og dybde 

i, hvad der diskuteres.18 

En ulempe ved metoden er, at nogle deltagere kan føle ubehag ved at ytre stærke personlige 

eller afvigende holdninger, da de kan føle sig udsatte overfor andre i gruppen. Hermed kan de 

påtage sig gruppens holdninger eller påvirkes af de dominerende i gruppen. Endvidere kan de mest 

ivrige debattører blive for dominerende, hvorved resultaterne vil blive påvirket af disses meninger. 

                                                
17 Malhotra; Birks, 2007, s. 195 
18 Malhotra; Birks, 2007, s. 187-188 
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Samtidig kan deltagerne misforstå nogle spørgsmål eller emner, hvilket moderatoren skal være 

opmærksom på. Yderligere er et fokusgruppeinterview svært at arrangere, da det kræver en del 

koordinering at sammensætte en repræsentativ stikprøve for den gruppe, der ønskes analyseret. 

Herudover kan der opstå misfortolkninger af respondenternes svar, og det kan være svært at 

generalisere svarene til større grupper.19 

Interviewet er åbent og eksplorativt opbygget, og opbygningen af dette illustreres nedenfor.20 

 

Præsentation af moderator og observatør. 
↓ 

Introduktion af interviewets formål og sammenhængen med afhandlingen. Respondenterne 

garanteres anonymitet. 
↓ 

Respondenterne nedskriver relevante stikord på post-its. 

Moderatoren samt observatøren samler emner til kategorier. 

Gennemgang af de forskellige emner. 

Gennemgang af emner, som ikke er taget op. 
↓ 

Afslutning hvor der takkes for, at de interviewede har afsat tid til at deltage. 

 

Interviewet optages på en digitaloptager, men bliver ikke transskriberet, da der ligges fokus på de 

vigtige pointer, hvorfor der udplukkes relevante citater. Se bilag 2 for referat af interviewet. 

 

2.2.1.1.2 Dybdeinterview 

Dybdeinterview er semi-strukturerede, personlige samt direkte og gennemføres med respondenterne 

enkeltvis. Metoden anvendes for at opnå en dybere analyse af respondenternes meninger om hvilke 

variable, der påvirker valget af mobiltelefoniselskab samt tilfredsheden og loyaliteten. Disse varer 

20-35 minutter og afholdes enten hos respondenten eller intervieweren for at opnå afslappende 

omgivelser. Formålet med interviewene er at klarlægge deltagerens motiver, holdninger, meninger 

og følelser om emnet.21 

Fordelene ved interviewformen er, at den giver en dybere indsigt i den enkelte respondents 

tanker, holdninger og værdier, hvorfor der er mulighed for fri information i modsætning til 
                                                
19 Malhotra; Birks, 2007, s. 187-188 
20 Malhotra; Birks, 2007, s. 206 
21 Malhotra; Birks, 2007, s. 207-210 
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fokusgruppeinterviewet, hvor der kan opstå gruppepres. Samtidig er det nemmere at arrangere, da 

der kun er en enkelt deltager per interview.22 

Ulemperne er, at det er en dyr og tidskrævende metode, da der kun opnås informationer fra én 

person af gangen. Herudover kan det være svært at analysere de opnåede data og således fastslå 

betydningen heraf. Dette da der kan være skjulte betydninger og meninger i deltagernes måde at 

udtrykke sig på, hvorfor fortolkningerne bliver subjektive. Samtidig er der en begrænset 

betænkningstid for respondenten, hvorfor kvaliteten af svarene kan være tvivlsom.23 Endelig er der 

ingen sneboldeffekt i denne interviewform, som nævnt under fokusgruppeinterviewet. 

Interviewrammen tager udgangspunkt i standardiserede interview, hvorfor den samme 

spørgeramme anvendes for at opnå en identificering af ligheder samt forskelle i besvarelserne. Dog 

vil de være semistrukturerede24, hvorved hele spørgerammen ikke er låst fast. Nogle af 

spørgsmålene vil være åbne, så respondenten selv har indflydelse på, hvad de fortæller, og der kan 

således spørges dybere ind til respondenternes underliggende holdninger. Dette gøres med 

inspiration fra Laddering teknikken, hvor der stilles hv-spørgsmål til respondenternes udsagn.25 

Laddering vil ikke anvendes fuldt ud, da teknikken kræver en uddannet og trænet moderator26, der 

er i stand til at bevæge sig dybt ned i respondenternes holdninger, hvilket vi ikke er i stand til. Dog 

bestræbes der på at spørge ind til respondenternes værdier, hvor vigtige de forskellige variable er 

for dem, samt hvorfor de er vigtige. Således klarlægges betydningen af de forskellige variable for 

respondenternes tilfredshed og loyalitet. Inden de 10 dybdeinterview afholdes, testes spørgerammen 

for at undersøge, om spørgsmålene er forståelige, eller om der er andre problemer, som 

spørgerammen skal tilpasses efter. 

Måden, hvorpå respondenterne er udvalgt, er gennem eget netværk. Dette kan medføre, at der 

forekommer en større usikkerhed i, om den ønskede målgruppe dækkes, hvorfor besvarelserne ikke 

er så nuancerede, som ønsket. De respondenter, der medtages, er udvalgt på baggrund af en 

spredning i alder, geografi, holdninger samt værdier. Herunder er det endvidere hensigten at opnå 

respondenter, som er kunder hos forskellige mobiltelefoniselskaber. 

Nedenstående viser spørgerammens opbygning for dybdeinterviewene.27 

 

 
                                                
22 Malhotra; Birks, 2007, s. 211 
23 Malhotra; Birks, 2007, s. 211 
24 Malhotra; Birks, 2007, s. 212 
25 Malhotra; Birks, 2007, s. 212-213 
26 De trænede moderatorer er uddannede psykologer, der er trænede til at udøve Laddering teknikken.  
27 Malhotra; Birks, 2007, s. 206 
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Introduktion af interviewets formål og sammenhængen med afhandlingen. 
↓ 

Gennemgang af introduktionsspørgsmål 
↓ 

Gennemgang af spørgsmålene under følgende hovedemner: 

Pris 

Image 

Service 

Produkt 

Forventninger 
↓ 

Afslutning hvor der takkes for, at den interviewede har afsat tid til at besvare spørgsmålene. 

 

Alle dybdeinterviewene er nedskrevet efter notater/citater, og der er således ikke anvendt 

digitaloptager til disse. Der ligges hermed fokus på de vigtigste pointer i interviewene, hvilket kan 

bevirke, at validiteten kan svækkes, da hovedpunkterne vil blive subjektivt vurderet af 

intervieweren. Interviewene er ikke transskriberet, men der er udarbejdet et kort referat, som ses i 

bilag 3. 

 

2.2.1.2 Kvantitative undersøgelser 

Ved de kvantitative undersøgelser tages der udgangspunkt i et standardiseret og struktureret 

interview, hvor spørgsmålene kommer i en bestemt rækkefølge, som er fastlagt på forhånd og er ens 

for alle respondenterne.28 Til dette er der på forhånd udarbejdet et såkaldt postspørgeskema, som 

respondenten selv skal udfylde.29 På trods af navnet er det et spørgeskema, der skal udfyldes over 

Internettet, hvor der udsendes et link til respondenterne, som henviser til undersøgelsen.30 Inden 

udsendelsen af spørgeskemaet er dette testet flere gange for at undersøge, om spørgsmålene er 

forståelige, og om der er andre problemer, som spørgeskemaet skal tilpasses efter. Spørgeskemaet 

kan ses i bilag 4. 

Fordelene ved denne metode er, at den er forholdsvis billig, mindre tidskrævende samt at 

intervieweren ikke personligt kan påvirke respondenten. Herudover ydes der relativt pålidelige data, 

                                                
28 Malhotra; Birks, 2007, s. 266 
29 Andersen, 2005, s. 169+173 
30 Malhotra; Birks, 2007, s. 273 
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da respondenten eksempelvis ikke har mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder end tilladt og 

er ”tvunget” til at svare på alle spørgsmålene.31 

Ulemperne er, at mange personer i dag modtager spørgeskemaer, hvorfor der skal gøres noget 

ekstra for at få dem til at udfylde disse.32 Det er således at foretrække, hvis respondenterne opnår 

nogle fordele ved at deltage i undersøgelsen, såsom en chance for at vinde gavekort samtidig med, 

at det ikke må tage lang tid at udfylde spørgeskemaet.33 Da undersøgelsen ikke laves for en 

virksomhed, der har mulighed for at bidrage med en belønning, kan dette ikke tilbydes til 

potentielle respondenter på trods af muligheden for en højere svarprocent. Yderligere er en ulempe, 

at kontrollen med stikprøven er meget lav, da det ikke er muligt at kontrollere, hvem der udfylder 

spørgeskemaet, og om respondenterne er seriøse med besvarelsen. 

 

2.2.1.2.1 Målings- og skaleringsproblemer 

Ved udarbejdelsen af spørgsmålene er det taget med i betragtningerne, at det er svært at måle 

respondenternes individuelle opfattelse af forskellige begreber, hvor der indgår følelser. 

Eksempelvis kan loyalitetsbegrebet ikke måles gennem et direkte spørgsmål, hvor respondenten 

vurderer, hvor loyale de er, da loyalitet opfattes individuelt. Derfor måles disse begreber gennem 

flere indirekte spørgsmål, hvilke tilsammen giver en forståelse for helheden af begrebet. 

Spørgeskemaet er udformet med forskellige svarmuligheder, hvor respondenterne i nogle 

spørgsmål skal give et enkelt svar og i andre spørgsmål flere svar. I størstedelen af spørgeskemaet 

benyttes likert skalaen34, hvor respondenten skal angive en grad af enighed eller uenighed ud fra en 

række påstande. Disse spørgsmål har en skala på fem kategorier, der rangerer fra meget uenig til 

meget enig. Der tilføjes dog en ekstra kategori, ”ved ikke”, da det ikke kan forventes, at alle 

respondenter har en mening om alle påstandene. Hermed tvinges respondenten ikke til at have en 

mening, som de ikke har, og misvisende data undgås således. Da en 4-punkts skala vurderes til at 

være for lille til at kunne nuancere respondenternes holdninger, vælges en 6-punkts skala. Samtidig 

fravælges en 8-punkts skala eller større, da det kan være svært for respondenterne at adskille de 

mange kategorier på trods af, at en 8-punkts skala vil give et mere nuanceret billede af 

respondenternes holdninger. 

                                                
31 Malhotra; Birks, 2007, s. 273-275 
32 Malhotra; Birks, 2007, s. 273-275 
33 Andersen, 2005, s. 174 
34 Malhotra; Birks, 2007, s. 348-349 
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Gennem spørgeskemaet er der anvendt forskellige skalaer ved spørgsmålene. En af disse er 

nominale skalaer35, der identificerer og klassificerer objekter, uden at sige noget om objekternes 

karakteristika. Skalaen anvendes eksempelvis i spørgsmålet om køn. Ud over denne anvendes 

ordinal skalaen36, hvor svarmulighederne rangeres i forhold til hinanden for at indikere nogle 

karakteristika. Denne er eksempelvis anvendt i spørgsmålet om hvilke variable, der har størst 

betydning for respondenternes valg af mobiltelefoniselskab samt størstedelen af 

segmenteringsspørgsmålene, der giver svar på, hvad der karakteriserer respondenterne. Endvidere 

er der anvendt interval skala37, som opstiller svarene på en sådan måde, at der er numerisk lige 

afstand mellem svarene samtidig med, at nulpunktet er arbitrært. Skalaen er den mest anvendte i 

spørgeskemaet, da den anvendes i alle holdningsspørgsmålene, hvor respondenterne angiver, om de 

er enige eller uenige i forskellige udsagn. Til sidst anvendes ratio skalaen38, som indeholder alle de 

foregående skalaers karakteristika samtidig med, at den har et fast nulpunkt. Skalaen anvendes ved 

nogle af segmenteringsspørgsmålene, som blandt andet omhandler indkomst og fødselsår. 

 

2.2.2 Sekundær data 

Udover de primært indsamlede data benyttes sekundært indsamlet data i form af lærebøger, artikler 

fra aviser og tidsskrifter, hjemmesider samt publikationer. Dette er gjort både for at opnå en 

forudgående samt uddybende viden om kundetilfredshed og –loyalitet, som de primære data ikke 

kan levere. Disse data har hovedsageligt været forskningsdata, der er indsamlet af forskere samt 

procesdata, hvilke er produceret i henhold til løbende aktiviteter i samfundet.39 

 

2.3 Kildekritik 

Til udarbejdelsen af afhandlingen anvendes egne kvalitative og kvantitative undersøgelser samt 

fagbøger, publikationer, artikler og hjemmesider. I nedenstående afsnit gives en kritik og vurdering 

af disses anvendelse. 

 

                                                
35 Malhotra; Birks, 2007, s. 336-337 
36 Malhotra; Birks, 2007, s. 338 
37 Malhotra; Birks, 2007, s. 340 
38 Malhotra; Birks, 2007, s. 341 
39 Andersen, 2005, s. 158 
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2.3.1 Validitet af de anvendte data 

Det har ikke været muligt at opnå informationer om tidligere analyser af kundetilfredshed og –

loyalitet på mobiltelefonimarkedet ud over begrænsede informationer fra en undersøgelse, der er 

foretaget af Dansk Kundeindex. Det har hermed ikke været muligt at foretage uddybende 

sammenligninger af afhandlingens resultater med andre resultater og på den måde påvise, om der er 

en sammenhæng mellem disse. 

 

2.3.2 Reliabilitet af de anvendte data 

Hvad angår reliabilitet af de anvendte data vurderes, hvorledes de forskellige data måler det 

ønskede. En del af de anvendte data stammer fra egne kvalitative studier. Disse formodes at være 

yderst subjektive, da resultaterne af disse afhænger af egne tolkninger, hvorfor resultatet kan 

påvirkes i en retning, som det bevidst eller ubevidst ønskes. Ligeledes kan respondenterne have et 

ønske om at fremstå anderledes, end de i virkeligheden er. De kvantitative data besidder ikke denne 

usikkerhed, hvad angår subjektivitet, hvorfor de er mere pålidelige end de kvalitative data. Under 

udarbejdelsen af spørgerammen til de kvantitative data, er der så vidt muligt taget højde for, om de 

opstillede variable vil blive målt ud fra de opstillede spørgsmål. Det er dog ikke muligt fuldstændig 

at undgå individuelle opfattelser af begreber samt spørgsmål, hvilket eksempelvis ses i den 

subjektive opfattelse af ordet forventning. Grundet dette undlades det at spørge ind til 

respondenternes loyalitet, tilfredshed samt opfattet værdi, men i stedet for formuleres spørgsmål til 

disse kategorier med objektive ord. Yderligere er det hensigten at øge forståelsen af spørgsmålene 

samt mindske tvivlsspørgsmål ved at formulere disse ensartede samt enkle. Samtidig er intentionen 

at gøre spørgeskemaet så kort og præcist som muligt for at undgå, at respondenterne bliver trætte og 

således enten frafalder under udfyldelsen eller svarer tilfældigt. Dette er dog gjort med hensyn til, at 

der skal opnås en viden om forskellige emner, hvilket kræver en vis længde i spørgeskemaet. 

 

Generelt er der meget eksternt materiale tilgængeligt til at underbygge afhandlingens teoretiske del, 

da der er blevet forsket meget i emnet. Kundetilfredshed og -loyalitet er baseret i nogle gamle 

teorier, hvorimod kundetilfredshedsmodellerne er forholdsvis nyere teori, da der først er kommet 

stor fokus på disse i slut 90’erne og frem. 

De publikationer, der er anvendt, anses som anvendelige kilder, da de er udgivet af forskellige 

institutioner, som ikke har en kommerciel interesse i publikationens indhold. Yderligere anvendes 

to former for artikler, som er avisartikler samt artikler fra tidsskrifter. Avisartiklerne anses som 

værende brugbare, men ikke i høj grad, da de kan være påvirket af journalistens egne holdninger. 
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Disse holdninger afspejles i artiklerne, hvorfor analysen kan påvirkes af dem, hvilket kan stille 

spørgsmålstegn ved reliabiliteten. Artiklerne er dog taget fra seriøse aviser såsom Børsen, der ligger 

stor vægt på professionalitet. Artiklerne fra tidsskrifterne vurderes til at være anvendelige, da der 

sættes krav til indhold og seriøsitet for, at disse kan publiceres. Herudover anvendes 

lærebøger/fagbøger, hvilke også anses som værende brugbare. Dette da de er udgivet af anerkendte 

forfattere/professorer, som har forskning bag sig samtidig med, at bøgerne har gennemgået en 

proces for, at kunne blive anvendt af diverse institutter. Ud over ovenstående anvendes 

hjemmesider, hvilke anses som værende yderst subjektive. Dette er dog taget i betragtning samtidig 

med, at hjemmesiderne tilhører professionelle virksomheder og institutioner. På baggrund af 

ovenstående vurderes reliabiliteten samt validiteten af de anvendte data til at være høj. 

 

2.3.3 Mangler af data 

Som tidligere nævnt har der været meget materiale tilgængeligt, hvad angår kundetilfredshed og –

loyalitet samt kundetilfredshedsmodeller. Det har således været nødvendigt at begrænse 

informationsindsamlingen af tidsmæssige årsager. Samtidig er de informationer, der er indsamlet, 

dækkende for problemstillingen, hvorfor yderligere informationer ikke vil bidrage med flere 

relevante aspekter i afhandlingens teoretiske del. Der har dog været mangel på statistiker om 

andelen af erhvervs- og privatabonnementer, hvorfor de tilgængelige tal ikke kan skelnes i henhold 

til de to typer af abonnementer. På trods af at erhvervsabonnementerne indgår i tabellerne i afsnit 5. 

Beskrivelse af mobiltelefonimarkedet, vurderes analysen i dette afsnit for at være retvisende. 

Endvidere har der været mangel på informationer omkring udbyderne på markedet, da de 

forskellige udbydere af mobiltelefoni ikke har været interesseret i et samarbejde. Dette anses som 

en mangel, da der gennem mobiltelefoniudbyderne kan opnås en mere dybdegående og nuanceret 

viden om markedet. Samtidig er der mangel på informationer omkring kundetilfredshed og –

loyalitet på markedet, da der grundet fortrolighed ikke har været tilstrækkelig adgang til oplysninger 

om allerede gennemførte undersøgelser. På baggrund af dette har det ikke været muligt at 

sammenligne afhandlingens resultater med andre dybdegående undersøgelser. Yderligere er der 

mangler i form af, at det ikke har været muligt at gennemføre mere end et fokusgruppeinterview 

med fem deltagere. Ved udførelsen af spørgeskemaerne, har det kun været muligt at indhente 

besvarelser fra 304 respondenter, hvilket ikke er optimalt samtidig med, at der har været et stort 

frafald, cirka en tredje del af respondenterne. Dette kan skyldes, at undersøgelsen ikke omfatter 

erhvervskunder, hvilket oplyses i det første spørgsmål i spørgeskemaet. På trods af at undersøgelsen 

er udarbejdet med henblik på at udforme et kort og overskueligt spørgeskema, er størstedelen 
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frafaldet i spørgsmål 8 omhandlende service. Dette kan skyldes, at der er flere spørgsmål på en 

enkelt side, hvilket kan virke uoverskueligt for respondenterne. 
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3. Kundeloyalitet 
Da afhandlingens overordnede emne er kundetilfredshed og –loyalitet benyttes følgende afsnit til at 

klarlægge og definere de to begreber. Yderligere redegøres der for, hvorledes de to begreber 

interagerer, samt hvilken betydning disse har for virksomheder. Samtidig med at afsnittet har til 

formål at give en forståelse for afhandlingens overordnede emne, udgør dette også en del af 

afhandlingens teoretiske referenceramme. 

 

3.1 Definition af kundetilfredshed 

I mere end 30 år har kundetilfredshed været et populært område i virksomheders marketingsfokus. 

Denne er blevet defineret på mange forskellige måder, hvor Oliver (1997)40 eksempelvis definerer 

tilfredshed: 

 
”Satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is a judgement that a product or service feature, or the product 
or service itself, provided (or is providing) a pleasurable level of consumption-related fulfillment, including levels of 

under- or overfulfillment.” 
 

Hermed fokuserer han på, at tilfredshed er et resultat af, om produktet lever op til forbrugerens 

forventninger. Johnson et al. (1995) argumenterer for kundetilfredshed:41 

 
“Customer satisfaction is a cumulative construct that is affected by market expectations and performance perceptions 

in any given period, and is also affected by past satisfaction from period to period.” 
 

Denne definition fokuserer på, at kundetilfredshed dannes af en instrumental konstruktion, som 

består af kundens forventninger og produktets præstation. Kundetilfredsheden er således basalt en 

efterkøbsevaluering.42 Dette understøttes af Fornell (1992)43, der definerer kundetilfredshed: 

 
“Customer satisfaction is expressed as a function of prepurchase expectations and postpurchase perceived 

performance.” 
 

Ud fra dette kan det konstateres, at kundetilfredshed er en funktion af kundens forventninger til 

produktet før købet samt kundens opfattelse af produktet efter købet.44 For at uddybe dette 

yderligere benyttes en udbygning af Fornells model for kundetilfredshed. 
                                                
40 Oliver 1997, s.13 
41 Johnson; Anderson; Fornell 1995, s. 1, 6 -7, 10 
42 Wahyuningsih; Tanamal 2008, s. 4 
43 Fornell 1992, s. 7 
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Figur 3.145: Model for kundetilfredshed 

 
 

I venstre side af figuren ses driverne for kundetilfredshed, som er kundens forventninger til og 

opfattede kvalitet af; produktet, det overordnede produkt, den tilpassede del af produktet samt den 

pålidelighed dette besidder. Herudover er en driver kundens oplevede værdi, som er udtrykt gennem 

kundens opfattelse af kvaliteten i forhold til prisen. 

I højre side af figuren ses de effekter, som kundetilfredshed afstedkommer. Disse er 

kundeklager, som både kan være formelle eller direkte til personalet. Herudover er kundeloyalitet 

en effekt, som kan vise sig i enten genkøb eller pristolerance. Der er senere blevet tilføjet to ekstra 

effekter, som er omkostninger og profit, og disse uddybes yderligere i afsnit 3.4 Effekter af 

kundetilfredshed og -loyalitet.46 

Grundet disse effekter af kundeloyalitet stræber virksomhederne efter loyale kunder, hvorfor 

loyalitetsbegrebet vil blive uddybet yderligere i det efterfølgende afsnit. 

 

3.2 Definition af kundeloyalitet 

Kundeloyalitet har eksisteret inden for markedsføringsmæssige sammenhænge siden 1920’erne, 

men det var først i 1950’erne, at begrebet for alvor fik betydning og blev interessant i forhold til 

marketing. Inden for begrebet eksisterer en række forskellige tilgangsvinkler, og en egentlig 

definition af kundeloyalitet er varierende efter perspektivet, der anvendes. Grundlæggende kan 

                                                                                                                                                            
44 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 9 
45 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 9 
46 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 9 
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kundeloyalitet karakteriseres ud fra et adfærdsmæssigt eller holdningsmæssigt synspunkt og med 

udgangspunkt i disse to perspektiver, kan følgende tre tilgangsvinkler til kundeloyalitet 

identificeres:47 

 

• Adfærdsmæssig loyalitet 

- Genkøb 

- Kundeandel 

 

• Holdningsmæssig loyalitet 

- Attraktivitet 

- Anbefaling 

- Engagement 
 

• Sammensat loyalitet 

- Kombination af adfærdsmæssig og holdningsmæssig loyalitet 

 

Som udgangspunkt blev kundeloyalitet betragtet ud fra en enkelt dimension, der enten refererede til 

det adfærdsmæssige eller holdningsmæssige perspektiv. Tilgangen til at betragte loyalitet ud fra 

mere end én dimension opstod først omkring 20 år efter, at loyalitet havde vundet stor interesse 

inden for markedsføring. Grundet kompleksiteten, der præger loyalitetsbegrebet, var tilgangen til 

kundeloyalitet ikke tilstrækkelig ud fra en enkeltstående dimension, og sammensat loyalitet blev 

således udfaldet af samspillet mellem det adfærdsmæssige og holdningsmæssige perspektiv.48 

 

Foruden de tre ovenstående tilgangsvinkler kan loyalitetsbegrebet også betragtes ud fra niveauer, 

der referer til, hvorvidt markedsføringen er anlagt en ”en-til-mange” eller ”en-til-en” tilgang. På 

makroniveau er markedsføringen anlagt en ”en-til-mange” tilgangsvinkel, hvor loyaliteten omtales 

som ”brandloyalitet” og betragtes ud fra en samlet totalvurdering. På microniveau anlægger 

markedsføringen en ”en-til-en” tilgangsvinkel, hvor loyaliteten betragtes ud fra et individuelt 

perspektiv og refereres til som ”kundeloyalitet”.49 I denne afhandling vil loyalitet blive betragtet 

som en helhed, og denne vil derfor ikke blive behandlet ud fra forskellige niveauer. 

 

                                                
47 Jacoby; Chestnut 1978, s. 9-11 
48 Jacoby; Chestnut 1978, s. 15-20 
49 Assael 2004, s. 79 
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3.2.1 Adfærdsmæssig loyalitet 

Mange definitioner af kundeloyalitet har overordnet deres oprindelse i den adfærdsmæssige 

tilgangsvinkel. Ifølge Jacoby (1971)50 er den adfærdsmæssige loyalitet defineret som følgende: 

 
”Brand loyal behavior is defined as the overt act of selective repeat purchasing based on evaluative psychological 

decision processes.” 
 

Som det fremgår af ovenstående citat, er den adfærdsmæssige tilgangsvinkel kendetegnet ved en 

gentagende transaktion (adfærd) fra kundens side, der kan være defineret ved genkøb inden for en 

given produktkategori. Når den adfærdsmæssige loyalitet bygger på en konkret handling, og ikke de 

bagvedliggende tanker for denne, er loyaliteten målbar ud fra observationsmetoder, der relaterer til 

kundernes købsadfærd.51 

 

Inden for forbrugeradfærd er den adfærdsmæssige tilgangsvinkel relateret til ”instrumentel 

indlæring”, hvor læringen finder sted, fordi den samme adfærd bliver belønnet eller forstærket 

gentagende gange. Jo mere tilfreds forbrugeren er med et givent produkt, des større er 

sandsynligheden for, at denne genkøber produktet.52 

En forbruger gennemgår, som udgangspunkt, en købsbeslutningsproces, hvori der blandt andet 

indgår behovserkendelse, informationssøgning samt evaluering af alternativer og det endelige køb. 

Ved at opleve en gentagende tilfredshed med købet forstærkes forbrugeren i sin købsbeslutning, 

hvilket øger sandsynligheden for, at det samme produkt genkøbes. På længere sigt vil dette betyde, 

at forbrugeren i mindre grad gennemgår alle faserne i købsbeslutningsprocessen, og købet vil 

således være foretaget ud fra en rutine og vane.53 

Hvis forbrugeren ikke oplever en tilstrækkelig tilfredshed med købet, vil sandsynligheden for 

genkøb mindskes, hvilket forringer grundlaget for adfærdsmæssig loyalitet. Endvidere kan forhold 

såsom manglende markedsføringstiltag og reklamestøj fra konkurrenterne ændre forbrugerens 

købsadfærd samt sandsynligheden for genkøb. I forhold til manglende markedsføringstiltag 

påvirker utilfredshed med produktet i hurtigere grad sandsynligheden for genkøb negativt, idet 

utilfredshed er en følge af negative stimuli. Ved at intensivere markedsføringstiltagene kan 

sandsynligheden for genkøb øges i de tilfælde, hvor denne enten er faldet grundet manglende 

markedsføringstiltag eller konkurrenternes reklamestøj. Sandsynligheden for genkøb vil dog i langt 

                                                
50 Jacoby 1971, s. 26 
51 Ball; Coelho; Machás 2004, s. 2 
52 Assael 2004, s. 63-64 
53 Assael 2004, s. 64 
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mindre grad kunne påvirkes ved at øge markedsføringen i situationer, hvor forbrugeren er 

utilfreds.54 

 

Når loyalitet betragtes ud fra den adfærdsmæssige tilgangsvinkel, medfører det en række 

problemstillinger, der har indflydelse på udarbejdelsen af en entydig definition. Grundlæggende 

opstår disse problemstillinger ud fra spørgsmålet om, hvorvidt loyalitet kun er en gentagende 

adfærd, eller om begrebet består af mere end det. I henhold til Jacobys definition er adfærdsmæssig 

loyalitet baseret på gentagende handlinger, der er baseret på kundens evaluerede psykologiske 

beslutningsprocesser. At denne gentagende adfærd består af et selektivt valg indikerer, at den 

adfærdsmæssige loyalitet udgør mere end en vane og gentagende handling. 

 

Ifølge Jacoby og Chestnut (1978) kan der identificeres 33 forskellige operationelle definitioner af 

loyalitet inden for den adfærdsmæssige tilgangsvinkel55. At disse definitioner udelukkende er 

operationelle betyder, at loyaliteten defineres ud fra beskrivelser af de procedurer, der er anvendt til 

at måle begrebet og ikke ud fra et konkret koncept56. Som følge heraf har de 33 definitioner 

forskellige tilgange til det adfærdsmæssige perspektiv, idet der ikke eksisterer en konceptuel 

definition, som er retningsgivende for hvilke elementer, der skal måles.57 

Ud fra problematikken omkring en manglende konceptuel definition fremhæver Jacoby og 

Chestnut (1978)58 en række problemstillinger, der er relateret til en manglende konkretisering af 

konceptet. Disse problemstillinger omfatter blandt andet, at de adfærdsmæssige tilgange til loyalitet 

er overforenklet i forhold til loyalitetsbegrebets kompleksitet. De tiltag, der er anvendt til at definere 

loyalitet, har overvejende koncentreret sig om begrebets positive side, hvor tiltag, der omfatter de 

underliggende drivere for illoyalitet, vil kunne forstærke forståelsen af loyalitetsbegrebet. De 

kriterier, der anvendes til at skelne mellem loyale og ikke-loyale kunder, er arbitrære, hvilket 

medfører, at adfærdsmæssig loyalitet bestemmes ud fra et vilkårligt skøn. Endvidere er 

definitionerne af loyalitet udelukkende baseret på åbenlys købsadfærd, og udfaldet af tiltagene vil 

således være stillestående i den dynamiske proces.59 

Uanset hvilken af de 33 definitioner, der anvendes til at vurdere loyaliteten, måler disse kun 

udfaldet af denne og ikke årsagen til forbrugernes adfærd. En vurdering af loyaliteten ud fra den 

                                                
54 Assael 2004, s. 64-66 
55 Jacoby; Chestnut 1978, s. 35 
56 Jacoby; Chestnut 1978, s. 70 
57 Jacoby; Chestnut 1978, s. 41 
58 Jacoby; Chestnut 1978, s. 41-47 
59 Jacoby; Chestnut 1978, s. 41-47 
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adfærdsmæssige tilgangsvinkel giver udelukkende en forståelse for købsadfærden og fremtidige 

handlinger uden at påvise, hvorledes de underliggende faktorer danner og udvikler loyal adfærd. 

 

3.2.2 Holdningsmæssig loyalitet 

Til forskel fra adfærdsmæssig loyalitet er loyalitet i henhold til den holdningsmæssige tilgang 

defineret ved en attitude, som de adfærdsmæssige handlinger er baseret på. Attituder er indlærte 

tendenser, som bestemmer den overordnede holdning, der indgår i en evaluering af et produkt.60 

Måden, hvorpå den holdningsmæssige loyalitet bliver vurderet, er blandt andet ud fra forbrugerens 

præferencer og adfærdsintentioner61. 

Ifølge Jacoby (1971)62 er den holdningsmæssige loyalitet defineret som: 

 
”Brand loyal attitudes are the underlying predispositions to behave in such a selective fashion.” 

 

Jacobys definition påpeger, at den holdningsmæssige loyalitet er baseret på de underliggende 

faktorer, der får kunden til at foretage en selektiv gentagende adfærd, der indgår i definitionen af 

den adfærdsmæssige loyalitet. 

 

Ud fra betragtningen om at holdningsmæssig loyalitet udgøres af attituder, reflekterer loyalitet de 

tre komponenter, der karakteriserer attituder; kognitive, affektive og konative komponenter. I den 

kognitive komponent relateres forbrugerens opfattelse af et brand til en række karakteristika, og 

herfra vurderes det, om brandet indeholder disse valgkriterier. Som en følge af den dannede 

opfattelse sker der en overordnet evaluering af brandet i den affektive komponent, hvor den 

egentlige attitude dannes. Evalueringen i den affektive komponent er således en opsummering af, 

hvorvidt brandet er fordelagtigt i forhold til forbrugerens valgkriterier. På baggrund af 

attitudedannelsen i den affektive komponent tilpasses adfærden i den konative komponent med 

henblik på at foretage en konkret handling i forhold til det pågældende brand.63 

 

Inden for forbrugeradfærd relateres den holdningsmæssige tilgang til ”kognitiv indlæring”, der 

fokuserer på en problemløsningsproces, hvor psykologiske forandringer, såsom ændringer i 

attituder og forventede fordele, er et resultat af den læring, der finder sted. Hvor adfærden inden for 

                                                
60 Assael 2004, s. 216 
61 Jacoby; Chestnut 1978, s. 47 
62 Jacoby 1971, s. 26 
63 Asseal 2004, s. 216-217 
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”instrumentel indlæring” er et resultat af stimuli, er den ”kognitive indlæring” en proces i 

forbrugerens tanker, hvor stimuli først opfattes og derefter forbindes med forbrugerens behov. 

Herefter evalueres alternativer, og til sidst vurderes det valgte produkt i forhold til de forventede 

fordele. Når læringen finder sted, og forbrugerens adfærd forstærkes, er det et resultat af, at målet er 

klarlagt fra starten af processen samt, at belønningen er som forventet.64 

 

Til forskel fra den adfærdsmæssige loyalitet er antallet af definitioner inden for den 

holdningsmæssige loyalitet langt færre. Ifølge Jacoby og Chestnut (1978) kan der identificeres 12 

definitioner af loyalitet inden for den holdningsmæssige tilgangsvinkel, som alle er operationelle. I 

kraft af at disse definitioner er operationelle, og definerer loyaliteten ud fra procedurer, der måler 

begrebet, kan flere af definitionerne benyttes til at opstille intervaller, der skelner mellem graden af 

loyalitet. Endvidere påpeger Jacoby og Chestnut, at loyaliteten kan anskues ud fra et multibrand 

perspektiv, hvor forskellen mellem brandene skal forstås som forbrugerens til og fravalg i en given 

kontekst – og ikke ud fra det mindst og mest foretrukne brand. Definitioner, der anlægger et 

multibrand perspektiv, vil således være i bedre stand til at indikere graden af loyalitet, idet et givent 

brand placeres i forhold til konkurrerende brands i en specifik kontekst.65 

Ulempen ved at benytte den holdningsmæssige tilgang er, at forbrugerens loyalitet kun foregår i 

dennes holdninger og ikke kommer til udtryk ved en konkret handling. De forskelle, der eksisterer 

mellem graderne af loyalitet, repræsenterer ikke nødvendigvis forskelle i forbrugerens holdninger, 

og dette påvirker definitionernes validitet. Når Jacoby og Chestnut fremhæver, at der er en lav grad 

af validitet i de holdningsmæssige definitioner, påpeger de samtidig, at målingerne i de anvendte 

procedurer ikke nødvendigvis måler loyaliteten, der er det begreb, som ønskes målt.66 

 

3.2.3 Sammensat loyalitet 

Sammensat loyalitet er en kombination af det adfærdsmæssig og holdningsmæssige perspektiv, 

hvor loyaliteten består af en gentagende adfærd, der er fremkaldt af en stærk positiv attitude samt 

engagement i brandet. Argumentet for at integrere de to perspektiver er, at disse enkeltvis har 

begrænsninger i forhold til at definere loyalitetsbegrebet og dets kompleksitet. Et eksempel på 

denne opfattelse er Day (1969)67, som påpeger, at det ikke er tilstrækkeligt at basere loyalitet på en 

gentagende adfærd, da denne ikke er i stand til at skelne mellem ægte og falsk loyalitet. Ægte 
                                                
64 Assael 2004, s. 68 
65 Jacoby; Chestnut 1978, s. 47-51 
66 Jacoby; Chestnut 1978, s. 50-52 
67 Day 1969, s. 30 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 29 

loyalitet vil ikke kun komme til udtryk i en konkret adfærd, men vil også eksistere i forbrugerens 

holdninger og tilknytning til brandets egenskaber. Falsk loyalitet adskiller sig fra ægte loyalitet ved 

at mangle denne tilknytning og engagement i brandet, hvilket medfører, at forbrugere, der ikke er 

ægte loyale, vil være langt mere modtagelige overfor andre brands og markedsføringstiltag. På 

baggrund af dette konstaterer Day, at den stærkeste definition af loyalitet opnås ved både at 

inddrage de adfærdsmæssige og holdningsmæssige kriterier. 

 

Ligesom Day argumenterer Jacoby (1971) for, at loyalitet grundlæggende består af to primære 

aspekter; et adfærdsmæssigt og holdningsmæssigt aspekt, hvor det holdningsmæssige aspekt 

reflekterer de tre komponenter, der kendetegner en attitude. Ved at benytte den sammensatte 

tilgangsvinkel opnås en forståelse for samspillet mellem forbrugerens præferencer og adfærd samt 

de drivere, der er underliggende for den adfærdsmæssige del af loyaliteten. Herudover påpeger 

Jacoby, at loyalitet både kan forekomme overfor et enkelt eller flere brands inden for en given 

produktkategori. Forbrugerens til og fravalg vil således ske som en funktion af loyaliteten.68 

 

Ud fra en betragtning om at de operationelle definitioner af loyalitet kun fokuserer på procedurer, 

der anvendes til at måle begrebet, har Jacoby og Kyner (1973) udarbejdet en konceptuel definition, 

hvor det specificeres, hvad der skal måles, og ikke hvordan loyaliteten måles. Denne definition er 

udtrykt ved seks sammenføjede forhold, der er nødvendige for at adskille loyalitet fra almindelig 

gentagende adfærd. De seks betingelser for loyalitet er: 1) den er forudindtaget og ikke tilfældig, 2) 

der er en respons i form af en konkret adfærd, 3) den konkrete adfærd skal udtrykkes over en 

længere tidsperiode, 4) beslutningstagerens psykologiske processer udgør de underliggende drivere 

for loyalitet, 5) der foregår et til og fravalg af et enkelt eller flere brands, 6) den er en funktion af 

psykologiske beslutnings- og evalueringsprocesser.69 

 

På baggrund af Jacobys ovenstående loyalitetsdefinitioner konkluderer Jacoby og Chestnut (1978), 

at tilgangen til at identificere ægte loyalitet foretages ud fra de kognitive, affektive og konative 

komponenter. De tre komponenters tilstedeværelse er således en forudsætning for, at ægte loyalitet 

eksisterer. Ifølge denne definition vil ægte loyalitet eksistere, når forbrugerens opfattelse af et 

givent brand er højerestående end opfattelsen af konkurrenternes brands. Endvidere skal 

evalueringen af det pågældende brand være bedre end andre alternativer for, at der kan dannes en 

                                                
68 Jacoby 1971, s. 26 
69 Jacoby; Kyner 1973, s. 2-3 
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tydelig præference overfor det pågældende brand. Som en følge af de to forudgående 

forudsætninger skal forbrugeren, for at udvise loyal adfærd, have en intention om at købe det 

pågældende brand frem for andre alternativer i en given købssituation.70 

 

Samspillet mellem det adfærdsmæssige og holdningsmæssige aspekt, der udgør de grundlæggende 

elementer i definitionerne af sammensat loyalitet, går igen i Dick og Basu’s (1994)71 definition af 

kundeloyalitet: 

 
”Customer loyalty is viewed as the strength of the relationship between an individual’s relative attitude and repeat 

patronage.” 
 

Mens Day og Jacobys definitioner af kundeloyalitet beskæftiger sig med attituder overfor et givent 

brand, beskæftiger Dick og Basu sig med en relativ attitude, hvor evalueringen af brandet er 

overlegent i forhold til andre alternativer. I figur 3.2 illustreres samspillet mellem den relative 

attitude og gentagende adfærd, som Dick og Basu identificerer kundeloyaliteten ud fra. 

 

Figur 3.272: A Framework for Customer Loyalty 
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70 Oliver 1997, s. 390 
71 Dick; Basu 1994, s. 99 
72 Dick; Basu 1994, s. 100 
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I figurens venstre side ses de kognitive, affektive og konative komponenter. Disse er de 

bagvedliggende faktorer for den relative attitude, der repræsenterer en kombination af attitudens 

styrke samt dennes evne til at differentiere sig i en given brugssituation. Samspillet mellem den 

relative attitude og den gentagende adfærd er formidlet af sociale normer og situationsbestemte 

faktorer, hvilket ses i den midterste del af figuren. Ved at sætte attituden ind i en bestemt kontekst 

styrkes grundlaget for indikationerne af den gentagende adfærd og dermed definitionen af 

kundeloyaliteten.73 

 

Til forskel fra tidligere beskrevne definitioner af kundeloyalitet, der består af en sammensætning af 

flere enheder, adskiller Olivers (1997)74 definition sig ved at være konstrueret omkring en enkelt 

enhed: 

 
Customer loyalty is a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service consistently in the 

future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior. 
 

Ved at definere loyalitet som en enkelt enhed modsiger Oliver ikke, at kundeloyalitet beror på 

evaluerede effekter af kognitive, affektive og konative komponenter, som Dick og Basu 

eksempelvis argumenterer for. I en lignende tilgang anskuer Oliver loyalitet, som en proces, der 

udvikler sig over tre faser, hvor kognitiv loyalitet er baseret på brandets egenskaber, affektiv 

loyalitet er rettet mod, hvorvidt brandet er tiltalende, mens konativ loyalitet er en dybtliggende vilje 

til at genkøbe brandet.75 

Da konativ loyalitet er et udtryk for en intention og ikke en adfærd, tilføjer Oliver yderligere en 

fase i loyalitetsprocessen, hvor intentionen om at genkøbe i den konative fase omsættes til en 

handling. I handlings loyalitet følges intentionen og motivationen til et stadie, hvor forbrugeren er 

klar til at handle samt at overkomme de forhindringer, der måtte være for at gennemføre denne 

handling. Hvis engagementet er vedvarende og gentages, udvikles handlings inerti, hvor 

forbrugerens genkøb formidles ud fra en passiv proces af information, evaluering og brandvalg.76 

 

I denne afhandling vil loyalitet blive betragtet ud fra den holdningsmæssige tilgang på trods af, at 

denne tager udgangspunkt i et enkelt perspektiv og har nogle begrænsninger i forhold til den 

sammensatte loyalitet. Denne tilgangsvinkel er valgt, da målinger af den adfærdsmæssige loyalitet 

                                                
73 Dick; Basu 1994, s. 99-100 
74 Oliver 1997, s. 392 
75 Oliver 1997, s. 392-393 
76 Oliver 1997, s. 393-394 
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vil kræve en længere tidshorisont, hvor kundernes adfærd kan observeres. Da dette ikke er muligt, 

afspejler afhandlingens undersøgelser den holdningsmæssige tilgang, selv om det er at foretrække at 

anvende den sammensatte loyalitet. 

 

3.3 Sammenhæng mellem kundetilfredshed og – loyalitet 

Sammenhængen mellem kundetilfredshed og -loyalitet kan betragtes som et afhængighedsforhold, 

hvor tilfredsheden udgør en nødvendig fase i loyalitetsdannelsen. Relation mellem de to begreber 

fremkommer af, at kundetilfredshed er en funktion af tidligere oplevelser og forventninger, mens 

kundeloyalitet er en fremtidig effekt af indfrielsen af de tidligere oplevelser og forventninger. Ud 

fra dette kan kundeloyalitet karakteriseres som en længerevarende effekt af den oplevede tilfredshed 

med produktet/servicen.77 

Forholdet mellem de to begreber afspejler en asymmetrisk sammenhæng, hvor loyalitet ofte 

anses som et udtryk for tilfredshed, mens tilfredshed ikke nødvendigvis er et udtryk for loyalitet. 

Grundet denne asymmetriske sammenhæng kan kundetilfredshed ikke betragtes som en pålidelig 

indikator for kundeloyalitet, idet denne kun udgør en af flere drivere for loyaliteten. På trods af, at 

tilfredshed er en utilstrækkelig indikator for loyalitet, anses denne for at udgøre et nødvendigt trin i 

dannelsen af loyaliteten. Efterhånden som loyaliteten bevæger sig gennem andre stadier, mindskes 

betydningen af kundetilfredsheden, og drivere såsom sociale faktorer, brugssituationen og attituder 

vil således få en større betydning i loyalitetsprocessen.78 

 

Når kundetilfredshedens betydning mindskes, er det et udtryk for, at denne er en tidsbegrænset 

tilstand, der repræsenterer et vedvarende forbrug af produktet/servicen, som indfrier forbrugerens 

oplevelser og forventninger.79 Den tidsbegrænsede tilstand, hvor kundetilfredsheden har indflydelse 

på loyalitetsdannelsen, kan primært relateres til den anden fase i Olivers loyalitetsproces. I denne 

fase repræsenterer den affektive loyalitet en oplevet tilfredshed, der er et resultat af tidligere 

brugssituationer. Kundetilfredsheden, der indgår i attitudedannelsen og den affektive loyalitet, 

afspejler udelukkende den del af tilfredsheden, der omtales som en ”behagelig opfyldelse”. Den 

”behagelige opfyldelse” refererer til Olivers definition af kundetilfredshed i afsnit 3.1 Definition af 

kundetilfredshed, og skal forstås som en opfyldelse af forbrugerens behov, ønsker og mål.80 

                                                
77 Oliver 1997, s. 386-387; Oliver 1999, s. 33 
78 Oliver 1999, s. 33-34 
79 Oliver 1999, s. 41 
80 Oliver 1999, s. 35 
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Mens det især er den affektive loyalitet, der repræsenterer kundetilfredshed, afspejler den 

konative og handlingsmæssige loyalitet, at disse er en opnået tilstand, der består af vedvarende 

præferencer. I de faser, hvor konativ og handlings loyalitet kommer til udtryk ved henholdsvis 

intentionen og paratheden til at handle, er loyaliteten i mindre grad en effekt af tilfredsheden, idet 

disse loyalitetsprocesser overvejende påvirkes af de forudgående faser.81 

 

3.4 Effekter af kundetilfredshed og -loyalitet 

Tilfredse og loyale kunder er det bedste forsvar mod konkurrenter, hvilket gør virksomheder mindre 

sårbare. Dette skyldes, at tilfredse kunder er mere loyale og dermed mindre tilbøjelige til, at købe 

konkurrenternes produkter. Herudover køber de oftere og mere og er ofte villige til at betale en 

højere pris for virksomhedens produkter/services. Grundet dette vil tilfredse og loyale kunder styrke 

virksomhedens position på markedet, hvilket forbedrer dennes indtjening samt lønsomhed. På 

baggrund af dette er virksomheden således mindre følsom over for ændringer i eksempelvis 

teknologi og kundens behov.82 

 

Når loyale kunder betragtes som attraktive, kan det relateres til, at en virksomhed kan sikre 

forskellige aspekter af kundeadfærden ved at fastholde kundernes loyalitet.83 I henhold til 20-80-30 

reglen genererer 20 % af kunderne 80 % af en virksomheds profit, mens halvdelen af en 

virksomheds profit mistes ved at servicere 30 % af de dårligste kunder.84 De 30 % af de dårligste 

kunder kan således være loyale uden, at de genererer profit til virksomheden, mens de 20 % af 

kunderne kan generere en høj profit samtidig med, at de er illoyale. Dette giver anledning til, at 

virksomhederne skal foretage en optimering af deres kunder med henblik på at finde en metode, der 

kan rangordne kunderne efter deres attraktivitet. På baggrund af kundernes attraktivitet kan 

virksomhederne tildele disse status efter hvor mange ressourcer, der skal anvendes for at gøre 

kunderne loyale. De kunder, som virksomhederne skal anvende deres ressourcer på at gøre loyale, 

er de 20 %, som genererer 80 % af profitten, mens der ikke skal anvendes yderligere ressourcer på 

at fastholde de 30 %, som udgør de dårligste kunder. 

 

                                                
81 Oliver 1999, s. 35, 41-42 
82 Martensen 1997, s. 2 
83 Børsens ledelseshåndbøger; Relationship management, afsnit 9.1 
84 www.marketingoperationspartners.com 
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En virksomheds kundetilfredshed ses som en indikator for dennes fremtidige indtjeningsevne, da 

der er en positiv sammenhæng mellem kundetilfredshed og -loyalitet og indtjening.85 Dette skyldes 

flere årsager. Med en højere kundetilfredshed opnås en mindre udskiftning af kunderne og hermed 

en fastholdelse af de nuværende kunder. Yderligere kan det være omkostningsfuldt og vanskeligt at 

tiltrække nye kunder, især hvis disse er tilfredse med en konkurrents produkter. Flere undersøgelser 

viser, at virksomheder bruger mange flere ressourcer på at tiltrække nye kunder i forhold til at 

fastholde de eksisterende kunder. Derudover vil en stigning af kundefastholdelsen på 5 % -point 

øge værdien af en gennemsnitlig kunde med 25-100 %.86 Kundetilfredshed kan også resultere i en 

kundepenetrering, hvor kunden køber andre produkter fra virksomheden.87 Dette betyder således, at 

kundetilfredshed samt –loyalitet har økonomiske konsekvenser for virksomheder.88 

 

Endvidere betyder en højere kundetilfredshed mindre priselasticitet. I forhold til kunder, der ikke er 

tilfredse, er tilfredse kunder villige til at betale en højere pris end markedsprisen for et produkt. 

Tilfredse kunder accepterer således i større grad prisstigninger, hvilket har en direkte indflydelse på 

virksomhedernes indtjening.89 Herudover er kunderne mindre tilbøjelige til at udnytte rabatter og 

tilbud hos konkurrerende virksomheder.90 

 

Samtidig betyder en høj kundetilfredshed færre marketingsomkostninger for virksomhederne, da 

omkostningerne ved at vedligeholde/fastholde nuværende kunder er mindre end at tiltrække nye 

kunder. Derudover er de tilfredse kunder mindre opmærksomme på konkurrenternes produkter og 

markedsføring.91 

For virksomhederne er der både omkostninger samt profit forbundet med kunderne. 

Omkostningerne, der er forbundet med kunden, opstår i starten af en virksomheds relation til denne, 

hvor profitten først viser sig, når kunden har været loyal i et stykke tid.92 Noget af den profit, der 

opstår, er eksempelvis ved, at en virksomhed får en fundamental indtægt gennem hver tidsperiode, 

hvor en kunde er tilfreds og forbliver loyal. Jo mere frekvent købs-forbrug-genkøbs processen er, 

des mere jævn vil denne indtægt være. Når kunderne forbliver tilfredse og loyale, opstår der 

muligheder for at generere en forøget indtægt. Denne kommer fra to steder; krydssalg af 

                                                
85 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 3 
86 Reichheld 1996 s. 33 
87 Børsens ledelseshåndbøger; Relationship management, afsnit 9.1 
88 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 8-9 
89 Anderson; Fornell; Lehmann 1994, s. 3 
90 Reichheld 1996, s. 42-50 
91 Anderson; Fornell; Lehmann 1994, s. 3 
92 Edvardsson; Johnson; Gustafsson; Strandvik 2000, s. 2-3 
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supplerende produkter/services og en øget købs volumen. Yderligere kan loyalitet skabe positiv 

word-of-mouth, som bevirker, at der genereres indtægt fra kundens netværk og omgangskreds93 

En undersøgelse af sammenhængen mellem ændringer i tilfredsheden hos 120 virksomheder 

viser, at en stigning i kundetilfredsheden bevirker en stigning i ROA, Return On Assets, og 

omvendt ved fald. Dog har stigningen i tilfredsheden en mindre effekt på ROA end et fald i 

tilfredsheden. Hermed mister en virksomhed mere ved ikke at tilfredsstille kunderne, end de vinder 

ved at tilfredsstille dem, og indtjeningen er således mere påvirket af et fald i kundetilfredsheden end 

af en stigning. Dette indikerer en degressiv sammenhæng mellem ændringer i kundetilfredshed og 

ROA.94 Ud over at ROA bliver påvirket af kundetilfredshed og –loyalitet, påvirkes ROI, Return On 

Investments, aktiekursen samt Price/Earnings ratio også.95 

 

Et andet resultat af en høj kundetilfredshed er, som tidligere nævnt, en positiv word-of-mouth. 

Undersøgelser viser, at utilfredse kunder fortæller dobbelt så mange personer om deres utilfredshed 

i forhold til, hvor mange de fortæller om deres positive erfaringer.96 Samtidig genereres cirka 

halvdelen af alle nye kunder fra anbefalinger fra aktive kunder som eksempelvis familie og 

venner.97 

 

Ud over at virksomheder er mere profitable med en højere kundeloyalitet, så sænkes 

driftsomkostningerne98, og markedsværdien stiger.99 Generelt bevirker dette, at strømmen af 

kundeprofitten øges over tid. Jo mere loyal kunden er, og jo længere kunden fastholdes, des mere 

salg og profit genererer denne.100 Samtidig vil manglende loyalitet hurtigt få en effekt på en 

virksomheds forretningsresultat, hvilket kan være farligt for virksomhedens eksistens. Nogle 

umiddelbare konsekvenser af dette er nedgang i salget og tab af kunder, som medfører tab af 

indtægt, markedsandel og således profit. Herudover vil utilfredshed forværre situationen gennem 

dårlig omtale, som påvirker virksomhedens image negativt og hermed det potentielle salg. Studier 

viser, at fire ud af 100 utilfredse kunder vil klage til virksomheden, 91 vil stoppe med at købe hos 

virksomheden, og hver af de 100 vil fortælle otte til ti personer om deres utilfredshed.101 Der vil 

                                                
93 Reichheld 1996, s. 42-50 
94 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 15-16 
95 Kristensen; Martensen; Grønholdt 2002, s. 284 
96 Kristensen; Martensen; Grønholdt 1998, s. 13 
97 Børsens ledelseshåndbøger; Relationship management afsnit 9.1 
98 Reichheld 1996, s. 45 
99 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant 1996, s. 9 
100 Reichheld 1996, s. 42-50 
101 Best 2004, s. 10 
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hermed opstå en negativ cyklus, som kun kan stoppes ved, at virksomheden finder de variable, der 

påvirker loyaliteten og handler ud fra dem.102 

 

3.6 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at der er stor fokus på kundetilfredshed og 

–loyalitet inden for markedsføringsområdet. Gældende for begge begreber er, at der ikke eksisterer 

nogen entydig definition, men overordnet kan disse defineres som følgende: Kundetilfredshed er en 

funktion af kundens forventninger til produktet før købet samt kundens opfattelse af produktet efter 

købet. Kundeloyalitet består grundlæggende af to perspektiver; holdningsmæssig og adfærdsmæssig 

loyalitet, som kommer til udtryk via tre tilgangsvinkler; den adfærdsmæssige loyalitet, den 

holdningsmæssige loyalitet og den sammensatte loyalitet. Sammenhængen mellem kundetilfredshed 

og –loyalitet kan betegnes som asymmetrisk, da loyalitet ofte er et udtryk for tilfredshed, mens 

tilfredshed ikke nødvendigvis er et udtryk for loyalitet.  

Når interessen for kundetilfredshed og –loyalitet er stor i markedsføringsmæssige 

sammenhænge er det grundlæggende relateret til, at virksomhederne opnår en øget indtjening, 

omkostningerne minimeres, og profitten forbedres. 

                                                
102 Børsens ledelseshåndbøger; Relationship management, afsnit 9.1 
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4. Kundetilfredshedsmodeller 
Efter at have redegjort for teorien bag kundetilfredshed og –loyalitet ønskes en operationalisering af 

begreberne, der gør disse målbare og håndgribelige. Dette gøres ud fra en redegørelse af 

kundetilfredshedsmodeller, der endvidere udgør anden del af afhandlingens teoretiske 

referenceramme, som vil ligge til grund for analysedelen. 

 

4.1 Diskussion af kundetilfredshedsmodeller 

For at danne et grundlag for valget af en kundetilfredshedsmodel til at analysere kundetilfredsheden 

og –loyaliteten for mobiltelefonimarkedet, vil der i dette afsnit blive gennemgået og diskuteret 

forskellige kundetilfredshedsmodeller. 

 

4.1.1 Historie 

Det første nationale kundetilfredshedsindeks blev udviklet i 1989 og var det svenske 

kundetilfredshedsbarometer, SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), der havde til 

formål at måle på tværs af virksomheder og industrier. I 1992 blev det tyske kundebarometer, DK 

(Deutsche Kundenbarometer), introduceret.103 Efterfølgende blev det amerikanske 

kundetilfredshedsindeks, ACSI (American Customer Satisfaction Index), introduceret i 1994, 

hvilket var en tilpasning af SCSB. Siden da er flere nationale målinger af kundetilfredshed udviklet 

i forskellige lande som Norge, Danmark, Europa og Østrig, og disse er alle udviklet på baggrund af 

ACSI’s metode.104 I 1999 blev ECSI modellen, European Customer Satisfaction Index, introduceret 

med inspiration fra både SCSB og ACSI modellerne. Med ECSI modellen blev de tidligere 

tilfredshedsmodeller suppleret på to måder, da imagevariablen blev introduceret, og ”opfattet 

kvalitet” blev delt i to elementer; produkt og service. Ud over dette er ECSI og ACSI identiske.105 

Senere er ECSI modellen blevet omdøbt til EPSI, European Performance Satisfaction Index.106 

 

                                                
103 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996, s. 5 
104 Terblanche, 2006, s. 1 
105 Juhl; Kristensen; Østergaard, 2002., s. 1-2 
106 Kristensen; Westlund, 2004 B, s. 7 
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4.1.2 Redegørelse for modellerne 

I det følgende vil der blive redegjort for SCSB, ACSI og EPSI modellerne, da disse er de største, 

mest betydningsfulde eller omtalte modeller. 

 

4.1.2.1 SCSB 

Sverige var det første land, som etablerede en national økonomisk indikator for kundetilfredshed, 

hvilket var et forsøg på at fremme kvaliteten og gøre industrierne mere konkurrence- og 

markedsorienterede. Dette indeks skulle være et supplement til produktivitetsmålinger. 

Produktivitet reflekterer basalt kvantiteten af outputtet, hvorimod SCSB måler kvaliteten af 

outputtet, som det opfattes af forbrugeren. Hvorvidt en virksomhed er i stand til at tilfredsstille sine 

kunder, er en indikator for dens generelle sundhed samt fremtidsudsigter. SCSB er et indeks baseret 

på årlige undersøgelsesdata af kunder, og den er en prioriteret sammensætning, som vægter 

niveauet af kundetilfredshed hos industrier og virksomheder. Yderligere estimeres forholdet mellem 

”tilfredshed”, ”loyalitet” og ”produktpræstationen”. Da kundetilfredshed har en direkte effekt på 

den fremtidige indtægt, er indekset et vigtigt supplement til de traditionelle målinger af økonomisk 

præstation og yder værdifuld information til virksomheden selv samt dennes interessenter.107 

Modellen ses nedenfor i figur 4.1. 

 

Figur 4.1108: SCSB modellen 
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107 Fornell. 1992, s. 1 
108 Johnson; Gustafsson; Andreassen; Lervik; Cha, 2001, s. 5 
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Den originale SCSB bestod af to primære forløbere for ”tilfredshed”; kundens opfattelse og 

oplevelse af ”produktets præstation” og kundens ”forventninger” til produktets præstation. 

”Forventningerne” har en positiv effekt på ”tilfredshed” og opfattet ”produktpræstation”. Yderligere 

sænker en øget ”tilfredshed” antallet af ”kundeklager” og øger ”kundeloyaliteten”. ”Loyalitet” er 

den ultimative afhængige variabel i modellen. Modellen medtager yderligere en relation mellem 

”klageadfærd” og ”kundeloyalitet”.109 Efter at SCSB, som ovenfor beskrevet, blev introduceret, er 

denne blevet ændret, så den kan sammenlignes med ACSI modellen.110 

SCSB blev designet til at generere flere informationer. For det første kan den sammenligne på 

tværs af industrier. Tilfredshedsindekset leverer informationer om klager, hvilke omhandler 

kvalitetsproblemer i forskellige industrier. Samtidig supplerer modellen de traditionelle målinger af 

økonomisk output såsom produktivitet. 

For det andet giver SCSB mulighed for at sammenligne individuelle virksomheder med 

gennemsnittet i industrien. 

For det tredje kan der sammenlignes over tid. SCSB er dynamisk og vedvarende, og den giver 

information omkring virksomhedens og industriens fremskridt såvel som generelle trends på 

markedet. 

For det fjerde giver modellen en forudsigelse af produktets præstation på lang sigt. En øget 

kundetilfredshed forårsager et skift opad i efterspørgselskurven eller gør hældningen af kurven 

stejlere. Herudover giver det en reducering af marketingsomkostningerne samt øgede 

marketingomkostninger hos konkurrenterne. Yderligere sænkes transaktionsomkostningerne, 

kundeafgangen reduceres og krydssalget forøges. Samtidig sænkes personaleafgangen, omdømmet 

forbedres og omkostninger ved fejltagelser nedsættes. Som et resultat af ovenstående kan tilfredse 

kunder ses som en god investering. 

For det femte giver modellen svar på specifikke spørgsmål om forskellige industrier, 

virksomheders sensitivitet overfor kundetilfredshed og effekterne af den overordnede kvalitet og 

pris. Samtidig giver den svar på virkningen af kundens forventninger, den nødvendige forbedring af 

kvaliteten for at beholde utilfredse kunder, prisfølsomhed, kundeklager, effekter af word-of-mouth 

samt kundens mønster, når de skifter produkt eller virksomhed.111 

 

                                                
109 Johnson; Gustafsson; Andreassen; Lervik; Cha, 2001, s. 8-9 
110 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996, s. 5 
111 Fornell. 1992, s. 5-6 
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4.1.2.2 ACSI 

Det primære formål med ACSI modellen er at estimere effekterne af ”tilfredshed” på 

”kundeloyalitet”.112 Grundet dens værdi som substitut for kundebevarelsen og dens effekt på 

profitabilitet er ”kundeloyalitet” den endelige variabel i modellen. Som tidligere nævnt, er ACSI 

udviklet på baggrund af SCSB, hvor hovedforskellene på disse to er, at der i ACSI er tilføjet 

variablene ”opfattet kvalitet” og ”kundens forventninger”.113 ACSI ses i figur 4.2. 

 

Figur 4.2114: ACSI modellen 
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”Kundetilfredshed” er den centrale pointe i en kæde af forhold i modellen. Disse forhold strækker 

sig fra forløberne for ”kundetilfredshed”, hvilke er ”opfattet kvalitet”, ”opfattet værdi” og ”kundens 

forventninger” til konsekvenserne af kundetilfredshed, som er ”klager” og ”loyalitet”. I modellen 

betyder ”tilfredshed” kumulativ tilfredshed og er defineret som kunders overordnede oplevelse med 

et produkt. Kundens opfattelse af værdien er en kulmination af, hvordan de oplever produktets 

præstation. Hvis en kunde er utilfreds, har denne mulighed for enten at stoppe som kunde eller at 

klage. 

Variable, som produktets tilpasning til kundens behov, mangler og pålidelighed i at opfylde dets 

specifikationer, definerer ”produktets præstation”. Modellen antager, at pålidelighed er lige vigtig 

ved produkttilfredshed og servicetilfredshed. Yderligere antager den, at en øget ”opfattet kvalitet” 

vil bevirke en øget ”tilfredshed”, mens den ”opfattede kvalitet” har en effekt på ”opfattet værdi”. 
                                                
112 Terblanche, 2006, s. 2 
113 Johnson; Gustafsson; Andreassen; Lervik; Cha, 2001, s. 7 
114 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996, s. 2 
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ACSI definerer ”opfattet værdi” som kundens opfattelse af, hvilket niveau produktets kvalitet ligger 

på i forhold til prisen, mens kundens ”forventninger” er det niveau af kvalitet, som kunden 

forventer at opnå. Kundens ”forventninger” fungerer hermed som et benchmark, der justeres 

og/eller opdateres i sammenhæng med en kundes seneste købs og forbrugsoplevelse. Kundens 

”forventninger” er en sammensætning af kundens tidligere oplevelser med brug af et produkt, 

markedsføringen og word-of-mouth informationer. I henhold til modellen er kundens 

”forventninger” positivt relateret til ”kundetilfredshed”, ”opfattet værdi” samt ”opfattet kvalitet”.115 

I modellen måles ”loyalitet” på to måder. Den ene måde er gennem sandsynligheden for 

genkøb. Den anden måde er, hvor meget en virksomhed kan hæve sine priser i %, før kunden vil 

vælge en konkurrent ved næste køb, samt i hvilken grad en virksomhed skal sænke sin pris i %, for 

at kunden vælger virksomhedens produkt ved næste køb.116 

 

4.1.2.3 EPSI 

EPSI blev i sin tid udviklet på baggrund af et pilotprojekt, der inkluderede 12 lande, hvor Danmark 

også deltog.117 EPSI sigter mod at tilvejebringe en officiel europæisk standard for at måle 

interessenters tilfredshed og identificere deres prioriteter.118 EPSI fokuserer på at analysere tre ikke-

finansielle hovedområder; medarbejdere, eksterne kunder samt repræsentanter for samfundet. I 

denne afhandling anvendes EPSI som en analyse af de eksterne kunders tilfredshed, hvorfor det er 

denne betydning, der skal ligges i begrebet EPSI.119 EPSI modellen kan ses i figur 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
115 Terblanche, 2006, s. 2-4 
116 Johnson; Gustafsson; Andreassen; Lervik; Cha, 2001, s. 7-8 
117 Juhl; Kristensen; Østergaard, 2002., s. 2 
118 EPSI Rating, 2007, s. 14 
119 EPSI Rating, 2007, s. 17 
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Figur 4.3120: EPSI modellen 

 
 

EPSI er god til at beskrive den underliggende proces for kundernes adfærd. Herudover er den 

fleksibel i forhold til at blive tilpasset de fleste virksomheder i forskellige industrier og lande, 

hvorfor den giver en basis for sammenligninger på tværs af disse. Samtidig kan den anvendes til 

virksomheders egne benchmark programmer.121 Indtil videre er EPSI primært implementeret for at 

give resultater for kundetilfredshed,122 og den har etableret links til lignende initiativer i Sydafrika, 

USA og Østen.  Nogle af de industrier, som EPSI har undersøgelser i, er eksempelvis banksektoren, 

forsikring, pension, uddannelse, mobiltelefoni og bredbånd samt logistik.123 

Modellen består af syv variable, der anses som latente, hvormed de ikke kan observeres. Disse 

variable beskrives med to til seks målingsvariable/manifestvariable, som observeres gennem 

undersøgelsesspørgsmål.124 Ud af de syv variable udgør seks af disse forløbere for den syvende 

variabel, ”kundeloyalitet”. ”Kundeloyalitet” er en afhængig variabel, mens fire af de seks forløbere 

er uafhængige variable, hvor de to sidste variable er medierende variable. De uafhængige variable 

er ”opfattet virksomhedsimage”, ”kundens forventninger”, ”opfattet kvalitet af hard ware” (produkt 

kvalitet) og ”opfattet kvalitet af human ware” (service kvalitet). ”Kundetilfredshed” og ”opfattet 

værdi” udgør de medierende variable og er samtidig afhængige variable. Hovedforudsætningen for 

                                                
120 Eskildsen; Kristensen; Juhl; Østergaard, 2004, s. 2 
121 Cassel; Eklöf, 2001, s. 2 
122 Kristensen, Westlund, 2004 A, s. 9 
123 EPSI Rating, 2007, s. 14-15 
124 Juhl; Kristensen; Østergaard, 2002., s. 2 
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EPSI er, at produktets præstation er reflekteret i ”kundetilfredsheden”, som er drivkræften for 

”kundeloyalitet” og værdien af virksomheden. 

”Kundeloyalitet” er en adfærdsmæssig intention frem for en faktisk købsadfærd. EPSI måler 

”kundeloyalitet” ud fra fire karakteristika; intention til at genkøbe, intention til at krydskøbe fra den 

samme virksomhed, intention til at blive hos den samme virksomhed i stedet for at skifte til en 

konkurrent samt intention til at anbefale virksomheden til andre kunder. 

”Kundetilfredshed” er en kumulativ evaluering baseret på kundens evaluering af køb og forbrug 

af et produkt over tid. Mens kundens overordnede ”tilfredshed” påvirkes af virksomhedens 

præstation på forskellige kriterier, bliver kundens intentioner om genkøb påvirket af kundens niveau 

af ”tilfredshed” med virksomheden i forhold til dennes konkurrenter. 

Jo mere konkurrencepræget et marked er, jo mere følsom er ændringer i ”kundeloyaliteten” over 

for ændringer i ”kundetilfredshed”. Modellen medtager andre drivkræfter for ”kundeloyalitet”, 

hvilke er opfattet ”image”, ”produkt kvalitet”, ”service kvalitet” og ”opfattet værdi”. Dette er på 

trods af, at ”opfattet værdi” kun påvirker ”loyalitet” indirekte via ”kundetilfredsheden”. 

”Opfattet værdi” er et vigtigt koncept i modellen, da det driver ”tilfredsheden” og herefter driver 

”loyalitet”. Kunder sammenligner den kvalitet, de opnår hos forskellige virksomheder med prisen, 

og herefter vælger de det produkt, som tilbyder den bedste relative værdi. På trods af at mange 

studier har vist, at pris er den vigtigste variabel for kundeloyalitet, er ”opfattet kvalitet” mere 

dynamisk end prisen. Dette skyldes, at værdifastsættelsens drivere kan ændre sig under forskellige 

stadier af kundens associationer med en virksomhed. Yderligere tillader den ”opfattede kvalitet” 

sammenligninger blandt virksomheder og industrier, og den tillader kontrol af forskelle i indkomst 

og budgetbegrænsninger på tværs af respondenter. 

”Opfattet kvalitet” er en kundes vurdering af et produkts evne til at yde tilfredshed relativt til 

markedets andre alternativer. Der er to dimensioner af ”opfattet kvalitet”; ”hard ware”, som består 

af kvaliteten af produktets attributter og ”human ware”, som består af de associerede elementer i 

servicen, hvilket er den personlige adfærd hos personalet og miljøets atmosfære. 

Flere studier har vist, at ”opfattet kvalitet” har en direkte effekt på ”kundetilfredsheden”, og at 

dennes indvirkning er større end påvirkningen af ”opfattet værdi”. Mens værdi er centralt i kundens 

præferencer og valg, er kvalitet mere vigtig ved forbrugsoplevelsen. Med en højere kvalitet af ”hard 

ware” vil produktets troværdighed og ”opfattet værdi” generelt være højere. Ud over at kvaliteten af 

”hard ware” har en indirekte effekt på ”loyalitet” via ”opfattet værdi” og ”tilfredshed”, har kundens 

opfattelse af ”hard warens” kvalitet også en direkte effekt på ”kundeloyalitet”. 

Ifølge ”confirmation-disconfirmation” paradigmet bliver et ”produkts præstation” sammenlignet 

med kundens ”forventninger” før forbruget. Dette sker for at opnå en overordnet bedømmelse af 
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tilfredshed eller utilfredshed. Der er ingen endegyldig konklusion på, om ”forventninger” har en 

positiv eller negativ indflydelse på ”opfattet kvalitet” og ”kundetilfredshed”. Disse har dog en 

betydelig direkte effekt på ”opfattet værdi” men ikke ”kundetilfredshed”. 

”Image” er hoveddrivkræften bag ”kundetilfredshed” og ”loyalitet”, når der er mange udbydere 

på markedet. Dette skyldes højst sandsynligt, at ”image” anvendes som en screeningsvariabel for at 

reducere kundens overvejelser ved køb. Samtidig har ”image” en signifikant indflydelse på 

”kundeloyalitet”.125 

 

4.1.2.4 Forskelle 

Der er, som tidligere nævnt, nogle forskelle mellem modellerne. En forskel mellem ACSI og andre 

kundetilfredshedsmodeller er, at ACSI ikke medtager variablen ”image”. I EPSI bliver ”image” 

behandlet som en forløber for både ”opfattet værdi”, ”kundetilfredshed” samt ”kundeloyalitet”.126 

Herudover bruger ACSI pristolerance og intention til genkøb til at måle ”kundeloyalitet”, hvorimod 

EPSI gør brug af fire ting; kundernes intention til genkøb, intention til krydskøb, intention til at 

anbefale produktet til andre kunder samt intention til at blive hos den samme virksomhed i stedet 

for at skifte til en konkurrent. 

EPSI og ACSI er harmoniserede på alle mulige måder, hvilket er vigtigt, da både store 

europæiske virksomheder er aktive på det amerikanske marked, og store amerikanske virksomheder 

konkurrerer på det europæiske marked. Denne harmonisering inkluderer blandt andet definitioner, 

målingsmodeller og statistiske metoder. EPSI har kvalitetsegenskaber tilsvarende til ACSI med 

henblik på præcision, validitet, reliabilitet, forudsigelser mm.127 

 

Det er værd at bemærke, at målinger af ”kundetilfredshed” i sig selv ikke er tilstrækkelige for 

virksomheden, medmindre to betingelser er opfyldt. For det første skal omkostningerne som 

minimum opveje de økonomiske fordele, der genereres, og for det andet skal hele 

kundetilfredshedsprocessen analyseres, forstås og administreres for at øge den strategiske relevans. 

Det centrale i enhver virksomheds kundetilfredshedsmåling er, at de kender deres målgruppes 

nuværende tilfredshedsniveau, og at de gennem målingen vil opdage, hvis der sker ændringer i dette 

niveau. Denne information skal benyttes til at fremme salget og genkøbsadfærden.128 

 

                                                
125 Lee; Bellman; 2008, s. 5-10 
126 Terblanche,2006, s. 2 
127 Kristensen, Westlund, 2004 A, s. 9 
128 Wong; Kanji, 2001, s. 1-2 
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4.1.3 Fordele og ulemper 

Fordelene ved kundetilfredshedsmodellerne er, at de er en sofistikeret metode til at bestemme de 

forskellige variables vigtighed. Yderligere eliminerer brugen af latente variable forskelle i 

kundernes opfattelse af begreber og skalaer således, at det er det samme, der bliver målt ved hver 

kunde, hvorfor reliabiliteten er høj. Modellerne anser ”tilfredshed” som alle kundens oplevelser 

over tid med en virksomhed frem for et resultat af kundens nyeste kontakt med virksomheden. 

Samtidig er undersøgelserne korte og ligefremme, og standardiseringen tillader sammenligninger på 

tværs af kategorier. Hermed kan der både sammenlignes på tværs af virksomheder og industrier, 

som handler med forskellige produkter.129 Herudover kan resultaterne af modellerne sammenlignes 

med resultaterne fra de andre kundetilfredshedsmodeller, hvorfor der kan sammenlignes på tværs af 

eksempelvis EPSI, Europa, og ACSI, Amerika.130 

En ulempe er, at det, der er vigtigt for kunden, kan blive fravalgt til fordel for det, der er vigtigt 

for den samlede helhed, alle kunderne. Samtidig er metoden meget statistisk, hvorfor der bliver en 

mangel på kvalitative data, som kan give et dybere indblik i kundernes tilfredshed. Yderligere er der 

risiko for, at det kun er de virksomheder, der har en høj tilfredshedsscore, som vælger at deltage i 

undersøgelserne. Hermed vil de fleste undersøgelser vise en generel høj ”kundetilfredshed”, hvilket 

ikke vil være retvisende for markedet. Yderligere gør standardiseringen, at det ikke er muligt at 

skræddersy metoden til enkelte virksomheder og industrier, og det betyder, at virksomheder ikke 

kan undersøge andre variable, som kan være af interesse for dem. Samtidig kan en kunde blive 

tvunget til at svare på et spørgsmål, som de ikke mener, er relevant eller vigtigt for dem.131 En 

yderligere kritik er, at ingen af modellerne medtager variablen pris. Pris medtages dog indirekte i 

den ”opfattede kvalitet” på to måder; pris relativ til kvalitet og kvalitet relativ til pris.132 Yderligere 

kan det være svært at vurdere, om en score er god eller dårlig, og hermed er der ingen grænse for, 

hvor høj eksempelvis ”kundetilfredsheden” skal være, for at den er god.133 Alle modeller er bedst 

egnet til at måle de korterevarende forhold, og de er således ikke så stærke, hvad angår 

længerevarende forhold.134 

 

                                                
129 IDeA Knowledge, 05/06, s. 24-25 
130 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996, s. 6 
131 IDeA Knowledge, 05/06, s. 24-25 
132 Siems; Kraus; Mitter, 2008, s. 1-2 
133 Fornell; Johnson; Anderson; Cha; Bryant, 1996, s. 7 
134 IDeA Knowledge, 05/06, s. 6 
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4.1.3.1 ACSI 

En fordel ved ACSI er, at validiteten og reliabiliteten i modellens målingssystem er meget høj. 

Samtidig dækker modellen en stor del af den amerikanske økonomi, og den dækker også en 

betydelig del af den offentlige sektor.135 På trods af at EPSI metodemæssigt er næsten identisk med 

ACSI, er ACSI meget bredere, hvad angår måling af offentlige services.136 Endvidere har ACSI en 

relativ styrke over EPSI, idet denne opfanger effekterne af en virksomheds klagehåndtering ved at 

inkludere dette begreb. 

En stor ulempe ved ACSI er, at begrebet ”kundens forventninger” har en mindre påvirkning på 

de andre variable i modellen. Som erstatning til ”kundens forventninger” kan det overvejes at bruge 

begrebet ”image”, som anvendes i EPSI modellen.137 Yderligere blev ACSI udviklet i en tid, hvor 

systemerne til at håndtere klager var relativt primitive eller ikke-eksisterende. Derfor kan det 

overvejes, om klagehåndteringen bør være en driver for ”tilfredshed” i stedet for en konsekvens 

deraf.138 

 

4.1.3.2 EPSI 

På trods af at EPSI anvender generiske spørgsmål, er disse fleksible nok til at blive anvendt på 

tværs af produkter, services og offentlige sektorer, hvilket er en stor fordel.139 Samtidig medtager 

den variablen ”image”, hvorfor den inkluderer betydningen af virksomhedens omdømme på 

kundernes tilfredshed. 

Som tidligere nævnt er en kritik af EPSI, at denne ikke medtager variablen ”kundeklager”, 

hvorfor der ikke bliver målt, hvorledes virksomheder håndterer denne problemstilling. Samtidig 

medtages variablen tillid ikke, hvilket kan have en effekt på ”kundetilfredsheden”.140 Dog kan tillid 

have en indirekte indflydelse på variablen ”image”, hvorfor den på en indirekte måde indgår i 

undersøgelsen. En yderligere kritik af EPSI er, at den har den mindste bredde, hvad angår 

dækningen af offentlige sektorer.141 

 

                                                
135 Kristensen; Westlund 2004 A, s. 8-9 
136 IDeA Knowledge, 05/06, s. 5 
137 Hsu; Chen; Hsieh, 2006, s. 12 
138 Johnson; Gustafsson; Andreassen; Lervik; Cha, 2001, s. 13-14 
139 Juhl; Kristensen; Østergaard, 2002, s. 3 
140 Ball; Coelho; Machás, 2004, s. 3 
141 IDeA Knowledge, 05/06, s. 5 
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4.2 Valg af kundetilfredshedsmodel 

Ud fra ovenstående redegørelser af forskellige kundetilfredshedsmodeller vælges EPSI modellen til 

at belyse kundetilfredshed og –loyalitet på det danske mobiltelefonimarked. Valget af EPSI 

modellens anvendelse bygger på overvejelser omkring de enkelte modellers styrker og svagheder. 

Da alle tre kundetilfredshedsmodeller er tilpasset og udviklet på baggrund af hinanden, er der ikke 

en markant forskel på de grundlæggende principper, hvorfor det er anvendelsen af modellerne og 

ikke deres indhold, som vægter højest ved valget. 

Hovedargumentet for valget af EPSI er, at denne til dels er blevet udviklet på baggrund af 

Danmark og andre europæiske lande, hvorfor denne er bedre tilpasset det danske marked end ACSI. 

På trods af at den amerikanske kundetilfredshedsmodel er meget udbredt og anvendt over hele 

verden, er EPSI mest anvendt i de europæiske lande,142 inklusiv Danmark. Ved at anvende EPSI 

bliver det muligt at benchmarke mod andre danske og europæiske virksomheder og lande, hvilket 

findes vigtigere end ACSI’s brede anvendelse. Samtidig bliver EPSI modellen anvendt i 

mobiltelefonibranchen, hvilket indikerer, at modellen er god til at foretage målinger i denne 

branche. 

På baggrund af at EPSI er tilpasset det europæiske og danske marked, er det endvidere valgt 

ikke at benytte SCSB, da denne er specialudviklet til det svenske marked. Samtidig med dette er 

SCSB mindre udbredt end EPSI, hvorfor der er færre lande og virksomheder, der kan danne 

grundlag for et benchmark. 

Ud over ovenstående argumenter vurderes EPSI også til at være mest velegnet, da den måler 

loyalitet gennem de fire perspektiver; kundens intention til genkøb, som mobiltelefoniselskaberne 

har store problemer med, da mange kunder skifter selskab, når de køber en ny mobiltelefon og 

således ikke forlænger bindingsperioden hos deres nuværende selskab. Intention til krydskøb, hvor 

selskaber inden for mobilbranchen forsøger at få kunderne til at købe tillægsydelser såsom fri SMS, 

fri download af musik og full-service143. Intention til at anbefale hos de eksisterende kunder. 

Intention til at blive hos samme virksomhed, ved at kunden bliver efter bindingsperioden, hvormed 

kundeafgangen formindskes. 

 

                                                
142 Lee; Bellman; 2008, s. 4 
143 Full-service omfatter, at et selskab tilbyder flere services såsom mobiltelefoni, bredbånd, TV og fastnet på én gang 
og i forskellige kombinationer til en lavere pris. 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 48 

4.3 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit kan det konkluderes, at de mest anvendte, udbredte eller omtalte 

kundetilfredshedsmodeller er; SCSB, ACSI og EPSI. Forskellen på modellerne ligger primært i 

deres anvendelse, da ACSI er udviklet til det amerikanske marked, og EPSI er udviklet til det 

europæiske marked. Da modellerne er tilpasset og udviklet på baggrund af den svenske 

kundetilfredshedsmodel (SCSB), forekommer der ikke en markant forskel på opbygningen og 

resultaterne af disse. 

Til at belyse kundetilfredsheden og –loyaliteten på det danske mobiltelefonimarked vælges 

EPSI modellen, da denne allerede bliver anvendt i mobiltelefonibranchen. Yderligere er de fire 

aspekter, som modellen måler loyalitet ud fra, særdeles rammende for de udfordringer, som 

mobiltelefoniselskaberne står overfor. 
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5. Beskrivelse af mobiltelefonimarkedet 
Som baggrund for afhandlingens empiriske del benyttes nedenstående afsnit til en situationsanalyse 

af mobiltelefonimarkedet i Danmark. Formålet med analysen er, at belyse konkurrencesituationen i 

mobiltelefonibranchen samt at klarlægge hvilke tiltag, mobiltelefoniudbyderne på nuværende 

tidspunkt benytter sig af for at fremme kundeloyaliteten. Som tidligere nævnt i afsnit 2.3.3 Mangler 

af data indeholder tabellerne i dette afsnit både privat- og erhvervsabonnementer. 

 

5.1 Konkurrencesituationen i mobiltelefonibranchen 

Det danske marked for mobiltelefoni har, som tidligere nævnt, oplevet en markant vækst i antallet 

af mobilabonnementer. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af mobilabonnementer fra 1. 

halvår 2004 til 2. halvår 2008. 

 

Figur 5.1144: Udviklingen i antallet af mobilabonnementer 

 
 

                                                
144 IT- og Telestyrelsen, 1. halvår 2004 til 2. halvår 2008, egen tilvirkning 
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Som det fremgår af figur 5.1 har væksten i antallet af abonnementer været konstant gennem hele 

perioden. Dette har betydet, at markedet har været attraktivt for nye udbydere, hvorfor antallet af 

disse ligeledes er øget markant. 

I andet halvår 2008 bestod det danske mobiltelefonimarked af 43145 udbydere, hvoraf der er tre 

store og fire mellemstore aktører, som er dominerende i branchen. Den største udbyder på markedet 

er TDC, der har en markedsandel146 på 30,0 %, mens Sonofon og Telia, med markedsandele på 

henholdsvis 20,2 % og 17,4 %, er branchens anden og tredje største udbydere.147 Gennem horisontal 

integration ejer de tre store udbydere et eller flere mindre mobiltelefoniselskaber, der fungerer 

selvstændigt med eget navn og brand, hvorfor de alle konkurrerer indbyrdes med hinanden. Når de 

mindre opkøbte mobiltelefoniselskaber inkluderes, udgør TDC, Sonofon og Telia tilsammen 87,5 % 

af totalmarkedet. 

Ud fra det stigende antal af mobiltelefoniudbydere betegnes konkurrenceintensiteten som 

værende høj, idet der vil være en konstant rivalisering blandt aktørerne for at fastholde nuværende 

kunder samt at tiltrække nye. Herudover intensiveres konkurrencesituationen yderligere af, at 

markedet for mobiltelefoni er ved at være mættet. I figur 5.2 ses det, at der siden 2. halvår 2005 har 

været en stigende tendens til, at der er flere mobilabonnementer end indbyggere. Denne tendens 

understøtter, at antallet af nye kunder på markedet alt andet lige vil være begrænset. Nye udbydere 

vil derfor hovedsageligt være nødsaget til at stjæle kunder fra de eksisterende aktører for at opnå 

kunder og skabe en position på markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Antallet af udbydere er estimeret ud fra IT- og Telestyrelsen telestatistik 2. halvår 2008, s. 55, 82. Antallet af 
udbydere formodes at være væsentligt større, idet statistikken ikke omfatter samtlige udbydere på markedet. 
146 Markedsandele er angivet i forhold til antallet af abonnementer. 
147 IT- og Telestyrelsen, 2. halvår 2008, s. 55 
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Figur 5.2148: Udviklingen i antallet af mobilabonnementer per 100 indbygger 

 
 

Den høje konkurrenceintensitet på markedet understøttes yderligere af, at mobiltelefonikunderne 

kun kan bindes til en bestemt udbyder i en begrænset periode på seks måneder. Efter 

bindingsperiodens ophør er omkostningerne ved at skifte til et andet selskab på et minimumsniveau, 

hvorfor kunderne i større grad er modtagelige overfor nye tilbud. Dette er med til at fremme den 

tidligere omtalte høje kundeafgang og dermed også rivaliseringen blandt branchens udbydere. 

Et andet forhold, der bidrager til konkurrencesituationen, er, at mobiltelefonibrugerne ofte 

ønsker en ny mobiltelefon. Dette kan medføre, at mobiltelefonibrugerne er ”tvunget” til at skifte til 

et andet mobiltelefoniselskab, hvis den nuværende udbyder ikke har den ønskede mobiltelefon. 

Samtidig kan ønsket om en ny mobiltelefon medføre, at der opstår et nyt behov for mobiltelefoni, 

hvilket yderligere kan bevirke, at kunden er nødsaget til at skifte til en anden udbyder. Da iPhone 

kom til Danmark i juli 2008, fik Telia, som den eneste mobiltelefoniudbyder, rettighederne til at 

forhandle denne. Som eneforhandler af iPhone i en periode på et halvt år har Telia opnået en øget 

omsætning og kundetilgang i regnskabsåret 2008.149 Heraf formodes det, at mobiltelefoner kan være 

en driver for, hvilket mobiltelefoniselskab forbrugeren vælger. 

 
                                                
148 IT og – Telestyrelsen, 1. halvår 2004-2. halvår 2008, egen tilvirkning 
149 Børsen, 11. februar 2009  
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Når der er en tendens til, at kunderne ofte skifter mobiltelefoniselskab, kan det yderligere være 

relateret til, at det funktionsmæssige aspekt af mobiltelefoni (opkald, SMS, MMS mm.) er et 

homogent produkt, hvor branchens udbydere er ens, hvad angår disse ydelser. For at kunne få 

succes i branchen er de enkelte udbydere nødt til at adskille sig fra hinanden, hvilket har øget 

fokussen på kundetilfredshed og –loyalitet blandt de nuværende kunder. Behovet for at adskille sig 

fra konkurrenterne ses blandt andet hos TDC, der begrunder lanceringen af ”PLAY” med følgende: 

”... mobil- og bredbåndsmarkedet er ved at være fyldt op, og der er behov for nytænkning, hvis man 

som teleselskab skal hente flere kunder.”150 På samme måde anvender Telia en alternativ tilgang til 

kundefordele med ”Telia Tirsdag”, hvor kunderne har mulighed for at invitere en ven med gratis i 

biografen hver tirsdag.151 

En anden måde at differentiere sig på ses hos mobiltelefoniselskabet 3, som er specialiseret i at 

udbyde mobiltelefoni kombineret med bredbåndstjenester. Denne kombination giver adgang til 

mobilportalen, ”Planet 3”, hvor der er mulighed for at få underholdende indhold som eksempelvis 

TV.152 

Ved at mobiltelefoniselskaberne sammensætter deres egne abonnementer og tilbyder kunderne 

fordele som eksempelvis ”PLAY”, ”Telia Tirsdag” og ”Planet 3”, kan mobiltelefoni i større grad 

betragtes som et heterogent produkt. Med udgangspunkt i dette og antallet af udbydere kan 

konkurrenceformen på det danske mobiltelefonimarked tilnærmelsesvis betegnes som 

monopolistisk konkurrence, der er kendetegnet ved et heterogent marked med mange udbydere. 

 

5.2 Truslen fra nye udbydere 

Mobiltelefonimarkedet er, som nævnt ovenfor, blevet et attraktivt marked grundet de seneste års 

vækst i antallet af mobilabonnementer. På trods af de mange udbydere og et mættet marked vil 

truslen fra nye udbydere stadigvæk være til stede. 

De nye udbydere, der har formået at skabe en position på markedet, har opnået denne med 

konkurrencedygtige priser og lave omkostninger. Ud fra denne strategi har små og nye udbydere 

været i stand til at stjæle kunder fra branchens store aktører, hvilket på længere sigt kan, og har ført 

til, opkøb af mindre og succesfulde selskaber.153 Når der foretages horisontale integrationer, er det 

en måde, hvorpå truslen mindskes fra mindre udbydere, der har opnået succes. Et eksempel på dette 

er TDC, der indgik et strategisk partnerskab med Telmore i 2003 og efterfølgende opkøbte 
                                                
150 www.om.tdc.dk 
151 www.telia.dk 
152 www.3.dk 
153 Børsen, 5. maj 2009 
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selskabet i 2004. TDCs begrundelse for at indgå i partnerskabet med Telmore er: ”Med 

partnerskabet komplementerer TDC den nuværende markedsføring af mobilprodukter i Danmark 

med et populært produkt blandt de brugere, der foretrækker webbaserede abonnementsformer.”154 

Som det fremgår af citatet, er evnen til at supplere de store udbyderes produkter endnu et grundlag 

for, at opkøbene af de mindre udbydere finder sted. 

 

Når mobiltelefonimarkedet, på trods af den intensive konkurrencesituation, stadigvæk fremstår som 

attraktivt for nye udbydere, kan det være relateret til vækstpotentialet i forbruget af mobiltelefoni. 

Som det fremgår af nedenstående figur 5.3 har der været en kraftig stigning i den afgående 

mobiltrafik gennem hele perioden fra 1. halvår 2004 til 2. halvår 2008. 

 

Figur 5.3155: Udviklingen i afgående mobiltrafik (i 1.000 minutter) 

 
 

Den stigende tendens i den afgående mobiltrafik formodes, som tidligere nævnt, at fortsætte, da 

mobiltelefonibrugerne vil udvikle et merforbrug samtidig med, at der er en tendens til, at forbruget 

af fastnettelefoni gradvist bliver overført til mobiltelefoni. 

                                                
154 www.om.tdc.dk 
155 IT og – Telestyrelsen, 1. halvår 2004 til 2. halvår 2008, egen tilvirkning 
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Ud over den øgede mobiltrafik kan markedsattraktiviteten også være relateret til, at 

mobiltelefonibranchen er præget af forholdsvis lave adgangsbarrierer. Nye udbydere på markedet 

har tidligere gennem IT- og Telestyrelsen haft en lovfæstet ret til at etablere sig på TDC og 

Sonofons netværk. Efter en lovændring er denne ret blevet afskaffet. På længere sigt kan dette 

resultere i færre og større mobiltelefoniselskaber, da de store udbydere opnår en større magt og 

kontrol over, hvilke selskaber, der får adgang til markedet. Hvis adgangsbarriererne skærpes og 

opkøbene af de mindre og succesfulde selskaber fortsætter, vil nye udbydere skulle have en vis 

størrelse og kapital for at etablere sig på markedet.156 Med færre og større mobiltelefoniselskaber vil 

konkurrenceformen på længere sigt kunne bevæge sig mod differentieret oligopol, der er 

kendetegnet ved få store udbydere med differentierede produkter. 

 

5.3 Købernes forhandlingsstyrke 

På det danske mobiltelefonimarked har køberne en forholdsvis stor forhandlingsstyrke. Antallet af 

udbydere medfører, at køberne har mange muligheder og alternativer, når disse skal vælge et 

mobiltelefoniselskab. Sammen med de lave omkostninger, der er forbundet med et skifte til en 

anden udbyder, kan køberne frit flytte til et andet mobiltelefoniselskab, hvis de er utilfredse med det 

nuværende. 

Da minimumsprisen for de første seks måneder skal fremgå af mobiltelefoniselskabernes tilbud, 

opnår køberne et bedre beslutningsgrundlag, idet priserne er mere gennemskuelige og nemmere at 

sammenligne. Med muligheden for at lave en reel sammenligning af de enkelte 

mobiltelefoniselskabers priser, understøttes købernes forhandlingsstyrke yderligere. Samtidig har 

muligheden for nummerportering157 mindsket købernes barrierer mod at skifte 

mobiltelefoniudbyder, da disse kan beholde deres nuværende mobilnummer. 

Disse tiltag er alle med til at påvirke, hvor villige kunderne er til at skifte mobiltelefoniudbyder, 

og de er dermed også en indirekte årsag til den høje kundeafgang i branchen. Da nummerportering 

er et udtryk for, at en kunde kan flytte sit mobilnummer fra en udbyder til en anden, må antallet af 

nummerporteringer være en indikation af omfanget af kunder, der skifter mobiltelefoniselskab. 

 

 

 

                                                
156 Børsen, 5. maj 2009 
157 Nummerportering er muligheden for, at en kunde kan flytte sit mobilnummer fra et mobiltelefoniselskab til et andet. 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 55 

Figur 5.4158: Udviklingen i antallet af nummerporteringer 

 
 

Som det fremgår af figur 5.4, er antallet af nummerporteringer meget svingende i perioden 1. halvår 

2004 til 2. halvår 2008. Dog fremgår det af trendlinjen, at der gennemsnitligt har været en stigning i 

antallet af nummerporteringer gennem den viste periode, hvorfor det formodes, at kundeafgangen 

ligeledes har været stigende. 

 

Selv om køberne har en forholdsvis stor forhandlingsstyrke, kan mobiltelefoniselskaberne mindske 

denne med en bindingsperiode på seks måneder. Bindingsperioden er således en måde, hvorpå 

mobiltelefoniselskaberne kan fastholde deres kunder i mindst seks måneder, hvorefter disse frit kan 

vælge udbyder. For at fastholde kunderne er mobiltelefoniselskaberne nødsaget til at differentiere 

sig og skabe præferencer hos disse. 

Det er dog ikke alle mobiltelefoniselskaber, der benytter sig af bindingsperioder. Dette 

medfører, at køberne har en forholdsvis stor forhandlingsstyrke fra første dag de bliver kunde, 

hvorfor der stilles endnu større krav til, at udbyderne formår at skabe præferencer hos kunderne. 

Sammenlignet med andre europæiske lande anses bindingsperiodens længde på seks måneder 

som værende kort. Dette medfører, at mobiltelefoniselskaberne har store omkostninger ved de 

                                                
158 IT og – Telestyrelsen, 1. halvår 2004 til 2. halvår 2008, egen tilvirkning 
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kunder, der skifter udbyder efter bindingsperiodens ophør. For at stille mobiltelefoniselskaberne 

bedre foreslår Venstre, at bindingsperioden ændres til 12 måneder. Med en sådan ændring vil 

mobiltelefoniselskaberne kunne give kunderne bedre tilbud, da omkostningerne for hver kunde vil 

blive lavere.159 Dog vil en ændring i bindingsperioden medføre, at købernes forhandlingsstyrke 

ændres, da mobiltelefoniselskaberne vil kunne fastholde kunderne i 12 og ikke seks måneder. 

 

5.4 Differentiering blandt udbyderne 

Den intensive konkurrence i mobiltelefonibranchen betyder, som nævnt ovenfor, at udbyderne er 

nødsaget til at finde nye måder, hvorpå de kan differentiere sig fra branchens øvrige aktører. I dette 

afsnit vil der blive redegjort for, hvilke tiltag udbyderne i mobiltelefonibranchen på nuværende 

tidspunkt benytter sig af. 

Afsnittets fokus rettes mod de syv største selskaber i mobiltelefonibranchen; TDC, Sonofon, 

Telia, Telemore, Call Me, CBB og 3. Valget af de syv udbydere er foretaget ud fra en formodning 

om, at disse er de mest kendte og gængse blandt mobiltelefonibrugerne. Tilsammen udgør de syv 

udbydere 92,3 % af totalmarkedet,160 hvorfor det vurderes, at ovenstående formodning er reel i 

forhold til kendskabsgraden til de enkelte selskaber. 

Da de ovenfornævnte mobiltelefoniselskaber ikke har været interesseret i at bidrage med 

oplysninger om hvilke aktiviteter, der benyttes til at fremme kundetilfredsheden og –loyaliteten, vil 

afsnittet udelukkende være baseret på en desk research. 

 

Generelt kan det konstateres, at de enkelte mobiltelefoniselskaber ikke prioriterer at fremhæve 

fordele eller belønninger for deres nuværende og potentielle kunder. Som tidligere nævnt tilbyder 

TDC deres kunder gratis musik med ”TDC PLAY”, mens Telia tilbyder kunderne billige 

biografbilletter med ”Telia Tirsdag”. Begge tiltag er fordele, som kunderne opnår fra første dag, 

hvorfor disse ikke er specielt rettet mod de loyale kunder. Til gengæld vil loyale kunder opnå 

fordelen af, at de fortsat har adgang til gratis musik eller biografbilletter, idet adgangen til disse 

frafalder, når kunderne skifter selskab. 

Foruden at være måder hvorpå kunderne opnår fordele, er ”TDC PLAY” og ”Telia Tirsdag” 

også eksempler på, hvorledes mobiltelefoniselskaberne forsøger at differentiere sig fra hinanden. 

Dette gøres gennem tiltag, der ikke vedrører det funktionsmæssige aspekt af mobiltelefoni men 

derimod periferiydelserne. Umiddelbart er TDC og Telia de mobiltelefoniselskaber, der gør mest ud 
                                                
159 Børsen, 25. juni 2009 
160 IT- og Telestyrelsen, 2. halvår 2008, s. 56  
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af at fremhæve fordelene, som køberne opnår ved at være kunder hos disse. Da lignende fordele 

ikke er identificeret hos branchens øvrige udbydere, kan det være en indikation af, at de enten ikke 

benytter sig af fordele til at fastholde kunderne, eller at de ikke er gode nok til at reklamere med det. 

 

Når det antages, at de fleste mobiltelefoniselskaber ikke tilbyder deres kunder fordele, kan det være 

relateret til, at disse følger en strategi, hvor kunderne belønnes ud fra det funktionsmæssige aspekt 

af mobiltelefoni. En af måderne, hvorved loyale kunder belønnes ud fra dette aspekt, er hos de 

mobiltelefoniselskaber, som belønner kunderne for at være loyale ved at sænke prisen på 

abonnementet efter bindingsperiodens ophør. Hos Sonofon belønnes loyale kunder, der har 

abonnementerne ”Limbo” og ”Shaker Super” med, at minutprisen eller den månedlige betaling 

falder efter bindingsperiodens ophør. Ved at sænke priserne efter bindingsperioden ønsker Sonofon 

at være det mobiltelefoniselskab, som kunderne vælger at beholde for livet.161 

Grundlæggende har størstedelen af mobiltelefoniudbyderne en bred produktportefølje, hvor 

kunderne tilnærmelsesvis kan sammensætte et abonnement, der passer til netop deres behov for 

mobiltelefoni. Hos Telia kan kunderne med ”Telia Flex” blande deres eget abonnement, hvor disse 

kun betaler for det, de har brug for.162 

Et andet eksempel på at mobiltelefoniudbyderne forsøger at udbyde et produkt, der passer til 

kundernes behov, er lavprisselskaber som Telmore og CBB. Hos disse udbydere betaler kunderne 

kun for deres eget forbrug og er samtidig ikke bundet til selskabet i en seks måneders 

bindingsperiode. Ved at følge en strategi om enkel mobiltelefoni til gennemskuelige priser opnår 

både Telmore og CBB, i følge TSN Gallup, en høj grad af kundetilfredshed i forhold til branchens 

øvrige udbydere.163 

Samtidig har det vist sig, at mange udbydere forsøger at efterligne Telmore, da de har haft stor 

succes med deres enkle produkter samt gode overskuelighed. I stedet for at fokusere på hvad deres 

egne kunder ønsker, samt hvad der kan gøre dem loyale, bruger disse udbydere unødvendige 

ressourcer på at stjæle Telmores kunder. Hermed kan det pointeres, at udbyderne mangler et 

grundlæggende kendskab til, hvad der gør kunderne tilfredse og loyale, så de kan tilrettelægge deres 

egne strategier efter dette og ikke andre selskabers succes. 

 

På trods af de tiltag, der er blevet gennemgået ovenfor, opfattes det som, at mobiltelefonimarkedet 

endnu ikke har tilstrækkelig fokus på kundetilfredshed og –loyalitet hos deres kunder. 

                                                
161 www.telenor.dk 
162 www.telia.dk 
163 www.telmore.dk, www.cbb.dk 
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5.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det danske marked for mobiltelefoni er præget af en høj 

konkurrenceintensitet, der primært er relateret til de mange udbydere, den lave grad af 

differentiering blandt disse samt en begrænset kundetilgang. Grundet den teknologiske udvikling 

samt forandringer i forbrugernes præferencer kan det endvidere fremhæves, at 

mobiltelefonimarkedet er kendetegnet ved at være dynamisk og i konstant forandring. Samtidig har 

køberne en høj forhandlingsstyrke, hvorfor branchens udbydere konstant udfordres til at finde nye 

tilgangsvinkler, der kan øge kundetilfredsheden og –loyaliteten. Tendensen til dette ses hos flere af 

udbyderne, der gennem de seneste år har sat større fokus på differentierede tiltag, der har til formål 

at øge kundetilfredsheden og – loyaliteten. På trods af dette kan det konstateres, at mobilmarkedet 

endnu ikke har tilstrækkelig fokus på kundetilfredshed og –loyalitet. 
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6. Kvalitative analyser 
Jævnfør afhandlingens metodeafsnit er der blevet indsamlet primær data i form af kvalitative og 

kvantitative undersøgelser. Efter at have klarlagt de tiltag, som mobiltelefoniudbyderne benytter sig 

af for at opnå tilfredshed og loyalitet, ønskes en dybere indsigt i disse ved at udføre flere former for 

kvalitative analyser. I de følgende afsnit redegøres der, på baggrund af den teoretiske 

referenceramme, for udvælgelsen af variablene, der indgår i analyserne samtidig med, at 

resultaterne af de kvalitative analyser præsenteres. 

 

6.1 Valg af variable til dybdeinterview 

Gennem fokusgruppeinterviewet og de emner, der blev diskuteret under dette, kan det udledes, at 

størstedelen af emnerne kan organiseres under de forskellige variable i EPSI modellen. I dette afsnit 

vil de forskellige variable, der bliver spurgt ind til i de dybdegående interviews, blive gennemgået. 

For at uddybe emnerne fra fokusgruppeinterviewet vil der yderligere blive spurgt ind til, hvilken 

betydning de forskellige emner har for respondenternes valg af mobiltelefoniselskab samt hvorfor. 

Spørgerammen kan ses i bilag 3. 

 

6.1.1 Produkt/Hard ware 

Produkt/Hard ware består af kvaliteten af produktets attributter. Under fokusgruppeinterviewet blev 

flere emner fremhævet, der kan klassificeres som selve produktet. Disse er dækning, udvalg af 

mobiltelefoner, tjenester/ydelser, full-service, fordele, belønninger samt overskuelighed. 

 

6.1.2 Service/Human ware 

Service/Human ware består af de associerede elementer i servicen, hvilket er den personlige adfærd 

hos personalet og miljøets atmosfære. Her blev både servicen i butikkerne, på internettet samt 

telefonsupport diskuteret i fokusgruppeinterviewet, hvorfor der skelnes mellem disse i 

dybdeinterviewene. 

 

6.1.3 Image 

Under fokusgruppeinterviewet blev der lagt vægt på forskellige kampagner, hvorfor markedsføring 

også indgår som et element i det generelle image. 
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6.1.4 Forventninger 

Variablen forventninger medtages, da der blev lagt vægt på, hvad de forskellige respondenter i 

fokusgruppeinterviewet forventer af et selskab. 

 

6.1.5 Pris 

Ud over ovenstående variable medtages pris, som ikke indgår i EPSI modellen. På trods af at pris 

indgår indirekte i opfattet værdi, vil det være relevant at medtage denne separat, da dette emne var 

et stort diskussionsområde ved fokusgruppeinterviewet. Variablen består af flere elementer som 

prisen på udlandstelefoni, prisen på selve mobiltelefonen, prisen på abonnementet, minutprisen, den 

samlede pris, samt prisen for diverse tillægsydelser såsom internetadgang. 

 

6.2 Resultater af de kvalitative analyser 

Ud fra ovenstående variable er der afholdt ti dybdeinterview. I dette afsnit gives et kort resume af 

forløbene af både fokusgruppeinterviewet og dybdeinterviewene. Samtidig understreges de vigtigste 

pointer, som kom frem under interviewene. 

 

6.2.1 Fokusgruppeinterview 

Generelt gik interviewet godt på trods af, at en af deltagerne ikke mødte op, hvorfor der kun var fem 

respondenter. Det lille antal bevirkede, at alle respondenter blev hørt og havde tid til at udtrykke 

deres mening samtidig med, at der ikke var nogen, der dominerede gruppen. Respondenterne 

virkede lidt nervøse og tilbageholdende til at starte med, men slappede hurtigt af. Der var i starten 

lidt tvivl om, hvad respondenterne præcist skulle fortælle men efter en kort forklaring, var de 

indforståede med dette. Under interviewet var moderatoren flere gange nødsaget til at spørge nogle 

af respondenterne direkte, før der kom et svar. De var dog alle gode til at fortælle om deres 

meninger, når moderatoren henvendte sig til dem. Overordnet var det svært at opnå en så flydende 

diskussion, som det var ønsket, hvor deltagerne indbyrdes diskuterede de forskellige emner. En af 

årsagerne til den manglende diskussion kan være, at emnet mobiltelefoni generelt er svært at 

uddybe sine holdninger omkring, da det ikke er noget man umiddelbart har en mening om. 

For at opnå bedre resultater, er der en række forhold, som kunne forbedres. Der kunne 

eksempelvis blive afholdt flere interview med forskellige grupper af respondenter, hvad angår alder, 

bopæl, mobiltelefoniselskab samt beskæftigelse. Dette vil resultere i en mere nuanceret analyse, 

hvor en mere detaljeret og dybdegående diskussion af de forskellige emner kunne opnås. 
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Overordnet er der, som ønsket, opnået et kendskab til de variable, der uddybes i de dybdegående 

interview. Dette kendskab er dog ikke tilfredsstilende, idet den dybdegående diskussion mangler. 

 

6.2.2 Dybdeinterview 

Dybdeinterviewene er generelt gået godt, men det har været svært at få respondenterne til at uddybe 

deres svar. Hermed ment at det kan være svært for en respondent at uddybe, hvorfor prisen betyder 

meget for dem i forhold til eksempelvis service i deres valg af mobiltelefoniselskab. Interviewene er 

gået godt i den forstand, at nogle af de påstande samt meninger, der er kommet frem i 

fokusgruppeinterviewet, er blevet underbygget. Yderligere har muligheden for, at afholde 

interviewene i vante omgivelser bevirket, at respondenterne har været mere afslappede og ikke har 

haft svært ved at ytre deres meninger. I modsætning til fokusgruppen er der i disse interview opnået 

en større spredning i tilhørsforholdet til mobiltelefoniselskaber, geografi, beskæftigelse samt alder. 

Overordnet har disse interview således givet et tilfredsstillende kendskab til de forskellige drivere 

på mobiltelefonimarkedet. 

 

6.2.3 Resultater 

I de nedenstående afsnit fremhæves de pointer, som er relevante i forhold til de fokusgruppe- og 

dybdeinterview, der er blevet afholdt. 

 

6.2.3.1 Pris 

Under interviewene er forskellige pointer om prisen blevet understreget. De aspekter, der blev 

trukket frem, og som derfor indgår i prisen er; prisen på udlandstelefoni, mobiltelefoner, 

abonnementer, diverse som MMS og Internet, minutprisen og den samlede pris for de seks 

måneders binding.  

Generelt er der mange, som fokuserer på prisen og ønsker et billigt produkt. Dette ses hos 

respondent 8. 
 

”Jeg ønsker ikke at bruge en masse penge på mobiltelefoni.” 

 

Andre har et maksimalt beløb, de ønsker at betale, både hver måned men også for den samlede seks 

måneders bindingsperiode. En respondent fra fokusgruppeinterviewet udtaler: 
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”Det er den overordnede pris, der er afgørende. For eksempel når selskaberne benytter ordet ”lavpris”. Jeg er ikke 
meget grundig i en undersøgelse af den præcise pris pr. minut. Jeg søger ikke konkret på de enkelte priser for opkald, 

SMS mm., men jeg går efter den samlede pris.” 
 

Prisen på abonnementet og den samlede pris for de første seks måneder er den variabel, som de 

fleste lagde størst vægt på. Der er dog nogle, der ikke medtager prisen i deres valg af selskab, som 

en respondent fra fokusgruppen udtrykker: 

 
”Jeg kigger ikke på prisen. Den skal bare være nogenlunde ok. Jeg betaler sikkert mere, end hvad det koster hos andre 
selskaber. Jeg gider ikke bøvl med at skifte til et andet selskab. Mit indtryk af det (mit selskab) er nogenlunde ok. Men 
jeg åbner aldrig mine regninger, og derfor tjekker jeg dem ikke. Selskabet ringer nogle gange til mig om, at det kan 

gøres billigere, og det gør jeg så bare. Men jeg tjekker ikke, om det kan svare sig.” 
 

Herudover er der flere, som anser en lav pris som en negativ variabel. De mener, at de betaler for, 

hvad de får, hvorfor de mister nogle goder, når prisen er lavere. Dette giver en respondent fra 

fokusgruppen udtryk for: 

 
”Jeg er ikke glad for de billigere selskaber, da der jo ryger noget, når prisen er lavere, og det er tit servicen. Jeg 

sammenligner ift., hvad jeg får.” 
 

Af de forskellige underpunkter var udlandstelefoni samt diverse, som SMS og Internet, ikke 

aspekter, der generelt blev lagt vægt på. Alle ønsker dog muligheden for at anvende ydelserne, hvis 

de skulle få brug for det. En respondent fra fokusgruppen udtaler eksempelvis: 

 
”Jeg vil have muligheden, det må ikke skæres fra. Det skal være muligt at få fat i mig i udlandet, så jeg ikke skal bruge 

eksempelvis hotel telefonen.” 
 

Ud over ovenstående er der også flere respondenter, som lægger vægt på minutprisen. Dette er især 

de respondenter, som ikke betaler abonnement, eller som har et meget billigt abonnement. 

Respondent 8 udtaler om minutprisen: 

 
”Jeg foretrækker kun at betale for mit forbrug, så den er vigtig.” 

 

Nogle respondenter vægter ikke prisen på selve mobiltelefonen højt, selvom det er et fåtal. Disse 

respondenter er villige til at betale en høj pris for deres mobiltelefon, så de kan få en, som passer til 

deres behov. Respondent 9 udtaler: 

 
”Jeg køber den telefon, der passer bedst på funktionalitet frem for pris.” 
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De fleste respondenter kræver dog en billig mobiltelefon. En respondent i fokusgruppen udtaler: 

 
”Billige mobiltelefoner hos ens nuværende selskab bør være en del af kundeplejen. Jeg føler, som forbruger, at jeg vil 

have et tilbud på en ny mobil for, at jeg er loyal hos jer.” 
 

Den samlede pris er, som tidligere nævnt, den variabel, som de fleste lægger størst vægt på hos 

deres mobiltelefoniselskab. Der er dog også en tendens til, at de, som bruger en bestemt ydelse 

mest, lægger mest vægt på denne variabel. Dette giver respondent 6 udtryk for: 

 
”SMS prisen har størst betydning, da jeg SMS’er mest. Prisen på abonnementet betyder også lidt, men det koster jo ikke 

noget hos Telmore.” 
 

Endelig er det værd at nævne, at næsten alle respondenterne mener, at prisen kan påvirke deres valg 

af selskab, og flere har tidligere skiftet selskab, da det var billigere hos en konkurrent. Eksempelvis 

udtaler respondent 11: 

 
”… jeg har før skiftet, da jeg fik et godt tilbud, som bedre kunne betale sig.” 

 

Der er dog nogen, der slet ikke lægger vægt på prisen, hvilket respondent 9 udtrykker: 

 
” Det er ikke vigtigt. Det, der påvirker mit valg er, om selskabet har noget, der rammer mine behov og interesser. Jeg 

har ikke rigtig tænkt i økonomi, da jeg ikke synes, der er den store forskel mellem markedets udbydere.” 
 

6.2.3.2 Image 

Hvad angår image, er det aspekterne troværdighed og pålidelighed, reklamer, venner og familie og 

det generelle omdømme, der lægges vægt på. Generelt har mobiltelefoniselskabernes overordnede 

image ikke stor betydning for respondenterne. Image kan dog have en negativ påvirkning således, at 

selskaber med dårligt image bliver valgt fra, hvilket respondent 7 fortæller om: 

 
”Hvis et selskab får dårlig omtale, vælger jeg det ikke.” 

 

Hos nogle af respondenterne afhænger påvirkningen af image af deres personlige erfaringer. 

Respondent 13 siger således, om image kan påvirke personen: 

 
”Både og. Ved nye selskaber måske, men ikke hos dem, jeg allerede har prøvet.” 
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Mange af respondenterne kender til flere selskaber, som har et dårlig omdømme. Især Sonofon 

bliver bragt på banen flere gange, og mange mener, at image er vigtigt i forhold til de forskellige 

tjenesteydelser. Dog mener respondenterne ikke, at virksomhedernes reklamer har en påvirkning på 

image. En respondent fra fokusgruppen udtaler: 

 
”Da Sonofon brugte ”Polle fra Snave” har mobilselskabet sikkert scoret mange kunder. Mobilselskabets omdømme 

bliver dog ikke bedre af reklamen.” 
 

I sammenhæng med reklamernes manglende indvirkning på image er der flere respondenter, som 

ikke opfanger reklamerne eller deres budskab. Reklamerne får således ikke respondenterne til at 

skifte selskab, hvilket kan være relateret til, at mange har stor mistro til reklamerne og mener, at de 

skjuler ulemperne ved produktet. Dette fremgår tydeligt af respondent 11s udtalelse om reklamer. 

 
”Jeg synes, at de er meget sjove, men jeg tænker ikke over at købe noget. Der ligger altid noget bag deres tilbud, en 

hage.” 
 

På trods af reklamernes negative indvirkning, mener flere, at synlighed er vigtig. De ønsker ikke at 

være kunde hos de helt små virksomheder, selvom de kan være billigere, da de føler en tryghed i at 

vælge en af de større virksomheder. En respondent fra fokusgruppen udtaler: 

 
”Det er vigtigt, at mobilselskabet er synligt. Man vælger ikke ”indvandrer kioskernes” mobilabonnementer, selv om de 

sikkert er meget billigere. De helt små abonnementer mangler synlighed.” 
 

I sammenhæng med trygheden, bliver der også lagt vægt på troværdighed og pålidelighed. Det er 

dog blandet, hvordan respondenterne anser dette. Cirka halvdelen mener, at troværdighed og 

pålidelighed ikke betyder noget for dem, hvilket ses i respondent 6s udtalelse: 

 
”Det er godt nok, hvis selskabet fremstår troværdigt og pålideligt, men det er ikke vigtigt.” 

 

Den anden halvdel mener, at det har en betydning som udtrykt af respondent 9 og 10. 

 
”Jeg vil være sikker på, at der tryghed ved afregning af ens forbrug. For eksempel har det været oppe at vende, at man 

skal holde øje med TDC. Troværdighed og pålidelighed minimerer fejltagelser.” 
 

” En af grundene til, at jeg har Telmore, er netop fordi, jeg synes, de fremstår som troværdige og pålidelige. Hos 
Telmore ved man, hvad man betaler for, og der kommer ingen ekstra regninger.” 
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I forbindelse med mobiltelefoniselskabernes troværdighed og pålidelighed, bliver der også givet 

udtryk for en mistillid. Respondent 15 udtaler følgende om troværdighed og pålidelighed: 

 
”Det betyder ikke noget overhovedet, jeg tænker ikke over det. De er jo alle nogle hustlers.” 

 

Hos nogle respondenter har venner og families anbefalinger en påvirkning. Der er nogle, som i stor 

udstrækning baserer deres valg på venner og families råd, som en respondent fra fokusgruppen samt 

respondent 15 udtaler: 

 
” Min familie og venners vurderinger er vigtige i forhold til, hvordan jeg bedømmer mobilselskabernes image.” 

 
”Hvis en af mine kammerater siger, at de har gode erfaringer med et selskab, så kunne jeg godt finde på at vælge det. 

Det er også derfor, at jeg har valgt Telia, fordi nogle af mine kammerater har det.” 
 

Andre derimod tager rådene til sig, men de læner sig også op af andre variable. Respondent 8 og 10 

udtaler om råd fra familie og venner: 

 
”Det er mindre vigtigt. Jeg ville da nok høre på det, hvis der er nogle, der anbefaler et selskab, men det er ikke 

afgørende for mit valg.” 
 

”De betyder lidt, men i sidste ende betyder det mere, at jeg kan finde et selskab, der dækker mine behov.” 

 

6.2.3.3 Service 

Hvad angår service bliver følgende aspekter understreget af de interviewede; butiksservice, 

onlineservice, telefonsupport, fagligt kompetent personale samt venligt og imødekommende 

personale. Alle respondenter mener, at service kan påvirke deres valg af mobiltelefoniselskab, 

hvorfor det er den eneste variabel, alle mener, er af betydning. Der er dog nogle, der mener, at 

service kun bevirker, at de fravælger et selskab, og således ikke, at de vælger et selskab. Dette ses 

tydeligt hos respondent 13, der udtaler følgende om, hvorvidt service kan påvirke valget af 

mobiltelefoniselskab: 

 
”Ja, det kan det i hvert fald. Det kan i hvert fald gøre, at jeg vælger nogen fra. Men jeg dømmer ikke så hurtigt, så 

havde jeg nok heller ikke Call Me nu.” 
 

Der er flere, der har haft dårlige erfaringer med servicen hos et selskab, eller kender nogen, som har 

haft det, som en respondent fra fokusgruppen giver udtryk for: 

 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 66 

” Jeg har dårlig erfaring med servicen i butikker. Min mobiltelefon var gået i stykker. Den var brækket i to stykker, og 
butikken bad mig om at ringe ind til kundeservice. Men min mobiltelefon var jo i to stykker, så den fungerede ikke. Jeg 

bad om at låne deres telefon, men de ville ikke låne mig den. De sagde, at jeg måtte låne en af mine venner. Der 
overvejede jeg virkelig at flytte.” 

 

Der er også nogle, som har haft positive oplevelser, hvilket har gjort dem glade for selskabet, som 

en respondent fra fokusgruppen giver udtryk for: 

 
”Da min mobiltelefon gik i stykker ringede jeg til TDC og bad om et tilbud på en ny. Jeg fik tilsendt tilbud på 20 

forskellige mobiltelefoner til 1 kr. Det er god service.” 
 

Flere respondenter giver udtryk for, at de føler en sikkerhed i at kunne henvende sig i en fysisk 

forretning, som en respondent fra fokusgruppen samt respondent 9 udtrykker: 

 
”Det hele bliver for uoverskueligt for mig. Jeg vil bare kunne gå ind i en forretning.” 

 
”Jeg vil have muligheden for at se og røre en telefon, før jeg køber den. I butikken er de specialister i rådgivning og 

kan komme med fysiske argumenter.” 
 

På trods af at mange respondenter føler tryghed ved muligheden for at kunne henvende sig i en 

fysisk butik, er der også mange, der påskønner, at de kan ordne deres problemer eller indsamle 

informationer over nettet. Dette giver respondent 10 udtryk for: 

 
”Jeg foretrækker, at jeg selv kan gå på nettet frem for at skulle bruge tid på at gå ned i en butik. Samtidig er jeg ikke 

afhængig af at skulle nå ned i en butik i åbningstiden.” 
 

Samtidig er der nogle respondenter, som godt kan lide en kombination af mulighederne for hjælp 

over Internettet, hjælp i en fysisk butik og hjælp fra kundeservice. Respondent 13 siger følgende 

om, hvorvidt det er vigtigt at få hjælp over Internettet: 

 
”Ja, både og. Jeg vil ikke tro fuldt ud på nettet. Jeg skal kunne ringe til kundeservice.” 

 

Nogle respondenter mener, at online butikken og telefon supporten i sig selv er vigtige for dem. 

Dette ses i udtalelsen fra en respondent i fokusgruppen: 

 
” Jeg foretrækker at bruge onlineservice. Hvis problemet ikke kan klares online, kan jeg evt. ringe for at få den 

nødvendige back up. Jeg synes, at det er besværligt at gå i butik. F.eks. skal man finde ud af, hvornår de har åbent, og 
hvor de ligger.” 
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Ud over ovenstående mener alle respondenterne også, at det er vigtigt, at personalet er fagligt 

kompetent. Eksempelvis udtaler en respondent fra fokusgruppen: 

 
”Jeg havde et midlertidigt nummer hos Telia, som skulle skiftes over til det gamle. Det var noget rod, og selskabet 

kunne ikke finde ud af deres eget rod. Det var meget irriterende. Jeg ser det som en stor del af servicen.” 
 

Ud over faglig kompetence mener de fleste respondenter, at personalet skal være venligt og 

imødekommende. Respondent 10 giver udtryk for, at dårlig behandling kan resultere i et skift af 

mobiltelefoniselskab: 

 
”Som personale repræsenterer du en virksomhed, og jeg tror, at personale, der ikke er venligt og imødekommende, kan 

være med til at skræmme kunderne væk. Det kunne i hvert fald godt få mig til at overveje at skifte selskab.” 
 

Det kan hermed udledes, at kundepersonalet er selskabets ansigt udadtil, og at de derfor er et af 

nøgleordene for mobiltelefoniselskabernes succes. Personalets faglige kompetence anses som en 

stor del af servicen, og respondenterne føler generelt et stort behov for en god vejledning og hjælp, 

når de ikke selv kan klare problemerne. 

Under interviewene kom det frem, at det kræver meget, før respondenterne bliver så utilfredse, 

at de skifter mobiltelefoniselskab. De skal gentagende gange være udsat for en uretfærdig 

behandling, før de skifter, som respondent 15 giver udtryk for: 

 
”Hvis jeg for eksempel får fat i en idiot, kunne jeg godt finde på at skifte. Selvfølgelig ikke hvis det kun sker en enkelt 

gang, men hvis det sker igen og igen i gennem f.eks. ½ år.” 
 

I sammenhæng med personalets kompetence og venlighed mener alle respondenter, at ventetid har 

en betydning. Det er især et irritationsmoment, hvis ventetiden er lang. Respondent 10 samt 9 giver 

udtryk for dette: 

 
”Det er sjældent, at man har tid og lyst til at vente i længere tid. Jeg synes, det er en del af en god kundeservice, at der 

er en hurtig ekspeditionstid.” 
 

”Ventetid er meget negativt. Hvis ikke telekommunikationsvirksomheder kan løse ventetid, så ved jeg ikke, hvem der 
skulle. Det er samtidig meget negativt, når man per telefon bliver sendt rundt og skal taste sig igennem en masse 

menuer.” 
 

6.2.3.4 Produkt 

Under interviewene blev forskellige aspekter af produktet belyst. De aspekter, som indgår i 

produktet er dækning, udvalg af mobiltelefoner, tillægsydelser som MMS og Internet, full-service, 
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fordele, belønning og overskuelighed. Størstedelen af respondenterne mener, at dækningen er 

vigtigst, men der er også mange, som lægger vægt på overskuelighed. Nogle enkelte mener, at den 

største betydning er udvalget af mobiltelefoner, og en enkelt mener, at det vigtigste er en 

sammenhæng, mellem kvaliteten af den pakke personen får og prisen. Enkelte respondenter synes 

ikke, at produktets egenskaber har betydning for dem, men langt de fleste mener, at det har. 

Respondent 9 udtaler om, hvorvidt produktets egenskaber har betydning: 

 
”Ja sikkert. Det er den totale pakke, mobiltelefon + abonnementet. Det skal være en særlig/unik telepakke for, at man 

vil købe.” 
 

Samtidig er der mange, som giver udtryk for, at produktet skal være i orden, og at der ikke må være 

nogen problemer tilknyttet det. Dette giver respondent 15 udtryk for: 

 
”Det skal bare være i orden.” 

 

Ovenstående citat understreger respondenternes holdning til produktet, hvilket også er gældende for 

dækningen. Det er forskelligt, hvordan respondenterne vægter dækning, men generelt er 

nedenstående citat fra en respondent i fokusgruppen rammende for betydningen af dette: 

 
”Dækning har kun betydning, når det ikke virker. Så længe det virker, har det ingen betydning.” 

 

Hvad angår udvalget af mobiltelefoner, er der forskel på, hvor stort et udvalg respondenterne 

ønsker. Der er nogle, som vægter den ønskede mobiltelefon højt og derfor skifter 

mobiltelefoniselskab, hvis deres nuværende selskab ikke har den, de ønsker. Respondent 10 samt en 

respondent fra fokusgruppen siger således om vigtigheden af udvalget af mobiltelefoner: 

 
”Mobiltelefonen spiller en stor rolle. Hvis jeg ikke kan få den telefon, jeg vil have, kan det få mig til at gå til et andet 

selskab. Når først jeg har fundet en telefon, jeg vil have, så vil jeg have den uanset, hvem der har den. Men jeg vil helst 
blive hos mit nuværende selskab og så betale lidt mere for telefonen.” 

 
”Der behøver ikke at være et bredt udvalg af mobiltelefoner. Det skal bare være det rigtige udvalg!” 

 

Andre respondenter vælger en mobiltelefon ud fra det udvalg, deres nuværende selskab tilbyder, 

hvorfor udvalget ikke har stor betydning. Dette udtrykkes af respondent 14: 

 
”Nej, jeg finder bare en, jeg vil have. Jeg tager altid de klassiske modeller.” 
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De fleste respondenter anvender ikke tillægsydelser som MMS og Internettet i høj grad, hvorfor 

betydningen af dette, hos de fleste, er lav. Samtidig anses tillægsydelser som en del af standard 

produktet, som udtrykt af respondent 9: 

 
”Ydelserne er ikke så vigtige. Udbyderne har efterhånden alle sammen de samme pakker/tjenester, så for mig er det 

mere vigtigt at få en god kvalitet og intet bøvl.” 
 

Der er dog enkelte, der giver udtryk for, at tillægsydelser har en betydning. 

 

Der er mange, som ikke er bekendt med full-service, hvorfor de fleste ikke har tænkt over 

mulighederne i det. Dog er der flere, der anser det som en uudnyttet mulighed, men de mener, at det 

er svært at finde et produkt, der passer til deres behov, som udtrykt af en respondent fra 

fokusgruppen: 

 
”Det er smart med samlede pakker, men jeg synes, at det er svært at finde en pakke, der passer til en.” 

 

Størstedelen af respondenterne er klar over, at deres mobiltelefoniselskab tilbyder fordele, men det 

har ikke en stor betydning for dem. Fordele anses mest som en sidegevinst, og denne variabel er 

ikke en stor aktør i valget af selskab. En respondent fra fokusgruppen udtaler om betydningen af 

fordele: 

 
”Selvom tilbuddet fanger, er det besværligt at skulle skifte selskab. Fordele skal være besværet værd.” 

 

Der er nogle, som giver udtryk for, at fordele kan bevirke, at de bliver hos et selskab, som en 

respondent fra fokusgruppen udtaler: 

 
”TDC Play er super godt. Play kan få mig til at blive hos mobilselskabet. Der er meget at spare ved den gratis 

download af musik.” 
 

I tillæg til fordele mener de fleste, at belønninger er positivt, men de lægger ikke stor vægt på det, 

som understreget af en respondent 10. 

 
”Jeg vil tage det med som en gode, men det er ikke afgørende, da jeg synes, at kvalitet er vigtigere end pris.” 

 

Det fremgår af citatet, at der lægges større vægt på kvaliteten, end på belønning. I tillæg til dette er 

der nogle, som anser belønning som en ulempe, da de føler, at de ikke bliver værdsat som kunde, 
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hvis de ikke har været hos selskabet i mere end seks måneder. Dette udtrykkes af en respondent i 

fokusgruppen: 

 
”Det er irriterende med tilbud, der belønner ”loyale” kunder. Hvorfor er man en bedre kunde, bare fordi man har 

været hos et mobilselskab i mere end seks måneder?” 
 

Alle respondenterne mener, at det er vigtigt, at deres selskab er overskueligt, hvad angår support, 

fakturaer, forbrug, abonnementer mm. Overskueligheden er vigtig, men den besidder forskellige 

aspekter. En respondent fra fokusgruppen giver udtryk for et af aspekterne. Dette omhandler, at alle 

elementerne, ved det overordnede produkt, skal fungere optimalt: 

 
”Det skal være nemt, og det skal fungere. Der skal ikke være noget bøvl. Det skal bare virke. Jeg gider ikke taletidskort, 

intet loft, jeg vil ikke tage stilling til det. Jeg bliver bare sur, hvis jeg skulle fylde taletidskort op.” 
 

En respondent fra fokusgruppen lægger vægt på aspektet forbrugets overskuelighed: 

 
”Der skal være overblik over forbruget, og jeg vil ikke have en kæmpe regning. Hos Telmore kan man logge ind og 

tjekke forbruget, og der er mulighed for kontrol.” 
 

Respondent 10 udtrykker et behov for overskuelighed, hvad angår aspekterne informationer samt 

forbrug: 

 
”Det er vigtigt. Det skal være let at få adgang til de ydelser og information, som man har brug for. Og så skal der ikke 

være noget skjult i priserne og ens forbrug, der gør, at man pludselig får en stor telefonregning.” 
 

6.2.3.5 Forventninger 

Respondenternes forventninger samt deres personlige erfaringer indgår i forventninger. De 

interviewede forholder sig forskelligt til disse. Nogle giver udtryk for, at de vil skifte selskab, hvis 

selskabet ikke lever op til deres forventninger, som demonstreret af respondent 8. 

 
”… hvis ikke selskabet dækker ens forventninger, leder man efter et andet.” 

 

De fleste respondenter vil således skifte selskab, hvis det ikke lever op til deres forventninger, men 

generelt er forventningerne lave. Dette demonstreres af respondent 7: 

 
”Ja, jeg ville skifte selskab, hvis ikke jeg var tilfreds – ligesom jeg gjorde med Sonofon.” 
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Der er dog nogle enkelte respondenter, som forventer meget af selskaberne, som eksempelvis 

respondent 9. 

 
”Jeg forventer, at teleselskaberne lever op til, hvad de lover – de skal være nyskabende.” 

 

I tilfælde af tidligere dårlige erfaringer med et selskab, betyder forventningerne meget. En 

respondent fra fokusgruppen udtrykker: 

 
”Jeg vil ikke gå tilbage til et selskab, som jeg har haft super dårlig erfaring med. Men jeg bliver ikke nødvendigvis, hvis 

selskabet er godt.” 
 

Ud fra ovenstående citat kan det udledes, at utilfredshed kan bevirke et skift, men at tilfredshed ikke 

nødvendigvis forårsager, at kunden bliver hos selskabet. Dette giver en anden respondent fra 

fokusgruppen også udtryk for. Dog giver denne respondent også udtryk for, at tilfredshed vil 

bevirke, at kunden bliver hos selskabet: 

 
”Hvis man har dårlig erfaring med mobilselskabet, så skifter man. Hvis man har gode erfaringer, og det kører og 

fungerer, så bliver man.” 
 

6.2.3.6 Største betydning for valg af mobiltelefoniselskab 

Det varierer, hvilke variable respondenterne lægger vægt på, når de vælger mobiltelefoniselskab. 

De fleste vægter prisen højt, mens nogle vægter dækning, service og overskuelighed højt. Dog er 

der enkelte, som også mener, at fordele og image er af betydning. En stor del af respondenterne 

understreger, at en årsag til, at de ikke oftere flytter selskab, er, at de kan have en tendens til at være 

”dovne”, og at de ikke undersøger mulighederne som udtrykt af en respondent fra fokusgruppen: 

 
”Selv om det virker besværligt at skifte mobilselskab, er det vel i virkeligheden ikke mere besværligt, end hvad man gør 

det til. Man er måske for doven.” 
 

Dette hænger også sammen med den tidligere pointe om, at kunderne skal være utilfredse, før de 

skifter selskab, hvilket respondent 13 tydeligt giver udtryk for: 

 
”Jeg skal virkelig nå derud, hvor jeg siger ”nu orker jeg ikke mere” før, at jeg skifter. De små ting, som jeg er 

utilfreds med hos Call Me, gør ikke, at jeg skifter.” 
 

I sammenhæng med de lave forventninger samt det faktum, at det kræver en del for, at 

respondenterne bliver utilfredse, har de fleste generelt svært ved at udtrykke, hvad der skal ændres 
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ved deres selskab for, at det bliver et ideelt selskab. Det eneste, der bliver lagt vægt på, er lavere 

priser, men da det ikke er et krav, anses det som en bonus. I tillæg til dette bliver overskuelighed 

også nævnt. Ud over pris og overskuelighed er de fleste tilfredse med deres selskab. 

 

6.3 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse af de kvalitative data kan det konkluderes, at betydningen af variablene 

er forskellige fra respondent til respondent. Driverne for de forskellige respondenter samt grupper af 

respondenter varierer således, hvorfor det ikke er muligt at påpege nogle variable som værende 

mere betydningsfulde. Der er dog nogle tendenser til, at enkelte variable er større drivere for valget 

af mobiltelefoniselskaber end andre. Variablene pris og service har generelt en stor påvirkning på 

alle respondenterne både i negativ og positiv retning. Samtidig har variablene image samt 

forventninger en mindre påvirkning på respondenternes valg af selskab. Da variablen produkt 

varierer meget hos de interviewede, kan dennes påvirkning hverken klassificeres som værende stor 

eller lille. 

Konklusionen på de kvalitative analyser er, at variablenes påvirkning varierer meget fra 

respondent til respondent, hvorfor der således ikke er variable, der er stærkere drivere end andre. 

Dette giver en indikation af, at der eksisterer forskellige segmenter på markedet, og at disse har 

forskellige drivere for valget af mobiltelefoniselskab. 
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7. Kvantitativ analyse 
Formålet med følgende afsnit er at supplere afhandlingens kvalitative analyser med en kvantitativ 

analyse, hvor hensigten er at danne et generaliseret billede af kunderne på mobiltelefonimarkedet. I 

nedenstående afsnit vil resultaterne af respondenternes karakteristika blive præsenteret ud fra 

frekvenstabeller. Efterfølgende tilpasses analysen til den teoretiske referenceramme via en 

faktoranalyse, mens resultaterne af denne indgår i en klyngeanalyse, der har til formål at klarlægge, 

hvorvidt der er grupperinger i datasættet. Analyserne i afsnittet vil blive udarbejdet ved hjælp af 

SPSS Statistics version 17.0. 

 

7.1 Respondenternes karakteristika 

For at skabe et overblik over det indsamlede datamateriale er der udarbejdet flere frekvenstabeller, 

som skal give en forståelse for respondenternes profil i form af eksempelvis køn, alder og bopæl. 

Samtidig anvendes de til at undersøge for ugyldige svar i form af missing values. De forskellige 

frekvenstabeller er opstillet i bilag 5 og er så vidt muligt sammenlignet med data fra Danmarks 

Statistikbank for at undersøge, i hvor høj grad stikprøven er repræsentativ i forhold til den danske 

befolkning. 

 

7.1.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Rekruttering af respondenter er primært foregået gennem eget netværk via mail og 

www.facebook.com. Yderligere er der opfordret til, at respondenterne videresender spørgeskemaet 

til deres netværk. Dette har resulteret i en manglende kontrol af de respondenter, som udfylder 

spørgeskemaet samtidig med, at det ikke har været muligt at sende reminder mail ud til alle, der har 

modtaget spørgeskemaet. Samtidig formodes det, at nogle glemmer at besvare spørgeskemaet, 

hvilket er forsøgt forbedret via en ”reminder” mail. Yderligere er spørgeskemaet sendt ud til hele 

årgangen på cand.merc. linjen økonomisk markedsføring gennem linjens sekretariat. Da 

spørgeskemaet er udsendt i sommerperioden, kan en del af målgruppen have holdt ferie i perioden, 

hvor undersøgelsen blev afholdt. I sammenhæng med den manglende mulighed for at udsende 

”reminder” mails til alle respondenter, kan dette have resulteret i et lavere antal besvarelser end 

ønsket. 
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7.1.2 Rensning af data 

Datasættet, der består af 304 respondenter, er blevet renset for manglende besvarelser, hvor 

respondenterne er faldet fra under besvarelsen af spørgeskemaet. Dette er 98 besvarelser, svarende 

til 32 %, hvorefter datasættet består af 206 fulde besvarelser. Herefter kontrolleres for useriøse 

besvarelser samt respondenter med mange ”ved ikke” besvarelser, hvorfor datasættet ender på 198 

respondenter, hvilket svarer til 65 % af den originale stikprøve. Yderligere slettes spørgsmål 19X164, 

da dette er et uddybende spørgsmål, som kun enkelte respondenter har anvendt.165 Samtidig er 

spørgsmålene, der omhandler alder samt postnummer, ændret til kategorier, da de således er lettere 

at analysere på. Yderligere er der ikke besvarelser fra personer over 64 år, hvorfor der ikke er 

udarbejdet kategorier for disse. Postnumrene inddeles efter Post Danmarks ni postområder, hvor 

Indre København lægges sammen med Storkøbenhavn, da disse områder hænger geografisk 

sammen. Yderligere ændres ”ved ikke” samt spørgsmål 18166 til missing values. Da disse i de fleste 

tilfælde har en værdi på 6, vil de trække gennemsnittet op, idet de har den højeste værdi i datasættet. 

Samtidig vil en erstatning med medianen give et misvisende billede, da der er mange ”ved ikke” 

besvarelser. Dette skyldes, at denne svarkategori anvendes, når respondenten ingen holdning har til 

spørgsmålet, hvorfor det ikke vil være retvisende, at tillægge denne en holdning. Endvidere er det 

vurderet, hvorvidt outliers skal fjernes fra datasættet, da disse kan tyde på mindre valide 

besvarelser. Dette er dog ikke gjort, da fjernelse af en outlier vil bevirke sletning af en respondent, 

og dennes øvrige svar kan være værdifulde for besvarelsen. Samtidig vil en fjernelse medføre en 

lavere varians i den efterfølgende PLS analyse. 

 

7.1.3 Frekvenstabeller 

Fordelingen mellem respondenternes nuværende mobiltelefoniselskab viser, at størstedelen er 

kunder hos Telmore. Da dette ikke svarer til markedsandelen, hvor Telmore er den fjerde største 

udbyder, er der en overrepræsentation af dennes kunder. TDC er derimod placeret som nummer tre i 

stikprøven, hvorfor de er underrepræsenteret, da de har den største markedsandel. Ligeledes er 

Sonofon også underrepræsenteret, dog ikke i så høj grad som TDC. Andelen i stikprøven, der er 

kunder hos selskaberne Telia, 3, Call Me og CBB, svarer stort set til størrelsen af deres eksisterende 

markedsandel. 

                                                
164 Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til: Andet. 
165 Spørgeskemaet fremgår af bilag 4 
166 Spørgsmålet omhandler i hvilken situation respondenten typisk skifter selskab. 
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I stikprøven er der en overvægt af kvinder i forhold til mænd, hvilket stemmer overnes med 

Statistikbanken. Overvægten af kvinder i stikprøven er dog en smule større end i Danmark. 

Størstedelen af stikprøven befinder sig i aldersgruppen 25-34 år, hvilket er en stor overvægt i 

forhold til den danske befolkning. Aldersgrupperne 45-54 år samt 55-64 år er underrepræsenteret i 

stikprøven i forhold til Danmark, mens aldersgrupperne 35-44 år samt 18-24 år stort set er 

repræsenteret i overensstemmelse med den danske befolkning. 

Størstedelen af stikprøven er repræsenteret i Storkøbenhavn, og ifølge Statistikbanken udgør 

dette cirka dobbelt så mange som virkeligheden. De to kategorier Sjælland og Midt- og Østjylland 

er stort set repræsenteret, som hos Statistikbanken, mens Midtjylland i høj grad er 

underrepræsenteret.167 Ligeledes er gruppen Fyn, Syd- og Vestjylland også underrepræsenteret i 

forhold til befolkningen. 

Yderligere er der en overvægt samt overrepræsentation af respondenter med en mellemlang og 

en lang videregående uddannelse som sidst afsluttede uddannelse i forhold til Danmark. Samtidig er 

respondenter med anden uddannelse, folkeskolen/realskolen eller ingen uddannelse meget lavt 

repræsenteret. Dette stemmer dog godt overens med den danske befolkning med undtagelse af 

folkeskolen/realskolen, hvilket kan skyldes, at stikprøven ikke medtager personer under 18 år. 

Størstedelen i stikprøven har en indkomst på 100.000-249.000 kr. og på 250.000-399.999 kr., mens 

gruppen, der tjener 550.000-699.999 kr. om året, udgør en lille andel af stikprøven. Det har ikke 

været muligt at sammenligne disse tendenser om indkomst med den danske befolkning, da disse 

data ikke har været tilgængelige. 

Formodningen om, at det hovedsageligt er studerende, der har udfyldt spørgeskemaerne, 

understøttes af en overrepræsentation af unge med en lav indkomst og en forholdsvis høj 

uddannelse, der er bosat i Storkøbenhavn og er kunde hos et lavprisselskab. Dette stemmer overens 

med, at det, som tidligere nævnt, har været nødvendigt at gøre brug af eget netværk. 

 

7.2 Sammenlægning af variable 

For at klarlægge hvorvidt der er en sammenhæng mellem variablene, som knytter sig til EPSI 

modellens variable, anvendes faktoranalysen. Faktoranalysen er en strukturanalyse, som anvendes 

til tre formål; reducere antallet af variable, identificere underliggende dimensioner og reducere 

problemer med multikollinearitet.168 

                                                
167 Alle otte geografiske grupper er ikke analyseret hos Statistikbanken. Nogle af analysens grupper er derfor, i denne 
sammenligning, blevet sammenlagt for, at kunne udføre en sammenligning med Statistikbanken. Se bilag 5. 
168 Jensen; Knudsen, 2006, s. 202-204 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 76 

Da EPSI modellens variable måles ud fra flere indikatorvariable, er formålet med 

faktoranalysen, at undersøge om datasættets variable korrelerer med hinanden, og om disse med 

fordel kan reduceres til et mindre antal. Ved at afdække de underliggende dimensioner, som også 

kaldes principal komponenter, grupperes variablene, så disse repræsenterer EPSI modellens variable 

gennem en eller flere sammensatte skalaer. Resultatet af at reducere antallet af variable er, at disse 

bliver mere målbare samtidig med, at den efterfølgende segmentering bliver forenklet og mere 

overskuelig.169 

 

7.2.1 Metode til faktoranalyse 

Grundlæggende eksisterer der to tilgangsvinkler til faktoranalysen; konfirmativ og eksplorativ. Den 

konfirmative tilgang er en bekræftende analyseteknik, der grupperer variablene i de underliggende 

dimensioner ud fra en teori eller opstillet hypotese. I den eksplorative tilgang dannes antallet af 

faktorer og sammensætningen af variablene på baggrund af datasættets struktur. Da variablene på 

forhånd er grupperet ud fra EPSI modellens variable, og der samtidig ønskes at fastholde denne 

struktur, er tilgangen til faktoranalysen konfirmativ.170 

Selve estimeringen af faktorerne kan foregå ud fra to forskellige metoder; principal komponent 

metoden og common faktor metoden. Hvis formålet med faktoranalysen er at reducere antallet af 

variable, og de dannede faktorer efterfølgende skal indgå i de videre analyser, anvendes principal 

komponent metoden, der bevarer mest muligt at variansen i datasættet. Alternativt anvendes 

common faktor metoden, hvis analysens formål er at identificere variablenes underliggende fælles 

struktur. Faktorerne, der er estimeret ud fra denne metode, er baseret på variansen, som er delt 

mellem variablene i datasættet, hvorfor faktorerne kun indeholder den fælles varians.171 Da 

hensigten med faktoranalysen er at reducere antallet af variable og efterfølgende benytte disse i en 

klyngeanalyse, foretages faktoranalysen ud fra principal komponent metoden. 

For at tildele de enkelte faktorer mest muligt af variansen og samtidig minimere variansen, som 

er fælles mellem variablene og de øvrige faktorer, foretages analysen med varimax rotation. 

Varimax rotation er en ortogonal rotationsmetode, der bevarer de ukorrelerede faktorer efter 

rotationen.172 Når den roterede løsning anvendes, vil estimeringen af yderligere faktorer foregå ud 

                                                
169 Jensen; Knudsen, 2006, s. 204 
170 Jensen; Knudsen, 2006, s. 204 
171 Jensen; Knudsen, 2006, s. 205-206 
172 Jensen; Knudsen, 2006, s. 208, 211 
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fra den tilbageværende varians, efter den første faktor er estimeret. Herved bevarer faktorerne deres 

indbyrdes uafhængighed.173 

 

Inden for faktoranalysen eksisterer der en række forudsætninger omkring stikprøvens størrelse og 

datasættets egnethed. Som udgangspunkt bør antallet af respondenter være større end 100. Efter 

rensningen af datasættet er der, jævnfør afsnit 7.1.2 Rensning af data, 198 brugbare besvarelser, og 

det kan heraf konstateres, at stikprøvestørrelsen opfylder kravet om at være større end 100. En 

anden forudsætning for stikprøven er, at antallet af observationer bør være mindst fem gange større 

end antallet af variable, der analyseres på. Idet der gennemføres en faktoranalyse for hver enkelt 

variabel i EPSI modellen, konstateres det, at antallet af observationer som minimum er fem gange 

større end antallet af variable, der analyseres på. Samtidig konstateres det, at antallet af 

observationer ligger på grænsen til at være fem gange så mange i forhold til det samlede antal 

variable, der skal analyseres. Derfor kan der være usikkerhed om, hvorvidt forholdet imellem 

antallet af observationer og variable er tilstrækkeligt. Dette medfører, at resultaterne i større grad 

kan være et udtryk for stikprøven i stedet for populationen, hvorfor disse kan være begrænset i 

forhold til en videre generalisering. For ikke at svække forholdet yderligere mellem antallet af 

observationer og analyserede variable erstattes missing values med mean.174 

Da variablenes indbyrdes korrelationer danner grundlaget for faktoranalysen, er det en 

forudsætning, at der er nogen multikollinearitet i datasættet. For at vurdere datasættets egnethed 

undersøges variablenes indbyrdes korrelationer ved hjælp af korrelationsmatrixen, Bartlett’s test of 

sphericity og Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy. Som udgangspunkt bør 

der som minimum forekomme høje korrelationer175 mellem flere af variablene i 

korrelationsmatrixen for, at datasættet egner sig til faktoranalysen. Idet der ønskes at danne en 

fælles faktor, som repræsenterer en sammensat skala, er det ikke problematisk, hvis samtlige 

variable korrelerer højt med hinanden. Dog vil lave korrelationer være en indikation for, at en eller 

flere variable bør udelades af analysen.176 

En anden metode, til at vurdere datasættets egnethed, er Bartlett’s test of sphericity og KMO. 

Bartlett’s test of sphericity er overordnet et udtryk for, om korrelationerne er signifikante, og hvis 

signifikansen er større end 0,05, er datasættet anvendeligt til faktoranalysen. KMO er ligeledes et 

indeks for datasættets egnethed og kan både bruges i forhold til den overordnede korrelationsmatrix 
                                                
173 Hansen, 2008, s. 7 
174 Hansen, 2008, s. 3 
175 En korrelationskoefficient kan gå fra -1 til 1. Jo tættere korrelationskoefficienten er på -1 eller 1, des højere er 
variablenes indbyrdes korrelationer.  
176 Jensen; Knudsen, 2006, s. 206-207 
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og i forhold til de enkelte variable. I dette tilfælde anvendes KMO i forhold til korrelationsmatrixen 

og skal som minimum have en værdi på 0,5 eller derover.177 

 

7.2.2 Gennemførelse af analysen 

I henhold til den konfirmative tilgangsvinkel følger faktoranalysen EPSI modellens teoretiske 

referenceramme, hvorfor der udføres en faktoranalyse for hver af de latente variable i EPSI 

modellen. Analyserne foretages på de underspørgsmål, der er tilknyttet den pågældende latente 

variabel. Gældende for gennemførelsen af analyserne er, at metoden og fremgangsmåden alt andet 

lige er den samme, hvorfor der ikke er en dybdegående forklaring til hver enkelt analyse. 

 

7.2.2.1 Image 

Datasættets egnethed vurderes indledningsvist ud fra korrelationsmatrixen, Bartlett’s test og KMO. 

Af bilag 6 fremgår det, at alle image variablenes indbyrdes korrelationer er relativt høje. På 

baggrund af dette er datamaterialet umiddelbart velegnet til faktoranalysen, idet der er mulighed for 

at reducere variablene til et mindre antal faktorer. Alternativt til korrelationsmatrixen vurderes 

datamaterialets egnethed ud fra Bartlett’s test og KMO. Ovenstående formodning om datasættet kan 

bekræftes, da KMO værdien på 0,672 er større end den kritiske grænse på 0,5. Endvidere kan det på 

baggrund af Barlett’s test afvises, at variablene er ukorrelerede, da denne er signifikant på 0,000. 

 

Som tidligere nævnt foretrækkes det, at faktorerne bevarer mest muligt af den totale varians, efter 

faktoranalysen er udført. I communalities tabellen ses det, at værdierne for de tre imagevariable alle 

er større end 0,5, hvilket indikerer, at ingen af variablene skal fjernes, idet mere end 50 % af 

variablenes varians er bevaret. 

Da der på forhånd ikke er en viden om hvor mange faktorer, der kan grupperes ud fra 

variablene, fastlægges antallet af estimerede faktorer ud fra scree plottet, eigenvalue kriteriet og den 

kumulative varians. Anvendes scree plot kriteriet indeholder faktorløsningen én faktor, idet kurven 

begynder at flade ud ved to faktorer. Ligeledes vil faktorløsningen kun indeholde én faktor, hvis 

eigenvalue kriteriet anvendes. Eigenvalue kriteriet er sat til én i denne og de efterfølgende analyser, 

hvilket betyder, at løsningen kun indeholder faktorer med eigenvalues på én eller derover. 

Formodningen om, at der kun bør dannes en enkelt faktor, understøttes yderligere af den 

kumulative varians. Én faktor indeholder 72,3 %178 af variansen i de oprindelige imagevariable, 

                                                
177 Hansen, 2008, s. 3-4 
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mens to faktorer indeholder 90,9 %. Når faktorløsningen med én faktor vælges, skyldes det, at 

faktor nummer to kun har en eigenvalue på 0,558, hvilket er for lavt i forhold til den fastsatte 

grænse på én. Den endelige faktorløsning for EPSI modellens imagevariabel er derfor én faktor, der 

indeholder alle tre imagespørgsmål. 

 

7.2.2.2 Forventninger 

Ligesom imagevariablen består faktorløsningen for forventninger af en enkelt faktor, der indeholder 

begge forventningsspørgsmål, hvilket ses i bilag 7. Det skal dog bemærkes, at datasættets egnethed 

til faktoranalysen befinder sig på den kritiske grænse, idet KMO værdien kun er 0,500. 

 

7.2.2.3 Produkt 

Til forskel fra image og forventninger indikerer korrelationsmatrixen i bilag 8, at der er mulighed 

for at estimere mere end én faktor, da en del af variablene har høje indbyrdes korrelationer, mens de 

øvrige har lave korrelationer. Endvidere fremgår det af communalities tabellen, at variablen ”mit 

mobilselskab tilbyder fordele...” er under den kritiske grænse på 0,5, hvorfor denne fjernes fra 

analysen. Faktoranalysen udføres herefter igen, og ud fra en vurdering af scree plottet, eigenvalue 

kriteriet og den kumulative varians opnås en faktorløsning på tre faktorer. 

Måden, hvorpå spørgsmålene grupperes i forhold til de tre faktorer, fremgår af rotated 

component matrix. Med udgangspunkt i grupperingerne navngives faktorerne med følgende; 

Overskuelighed, Tillægsydelser og Produkt.179 

 

7.2.2.4 Service 

Korrelationsmatrixen for service indikerer, at der også her er mulighed for, at servicevariablene kan 

estimeres til mere end én faktor.180 Da samtlige variable befinder sig over den kritiske grænse på 

0,5, indgår de alle i den endelige faktorløsning på to faktorer, som benævnes; Support og Butik. 

 

7.2.2.5 Pris 

I bilag 10 fremgår det, at der både er høje og lave indbyrdes korrelationer mellem prisvariablene, 

hvorfor det formodes, at faktorløsningen kan indeholde flere faktorer. I communalities tabellen ses 

det, at variablene ”... gode priser på udlandstelefoni” og ”... gode priser på mobiltelefoner” begge 
                                                                                                                                                            
178 Faktorløsningen bør mindst forklare 60 % af faktorløsningen (Knudsen; Jensen, 2006, s. 216) 
179 Jensen; Knudsen, 2006, s. 221 
180 Se bilag 9 
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er under den kritiske grænse med værdier på henholdsvis 0,346 og 0,200. Da variablen ”... gode 

priser på mobiltelefoner” har den laveste værdi, eksluderes denne, hvorefter analysen udføres igen. 

Værdien for ”... gode priser på udlandstelefoni” forbedres dog ikke efter, at den første variabel er 

fjernet, hvorfor proceduren gentages endnu engang, hvor variablen ”... gode priser på 

udlandstelefoni” fjernes. På trods af indikationer for, at der er mulighed for flere estimerede 

faktorer, består den endelige faktorløsning af én faktor. 

 

7.2.2.6 Opfattet Værdi 

Ud fra de tre variable, der udgør opfattet værdi, estimeres der én faktor som vist i bilag 11. Denne 

løsning indikeres allerede i korrelationsmatrixen, hvor alle variablenes indbyrdes korrelationer er 

relativt høje. 

 

7.2.2.7 Tilfredshed 

Ligesom opfattet værdi, forventninger og image kan tilfredshedsvariablene estimeres til en enkelt 

faktor, hvor alle tre spørgsmål indgår, hvilket fremgår af bilag 12. 

 

7.2.2.8 Loyalitet 

Som det fremgår af communalities tabellen i bilag 13, har variablen ”Jeg vil benytte mig af flere af 

mit mobilselskabs produkter i fremtiden” en værdi på 0,476, hvilket er under den kritiske grænse. 

Til forskel fra de øvrige faktoranalyser, hvor variable under den kritiske grænse på 0,5 er blevet 

fjernet, fastholdes ”Jeg vil benytte mig af flere af mit mobilselskabs produkter i fremtiden”, da dette 

er et udtryk for krydskøb, som er et af de elementer, loyalitet måles ud fra181. Samtidig kan det 

forsvares ved, at værdien på 0,476 er forholdsvis tæt på den kritiske grænse. Den endelige 

faktorløsning for loyalitet er ligesom de to forudgående analyser én faktor. 

 

I bilag 14 ses en oversigt over de endelige faktorløsninger samt deres loadings. 

 

7.2.3 Faktorernes reliabilitet 

Da det ønskes at anvende de estimerede faktorer i den efterfølgende klyngeanalyse, foretages en 

reliabiltetsanalyse for at undersøge, i hvor høj grad faktorernes variable182 måler det samme begreb. 

                                                
181 Jævnfør referencerammen for EPSI modellen, afsnit 4.1.2.3 EPSI 
182 Faktorerne består af en sammensat skala, som måler det samme begreb (Jensen; Knudsen 2006, s. 225) 
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I analysen er reliabiliteten udtrykt ved Cronbach’s alpha, som er andelen af den ”sande” værdi i den 

pågældende faktor. Den kritiske grænse for Cronbach’s alpha er 0,6, mens værdier over 0,7 

betragtes som gode målinger.183 

Da der i alt er dannet 11 faktorer i faktoranalyserne, foretages der en reliabilitetsanalyse for hver 

af de enkelte faktorer. I bilag 15 ses de 11 faktorers Cronbach’s alpha. Generelt har flere af 

faktorerne Cronbach’s alpha værdier, der er over 0,7, hvilket indikerer, at flere af disse har en høj 

reliabilitet. Skalaerne dækker således mere end 70 % af variansen, der er indeholdt i de pågældende 

faktorer, og det kan derfor konkluderes, at disse er pålidelige. På trods af at målingerne for 

faktorerne Tillægsydelser og Produkt befinder sig over den kritiske grænse på 0,6, kan disse kun 

betragtes som acceptable, idet de begge har en Cronbach’s alpha, der er lavere end 0,7. 

Som den eneste faktor har Butik en Cronbach’s alpha, der er under den kritiske grænse, hvilket 

betyder, at skalaen kun dækker 15,7 % af den varians, der er indeholdt i faktoren Butik. På trods af 

at skalaen har en lav reliabilitet, indgår faktoren Butik stadig i den efterfølgende klyngeanalyse, da 

der under de kvalitative undersøgelser blev lagt stor vægt på de forskellige serviceaspekter, som 

indgår i denne faktor. 

 

7.3 Segmentering 

Efter dannelsen af de nye faktorer i faktoranalysen ønskes en afklaring af, hvorvidt der eksisterer 

segmenter på mobiltelefonimarkedet. Dette opnås gennem en multivariat analyse, hvor det 

undersøges, om faktorerne samt variablene i datasættet kan kombineres i klynger, som danner et 

grundlag for en segmentering af respondenterne. 

 

7.3.1 Metode 

Klyngeanalysen udføres på en stor del af variablene, hvilke er de nye faktorer, 

segmenteringsvariablene samt spørgsmålene angående det nuværende samt ønskede 

mobiltelefoniselskab og prioriteringsspørgsmålet.184 

Da det ønskes at klarlægge segmenter ud fra datasættet anvendes en eksplorativ teknik. Denne 

metode deler respondenterne op i mindre klynger, så observationerne i klyngen er homogene, og 

observationerne fra de andre klynger er forskellige fra denne. Segmenterne er på forhånd ukendte, 

                                                
183 Jensen; Knudsen, 2006, s. 225-226 
184 De nye faktorer er Image, Forventninger, Overskuelighed, Tillægsydelser, Produkt, Support, Butik, Pris, opfattet 
værdi, Tilfredshed of Loyalitet. Segmenteringsvariablene er Q16, Q17, Q19, Q20, Q21_grupper, Q22_grupper, Q23, 
Q24 samt spørgsmålene angående nuværende samt ønskede mobilselskab Q2 og Q3. Prioriteringsspørgsmålet er Q10. 
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hvorfor de oprettes på baggrund af datamaterialets karakteristika. Ulempen ved klyngeanalysen er, 

at SPSS altid vil afdække en klyngestruktur uafhængigt af, om den eksisterer eller ej. Fokus ligges 

derfor på at udvælge den eller de mest passende metoder og herefter at forholde sig kritisk overfor 

outputtet.185 

Som det senere fremgår, udføres der to metoder for at frembringe segmenter på 

mobiltelefonimarkedet, der adskiller sig fra hinanden. Den første metode, der anvendes, er den 

hierarkiske metode, hvorunder Ward metoden anvendes. Ved denne metode forsøges det at generere 

klynger, hvor variansen i de enkelte klynger minimeres. Dette gøres for at få en indsigt i, hvorledes 

datasættet fordeler sig og for at opnå en viden om antallet af klynger. Metoden bygger på antagelsen 

om, at hver respondent tilhører hver sin klynge. Med udgangspunkt i dette sammenlægges 

respondenterne i større og færre klynger ud fra afstandsmålene, og grupperingen fortsætter, indtil 

alle er placeret i den samme klynge.186 Ud fra forøgelsen i klyngernes afstandsmål foretages 

herefter en subjektiv vurdering af det optimale antal klynger. Den hierarkiske metode er bedst egnet 

til datasæt med maksimalt 200 respondenter, og med 198 respondenter, er datasættet placeret lige 

inden for grænsen. Risikoen ved at anvende metoden med for mange respondenter er, at inddelingen 

i klynger bliver uoverskuelig, hvorfor der let vil opstå fejl.187 

 

Efterfølgende udføres en Two-step klyngeanalyse for at understøtte den hierarkiske metode og 

undersøge, hvorvidt antallet af klynger er retvisende. Den hierarkiske metode er ustabil i valget af 

antal klynger, da bestemmelsen af antallet er en subjektiv vurdering, hvorfor det er at foretrække at 

understøtte med en anden analyseform. Metoden anvendes, da den er eksplorativ og har til formål at 

afdække naturlige klynger, hvilke ikke umiddelbart er synlige. Samtidig er metoden i stand til at 

håndtere et større datasæt, og da stikprøven ligger på grænsen ved den hierarkiske metode, er det 

relevant at anvende en metode, der er i stand til at håndtere større stikprøver. Metoden generer 

automatisk en løsning for, hvor mange klynger datasættet indebærer. Dette er modsat den 

hierarkiske metode, hvorfor et supplement med denne metode vil give en mere sikker bestemmelse 

af antallet af klynger. Yderligere kan der anvendes både kategoriske samt kontinuerte variable, 

hvilket er brugbart i analysen.188 

Two-step klyngeanalyse består, som navnet antyder, af to trin. I det første trin vurderes det, 

hvorvidt hver enkelt respondent skal indgå i en eksisterende klynge eller skabe en ny, hvormed 

                                                
185 Fritsche; Porsgaard; Surland; Schelander, s. 5. 
186 Malhotra, Birks, 2007, s. 676-677. 
187 SPSS Tutorial 
188 SPSS inc., s. 404 
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respondenterne inddeles i mange små subklynger. I det andet trin kodes subklyngerne til et endeligt 

antal klynger, der er det mest optimale. Som kriterium for dannelsen af klyngerne anvendes 

Schwarz Bayesian Criterion, BIC. Alternativt kan Akaikes Information Criterion, AIC, anvendes, 

hvilket kun vil resultere i en mindre forskel blandt segmenterne.189 

 

7.3.2 Gennemførelse af den hierarkiske metode 

Klyngeanalysen gennemføres med henblik på at opnå det optimale antal klynger. Som det ses af 

Agglomeration Schedule i bilag 16, er det ikke tydeligt, hvornår det er hensigtsmæssigt at stoppe 

sammenlægningen af klyngerne, da afstandsforøgelser mellem klyngerne er forholdsvis små. Der er 

dog en større afstandsforøgelse efter trin 195, hvilket indikerer tre klynger, klynge 1+2+3. På grund 

af den svage indikation af tre klynger udføres yderligere en analyse, hvor der opnås et output for tre 

til otte klynger. Det fremgår af klynge tilhørsforholdet, at de fleste respondenter indgår i klynge 1 

samt 2, mens der indgår forholdsvis få respondenter i de resterende klynger. For en uddybning af 

dette foretages frekvensanalyser af de forskellige klynger for at analysere, hvor mange 

respondenter, der hører til i de forskellige klynger. I analysen med fire til otte klynger fremgår det, 

at løsningerne alle indebærer klynger, hvor der indgår under 10 % af respondenterne. I analysen 

med tre klynger er der mere end 10 % af respondenter i hver klynge. Klynge 2 er dog den største af 

alle klyngerne, med cirka halvdelen af respondenterne.190 Da vurderingen af afstandsmålene mellem 

klyngerne er yderst subjektiv, kan der opstå fejl i vurderingen af antallet af klynger. Samtidig er der 

ikke en nævneværdig forskel mellem de forskellige antal klynger, hvorfor den hierarkiske metode 

understøttes med Two-step klyngeanalysen for at opnå en mere sikker analyse af klyngerne. 

 

7.3.3 Gennemførelse af Two-step klyngeanalyse 

Da Two-step klyngeanalysen forudsætter normalfordeling af de kontinuerte variable, uafhængighed 

mellem respondenterne samt uafhængighed mellem variablene, testes datasættet indledningsvis for 

dette.  

Ved normalfordelingen er det en tommelfingerregel, at hvis skewness er mere end to gange så 

stor som standard error, er det et tegn på asymmetri.191 I denne analyse er grænsen på +/- 0,346, og 

da en del af variablene ligger over denne grænse, hvilket fremgår af bilag 17, forekommer der ikke 

                                                
189 www.spss.com 
190 Jensen; Knudsen, 2006, s. 243-251. 
191 SPSS inc., s. 275 
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en normalfordeling ved alle disse. Dette betyder dog ikke, at analysen ikke kan gennemføres, men 

derimod at resultatet bliver mindre præcist. 

Da der er anvendt eget netværk i rekrutteringen af respondenter, kan der forekomme 

afhængighed blandt disse. På trods af dette menes stikprøven at bestå af mange forskellige 

respondenter, hvorfor der antages uafhængighed blandt disse. 

Til sidst vurderes uafhængighed mellem variablene. Ved vurderingen af de kategoriske variable 

anvendes Phi og Cramers V, hvor det af bilag 18 fremgår, at langt de fleste variable er uafhængige. 

Der er dog enkelte variable, der er afhængige, da langt de fleste af disse har et statistisk signifikant 

forhold. Dog er det afhængige forhold relativt svagt, hvilket bevirker, at variablene kun har en lav 

grad af afhængighed. Herudover har enkelte af de afhængige variable et stærkt forhold. 

Eksempelvis er der et statistiks signifikant forhold mellem det nuværende selskab samt det 

foretrukne selskab, hvilket ses af Phi. Samtidig er dette forhold stærkt, da Cramer’s V er højt.192 

Dette indikerer, at mange af respondenterne er kunde hos det selskab, de ønsker at være kunde hos. 

Yderligere ses der et forholdsvis stærkt forhold mellem indkomst og køn samt indkomst og alder. 

Uafhængighed blandt de kontinuerlige variable vurderes ud fra signifikansniveauet, som viser, 

hvorvidt der er afhængighed blandt variablene samt Pearson korrelationerne, der viser graden af 

afhængighed.193 Det fremgår af bilag 19, at størstedelen af de kontinuerlige variable har et 

signifikansniveau på under 0,05, hvormed disse er uafhængige af hinanden. De variable, der er 

afhængige, har dog en lav Pearson værdi, hvorfor forklaringsgraden er lav. 

Endelig testes uafhængighed blandt de kontinuerlige og kategoriske data, hvilket fremgår af 

bilag 20. Også her udviser størstedelen uafhængighed, da R Squared og Eta Squared er nær 0.194 

Dog er der enkelte variable, som udviser afhængighed, hvilket især er gældende for variablene det 

foretrukne mobiltelefoniselskab samt det nuværende mobiltelefoniselskab. 

 

Efter undersøgelsen af forudsætningerne gennemføres Two-Step klyngeanalysen med forskellige 

kombinationer af variable for at opnå den mest korrekte sammensætning, se bilag 21. Valget af den 

optimale kombination bygger på, hvorvidt de valgte variable forklarer klyngerne samt hvor mange 

af respondenterne, der er klassificeret korrekt. Ved udførelsen af Two-Step klyngeanalysen 

anbefaler SPSS to klynger. Da den hierarkiske metode anbefaler flere klynger, testes yderligere tre 

klynger i Twostep metoden. Som det fremgår af bilag 22, er der en tydelig forskel mellem 

klyngerne i analysen med to klynger, hvorfor segmenterne stærkt kan adskilles fra hinanden. Disse 

                                                
192 SPSS tutorial 
193 SPSS tutorial 
194 SPSS tutorial 
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forskelle fremgår ikke tydeligt ved en opdeling med tre klynger, som ses i bilag 23. Eksempelvis er 

tilhørsforholdet til de forskellige typer selskaber ikke tydeligt opdelt samtidig med, at klyngernes 

tilhørsforhold til de forskellige svarkategorier er jævnt fordelt. Der testes således ikke videre med 

flere klynger, og det optimale antal klynger fastslås til to. 

 

7.3.4 Forskelle blandt klyngerne 

Som ovenfor beskrevet resulterer analysen i en inddeling i to klynger. Disse vil blive beskrevet ved 

hjælp af krydstabellerne, der er opstillet i bilag 24. Ud fra krydstabellerne opnås en forståelse for, 

hvorledes klyngerne adskiller sig fra hinanden. 

Klynge 1 er karakteriseret ved, at den omfatter 65,2 % af det totale antal respondenter, hvorfor 

den er næsten dobbelt så stor som klynge 2. Klyngerne adskiller sig fra hinanden, hvad angår 

hvilket mobiltelefoniselskab, de er kunde hos. Klynge 1 er sammensat af 100 % af TDCs kunder, 

100 % af Sonofons kunder, 100 % af Telias kunder, 92,9 % af 3s kunder samt 100 % af Call Mes 

kunder. Herimod er klynge 2 sammensat af 100 % af Telmores kunder, 100 % af CBBs kunder samt 

89,5 % af andre selskabers kunder. Dette billede ses også i forhold til respondenternes foretrukne 

mobiltelefoniselskab, hvor inddelingen dog ikke er helt så skarp. Klynge 1 består hovedsagelig af 

respondenter med en høj indkomst, da eksempelvis 94,7 % af dem, der tjener 700.000 kr. om året 

eller mere befinder sig i denne klynge. Klynge 2 er derimod karakteriseret ved en lavere indkomst. 

Eksempelvis er 59,1 % med en indkomst på 0-99.999 kr. om året repræsenteret i denne klynge, 

hvilket yderligere hænger sammen med, at størstedelen af Klynge 1 er repræsenteret af den ældre 

del af befolkningen. 73,7 % af de 35-44årige, 80 % af de 45-54årige samt 100 % af de 55-64årige er 

repræsenteret i denne klynge. Omvendt er 41,9 % af de 18-24årige og 38,9 % af de 25-34årige 

repræsenteret i Klynge 2. 

I forhold til køn og hvor ofte klyngerne skifter mobiltelefoniselskab er der ingen tydelig 

tendens, hvilket også gælder for, hvad de hovedsageligt bruger deres mobiltelefon til. Yderligere er 

der ingen tydelig tendens for den sidst afsluttede uddannelse, hvilket kan skyldes den store andel af 

studerende, der bidrager med et bredt udsnit af uddannelser. 

Grundet den markante forskel i klyngernes tilhørsforhold til de forskellige selskaber er Klynge 1 

kendetegnet ved selskaber, der tilbyder full-service lignende ydelser eller særlige tillægsydelser, 

som eksempelvis 3s Planet 3. Klynge 2 er kendetegnet ved lavprisselskaber, der er Internetbaserede. 
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7.3.5 Beskrivelse af de to klynger 

Ved udførelsen af krydstabellerne påvises det, at der er en sammenhæng mellem respondenternes 

tilhørsforhold til klyngerne og værdien af variablene, hvilket ses ved, at Chi-square er signifikant. 

Der er dog ingen signifikant sammenhæng mellem tilhørsforholdet, og hvor ofte respondenterne 

skifter mobiltelefoniselskab, hvad de hovedsageligt bruger mobiltelefoniselskabet til, køn, sidst 

afsluttede uddannelse, alder, forventning, loyalitet, overskuelighed, tillægsydelser, produkt, support, 

butik og pris. Sammenhængen mellem tilhørsforholdet og image er dog på grænsen til at være 

signifikant, hvilket indikerer, at fordelingen mellem klyngerne stort set er lige for denne variabel. 

På trods af den manglende markante fordeling mellem klyngerne vil variablen medtages i 

beskrivelsen af klyngerne. I nedenstående tabel 7.1 fremgår det, hvordan de forskellige variable 

ligger hos segmenterne. 

 

Tabel 7.1195: Oversigt over klyngerne 

Klynge 1 2 

Image Meget over middel Meget under middel 

Forventninger Under middel Over middel 

Overskuelighed Over middel Meget under middel 

Tillægsydelser Under middel Meget over middel 

Produkt Over middel Under middel 

Support Over middel Meget under middel 

Butik Meget over middel Meget under middel 

Pris Over middel Under middel 

Opfattet værdi Over middel Meget under middel 

Tilfredshed Over middel Meget under middel 

Loyalitet Over middel Under middel 

 

7.3.5.1 Klynge 1 

I Klynge 1 er 25,6 % TDC kunder, 24,8 % Sonofon kunder, 33,3 % Telia kunder, 10,1 % 3 kunder 

og 4,7 % Call Me kunder. Dette mønster ses også ved det selskab, som klyngerne ønsker at være 

kunde hos. Størstedelen af klyngen består af kvinder, 56,6 %, hvilket skal ses i forhold til den mere 

dominerende andel af kvinder i stikprøven. Ligeledes består størstedelen af segmentet af 
                                                
195 Se bilag 25 
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respondenter, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket henholdsvis udgør 

37,2 % og 23,3 %. Endvidere har 10,1 % en erhvervsfaglig uddannelse og 12,4 % en gymnasial 

uddannelse. Langt de fleste i klynge 1, 55,8 %, tjener 100.000-399.999 kr. om året, men herudover 

består klyngen også af en relativ stor andel, 14,0 %, der tjener 700.000 kr. eller mere om året. 

Yderligere er andelen, der tjener 0-99.999 kr. om året, lavt repræsenteret i klyngen, da disse kun 

udgør 7 %. Aldersmæssigt består klyngen hovedsageligt af 25-44årige, 75,2 %, mens 

repræsentationen af aldersgrupperne 45-64 år er noget mindre men dog ikke ubetydelig. 

Segmentet er kendetegnet ved sjældent at skifte mobiltelefoniselskab, idet 58,9 % skifter hvert 

5. år eller sjældnere, 25,6 % hvert 3.-4. år, mens det er få, der skifter oftere. 71,3 % af klyngen 

bruger hovedsageligt deres mobiltelefoniselskab til en blanding af SMS og opkald, mens 17,8 % 

bruger det til opkald og 10,2 % til SMS. 

Hvad angår EPSI modellens variable ligger opfattet værdi, overskuelighed, produkt, support, 

butik og image over middel, hvorfor klyngen mener, at disse variable er gode egenskaber hos deres 

selskab. Dog ligger klyngen kun en smule over middel i disse variable, bortset fra butik og image, 

som ligger godt over middel. Modsat er det med tillægsydelser, hvor klyngen ligger en del under 

middel, hvorfor segmentet ikke mener, at tillægsydelserne er gode. Med udgangspunkt i prisen 

ligger klynge 1 langt under middel, hvorved respondenterne ikke mener, at deres selskabs priser er 

gode. Også forventninger ligger en smule under middel, hvilket indikerer, at klyngen ikke havde 

store forventninger til deres mobiltelefoniselskab, inden de blev kunder. Med henblik på tilfredshed 

ligger klyngen lidt over middel, hvorfor der er tale om tilfredse kunder. Dette er også gældende for 

loyalitet, hvor klyngen dog befinder sig lidt mere over middel, hvorved det indikeres, at segmentet 

er tilfredst og loyalt. 

 

7.3.5.2 Klynge 2 

Hos klynge 2 er 68,1 % Telmore kunder, 5,8 % CBB kunder og 24,6 % andre selskabers kunder. 

Som det ses hos klynge 1 er der det samme mønster, hvad angår selskabet, respondenterne ønsker at 

være kunde hos. 63,8 % af klyngen består af kvinder, hvorfor den er domineret af dette køn. Langt 

de fleste af respondenterne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse svarende til 

henholdsvis 46,4 % og 27,5 %, mens 11,6 % har en gymnasial uddannelse eller kort videregående 

uddannelse. Størstedelen, 57,9 %, tjener 100.000-399.999 kr. om året samtidig med, at 18,8 % 

tjener 0-99.999 kr. om året. Hovedparten af klyngen, 82,6 %, er 18-34 år, mens aldersgruppen 55-

64 år slet ikke er repræsenteret i klyngen. 
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Segmentet skifter oftest selskab hvert 3. år eller sjældnere, 84 %, mens 14,5 % skifter hvert 1.-2. 

år. Størstedelen, 65,2 %, bruger deres mobiltelefoniselskab til en blanding af SMS og opkald, mens 

18,8 % anvender det til opkald og 15,9 % til SMS. 

Klyngen ligger langt under middel i opfattet værdi, overskuelighed, support og butik, hvorfor de 

ikke mener, at disse variable er gode. Også produkt og image ligger under middel, dog ikke i så høj 

grad som førnævnte. Derimod ligger klyngen over middel, hvad angår pris og forventninger og 

langt over middel i tillægsydelser. Hvad angår tilfredshed, ligger klyngen langt under middel. Dette 

gælder også for loyalitet og indikerer derfor en sammenhæng mellem de to variable. Samtidig 

indikerer dette et mindre tilfredst og loyalt segment. 

 

Som beskrevet lægger de to klynger vægt på forskellige aspekter af produktet og servicen, hvilket 

viser en forskel i prioriteringerne hos segmenterne. Samtidig adskiller segmenterne sig i, hvor gode 

de mener, at deres selskabs image, priser mm. er. Endvidere er der en tydelig forskel i, hvorvidt 

segmenterne er tilfredse og loyale overfor deres selskab. 

 

7.4 Delkonklusion 

Spørgeskemaundersøgelsen har resulteret i 304 besvarelser, hvoraf 198 er brugbare. Generelt er der 

en svag afvigelse i forhold til den danske befolkning, hvilket kan hænge sammen med 

rekrutteringen af respondenter fra eget netværk. Datasættet er tilpasset den teoretiske 

referenceramme, hvilket har resulteret i 8 uafhængige variable. 

Ud fra stikprøven kan der dannes to segmenter, der på nogle punkter adskiller sig skarpt fra 

hinanden. Den overordnede forskel mellem segmenterne ses i respondenternes foretrukne og 

nuværende selskab. Det ene segment, Klynge 1, er karakteriseret ved udbydere af full-service 

lignende ydelser samt særlige tillægsydelse. Klyngen lægger vægt på opfattet værdi, 

overskuelighed, produkt, support, butik og image. Samtidig indikeres det, at segmentet er tilfredst 

og loyalt. Det andet segment, Klynge 2, repræsenterer lavprisselskaber, og lægger vægt på pris, 

forventninger og tillægsydelser. Hvad angår tilfredshed og loyalitet er segmentet mindre tilfredst og 

loyalt. 
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8. Estimering af EPSI modellen 
I det følgende afsnit identificeres og analyseres de variable, som påvirker kundetilfredsheden og –

loyaliteten. Analysen af variablene vil blive udarbejdet ud fra to perspektiver, idet formålet med 

afsnittet både er at belyse, hvad der driver loyaliteten på markedet generelt og inden for de to 

identificerede segmenter. 

 

8.1 Valg af metode og model 

For at kunne identificere de variable, der påvirker loyaliteten, opstilles en forklaringsmodel, som 

tager udgangspunkt i EPSI modellen. Fordelen ved at benytte EPSI modellen er, at denne er en 

strukturel ligningsmodel, som er velegnet til at belyse årsagssammenhænge mellem uafhængige og 

afhængige variable. Da loyalitet kan være drevet af et samspil mellem mange variable, vil det ikke 

være hensigtsmæssigt isoleret at belyse sammenhængen mellem disse, som multipel regression 

eksempelvis gør. EPSI modellen er således i stand til at identificere de variable, der driver 

loyaliteten, ud fra en kompleks struktur, hvor sammenhængene mellem disse både kan være direkte 

og indirekte. 

 

Til at estimere forklaringsmodellen anvendes Partial Least Square (PLS), der er en iterativ metode, 

som integrerer faktoranalysen og multipel regression.196 Kendetegnende for PLS er, at denne 

estimerer og belyser årsagssammenhængene i modellen ud fra variablenes varians.197 I forhold til 

andre alternativer som eksempelvis LISREL198 har PLS flere fordele, der gør denne metode mere 

velegnet til estimering af forklaringsmodellen. 

I henhold til stikprøvens størrelse understøttes valget af PLS, idet LISREL ikke er velegnet til 

små datasæt. Stikprøvens størrelse kan medføre, at LISREL genererer fejlagtige resultater, og PLS 

er derfor en bedre metode, idet denne er brugbar ved små stikprøver.199 Endvidere forstærkes 

argumentet for at anvende PLS med, at LISREL er en teknisk krævende metode, der ikke er 

velegnet til store og komplekse modeller.200 Derudover forudsætter LISREL, at data er 

normalfordelte,201 mens en af fordelene ved PLS er, at der ikke forekommer distributionsmæssige 

                                                
196 Grønholdt, 2008, s. 14 
197 Fornell; Bookstein, 1982, s. 450 
198 LISREL klarlægger sammenhængen mellem variablene ud fra covariansen (Fornell; Bookstein, 1982, s. 450) 
199 Hulland 1999, s. 195 
200 Chin; Marcolin; Newsted, 2003, s. 195 
201 Fornell; Bookstein 1982, s. 440 
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forudsætninger for datasættet. Samtidig er PLS analysen en robust metode, hvilket betyder, at der 

ikke er statistiske antagelser om eksempelvis multikolleniaritet.202 

Da PLS er en forudsigende metode, der bygger på et mere simpelt grundlag og færre 

forudsætninger end LISREL, anvendes PLS i overensstemmelse med afhandlingens 

referenceramme. Med de mere stringente forudsætninger leverer LISREL en højere grad af 

statistisk præcision, men da LISREL er teoretisk bekræftende, findes PLS mere hensigtsmæssig.203 

Programmet, der anvendes til at estimere modellen, er SmartPLS version 2.0.M3. 

 

8.2 Estimering af de uafhængige variable 

Forklaringsmodellen, der har til formål at identificere driverne for loyalitet, består i henhold til 

EPSI modellens referenceramme af uafhængige variable, der påvirker de medierende variable204 

samt den afhængige variabel, loyalitet. Modellens variable er alle latente (uhåndgribelige) og kan 

måles ud fra et antal underliggende indikatorer.205 Da indikatorerne for variablene ikke er 

kategoriseret på forhånd, afdækkes strukturen i datasættet ud fra en ny faktoranalyse, der har til 

formål at kategorisere spørgsmålene for hver latent variabel. 

 

I afsnit 7.2 Sammenlægning af variable blev faktoranalysen udført i overensstemmelse med EPSI 

modellens teoretiske referenceramme, hvor hensigten var at reducere antallet af variable. Formålet 

med en ny faktoranalyse er at afdække, om indikatorerne kan grupperes anderledes i forhold til de 

tidligere estimerede faktorer, hvorfor der anvendes en eksplorativ tilgang. Endvidere er formålet 

med analysen at undersøge, om reliabiliteten kan forbedres med de nye estimerede faktorer. 

Metoden og proceduren for faktoranalysen er alt andet lige den samme som tidligere beskrevet, 

og der vil derfor ikke være en detaljeret beskrivelse af processen. Da tilgangsvinklen er eksplorativ 

udføres faktoranalysen af én gang med samtlige spørgsmål, som er relateret til de uafhængige 

variable.206 

 

Indledningsvist kan det konstateres, at datamaterialet er egnet til faktoranalysen, idet variablene 

korrelerer med hinanden, og KMO værdien på 0,862 er større end den kritiske grænse på 0,5. 

                                                
202 Martensen; Grønholdt, 2006, s.102 
203 Fornell; Bookstein, 1982, s. 450 
204 De medierende variable er opfattet værdi og tilfredshed 
205 Eskilsen; Kristensen, 2008, s. 40 
206 Spørgsmålene, der indgår i den nye faktoranalyse, er Q5-Q9 
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Yderligere kan det afvises, at variablene er ukorrelerede, da Bartlett’s test er signifikant med 

0,000.207 

På baggrund af værdierne i communalities tabellen skal spørgsmålene 7_4 og 9_1208 fjernes, da 

disse har værdier, der er under 0,5. Spørgsmålene fjernes efter det hierarkiske princip, og 

efterfølgende udføres faktoranalysen igen. Med et eigenvalue kriterium på én opnås herefter en 

faktorløsning på syv faktorer, der forklarer 68 % af den samlede varians. Dette opfylder kravet om, 

at faktorløsningen mindst skal indeholde 60 % af variansen, hvorfor valget af syv faktorer styrkes. 

Ud fra den roterede faktorløsning fremgår det, hvorledes spørgsmålene grupperes inden for de 

enkelte faktorer. I bilag 27 ses den endelige faktorløsning, som udgør de uafhængige variable i den 

opstillede forklaringsmodel. Disse er Overskuelighed - Service, Pris, Tillægsydelser, Image, 

Forventninger, Reparation og Kerneprodukt. 

 

8.2.1 Reliabilitet af de uafhængige variable 

Reliabiliteten for de nye estimerede faktorer vurderes ud fra Cronbach’s alpha, der tidligere er 

beskrevet i afsnit 7.2.3 Faktorernes reliabilitet. I bilag 28 ses resultatet af analysen for seks af 

faktorerne. Da variablen, Reparation, kun består af én indikator, er det ikke nødvendigt at foretage 

en reliabilitetsanalyse på denne, idet skalaen dækker 100 % af variansen i Reparation. 

Alle seks faktorer har Cronbach’s alpha værdier, der er større end den kritiske grænse på 0,6, 

hvilket betyder, at skalaernes reliablitet kan accepteres. Yderligere har faktorerne Overskuelighed - 

Service, Pris, Image og Forventninger Cronbach’s alpha værdier, der er større end 0,7, hvilket 

indikerer, at disse har en høj reliabilitet og derfor kan betragtes som pålidelige. 

 

8.2.2 Resultat af faktoranalysen 

Ud fra rotated component matrix, der viser, hvorledes datasættets spørgsmål grupperes under de 

enkelte faktorer, vurderes resultatet af de syv estimerede faktorer. I forhold til den tidligere udførte 

konfirmative faktoranalyse er datasættets spørgsmål, med få undtagelser, grupperet ens samtidig 

med, at antallet af faktorer er reduceret med én. De faktorer, som adskiller sig fra den konfirmative 

faktorløsning er Overskuelighed – Service, Tillægsydelser og Reparation, mens Pris, Image, 

Forventninger og Kerneprodukt er de samme.209 

                                                
207 Se outputtet for den nye faktoranalyse i bilag 26 
208 Q7_4 Mit mobilselskab tilbyder fordele, eksempelvis TDC Play og Telia Tirsdag, Q9_1 Mit mobilselskab har gode 
priser på udlandstelefoni 
209 Se bilag 29 for sammenligning af faktorløsningerne 
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Overskuelighed – Service indeholder en kombination af de tidligere faktorer, Overskuelighed og 

Support, der er estimeret ud fra Produkt og Service i den konfirmative faktoranalyse. Ligeledes 

består Tillægsydelser af en kombination af den konfirmative faktoranalyses Tillægsydelser og 

Butik. 

Yderligere ses der også en forskel i de spørgsmål, der er indeholdt i løsningerne, da den nye 

Tillægsydelser indeholder spørgsmål 9_2, der omhandler udvalget af mobiltelefoner. Som det 

fremgår af den tidligere faktorløsning, indeholder Butik to spørgsmål, der vedrører muligheden for 

at henvende sig i en fysisk butik og ventetiden på reparationer. I denne faktorløsning er de to 

spørgsmål grupperet under henholdsvis Tillægsydelser og Reparationer, som er en ny faktor i 

forhold til den tidligere faktorløsning. 

 

Overordnet kan det konstateres, at der ikke forekommer en væsentlig forskel på faktorløsningerne 

for den konfirmative og eksplorative tilgang. Ud fra dette kan det udledes, at de nye estimerede 

variable understøtter kategoriseringen af variablene til dybdeinterviewene samt anvendelse af EPSI 

modellens referenceramme. 

Med udgangspunkt i Cronbach’s alpha værdierne for de seks analyserede faktorer foretrækkes 

den eksplorative tilgang i forklaringsmodellen, da alle Cronbach’s alpha værdierne er over den 

kritiske grænse. Dette betyder, at reliabiliteten for de uafhængige variable er forbedret efter 

estimeringen af de nye faktorer, og resultaterne viser således, at der bør foretages nogle ændringer i 

forhold til den oprindelige teoretiske model.210 Afhandlingens referenceramme vil derfor blive 

revideret i forhold til de nye faktorer, der efterfølgende vil blive anvendt som EPSI modellens 

uafhængige variable. 

 

8.3 PLS analysen 

PLS modellens overordnede struktur tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i EPSI modellen. I 

ovenstående faktoranalyse er modellens uafhængige variable bestemt og kategoriseret ud fra den 

underliggende struktur i indikatorvariablene. De medierende variable og den afhængige variabel 

følger EPSI modellens referenceramme og er derfor Opfattet værdi, Tilfredshed211 og Loyalitet. 

Indikatorvariablene, der er relateret til Opfattet værdi findes i spørgsmål 11, mens spørgsmål 12, 13 

                                                
210 Der henvises til EPSI modellen 
211 Opfattet værdi og Tilfredshed er også afhængige variable 
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og 14 udgør indikatorvariablene for Tilfredshed. Den afhængige variabel, Loyalitet, er kategoriseret 

ud fra spørgsmål 15, der omfatter de fire karakteristika212, som EPSI måler kundeloyalitet ud fra. 

Da den uafhængige variabel, Reparation, kun indeholder én indikator, medfører dette, at 

modellens nøjagtighed forringes, hvorfor det fravælges, at medtage denne i forklaringsmodellen.213 

I bilag 30 ses den opstillede model med de uafhængige, de medierende og den afhængige variabels 

indikatorvariable. 

 

Da datasættets missing values tidligere er blevet erstattet med mean ved estimeringen af de 

uafhængige variable, vælges denne funktion også i PLS analysen, selv om variansen vil blive 

mindre. Dette kan påvirke estimeringen af modellen, idet denne bygger på forskellen i variablenes 

varians. Når alternativet casewise replacement ikke vælges frem for mean, skyldes det, at mean 

replacement er at foretrække ved mindre stikprøver. 

For at resultaterne og variablenes performance er lettere at fortolke, konverteres den nuværende 

1-5 punkts skala til en 0-100 punkts skala.214 

 

Selve estimeringen af parametrene foregår som en iterativ proces, hvor estimeringen udføres 

gentagende gange med henblik på at opnå den bedste model. Analyse og fortolkningsprocessen 

foregår i tre trin og er struktureret med henblik på, at målingernes validitet og reliabilitet sikres, 

inden der konkluderes på analysen.215 I første del af processen evalueres målemodellen, mens den 

strukturelle model evalueres i den anden del. I den tredje og sidste del af fortolkningsprocessen 

estimeres og testes modellen for sammenhængene mellem de latente variable.216 

 

8.3.1 Evaluering af målemodellen 

Til at vurdere målemodellen undersøges item reliability, composite reliability, Average Variance 

Extracted (AVE) og discriminant validity. Item reliability er et mål for, om indikatorvariablene 

loader på den latente variabel, og en vurdering af disse foretages efter, at PLS algortihm er udført. 

For at sammenhængen mellem variablene kan betragtes som signifikante, skal item reliability være 

                                                
212 De fire karakteristika er; intention til genkøb, intention til krydskøb, intention til at blive hos virksomheden og 
intention til at anbefale til andre. 
213 Eskildsen; Kristensen, 2008, s. 2 
214 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 105 
215 Hulland, 1999, s. 198 
216 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 102, 105 
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større end 0,7, mens variable, der loader under 0,4 bør fjernes fra modellen. Disse kan dog 

beholdes, hvis der foreligger et stærkt teoretisk grundlag for det.217 

I bilag 30 ses det, at flere af variablenes item reliability er under den signifikante grænse på 0,7, 

hvorfor der foretages en frasortering efter det hierarkiske princip, hvor den lavest loading fjernes 

først. Herefter gentages processen indtil alle variablene loader over 0,7. Ved den afhængige 

variabel, Loyalitet, foretages der dog ikke en frasortering på trods af, at spørgsmål 15_4218 har en 

item reliability på 0,667. Da variablen kun er 0,033 under den signifikante grænse og repræsenterer 

intentionen om krydskøb i EPSI modellens referenceramme, anses denne for at være en relevant 

indikator, som bør indgår i modellen. 

 

Efter at have fjernet indikatorvariablene, som loader under den signifikante grænse, vurderes 

målemodellen ud fra composite reliability, der kan anvendes i stedet for Cronbach’s alpha. Fordelen 

ved composite reliability er, at denne er udledt af PLS estimeringens item loadings og derfor ikke 

antager, at modellens variable er vægtet ens. Da nøgletallet kan tolkes som Cronbach’s alpha, skal 

værdien være over 0,7 for, at denne kan accepteres. I bilag 31 ses det, at den laveste værdi for 

composite reliability er 0,758, mens de øvrige værdier ligger over 0,850. Dette indikerer, at 

indikatorvariablene for hver latent variabel danner en stærk sammenhængende modelstruktur, 

hvorfor reliabiliteten vurderes til at være høj i målemodellen.219 

Som supplement til composite relability kan reliabiliteten vurderes ud fra AVE220, der måler 

forholdet mellem indikatorvariablenes varians og målefejl i den latente variabel. Ave skal være 

større end 0,5 for, at variansen i den latente variabel opnår en acceptabel forklaringsgrad, hvilket er 

tilfældet for alle modellens variable med undtagelse af Tillægsydelser. Da AVE værdien på 0,362 

ikke kan accepteres og er lavere end den kritiske grænse, fjernes Tillægsydelser fra modellen.221 

Efter dette er den laveste AVE værdi 0,573, og de latente variable indeholder således mere end 50 

% af variansen, der bidrager til en øget forklaringsgrad.222 

 

På baggrund af målemodellens discriminat validity kan det vurderes, i hvor høj grad en latent 

variabel adskiller sig fra de øvrige latente variable. Ved at sammenligne kvadratroden af AVE for 

den pågældende latente variabel og korrelationerne mellem denne og de øvrige latente variable, kan 

                                                
217 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 102-104, Hulland, 1999, s. 198 
218 Jeg vil benytte mig af flere af mit mobilselskab produkter i fremtiden. 
219 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 103-104 
220 Average Variance Extracted 
221 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 105 
222 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 104 
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forskellen mellem variablene vurderes. Hvis den kvadrerede AVE er større end de lodrette 

korrelationer, er dette et udtryk for, at den pågældende variabel adskiller sig fra de øvrige variable. 

Som det fremgår af bilag 31, er alle de latente variables kvadrerede AVE værdier større end 

korrelationerne. Dog befinder Overskuelighed – Service sig på grænsen til dette, idet den 

kvadrerede AVE er 0,757, mens korrelationen med Tilfredshed er 0,754. På baggrund af dette kan 

det konstateres, at modellens diskriminant validitet er forholdsvis god.223 

 

8.3.2 Evaluering af den strukturelle model 

Til at evaluere den strukturelle model vurderes R2 værdierne for de afhængige variable; Opfattet 

værdi, Tilfredshed og Loyalitet. Generelt er der opnået en acceptabel forklaringsgrad i modellen, 

idet denne er i stand til at forklare 63,1 % af, hvad der driver loyaliteten, 71,3 % af, hvad der driver 

tilfredsheden og 66,2 % af, hvad der driver den opfattede værdi. Disse værdier indikerer, at der er 

en relativ god forklaringsgrad og ”goodness of fit” i modellen.224 

 

8.3.3 Estimering og test af modellen 

På baggrund af ovenstående evalueringsproces kan det udledes, at modellens målinger er valide og 

reliable, hvorfor der er grundlag for at estimere og teste modellen. Formålet med at teste modellen 

er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de latente variable. Dette gøres ud fra en t-test, 

hvor bootstrapping metoden anvendes til at beregne t-værdierne for variablenes sammenhænge. T-

værdierne skal med et signifikansniveau på 95 % og 197 frihedsgrader være større end 1,653 for, at 

variablenes relationer er signifikante.225 

Da tilgangen er eksplorativ, og der som udgangspunkt ikke ønskes at udelukke relevante 

årsagssammenhænge, forbindes alle variable i PLS modellen. Efter at have udført bootstrapping 

analysen er der flere relationer, der har værdier under 1,653226. De relationer, der ikke har en 

signifikant sammenhæng, frasorteres efter det hierarkiske princip, hvorefter processen gentages, 

indtil alle sammenhængene er signifikante. Herefter køres en PLS algorithm for at udarbejde 

effekterne på variablenes sammenhænge, og herved fremkommer den endelige 

kundetilfredshedsmodel for mobiltelefonimarkedet. 

 

                                                
223 Hulland, 1999, s. 199-200 
224 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 105 
225 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 105 
226 Se bilag 32 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 96 

8.4 Kundetilfredshedsmodel for markedet 

I nedenstående figur 8.1 illustreres den endelige kundetilfredshedsmodel, samt hvorledes de 

uafhængige variable påvirker de medierende og den afhængige variabel. Relationerne mellem 

variablene er angivet med den effekt, som en ændring på ét point i performance indekset vil 

medføre. 

 

Figur 8.1227: Endelig kundetilfredshedsmodel for markedet 

 
 

Nedenstående tabel er udarbejdet for at gøre de enkelte variables performance indeks og den totale 

effekt mere overskuelig. Den totale effekt skal forstås som den direkte og indirekte effekt, som de 

uafhængige variable har på de afhængige variable. Hvis indekset for Overskuelighed - Service 

eksempelvis hæves med ét point, vil den totale effekt på Loyalitet blive beregnet som følgende: 

(0,349 x 0,475 x 0,553) + (0,438 x 0,553) = 0,334.228 

 

 

 

                                                
227 Smart PLS, egen tilvirkning 
228 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 106 
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Tabel 8.1229: Totale effekter og Performance indeks 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en relativ stor forskel på, hvor meget de enkelte 

uafhængige variable påvirker Opfattet værdi, Tilfredshed og Loyalitet. Variablen, Overskuelighed - 

Service, har i henhold til kundetilfredshedsmodellen en direkte effekt på Opfattet værdi og 

Tilfredshed, mens effekten på Loyalitet kun er indirekte. I tabellen ses det, at Tilfredshed påvirkes 

med en relativ stor værdi på 0,602, hvilket understøtter de kvalitative analyser, hvor størstedelen af 

respondenterne lægger vægt på mobiltelefoniselskabernes overskuelighed og service. Ligeledes 

anses effekten på Loyalitet for at være relativ høj, idet denne forbedres med 0,334, hvis indekset 

hæves med ét point. 

I kundetilfredshedsmodellen ses det, at Pris påvirker Opfattet værdi og Loyalitet direkte med 

værdier på henholdsvis 0,264 og 0,183, mens Tilfredshed påvirkes indirekte med en værdi på 0,135. 

Den totale effekt på Loyalitet er dog relativ stor, hvorfor Pris alt andet lige har en betydning for 

dannelsen af loyalitet på mobiltelefonimarkedet. 

Image har ligesom Pris en direkte effekt på Opfattet værdi og Loyalitet. Den totale effekt på de 

afhængige variable har en begrænset betydning, idet Opfattet værdi forbedres med 0,161, 

Tilfredshed med 0,076 og Loyalitet med 0,212. Da image er mindre vigtig for respondenterne i de 

kvalitative analyser, forekommer der især en sammenhæng mellem dette og den lave effekt på 

Tilfredshed, mens sammenhængen yderligere indikeres i den relative lave effekt på Loyalitet. 

Relateres image variablens lave effekt på tilfredshed og loyalitet til afsnit 4.1.2.3 EPSI, forekommer 

der en markant forskel på teorien og praksis. I afsnit 4.1.2.3 EPSI redegøres der for, at image er 

hoveddrivkræften bag tilfredshed og loyalitet, når der er mange udbydere i branchen, idet image 
                                                
229 Smart PLS, egen tilvirkning 

 Effekt 

Opfattet værdi 

Effekt 

Tilfredshed 

Effekt 

Loyalitet 

Performance 

indeks 

Overskuelighed 

– Service 

0,349 0,602 0,334 34 

Pris 0,284 0,135 0,258 32 

Image 0,161 0,076 0,212 30 

Kerneprodukt 0,229 0,109 0,014 20 

Opfattet værdi  0,475 0,263 26 

Tilfredshed   0,553 29 

Loyalitet    31 
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sandsynligvis udgør en screeningsvariabel i kundens overvejelser ved køb. Som det fremgår af de 

lave effekter på tilfredshed og loyalitet, er dette ikke tilfældet for mobiltelefonimarkedet på trods af 

de mange udbydere og den intense konkurrence. 

Kerneprodukt er den uafhængige variabel, som gennemgående har den laveste effekt på de tre 

afhængige variable. Med en effekt på 0,014 påvirkes Loyalitet i et begrænset omfang, hvis 

performance indekset hæves med ét point. Dette kan ikke umiddelbart relateres til de kvalitative 

undersøgelser, hvor produktets betydning varierer meget fra respondent til respondent. 

 

Ved de medierende variable har Opfattet værdi en relativ stor effekt på Tilfredshed, idet denne 

forbedres med 0,475, hvis indekset stiger med ét point. Den indirekte effekt på Loyalitet er dog 

lavere, da denne kun påvirkes med 0,263. Relateres effekten på tilfredshed til afsnit 3.3 

Sammenhæng mellem kundetilfredshed og –loyalitet understøttes variablenes samspil, idet 

kundetilfredshed blandt andet er et udtryk for, hvorvidt forbrugerens oplevelser indfries. Da 

forbrugerens oplevelser er indeholdt i Opfattet værdi, kan det tolkes som en sammenhæng mellem 

den teoretiske referenceramme og den estimerede model. 

Jævnfør afsnit 3.1 Definition af kundetilfredshed er tilfredshed en funktion af kundens 

forventninger til produktet før købet samt dennes opfattelse af produktet efter købet. Ud fra figur 

8.1 ses det, at forventninger ikke indgår i modellen, hvilket stemmer overens med de kvalitative 

undersøgelser, hvor forventninger har en mindre betydning. Dog medfører dette, at dannelsen af 

tilfredshed ikke umiddelbart kan relateres til teorien, som argumenterer for, at forventninger udgør 

et vigtigt element i kundetilfredsheden. 

Den direkte effekt fra Tilfredshed til Loyalitet har en relativ stor værdi på 0,553. Tilfredsheds 

påvirkning på Loyalitet underbygger teorien i afsnit 3.3 Sammenhæng mellem Kundetilfredshed og 

–loyalitet, hvor der argumenteres for, at tilfredshed er nødvendig i loyalitetsdannelsen. Endvidere 

argumenteres der for, at loyalitet er et udtryk for tilfredshed, hvilket understøttes af effekten på 

Loyalitet. Yderligere ses der en sammenhæng Tilfredsheds effekt på Loyalitet og teorien i afsnit 

4.1.2.3 EPSI, hvor der argumenteres for at Tilfredshed har en større påvirkning på Loyalitet, når den 

pågældende branche er præget af stærk konkurrence. At Tilfredshed har en relativ stor effekt på 

Loyalitet kan således være et udtryk for konkurrencesituationen på mobiltelefonimarkedet samtidig 

med, at dette understøttes af teorien, der omhandler EPSI modellen. 

 

På baggrund af tabel 8.1 kan det udledes, at de variable, der har den største effekt på Loyalitet, er 

Tilfredshed, Overskuelighed – Service, Pris og Image. Endvidere er Overskuelighed - Service og 
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Opfattet værdi de variable, der har den største effekt på Tilfredshed, mens Opfattet værdi primært 

påvirkes af Overskuelighed - Service og Pris. 

Generelt kan det konstateres, at samtlige latente variable har et lavt performance indeks, idet de 

alle ligger under 50 på en 0-100 skala. Dette kan være et udtryk for, at mobiltelefoniselskaberne 

generelt ikke performer godt, hvilket understøttes af, at den gennemsnitlige værdi for performance 

indekset er 29. Relateres værdierne til variablenes effekt på loyalitet, er der ikke en umiddelbar 

indikation af, at et lavt performance indeks hænger sammen med en lille effekt på Loyalitet. 

Overordnet kan det konstateres, at der forekommer en sammenhæng mellem de beskrevne 

markedsforhold i mobiltelefonibranchen og performance indekset for Loyalitet og Tilfredshed. Da 

markedet for mobiltelefoni, som tidligere beskrevet, har en høj konkurrenceintensitet, bevirker dette 

alt andet lige, at kundernes adfærd påvirkes til, at de oftere skifter mobiltelefoniselskab. Yderligere 

betyder markedsforholdene, at kunderne har en forholdsvis høj forhandlingsstyrke grundet antallet 

af udbydere, der repræsenterer mange muligheder og alternativer for kunderne. Disse forhold kan 

alle have negativ påvirkning på kundernes loyalitet, hvorfor det formodes, at der forekommer en 

sammenhæng mellem markedsforholdene og det lave performance indeks for Loyalitet. 

 

Ved at sammenligne performance indekset med resultater fra Dansk Kundeindex, som er en del af 

EPSI Rating230, kan mobiltelefonimarkedets performance vurderes ud fra andre perspektiver. Som 

ovenfornævnt har de latente variable et lavt performance indeks, og relateres dette til Dansk 

Kundeindexs undersøgelse for ”Telefoni 2008”, understøttes denne vurdering yderligere. I bilag 33 

ses det, at privatkundernes tilfredshed hos de enkelte mobiltelefoniselskaber er væsentligt højere i 

Dansk Kundeindexs undersøgelse. I henhold til tabel 8.1 er Overskuelighed - Service den variabel, 

som performer bedst med et indeks på 34. Til sammenligning har TDC et performance indeks på 64 

på trods af, at selskabet har det laveste indeks i Dansk Kundeindexs undersøgelse. Sammenlignes 

markedets performance yderligere med den generelle tilfredshed i Danmark, Sverige og Norge, ses 

den samme tendens, hvor de tre lande har et væsentligt højere indeks231 end 34. 

I forhold til målinger, der foretaget i andre brancher af Dansk Kundeindex, kan det konstateres, 

at mobiltelefonibranchen har et tilfredshedsindeks, som tilnærmelsesvis er tilsvarende banksektoren 

og skadeforsikring.232 På baggrund af dette kan det udledes, at performance indekset for Tilfredshed 

i tabel 8.1 er markant lavere, både hvad angår de enkelte mobiltelefoniselskaber samt 

skadeforsikring og banksektoren. 

                                                
230 EPSI står for European Performance Satisfaction Index  
231 Danmark:69,4, Sverige: 68,2, Norge: 69,3 
232 www.epsi-denmark.org 
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Den markante forskel på tilfredshedsindeksene formodes delvist at være relateret til 

stikprøvernes størrelser i undersøgelserne. Dansk Kundeinex baserer deres undersøgelse på en 

stikprøvestørrelse med 3.300 private mobiltelefonikunder,233 mens denne undersøgelse kun er 

baseret på 198 respondenter. I henhold til afsnit 7.2.1 Metode til faktoranalyse påpeges det, at der er 

en usikkerhed forbundet med stikprøvestørrelsen i forbindelse med gennemførelsen af 

faktoranalysen. Da det indikeres, at forholdet mellem antallet af observationer og variable ikke er 

tilstrækkeligt, kan dette medføre, at resultaterne i større grad er et udtryk for stikprøven frem for 

populationen. En lignende forklaring formodes at være gældende for performance indekset, som 

derfor i større grad kan være et udtryk for stikprøven. Samtidig kan forskellen mellem indeksene for 

kundetilfredshed yderligere påvirkes af, at stikprøven generelt er afvigende i forhold til 

populationen. 

 

8.5 Dannelse af loyalitet blandt segmenterne 

Efter analysen og fortolkningen af EPSI modellen på hele mobiltelefonimarkedet analyseres, 

hvorledes kundetilfredsheden og –loyaliteten udarter sig hos de to segmenter. I udarbejdelsen af 

nedenstående EPSI modeller for de to segmenter er der taget udgangspunkt i den samme analyse og 

fortolkningsproces som tidligere beskrevet, hvorfor der ikke er en detaljeret gennemgang af dette. 

Nøgletallene for segmenterne vil ligeledes ikke blive gennemgået uddybende, da betydningen af 

disse tidligere er beskrevet. Nøgletallene for segmenterne fremgår af bilag 34. 

 

8.5.1 Segment 1 

Da variablen Reparationer kun består af en enkelt indikator variabel, bidrager dette til, at 

nøjagtigheden af modellen forringes, hvorfor det vælges, at fjerne variablen.234 Alle nøgletallene for 

analysen er over den kritiske grænse med undtagelse af AVE og Cronbachs Alpha for 

Tillægsydelser. Denne variabel fjernes således fra modellen, da værdierne for nøgletallene ikke kan 

accepteres. Yderligere har den kvadrerede AVE for Overskuelighed – Service samme værdi som 

korrelationen med Tilfredshed, men da korrelationen ikke er højere end den kvadrerede AVE, anses 

det som acceptabelt. Forklaringsgraden for Loyalitet er 0,609, hvilket svarer til, at 60,9 % af 

variansen forklares af variablene. De medierende variable, Opfattet værdi og Tilfredshed har en 

forklaringsgrad på henholdsvis 66,1 % og 72,4 %, og modellen har hermed en relativ god 

                                                
233 www.epsi-denmark.org 
234 Eskildsen; Kristensen, 2008, s. 2 
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forklaringsgrad. Nedenstående PLS model illustrerer de uafhængige variable, der påvirker de 

medierende variable samt den afhængige variabel. 

 

Figur 8.2235: Kundetilfredshedsmodel for segment 1 

 
De uafhængige variable, Overskuelighed – Service, Pris, Image og Kerneprodukt, har en direkte 

effekt på den medierende variabel Opfattet værdi. Herigennem har de alle en indirekte effekt på 

Tilfredshed og efterfølgende Loyalitet. Image har dog også en direkte effekt på Loyalitet, mens 

Overskuelighed – Service har en direkte effekt på Tilfredshed. Forventninger har en direkte effekt 

på Loyalitet, mens den ikke har nogen påvirkning på de to andre medierende variable. På baggrund 

af effektværdierne i ovenstående PLS model er den totale effekt, herunder den direkte og indirekte 

effekt, udregnet og opstillet i nedenstående tabel 8.2. Heraf ses effektværdierne af de forskellige 

uafhængige variable på de medierende variable og den afhængige variabel. Yderligere ses alle 

variablenes performance indeks. 
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Tabel 8.2236: Totale effekter og Performance indeks 

 Effekt 

Opfattet værdi 

Effekt 

Tilfredshed 

Effekt 

Loyalitet 

Performance 

Indeks 

Overskuelighed 

– Service 

0,374 0,619 0,400 39 

Pris 0,254 0,122 0,079 36 

Image 0,187 0,090 0,223 35 

Forventninger  0,000 0,143 34 

Kerneprodukt 0,223 0,107 0,069 23 

Opfattet værdi  0,481 0,311 31 

Tilfredshed   0,646 34 

Loyalitet    35 

 

Som det fremgår af tabellen har Tilfredshed den største effekt på Loyalitet, da en forøgelse med ét 

point i indekset for Tilfredshed vil resultere i en forøgelse på 0,646 i loyalitetsindekset. Herefter har 

Overskuelighed – Service den næststørste effekt på Loyalitet, 0,400, mens Opfattet værdi og Image 

også har en forholdsvis stor påvirkning på Loyalitet med værdier på henholdsvis 0,311 og 0,223. 

Forventninger har en middel indflydelse på Loyalitet, mens Pris og Kerneprodukt har en meget lille 

påvirkning, da effekten fra disse er 0,079 og 0,069. Der er således tydelige kendetegn for Segment 

1, der er karakteriseret af kunder hos selskaber, der tilbyder full-service lignende ydelser eller 

særlige tillægsydelser, som beskrevet i 7.3 Segmentering. 

Segmentet lægger især vægt på Overskuelighed – Service og Image, hvilke tilsammen 

repræsenterer 62,3 % af den totale effekt på Loyalitet. Det fremgår dog, at alle variable har et lavt 

performance indeks, da skalaen går fra 0-100, og de alle ligger under 50. Det kan hermed udledes, 

at segmentet ikke mener, at deres nuværende mobiltelefoniselskaber performer godt. 

Mobiltelefoniselskaberne performer bedst på Overskuelighed – Service samtidig med, at indekset 

for Pris, Image og Forventninger er relativt højt i forhold til de resterende indeks. I segmentet har 

Pris og Kerneprodukt en meget lille effekt på Loyalitet. Hvor Kerneprodukt har en lav performance, 

har Pris et højt indeks i forhold til de andre variables indeks. Indekset for Opfattet værdi ligger 

forholdsvis højt i forhold til de øvrige variables indeks. Loyalitet og Tilfredshed har stort set den 

samme performance, mens Tilfredshed ligger en smule højere end Opfattet værdi. 

Tilfredshedsindekset er på 34, hvilket er meget lavt i forhold til den tidligere nævnte undersøgelse 
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af Dansk Kundeindex.237 Her ligger tilfredsheds tallene for TDC, Sonofon og Telia på henholdsvis 

64, 71 og 68, hvilket er væsentligt højere end denne analyses performanceindeks. 

Ovenstående beskrivelse stemmer godt overnes med de tidligere resultater fra 7.3 Segmentering, 

hvor dette segment er kendetegnet ved, at prisen og kerneproduktet vægtes lavt, mens de ekstra 

ydelser, som deres selskab tilbyder, vægtes højt. Det er derfor de uafhængige variable 

Overskuelighed – Service og Image, som har en påvirkning på segmentets Tilfredshed og Loyalitet. 

 

8.5.2 Segment 2 

Lige som hos segment 1 fjernes variablen Reparationer, da denne kun består af én indikatorvariabel. 

De fleste nøgletal for analysen for segment 2 er over den kritiske grænse. Igen ses der dog nogle 

mindre gode nøgletal, da der er lave AVE og Cronbachs Alpha værdier for Tillægsydelser. 

Tillægsydelser fjernes hermed også fra denne model. Loyalitetens forklaringsgrad hos segment 2 er 

0,600, svarende til 60,0 % af variansen, mens den er 56,8 % på Opfattet værdi og 53,3 % på 

Tilfredshed. Modellen har hermed en acceptabel forklaringsgrad, der dog er dårligere end 

modellens forklaringsgrad for segment 1. 

Der er flere uafhængige variable, som har en påvirkning på de medierende variable samt den 

afhængige variabel. I modsætning til segment 1 består Loyalitet kun af tre indikatorvariable, hvor 

det hos Segment 1 er fire. Da spørgsmål 15_4238 har en item reliability værdi, der er langt under den 

kritiske grænse, 0,361, fjernes dette på trods af den stærke teoretiske sammenhæng. En årsag til den 

lave værdi kan være, at segmentet ikke anser det som muligt at krydskøbe hos deres selskab, da 

lavprisselskaber har forholdsvis få og enkle produkter. Hermed har denne indikatorvariabel ingen 

påvirkning på Loyalitet hos segmentet. Yderligere har spørgsmål 11_1239 i Opfattet værdi, heller 

ikke en tilfredsstillende item reliability værdi, da denne er 0,685. På trods af dette beholdes 

variablen, da den er tæt på den signifikante grænse på 0,7 samtidig med, at den er teoretisk 

begrundet i EPSI modellen. 

 

 

 

 

                                                
237 www.epsi-denmark.org 
238 Jeg vil benytte mig af flere af mit mobilselskabs produkter i fremtiden. 
239 Der er en god sammenhæng mellem kvaliteten af mit mobilselskabs tjenesteydelser og pris. 
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Figur 8.3240: Kundetilfredshedsmodel for segment 2 

 
 

De uafhængige variable Overskuelighed – Service, Pris samt Kerneprodukt har en direkte effekt på 

den medierende variabel Opfattet værdi. Herigennem har de alle en indirekte effekt på Tilfredshed 

samt Loyalitet. Overskuelighed – Service og Forventninger har yderligere en direkte effekt på 

Tilfredshed, mens Pris, Image og Kerneprodukt har en direkte effekt på Loyalitet. Effektværdierne 

af de forskellige variable samt deres performance indeks fremgår af nedenstående tabel. 
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Tabel 8.3241: Totale effekter og Performance indeks 

 Effekt 

Opfattet værdi 

Effekt 

Tilfredshed 

Effekt 

Loyalitet 

Performance 

Indeks 

Overskuelighed 

– Service  

0,233 0,348 0,139 23 

Pris 0,387 0,152 0,339 22 

Image  0,000 0,140 17 

Forventninger  0,157 0,063 36 

Kerneprodukt 0,312 0,306 0,288 15 

Opfattet værdi  0,293 0,157 16 

Tilfredshed   0,400 22 

Loyalitet    17 

 

Det fremgår af tabellen, at Tilfredshed har den største effekt på Loyalitet med en værdi på 0,400. 

Herefter har Pris den næststørste effekt på Loyalitet, hvormed en forøgelse på ét point i Pris vil 

resultere i en 0,339 forøgelse i loyalitetsindekset. Pris og Kerneprodukt udgør tilsammen 62,7 % af 

effekten på Loyalitet, hvor Kerneprodukt har en total effekt på Loyalitet på 0,228. Overskuelighed – 

Service, Image og Opfattet værdi har alle en middel indflydelse på Loyalitet på henholdsvis 0,139, 

0,140 og 0,157, mens Forventninger har en lille påvirkning på 0,063. Der er således også kendetegn 

for dette segment, der i afsnit 7.3 Segmentering benævnes lavprisselskaber. Kendetegnene for dette 

segment er dog ikke så markante som hos segment 1.  

Segmentet lavprisselskaber ligger i høj grad vægt på Pris, hvorfor denne uafhængige variabel 

har størst indflydelse på, hvorvidt segmentet er tilfredst og loyalt. Performance indekset for Pris 

ligger, i forhold til de andre indeks, på et middelniveau. Alle indeksene er dog langt under 

indeksene hos segment 1, hvorfor det kan udledes, at segment 2 er mindre tilfredse med deres 

mobiltelefoniselskabers performance. Dette kan således bidrage til en lavere loyalitet hos 

segmentet. Kerneprodukt har en betydelig effekt på Loyalitet, mens Overskuelighed – Service har 

en noget mindre, men stadig betydelig indflydelse på Loyalitet. Samtidig har denne et forholdsvis 

højt indeks i forhold til de øvrige variable, hvorfor variablen bidrager til loyaliteten. Forventninger 

er den variabel, der performer mest hos segmentet, mens effekten på Loyalitet er den mindste. 

Indekset for performance ligger generelt lavt for Image, Kerneprodukt, Opfattet værdi og Loyalitet, 

hvor de tre førstnævnte alle har en lille effekt på Tilfredshed og Loyalitet. 
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Tilfredshed og Loyalitet har et lavt indeks hos segment 2, hvorfor variablene ikke performer 

godt. Indekset for Tilfredshed er 22, hvor det for Telmore og Andet hos Dansk Kundeindex242 er 

henholdsvis 81 og 72, hvilket viser, at denne analyses performance tal er meget lave. Det lave 

indeks for Loyalitet kan skyldes, at segment 2 består af mange respondenter, som ikke har et stort 

rådighedsbeløb. Det antages, at disse primært vælger selskab på baggrund af prisen, og dette 

formodes at påvirke Loyalitet i en negativ retning. Når de får et større rådighedsbeløb, kan det 

resultere i et skift til et andet selskab. Det er yderligere interessant, at Loyalitet performer mindre 

end Tilfredshed, hvilket indikerer, at tilfredshed ikke nødvendigvis skaber loyalitet. Yderligere 

indikerer den høje effekt fra Tilfredshed til Loyalitet, 0,400, at de kunder, der er loyale, også er 

tilfredse. Dette underbygger afsnit 3.3 Sammenhæng mellem kundetilfredshed og –loyalitet, hvor 

der argumenteres for, at de to begreber har en asymmetrisk sammenhæng. 

Resultaterne fra segment 2 hænger sammen med de tidligere resultater fra både de kvalitative 

samt kvantitative undersøgelser. I disse undersøgelser fremgår det, at Pris har en stor betydning for 

segmentet, mens Image ikke har en stor betydning for tilfredsheden og loyaliteten. Dog viser 

analysen, at segmentet ikke ligger stor vægt på Overskuelighed – Service, hvilket er i modstrid med 

de kvalitative undersøgelser. 

 

8.5.3 Forskelle på segmenterne 

Segment 1 har et relativt højt Image indeks samtidig med, at denne har en stor effekt på Loyalitet. 

Hos segment 2 er indekset lavere, hvilket står i kontrast til de kvalitative analyser, hvor det blev 

påpeget, at Sonofon og til dels TDCs har et dårligt Image. En stor del af segment 1 er kunde hos 

disse selskaber, hvilket kan have en betydning for indekset, da der kan opstå en ændring af 

holdningen, hvis kundernes selskab har et dårligt ry. Under de kvalitative undersøgelser blev der 

givet udtryk for, at Telmore er et troværdigt selskab, og i afsnit 5.4 Differentiering af udbyderne, 

blev det belyst, at Telmore og CBB, ifølge TSN Gallup, har en høj grad af kundetilfredshed. Dette 

er i skarp kontrast til segment 2s meget lave indeks for Image og Tilfredshed. 

Indeksene for variablene i segment 1 ligger langt over indekset for segment 2. Dette kan 

skyldes, at de to segmenter er kunde hos forskellige typer mobiltelefoniselskaber, hvilke tilbyder 

deres kunder forskellige ydelser. Indeksene for variablene i begge segmenter er dog lave, da de alle 

ligger under 50. 
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Hos segment 1 stemmer indekset for Overskuelighed – Service og effekten på Loyaliteten 

overnes med de tidligere resultater fra de kvalitative undersøgelser, hvor der i interviewene blev 

lagt stor vægt på denne variabel, og at ydelserne/produktet samt regningerne er overskuelige. Dette 

stemmer dog ikke overens med segment 2, hvor effekten på Loyalitet er middel. I modsætning til de 

kvalitative undersøgelser viser kundetilfredshedsmodellen, at segment 1 lægger vægt på Image, 

hvor alle respondenterne i de kvalitative undersøgelser giver udtryk for, at Image ikke har en 

påvirkning. Samtidig ses det, at segment 1 vægter Pris lavt, mens segment 2 vægter denne højt. 

Dette billede fremkommer også af de kvalitative analyser, da respondenterne vægter denne variabel 

forskelligt. Yderligere vægtes Kerneprodukt lavt hos segment 1, mens det hos segment 2 vægtes 

højt. Dette kan hænge sammen med, at segment 1 ønsker andre ydelser end selve produktet, mens 

segment 2 ønsker det basale produkt til en lav pris. Dette understøttes af de kvalitative 

undersøgelser, hvor det fremgår, at Kerneprodukt ikke skaber tilfredshed men utilfredshed, da det 

basale produkt skal være i orden. 

 

8.6 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående afsnit kan det konkluderes, at Tilfredshed og Loyalitet har et lavt 

performance indeks på mobiltelefonimarkedet. Dette kan være relateret til konkurrencesituationen i 

branchen, da denne kan påvirke kundernes adfærd til oftere at skifte mobiltelefoniudbyder. 

Endvidere kan det konstateres, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem værdierne i 

performance indekset og Dansk Kundeindexs målinger. Dette formodes at være relateret til 

stikprøven, idet størrelsen af denne ikke er tilstrækkelig repræsentativ for populationen. 

Yderligere kan det konkluderes, at den totale effekt på Loyalitet primært drives af Tilfredshed, 

Overskuelighed – Service, Image og Pris, hvor Tilfredshed er den variable, der har den største 

påvirkning. Sammenhængen mellem Tilfredshed og Loyalitet understøtter afhandlingens teoretiske 

referenceramme, hvorfor det kan konkluderes, at Tilfredshed er nødvendig i dannelsen af Loyalitet, 

samt at Loyalitet er et udtryk for Tilfredshed. 

Hos de to segmenter er der en stor forskel i tilfredsheden og loyaliteten, samt hvad der påvirker 

disse. Hos segment 1 vægter Overskuelighed – Service og Image forholdsvis højt, hvor det derimod 

hos segment 2 er Pris og Kerneprodukt. Yderligere er der forskel på, hvor høje indeksene er for de 

to segmenter. Ingen af segmenterne har et højt indeks på de forskellige variable, men segment 1 har 

dog et højere indeks end segment 2. Hermed har mobiltelefoniselskaberne på markedet ikke en god 

performance i forhold til segmenternes vurdering. Dog er segment 1 mere tilfredse og loyale 

overfor deres mobiltelefoniselskab end segment 2. 
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9. Indsatsområder 
Med udgangspunkt i de uafhængige variables effekter og performance indeks kan der opstilles et 

prioriteringskort for loyaliteten, hvorfra der kan identificeres mulige indsatsområder for 

mobiltelefoniselskaberne. På baggrund af prioriteringskortet klarlægges de variable, som performer 

bedst og har den største effekt på Loyalitet. Identificeringen af indsatsområderne vil foregå ud fra to 

perspektiver, hvorfor der vil blive udarbejdet et prioriteringskort for markedet og et for hvert af de 

to segmenter. 

 

9.1 Indsatsområder for markedet 

I nedenstående figur illustreres prioriteringskortet for mobiltelefonimarkedet samt, hvorledes de 

uafhængige variable performer i forhold til de respektive totale effekter på Loyalitet. Inddelingen af 

prioriteringskortet er baseret på gennemsnittet af de uafhængige variables effekt og performance. 

Figuren kan tolkes således, at x-aksen repræsenterer den effekt, det har, at forbedre performance 

indekset med ét point på y-aksen. I den øverste venstre halvdel i prioriteringskortet er der en høj 

performance og lav effekt, mens den øverste højre halvdel både har en høj performance og stor 

effekt. I den nederste højre halvdel er effekten stor og performance lav, mens den venstre halvdel 

har en lav effekt og performance.243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243 Martensen; Grønholdt, 2006, s.107-108 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 109 

Figur 9.1244: Prioriteringskort for mobiltelefonimarkedet 
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Da det er at foretrække at have flest mulige variable med et høj performance og en stor effekt, kan 

den øverste højre halvdel betragtes som en konkurrencemæssig styrke, hvorfor denne kvadrant 

benævnes styrker. Ud fra et strategisk synspunkt vil dette være et område, hvor 

mobiltelefoniselskaberne skal fortsætte deres nuværende aktiviteter.245 Som det fremgår af 

ovenstående figur, udgør Overskuelighed – Service, Pris og Image styrker for markedet som helhed. 

Variablen Image ligger dog på grænsen til området, hvorfor mobiltelefoniselskaberne med fordel vil 

kunne styrke denne ved at forbedre deres image. Den variabel, der performer bedst og har den 

største effekt, er Overskuelighed – Service. Dette kan relateres til afhandlingens kvalitative 

analyser, hvor både service og forskellige aspekter af overskueligheden vægtes højt af 

respondenterne. 

 

Det område, som repræsenterer indsatsområderne på mobiltelefonimarkedet, er den nederste højre 

halvdel i prioriteringskortet, hvor der er en lav performance og en høj effekt. Ved at 

mobiltelefoniselskaberne øger indsatsen og ressourcerne i dette område, kan performance indekset 

                                                
244 Smart PLS, Martensen; Grønholdt, 2006, s. 107, egen tilvirkning 
245 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 108 
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forbedres, så de pågældende variable på længere sigt bliver styrker.246 Ud fra ovenstående figur ses 

det, at der ikke forekommer variable i området, der udgør indsatsområder. Dette betyder, at der ikke 

umiddelbart kan genereres muligheder for markedet på baggrund af de uafhængige variables 

performance og effekt. 

 

I den nederste venstre kvadrant er performance indekset og effekten lav, hvilket giver anledning til, 

at der ikke skal investeres yderligere ressourcer i dette område. Da området ikke har en betydelig 

effekt på Loyalitet og vægtes lavt af kunderne, bør aktiviteterne have en lav prioritet hos 

mobiltelefoniselskaberne.247 Som det fremgår af prioriteringskortet, har Kerneprodukt både en lav 

effekt og performance, hvilket understøtter og giver yderligere anledning til, at 

mobiltelefoniselskabernes indsats ikke skal lægges i denne kvadrant. 

 

Med en høj performance og en lav effekt er den øverste venstre halvdel af figuren mindre attraktiv 

ud fra et strategisk synspunkt, idet effekten ikke umiddelbart kan forbedres. Da indekset allerede er 

højt, indikerer dette, at der ikke er en sammenhæng mellem effektens størrelse og variablenes 

performance. På baggrund af dette kan mobiltelefoniselskaberne fastholde deres nuværende 

aktiviteter eller flytte ressourcerne til andre indsatsområder. En tredje mulighed kan være at påvirke 

kundernes præferencer, så disse ændres og dermed øger effekten.248 I figuren ses det, at der ikke 

forekommer variable i området, og det er derfor ikke aktuelt at flytte ressourcer dertil. 

 

Overordnet kan det konstateres, at der ikke umiddelbart kan identificeres indsatsområder ud fra 

prioriteringskortets inddeling. Dog kan variablene i styrker betragtes som muligheder, idet de 

generelt har en lav performance, som med fordel kan forbedres. Ud fra et strategisk synspunkt vil 

dette kunne udgøre indsatsområderne for mobiltelefoniselskaberne, da en videreudvikling af 

variablene alt andet lige vil forbedre performance indekset. 

 

9.2 Indsatsområder for de to segmenter 

Efter en analyse af indsatsområderne for hele markedet analyseres indsatsområderne for de enkelte 

segmenter. Nedenfor gennemgås prioriteringskortene for de to segmenter, hvor det fremgår hvilke 

områder, der bør lægges en indsats i for at øge tilfredsheden og loyaliteten blandt segmenterne. 

                                                
246 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 108 
247 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 108 
248 Martensen; Grønholdt, 2006, s. 107 
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9.2.1 Segment 1 

 

Figur 9.2249: Prioriteringskort for segment 1 
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Som det ses af ovenstående figur 9.2 er Overskuelighed – Service samt Image begge placeret i 

området styrker. Overskuelighed – Service er den største styrke, mens segmentet mener, at denne 

og Image er gode områder hos deres nuværende selskaber. Der skal herfor forblive fokus på disse 

variable for at fastholde de nuværende kunder. Der er ingen variable i området for indsatsområder, 

mens Kerneprodukt er placeret i lav prioritets området. Hermed præsterer mobiltelefoniselskaberne 

under middel på Kerneproduktet, men som de tidligere analyser viser, har denne en lille betydning 

for Loyalitet. Variablen skal således observeres, og med mindre der sker forandringer, skal der ikke 

lægges nogen indsats i denne. Mobiltelefoniselskaberne præsterer godt, hvad angår variablene 

Forventninger og Pris på trods af, at kunderne ikke lægger vægt på disse. Mobiltelefoniselskaberne 

skal som udgangspunkt fastholde indsatsen i variablene, men de kan med fordel forsøge at påvirke 

kunderne, så disse vægter Forventninger højere. Hermed kan Forventninger blive en styrke, og 

derigennem opnår selskaberne flere loyale kunder samtidig med, at loyaliteten øges. På trods af at 

                                                
249 Smart PLS, Martensen; Grønholdt, 2006, s. 107, egen tilvirkning 
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Forventninger har et mindre performance indeks end Pris, er det alt andet lige at foretrække at 

lægge indsatsen i denne, da Forventninger har en større effekt. Grundet dette skal der alt andet lige 

færre ressourcer og en mindre indsats til for at ændre Forventninger til en styrke. 

 

9.2.2 Segment 2 

Prioriteringskortet for segment 2 samt de relevante indsatsområder ses i nedenstående figur. 

 

Figur 9.3250: Prioriteringskort for segment 2 

10

15

20

25

30

35

40

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Effekt

P
e
r
fo
r
m
a
n
c
e

Overskuelighed - Service Pris

Image Forventninger

Kerneprodukt

 
 

Der er ingen variable placeret som styrker, hvilket er negativt for mobiltelefoniselskaberne, der 

servicerer dette segment. Dette kan hænge sammen med det generelle lave performance indeks. Pris 

og Kerneprodukt er begge placeret i området for indsatsområder, hvor Pris dog er placeret så højt i 

performance, at der ikke skal en stor indsats til for, at denne bliver en styrke. Kerneprodukt ligger 

derimod lavt på performance, hvorfor der skal en større indsats til for, at forbedre dennes position. 

Pris og Kerneprodukt er således ideelle områder at allokere ressourcer til for at forbedre 

performance, da effekten af indsatsen vil være stor. Mobiltelefoniselskaberne skal således afsætte 

                                                
250 Smart PLS, Martensen; Grønholdt, 2006, s. 107, egen tilvirkning 
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ressourcer til at forbedre disse variable. Variablen Image er placeret som et lav prioritets område. 

Hermed er det bedst at overvåge området og dermed ikke foretage yderligere aktiviteter. 

Overskuelighed – Service samt Forventninger er begge variable med høj performance og lav effekt. 

Overskuelighed – Service er tæt på at være i lav prioritets området, hvis performance indekset 

bliver lavere. Forventninger ligger derimod højt på performance, mens effekten er lav, og 

aktiviteterne i Forventninger skal derfor fastholdes, da det ikke vil give nogen betydelig effekt. 

 

9.3. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit kan det konstateres, at styrkerne for mobiltelefonimarkedet ligger i 

variablene; Overskuelighed – Service, Pris og Image. Da inddelingen ikke umiddelbart genererer 

indsatsområder ud fra variablenes placering i prioriteringskortet, kan en anden tilgang til disse være, 

at mobiltelefoniselskabernes ressourcer anvendes til at forbedre styrkernes performance. 

Styrkerne hos segment 1 er Overskuelighed – Service og Image, hvor både performance og 

effekt er høj. Der er ikke identificeret nogen indsatsområder hos segmentet, hvorfor 

mobiltelefoniselskaberne kan allokere ressourcerne til at forbedre styrkernes performance. Samtidig 

kan det overvejes at forbedre effekten af Forventninger. Hos segment 2 er der ingen styrker. 

Derimod er Pris og Kerneprodukt begge indsatsområder, hvorfor de er at foretrække at allokere 

ressourcer til. Da Pris ligger på grænsen til styrker, skal der en forholdsvis lille forbedring til for, at 

denne bliver en styrke. Effekten af Pris og Kerneprodukt er stor, hvorfor en forøgelse af 

performance vil resultere i en stor påvirkning for mobiltelefoniselskaberne.. 
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10. Konklusion 
På baggrund af afhandlingens teoretiske del kan det konstateres, at kundetilfredshed og –loyalitet 

begge er begreber, der er stor fokus på i markedsføringsmæssige sammenhænge. Overordnet 

eksisterer der ikke entydige definitioner inden for de to begreber, men de mest anvendte definitioner 

er følgende; Kundetilfredshed er en funktion af kundens forventninger til produktet før købet samt 

kundens opfattelse af produktet efter købet, mens kundeloyalitet grundlæggende består af to 

perspektiver. Disse perspektiver fører frem til tre tilgangsvinkler; den adfærdsmæssige loyalitet, den 

holdningsmæssige loyalitet og den sammensatte loyalitet. Der er taget udgangspunkt i den 

holdningsmæssige loyalitet, der dels kan måles ud fra forbrugerens præferencer og 

adfærdsintentioner og dels ligger til grund for den adfærdsmæssige loyalitet. 

Inden for kundetilfredshedsmodeller kan det konstateres, at de tre mest anvendte og udbredte 

modeller er tilpasset og udviklet på baggrund af hinanden, hvorfor der ikke er en markant forskel på 

disse. EPSI modellen, der er den europæiske kundetilfredshedsmodel, er udarbejdet ved hjælp af 

tidligere modeller fra forskellige lande og består af syv latente variable, som beskrives med 2-6 

målingsvariable. Ud af de syv variable er seks af dem forløbere for kundeloyalitet. Hvor 

kundeloyalitet er en afhængig variabel, er fire af de seks forløbere uafhængige variable, mens de to 

andre forløbere er medierende variable. De uafhængige variable er ”opfattet virksomhedsimage”, 

kundens ”forventninger”, ”opfattet kvalitet af hard ware” (produkt kvalitet) og ”opfattet kvalitet af 

human ware” (service kvalitet). De medierende variable er ”kundetilfredshed” og ”opfattet værdi” 

og kan være mellemled fra de uafhængige variable til den afhængige variable. Den største 

forudsætning for EPSI modellen er, at produktets/servicens præstation reflekteres i 

kundetilfredsheden, som er drivkræften for kundeloyaliteten. Modellen anvendes i stor stil og er 

bredt anerkendt i de europæiske lande blandt mange forskellige virksomheder og industrier. 

Samtidig måler modellen loyalitet ud fra fire perspektiver, hvorfor denne er blevet anvendt som 

grundlag for afhandlingens empiriske del. 

Med udgangspunkt i afhandlingens analyser kan det konkluderes, at kundeloyaliteten på 

mobiltelefonimarkedet generelt drives af Tilfredshed, Opfattet værdi, Overskuelighed - Service, 

Pris og Image, hvor Tilfredshed har den største påvirkning. Kundetilfredsheden drives 

hovedsageligt af Overskuelighed – Service og Opfattet værdi, da disse har den største påvirkning på 

Tilfredshed, mens Opfattet værdi påvirkes af Overskuelighed – Service og Pris. Alle variable har et 

lavt performance indeks, hvilket kan være et udtryk for, at mobiltelefoniselskaberne generelt ikke 

performer godt. Endvidere kan det konkluderes, at kundernes tilfredshed og loyalitet ikke drives af 

forventninger, som i den originale EPSI model. Herudover adskiller kundetilfredshedsmodellen for 
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mobiltelefonimarkedet sig ved, at Opfattet værdi og Loyalitet yderligere drives af Pris, som kun 

indgår indirekte i variablen Tilfredshed i den traditionelle EPSI model. 

Ud fra analysen kan det yderligere konkluderes, at der dannes to segmenter, som adskiller sig 

fra hinanden på forskellige drivere. Overordnet ses den mest markante forskel i respondenternes 

nuværende selskab, hvorfor segmenterne er blevet benævnt ud fra dette. Det ene segment, segment 

1, er i høj grad kunde hos TDC, Sonofon, Telia, 3 og Call Me, og benævnes derfor udbydere af full-

service lignende ydelser samt særlige tillægsydelser. Det andet segment, segment 2, er kunde hos 

Telmore, CBB og andre selskaber, hvorfor det benævnes lavprisselskaber. 

I forhold til de to segmenters kundetilfredshedsmodeller kan det konkluderes, at der er forskelle 

i tilfredsheden og loyaliteten hos segmenterne samt hvilke drivere, der påvirker disse. Segment 1 

lægger størst vægt på driverne Overskuelighed – Service og Image, mens segment 2 lægger størst 

vægt på Pris og Kerneprodukt. Yderligere er de to segmenter forskellige i deres opfattelse af, hvor 

godt deres selskab performer på markedet. Overordnet kan det konkluderes, at ingen af segmenterne 

udviser en høj tilfredshed med selskabernes performance, men segment 1 har dog en større 

tilfredshed end segment 2. Samtidig kan det udledes, at segment 1 består af mere tilfredse og loyale 

kunder end segment 2. 

For hele mobiltelefonimarkedet er der ikke identificeret indsatsområder, som er ideelle at 

allokere ressourcer til for at øge loyaliteten. Derimod kan variablene Overskuelighed – Service, Pris 

samt Image med fordel være indsatsområderne for mobiltelefoniselskaberne, da performance 

indekset alt andet lige vil forbedres med en videreudvikling af disse. Der er ingen indsatsområder 

hos segment 1, mens styrkerne er Overskuelighed – Service og Image. Det kan herfor være ideelt at 

øge indsatsen i styrkernes performance samtidig med, at det kan overvejes at allokere ressourcer til 

variablen Forventninger. Hos segment 2 er der derimod ingen styrker, mens Pris og Kerneprodukt 

er to indsatsområder, hvor Pris især findes fordelagtig for yderligere ressourcer, da denne ligger på 

grænsen til at blive en styrke. 
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11. Perspektivering 
Denne afhandling besvarer adskillige aspekter om kundetilfredshed og -loyalitet på 

mobiltelefonimarkedet. Dog skaber disse besvarelser yderligere spørgsmål, da der opstår flere 

relevante problemstillinger uden for afhandlingens specifikke formål. I det følgende afsnit belyses, 

hvad denne afhandling strategisk kan bidrage til hos mobiltelefoniselskaberne samt hvilke 

problemstillinger, der er relevante uden for afhandlingens tilgangsvinkel. 

 

11.1 Strategiske implikationer 

Konklusionerne i denne afhandling medfører en række strategiske overvejelser om, hvorledes 

mobiltelefoniselskaberne kan øge tilfredsheden og loyalitet hos deres kunder, hvilket på længere 

sigt kan lede til en større kundeskare samt kundefastholdelse og således profit. 

På baggrund af de identificerede indsatsområder kan mobiltelefoniselskaberne tilrettelægge 

deres markedsføringsstrategier, hvorved disse målrettes mod de parametre, der har betydning for 

kundetilfredsheden og –loyaliteten. For at sikre at handlingsplanen og de strategiske mål opfyldes, 

vil løbende opfølgninger og målinger kunne be- eller afkræfte, om udbydernes målsætning er 

realistisk, eller om denne bør ændres. Da kundetilfredshedsmodellen er et ”her og nu billede” af 

markedet, vil det på længere sigt være nødvendigt at foretage nye målinger og tilpasse modellen for, 

at denne kan følge udviklingen på mobiltelefonimarkedet, der er i konstant forandring. Endvidere 

vil det være interessant at følge udviklingen for de variable, mobiltelefoniselskaberne ønsker at 

ændre, samt om dette kan påvirke, hvad kunderne lægger vægt på. 

Foruden ovenstående aspekter vil det også være relevant at analysere de økonomiske 

konsekvenser, som de strategiske ændringer vil medføre. Ud fra en cost-benefit analyse vil det være 

muligt at klarlægge de indsatområder, hvor det vil være rentabelt at investere, mens en break-even 

analyse vil være relevant i forhold til at klarlægge, hvornår investeringerne i de enkelte 

indsatsområder er indtjent igen. 

Hvis de økonomiske forudsætninger og resultater ikke understøtter markedsføringstiltagene, vil 

det ikke være relevant for udbyderne at investere i tiltag, der har til formål at fremme 

kundetilfredsheden og –loyaliteten. Dette skal holdes op imod, at markedet er præget af en 

stagnerende vækst, hvorfor det er endnu vigtigere at fokusere på, hvad kunderne vægter højt samt at 

udarbejde en strategi, som skaber indtægter for udbyderne. 
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11.2 Alternative problemstillinger 

Ud over den belyste problemstilling i afhandlingen og de strategiske implikationer, er der også 

opstået andre relevante problemstillinger. For de enkelte mobiltelefoniselskaber vil en analyse af 

deres kunder kunne anvendes til en udarbejdelse af en konkret strategisk plan for hvert enkelt 

selskab. På baggrund af dette vil tiltagene kunne gøres endnu mere specifikke i forhold til 

kundernes ønsker og behov. Herunder vil det være optimalt at udarbejde en mere dybdegående 

analyse, hvor en yderligere spørgeskemaundersøgelse vil kunne konkretisere flere aspekter af 

eksempelvis produktet og servicen. Samtidig kan der ud fra den viden, der er opnået gennem 

afhandlingen, blive stillet flere specifikke spørgsmål til kunderne om deres tilfredshed og loyalitet, 

hvilke er mere uddybende for, hvad der driver disse på markedet. 

Ud fra denne viden kan der udarbejdes nye kundetilfredshedsmodeller, der dels vil være mere 

uddybende i forhold til, hvad driverne indeholder, og dels vil være specifikke for de enkelte 

udbydere. Da det formodes, at de enkelte mobiltelefoniselskabers kunder består af et givent antal 

subsegmenter, vil hvert selskabs markedsføring kunne målrettes yderligere, hvis disse foretager en 

segmentering på deres egne kunder. Med udgangspunkt i denne segmentering vil der kunne 

udarbejdes konkrete markedsføringstiltag, som har til formål at øge kundetilfredsheden og –

loyaliteten i ét bestemt subsegment. 

 

Set fra et teoretisk synspunkt kan det på baggrund af tilgangsvinklerne til kundeloyalitet være 

interessant at supplere analyserne med en undersøgelse af det adfærdsmæssige aspekt af loyalitet. 

Der er i afhandlingen lagt en fokus på det holdningsmæssige aspekt, og ved at inddrage det 

adfærdsmæssige aspekt opnås en mere nuanceret tilgang til loyalitetsbegrebet, idet en kombination 

af disse udgør den sammensatte loyalitet. Som tidligere nævnt251 er sammensat loyalitet at 

foretrække, da loyalitetsbegrebet simplificeres, når dette kun betragtes ud fra den holdningsmæssige 

eller adfærdsmæssige tilgang, der begge tager udgangspunkt i et enkelt perspektiv. På baggrund af 

dette er det relevant at følge respondenterne for at undersøge, om de, der har givet udtryk for det i 

spørgeskemaundersøgelsen, genkøber og eller krydskøber hos deres nuværende 

mobiltelefoniselskab. Ved at klarlægge om respondenterne udviser den adfærd, som de giver udtryk 

for, opnås således en dybere indsigt i loyalitetsaspektet. 

                                                
251 Der henvises til afsnit 3.2.3 Sammensat loyalitet 
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Bilag 1: Karakteristika for de to skoler inden for 

fokusgruppeinterview 
Karakteristika Kognitiv Konative 

Formål Demonstration Undersøgelse 

Stikprøve størrelse 10 – 12 6 – 8 

Varighed 1,5 time 1,5 - 6 timer 

Interview Logisk sekvens Opportunistisk 

Spørgsmål Lukket Åbne 

Teknik Ligefremme spørgsmål, 

spørgeskemaer, håndsrækning.  

Undersøge, processtyring, 

projektiv, beskrivende. 

Påkrævet svar Giver svar Debat af emner 

Interviewer Moderator Undersøger 

Observators rolle Skaffe bevis Forstå 

Transskribere Sjældent nødvendigt Normalt fuld 

Analyse På stedet Tidskrævende 

Fokus på tid Forudgående planlægning Efterfølgende ”fieldwork” 

Beskyldninger mod andre stile Formløs Overkontrollerende 

Velegnet til Tester eller yder ideer Mening og forståelse 

Output Skal understøttes af 

kvantitative undersøgelser 

Kan bruges for sig selv til at 

understøtte beslutningstageren. 

Kilde: Malholtra; Birks, 2007, s. 157 
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Bilag 2: Fokusgruppeinterview 

Profil på respondenter til fokusgruppeinterview 

 

Respondent Køn Alder Beskæftigelse Mobiltelefoniselskab 

1 

2 

3 

4 

5 

Mand 

Kvinde 

Kvinde 

Kvinde 

Kvinde 

33 

26 

26 

25 

27 

Butikschef 

Studerende 

Studerende 

Studerende 

Studerende 

TDC 

3 

Telmore 

TDC 

Telmore 

 

Fokusgruppeinterview d. 28. Maj 2009 kl. 17.00-18.00 

Sted: Grupperum 4, Solbjerg Plads 

Moderator: Susanne Kieger 

Referent: Camilla Mark 

 

1. Velkomst til deltagere 

2. Det forklares, hvad fokusgruppeinterviewet handler om, og hvorfor dette afholdes 

3. Der gøres opmærksomt på at interviewet optages og at deltagerne er anonyme 

4. Deltagerne får 5 minutter til at skrive et stikord pr. post-it om 

”Hvad får jer til at vælge mobiltelefoniselskab?” 

5. Post-it indsamles fra deltagerne 

6. Post-it sættes op på tavle og inddeles i overordnede kategorier; 

- Overskuelighed 

- Pris 

- Udlandstelefoni 

- Priser på mobiltelefoner 

- Dækning 

- Udvalg af mobiltelefoner 

- Tilbud ved ny mobiltelefon 

- Service 
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7. Respondenterne bedes om at fortælle hvorfor de enkelte kategorier er vigtige, og hvad der er 

vigtigt ved disse. 

8. Pris: 

- Pris har størst betydning for mig. For eksempel prisen på abonnementet eller 

minutprisen. Der er forskel på, om det er prisen for abonnementet eller minutprisen. 

Prisen har i hvert fald en stor betydning. 

- Det skal være billigt; for eksempel abonnementet eller minutprisen. Det må ikke 

koste en bondegård. Det er den overordnede pris, der er afgørende. For eksempel når 

selskaberne benytter ordet ”lavpris”. Jeg er ikke meget grundig i en undersøgelse af 

den præcise pris pr. minut. Jeg søger ikke konkret på de enkelte priser for opkald, 

SMS mm., men jeg går efter den samlede pris. 

- Prisen er ikke afgørende, jeg har et maksimum, jeg vil betale. Det har ikke noget at 

sige ift. hvilket selskab, der vælges. Jeg kigger på den samlede abonnementspris, jeg 

kigger ikke på, hvad der fås for pengene. Når jeg skifter abonnement ser jeg på, om 

der er stor forskel, men jeg går ikke i dybden. 

- Jeg kigger ikke på prisen. Den skal bare være nogenlunde ok. Jeg betaler sikkert 

mere, end hvad det koster hos andre selskaber. Jeg gider ikke bøvl med at skifte til et 

andet selskab. Mit indtryk af det (mit selskab) er nogenlunde ok. Men jeg åbner 

aldrig mine regninger, og derfor tjekker jeg dem ikke. Selskabet ringer nogle gange 

til mig om, at det kan gøres billigere, og det gør jeg så bare. Men jeg tjekker ikke, 

om det kan svare sig. 

- Prisen betyder lidt. Men selskabets størrelse har større betydning samt hvad det 

koster for de forskellige ydelser. Og hvilken service jeg forventer af det. Og hvad 

andre siger om det. Jeg vil ikke vælge et mindre selskab. Jeg er ikke glad for de 

billigere selskaber, da der jo ryger noget, når prisen er lavere, og det er tit servicen. 

Jeg sammenligner ift., hvad jeg får. 

9. Overskuelighed: 

- Det skal være nemt, og det skal fungere. Der skal ikke være noget bøvl. Det skal 

bare virke. Jeg gider ikke taletidskort, intet loft, jeg vil ikke tage stilling til det. Jeg 

bliver bare sur, hvis jeg skulle fylde taletidskort op. 

- 2 er enige. 

- Jeg betaler efter forbrug, jeg kan ikke overskue at vælge mellem alle de 

abonnementer, der findes. 
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- Jeg går efter det, der er nemmest. Jeg har selv Telmore og betaler efter forbrug. Hvis 

jeg skal ´købe ny tlf. og abonnement, det er besværligt. Jeg har tidligere prøvet Telia, 

men vendte tilbage til Telmore efter bindingsperiodens udløb. Jeg synes at Telmore 

er bedre og mere overskueligt. 

- Der skal være overblik over forbruget, og jeg vil ikke have en kæmpe regning. Hos 

Telmore kan man logge ind og tjekke forbruget, og der er mulighed for kontrol. 

- Det har ingen betydning for mig. 

10. Udlandstelefoni: 

- Det skal virke i udlandet og det skal være billigt. Jeg er ofte i udlandet og har brug 

for at kunne ringe og modtage opkald, og jeg har prøvet at det ikke har virket. Jeg 

har tidligere fået en stor regning hos TDC. Efter at jeg havde ringet og brokket mig 

over prisen for udlandstelefoni, er prisen blevet ok. Jeg har hørt, at der er en del 

mindre selskaber, der ikke dækker, når man kommer til de små lande. 

- Jeg skal ofte ringe til udlandet så det er vigtigt med tilbud vedrørende 

udlandstelefoni. Jeg har mobilabonnement hos 3, hvor internationale opkald til 

udlandet falder i pris til under halvdelen ved, at der betales en fastpris. 

- Det er godt med muligheden for udlandstelefoni. Men jeg bruger det ikke meget, og 

derfor er det ikke vigtigt. 

- Jeg vil have muligheden, det må ikke skæres fra. Det skal være muligt at få fat i mig 

i udlandet, så jeg ikke skal bruge eksempelvis hotel telefonen. 

- Hvis man synes, at det er for dyrt at modtage opkald i udlandet, kan man jo bare 

slukke for mobiltelefonen. Jeg skal have muligheden for udlandstelefoni. 

11. Priser på mobiltelefoner: 

- Jeg vil gerne have mulighed for at købe en ny mobiltelefon, når jeg har lyst. Jeg vil 

have rabat hos mit selskab. Hvis mobiltelefonen er billig hos det nuværende selskab, 

bliver man hos dette. Men det er besværligt at skifte selskab, så jeg skifter ikke bare 

til et andet for prisen på mobilen. 

- Jeg kan godt føle mig fristet af andre selskabers tilbud på mobiltelefoner. 

- For at jeg skal skifte mobilselskab, forventer jeg en mobiltelefon til 1 kr. Der skal 

være store besparelser, før jeg skifter. 100-200 kr. er ikke nok. 

- Jeg er enig. Jeg vil have en besparelse på 400-500 kr., før jeg skifter selskab. 

- Billige mobiltelefoner hos ens nuværende selskab bør være en del af kundeplejen. 

Jeg føler, som forbruger, at jeg vil have et tilbud på en ny mobil for, at jeg er loyal 

hos jer. 
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- Da min mobiltelefon gik i stykker ringede jeg til TDC og bad om et tilbud på en ny. 

Jeg fik tilsendt tilbud på 20 forskellige mobiltelefoner til 1 kr. Det er god service. 

12. Dækning: 

- Jeg tænker ikke over dækning, som jeg gjorde tidligere. 

- Jeg havde på et tidspunkt Sonofon, som ikke havde dækning på CBS (Solbjerg 

Plads), det var irriterende. Jeg snakkede med nogle, der havde TDC, og de havde 

dækning. Det var først, når jeg fik fri fra skole, at jeg fandt ud af, at der var nogen 

der havde ringet eller sendt SMS’er. 

- Det er trælst, når man snakker med andre, der har dækning i områder, hvor man ikke 

selv har dækning. Jeg har ikke oplevet det for nyligt, kun før i tiden. 

- Dækning har kun betydning, når det ikke virker. Så længe det virker, har det ingen 

betydning. 

13. Service: 

- Det er vigtigt med en god behandling. Mangel på service kan være en kraftig årsag 

til at skifte mobilselskab, hvis jeg ikke føler, at jeg bliver værdsat som kunde. Jeg 

har dog ikke oplevet det. 

- Det er irriterende med 40 minutters telefonkø. Onlineservice er vigtigt i forhold til, at 

det er nemt. Det er for eksempel vigtigt at kunne foretage ændringer online, så jeg 

undgår telefonkø. 

- Det er vigtigt, at jeg hurtigt kan finde det, jeg skal bruge online, eksempelvis 

opsætning. Jeg vil ikke bruge for lang tid på at finde det. Mobilselskaberne bør 

lægge alt det op på hjemmesiderne, som kan lægges op. 

- Jeg havde et midlertidigt nummer hos Telia, som skulle skiftes over til det gamle. 

Det var noget rod, og selskabet kunne ikke finde ud af deres eget rod.Ddet var meget 

irriterende. Jeg ser det som en stor del af servicen. 

- Jeg har dårlig erfaring med servicen i butikker. Min mobiltelefon var gået i stykker. 

Den var brækket i to stykker, og butikken bad mig om at ringe ind til kundeservice. 

Men min mobiltelefon var jo i to stykker, så den fungerede ikke. Jeg bad om at låne 

deres telefon, men de ville ikke låne mig den. De sagde, at jeg måtte låne en af mine 

venner. Der overvejede jeg virkelig at flytte. 

- Det er ikke acceptabelt at blive sendt videre til for eksempel kundeservice, når man 

står i en forretning. Forretningerne skal være i stand til at hjælpe og betjene en. Det 

forventes af forretningen. 
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- Jeg foretrækker at bruge onlineservice. Hvis problemet ikke kan klares online, kan 

jeg evt. ringe for at få den nødvendige back up. Jeg synes, at det er besværligt at gå i 

butik. F.eks. skal man finde ud af, hvornår de har åbent, og hvor de ligger. 

- Hvis en mobiltelefon er i stykker er det vigtigt, at der stilles en ny til rådighed ved 

reparation. Det er ikke i orden, at jeg selv skal sende mobiltelefonen ind og 

derudover vente på en kuvert til at sende mobiltelefonen i. 

- Det hele bliver for uoverskueligt for mig. Jeg vil bare kunne gå ind i en forretning. 

- Jeg har oplevet, at en venindes mobiltelefon var til reparation i seks måneder. Det er 

ikke acceptabelt, det skal de gøre lynhurtigt. 

- Mobilselskaberne er dårlige til at udlevere lånetelefoner og når de udleverer 

lånetelefoner, er det en ”mursten”. Når en mobiltelefon sendes til reparation, bør 

mobilselskaberne stille en lånetelefon til rådighed, som er svarende til den, man har i 

forvejen, på nogenlunde samme niveau. 

14. Udvalg af mobiltelefoner: 

- Det er det vigtigste af alt. Jeg skifter ofte mobilselskab på grund af mobiltelefonen, 

hvis jeg har brændt mig varm på en bestemt mobil. Det står øverst på min 

prioriteringsliste. 

- Det kan få mig til at skifte mobilselskab. Jeg skifter dog sjældent mobiltelefon, så 

det har ikke større betydning end det. Jeg har tidligere oplevet, at en mobiltelefon 

ikke kunne fås hos det foretrukne selskab, hvorfor jeg skiftede. Jeg skiftede dog 

tilbage på grund af utilfredshed. 

- Jeg ville gerne have en Iphone, men det var kun Telia, der havde den. TDC fik mig 

overtalt til at købe en anden mobiltelefon. Jeg faldt i en sælgerfælde. 

- Jeg kan godt vente på, at det foretrukne mobilselskab får mobiltelefonen i sit 

sortiment, hvis min nuværende mobil virker. Jeg skifter forholdsvis tit mobiltelefon. 

Jeg synes, at 3 har et godt udvalg af forskellige mobiltelefoner, der kan forskellige 

ting. 

- Der behøver ikke at være et bredt udvalg af mobiltelefoner. Det skal bare være det 

rigtige udvalg! Jeg skal have den tlf. jeg vil have (egen note) 

- Det er ikke vigtigt. Jeg vælger mobiltelefon ud fra den pris, som jeg har råd til at 

betalee. 

15. Tilbud ved ny mobiltelefon: 

- Kampagner ved køb af ny mobiltelefon kan få mig til at blive hængende hos 

mobilselskaberne. 
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- Jeg synes ikke at tilbud er vigtige. Jeg skifter mobil uanset hvad hvert halve år. Hvis 

der er et tilbud, tager jeg det, men det får mig ikke til at bide på. Jeg skifter alligevel 

fast. 

- Det er svært at holde styr på alle tilbud. Det er helt fint en gang imellem, men jeg 

kan godt føle at jeg drukner i dem, det er uoverskueligt. 

- Reklamerne/tilbuddene er ret ens. Der skal noget mere til, som for eksempel en ny 

mobiltelefon. 

16. Image: 

- Jeg har haft dårlig erfaring med Telia og det har givet mobilselskabet et dårligt 

image, men det er ikke så vigtigt mere. Nu er det omdømme om eks. dækning osv., 

der har en betydning. 

- Efter denne samtale kan man jo ikke sige, at Sonofon har et særlig godt omdømme. 

- Min familie og venners vurderinger er vigtige i forhold til, hvordan jeg bedømmer 

mobilselskabernes image. 

- Jeg synes at image er vigtigt i forhold til de ting, vi har diskuteret. 

17. Personlig erfaring: 

- Jeg bliver hos den samme, fordi jeg kender dem. 

- Den personlige erfaring med service er afgørende for mit valg af mobilselskab. 

- Jeg kan godt lide, at det er det samme. Så ved jeg hvordan det virker, og der er ikke 

så meget, der skal tages stilling til. Det giver en overskuelighed. Man ved hvor man 

skal henvende sig, når der er problemer. Det giver en sikkerhed. 

- Jeg vil ikke gå tilbage til et selskab, som jeg har haft super dårlig erfaring med. Men 

jeg bliver ikke nødvendigvis, hvis selskabet er godt. Det er mobiltelefonen, der er 

vigtigst. 

- Hvis mobilselskabet er godt, bliver man hos det. Mobiltelefonen er ikke lige så 

vigtig. Jeg skal være meget utilfreds for at skifte, hvilket jeg bliver, hvis servicen er 

dårlig. Jeg havde dårlig erfaring med Orange, da det fandtes. Jeg fik regning, hvor 

der var opkald fra England, som jeg ikke havde foretaget. Orange blev ved at påstå at 

udlandsopkaldene var foretaget, hvilket resulterede, i at jeg udskiftede 

mobilselskabet ved at betale mig ud af abonnementet. 

- Hvis man har dårlig erfaring med mobilselskabet, så skifter man. Hvis man har gode 

erfaringer, og det kører og fungerer, så bliver man. 

18. Moderator spørger ind til andre punkter, som ikke er blevet diskuteret. 
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19. Teknologi: 

- Det har stor betydning. 

- TDC Play er super godt. Play kan få mig til at blive hos mobilselskabet. Der er 

meget at spare ved den gratis download af musik. 

- Gennem et tidligere arbejde var det vigtigt, at jeg kunne tjekke mails fra 

mobiltelefonen. Det kræver dog, at jeg har en mobiltelefon, der kan tjekke mails. 

- Det (henviser til mails) afhænger af, hvilke behov man har. På nuværende tidspunkt 

har jeg ikke noget behov for at tjekke mails over mobiltelefonen. Når jeg skal skrive 

mails, bruger jeg computeren. Jeg skal bare ringe, SMS’e og tage billeder i ny og næ, 

det er det mest primære. 

- Det er vigtigt at kunne MMS’e. Jeg synes, at det er godt at kunne sende billeder med 

mobiltelefonen. De manglende muligheder for at sende MMS over Iphone fik mig til 

at genoverveje køb af Iphone, og det endte også med, at jeg købte en anden mobil. 

20. Full-service: 

- Spørgsmålet er, om man har behov for full-service. Det er vel bare et slags salgstrick 

for at få solgt flere produkter. 

- Er der nogen, der efterhånden har fastnet mere?  

- 2 har fastnet. 

- Jeg betaler alt individuelt, på trods af at jeg har det samme selskab. 

- Det er smart med samlede pakker, men jeg synes, at det er svært at finde en pakke, 

der passer til en. 

- Det er tidskrævende at sætte sig ind i, hvad full-service omfatter/indeholder. Så er 

det nemmere at fortsætte, med det man har. 

- Man kan godt føle, at man bliver påduttet nogle produkter, man ikke har brug for. I 

sidste ende er det måske billigere at have det enkeltvis. I stedet for bør man selv 

kunne sammensætte ”pakkerne” efter eget behov. 

- Det ville være super godt, hvis man kunne sammensætte pakken selv, og derefter 

blive enige om en pris. 

- Jeg har aldrig tænkt over at bruge ”pakker”. Jeg har alle mine ting hos samme 

selskab, men de kører vist hver for sig. 

- Man kan sikkert spare penge ved full-service, men når det hele fungerer, som det 

skal, undersøger man ikke rigtig mulighederne. Man har mange andre ting at se til. 

Tiden, som man skal bruge til at undersøge mulighederne, er reelt set ikke meget, 

men man er doven. 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 131 

21. Benefits: 

- Jeg har ikke tænkt over det. Mit nuværende mobilselskab bruger det ikke. 

- Det er med i mine overvejelser. Der er mange penge at spare ved for eksempel ”Telia 

tirsdag”. 

- Når man er i biografen, kan man blive fristet til at overveje et skift til Telia. Men 

besparelsen ved benefits skal ikke være en lille % -del. 

- Benefits skal være noget håndgribeligt som for eksempel biografbilletter. Det skal 

ikke være en eller anden rabat på for eksempel restauranter. 

- Jeg har ikke behov for at gå i biografen hver tirsdag. 

- Selvom tilbuddet fanger, er det besværligt at skulle skifte selskab. Fordele skal være 

besværet værd. 

- Ofte kommer andre mobilselskaber med lignende tilbud, så det får ikke en til at 

skifte. Man skal bare have lidt tålmodighed og vente. 

- Det er attraktivt med biografbilletter til halv pris, men ofte kommer der andre 

udgifter til som popcorn, slik og sodavand. En biograftur løber derfor alligevel 

hurtigt op i flere 100 kr. 

22. Benefits efter 6 måneder: 

- Man kan godt blive fristet til at blive hos mobilselskabet, når der er billigere priser 

efter bindingsperioden, men en ny mobiltelefon frister mere. Det ender altid med, at 

jeg skifter. 

- Det er irriterende med tilbud, der belønner ”loyale” kunder. Hvorfor er man en bedre 

kunde, bare fordi man har været hos et mobilselskab i mere end seks måneder. 

- De 6 måneders binding er en slags leasing, hvor man har en mobiltelefon. Det kan 

godt være, at man kan mærke, at prisen falder efter de 6 måneders binding, men hvis 

man har ekstra tilkøb, falder prisen ikke, så det har betydning. Det er dog rart at blive 

belønnet. 

- Ingen er blevet i et selskab pga. faldende priser efter 6 måneder. 

- Da man startede med at have en mobiltelefon, var det trælst at skulle binde sig og 

være tvunget til at blive hos et mobilselskab. Bindingsperioden er irriterende. Man 

vil gerne have mange muligheder. Hvis man vil have en billig mobiltelefon, skal 

man binde sig og hvis man ikke vil binde sig, må man betale for en dyr mobiltelefon. 

23. Hvad kan få jer til at skifte mobilselskab? 

- Der er ikke problemer med at skifte selskab mere, det ordner det nye selskab for en. 

De sørger for opsigelsen. 
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- Der skal ikke være problemer med skiftet. 

- Det er vigtigt at kunne beholde sit nuværende nummer. 

- Der er da blevet vedtaget ved lov, at det er muligt at flytte sit nummer med sig, også 

fra fastnetnummer til mobiltelefon. 

- Det praktiske er ikke besværligt, men pris og abonnementet er vigtigt. 

- Selv om det virker besværligt at skifte mobilselskab, er det vel i virkeligheden ikke 

mere besværligt, end hvad man gør det til. Man er måske for doven. 

- Man gider ikke at beskæftige sig med et skift, man sammenligner heller ikke banker 

til hverdag. 

24. Moderator spørger, om respondenterne synes, vi mangler at diskutere noget. 

25. Markedsføring: 

- Da Sonofon brugte ”Polle fra Snave” har mobilselskabet sikkert scoret mange 

kunder. Mobilselskabets omdømme bliver dog ikke bedre af reklamen. 

- Det er vigtigt, at mobilselskabet er synligt. Man vælger ikke ”indvandrer kioskernes” 

mobilabonnementer, selv om de sikkert er meget billigere. De helt små 

abonnementer mangler synlighed. 

- Der er en tryghed ved at vælge et af de større mobilselskaber. 

- Sonofons reklame med Peter Belli, hvor de synger, er nok tiltalende for ældre. De får 

det til at se ”hyggeligt” ud med en lille sang, når man kommer ind i butikken. Jeg 

synes så selv, at reklamen er irriterende. 

- Der er også den der ”Yeahr fri fri” reklame, det er da også en Sonofon reklame. 

- Jeg har lige fået et nyt tilbud, hvor jeg kan ringe gratis til andre hos mit eget selskab 

(TDC), Telmore og CBB for et mindre fast beløb. Telmore kunder kan kun ringe til 

Telmore kunder. Det er et godt tilbud, da alle vennerne har TDC/Telmore. 

- Det er ret nyt, at man som TDC kunde kan ringe gratis til alle TDC og Telmore 

kunder for 30 kr. 

26. Fokusgruppeinterviewet afsluttes og der takkes for hjælpen. 
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Bilag 3: Dybdeinterview 

Profil på respondenter til dybdeinterview 

Respondent Køn Alder Beskæftigelse Bopæl Mobiltelefoniselskab 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Kvinde 

Mand 

Kvinde 

Mand 

Kvinde 

Kvinde 

Kvinde 

Kvinde 

Kvinde 

Mand 

28 

32 

59 

59 

42 

25 

29 

26 

24 

29 

Økonomiassistent 

Pladesmed 

Bogholder 

Salgschef 

Selvstændig 

Klinikassistent 

Studerende 

Kontorassistent 

Studerende 

Bygningsmaler 

Harlev J 

Harlev J 

Skanderborg 

Skanderborg 

Skanderborg 

Vanløse 

Amager 

København NV 

Allerød 

Vanløse 

Telmore 

Telmore 

Telmore 

Telia 

Telmore 

Telia 

Telmore 

Call Me 

M1 

Telia 

 

Spørgeramme til dybdegående interview: 

 

Alder: 

Beskæftigelse: 

Bopæl: 

Mobiltelefoniselskab: 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

- Priser på mobiltelefoner 

- Abonnementer 

- Minutpris 
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- Samlet pris 

- Div. (mms, internet) 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj grad? 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden hjælp) 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

- Udvalg af mobiltelefon 

- Teknologi 

- Full-service 

- Benefits 

- Benefits efter 6 måneder 

- Overskuelighed 
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• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

• Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

• Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

• Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 
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Respondent 6 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Ja, mit foretrukne mobilselskab er Telmore. Det er svært at sige, hvorfor Telmore er mit foretrukne 

selskab, men jeg har haft Telmore længe og har ikke rigtig undersøgt markedet, om det kan gøres 

billigere. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Det betyder ingenting. Jeg bruger det ikke. 

- Priser på mobiltelefoner 

Tidligere har det ikke betydet noget, da jeg har kunnet få billige mobiltelefoner 

gennem min svigerfar. Men umiddelbart vil jeg da sige, at det betyder meget. Jeg vil 

gerne have mulighed for at skifte telefon uden at skulle betale en dyr pris. 

- Abonnementer 

Det er vigtigt. Det er derfor, at jeg har Telmore, fordi man ikke skal betale 

abonnement. 

- Minutpris 

Minutprisen er ikke så vigtig for mig. Jeg SMS’er mere, end jeg ringer. 

- Samlet pris 

Den betyder meget. Det er jo det, man overordnet betaler. 

- Div. (mms, internet) 

Det er overhovedet ikke vigtigt for mig. Jeg bruger slet ikke MMS og muligheden 

for at gå på nettet. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

SMS prisen har størst betydning, da jeg SMS’er mest. Prisen på abonnementet betyder også 

lidt, men det koster jo ikke noget hos Telmore. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja. 
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Image 

• Har du set nogen kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Ja, CBB, Sonofon, TDC og Telmore. 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, jeg er glad for mit nuværende mobilselskab. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det betyder ingenting. Jeg vælger ud fra, hvad jeg synes, der passer til mit behov. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Middel. Det er godt nok, hvis selskabet fremstår troværdigt og pålideligt, men det er ikke 

vigtigt. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Lidt, men igen så følger jeg mest min egen intuition. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja måske. Hvis et selskab har fået dårlig omtale, vil jeg sikkert ikke vælge det. 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, det har overhovedet ingen betydning for mig. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Det er vigtigt, så man kan få en hurtig løsning på ens problemer. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er da vigtigt, så de ved, hvad de snakker om, når vi andre ikke aner en pind om det. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er vigtigt. Man føler sig jo ikke godt behandlet, hvis ikke personalet er det. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det betyder rigtig meget. Jeg bliver irriteret, når der er lang ventetid. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Muligvis. 
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• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Middel. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Vigtigt, men det er ikke noget, jeg har problemer med hos Telmore. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Det er vigtigt, at man kan få en telefon til en ordentlig pris. 

- Teknologi 

For mig er det ikke vigtigt. Jeg bruger som sagt ikke nettet og MMS. Det at kunne 

ringe og SMS’e er det eneste vigtige for mig. 

- Full-service 

Det er ikke vigtigt. Hvis prisen var rigtig, og der er gennemskuelig information, så 

kunne det godt være, at jeg ville vælge et selskab med full-service. Umiddelbart er 

det ikke noget, vi bruger. 

- Fordele 

Det betyder ingenting. Jeg bruger det ikke. 

- Belønninger 

Det kunne betyde noget, hvis prisen var rigtig. 

- Overskuelighed 

Det betyder meget. Det er godt, at mobilselskaberne skal vise den samlede pris. Det 

kunne nok godt få mig til at finde et andet selskab, hvis ens nuværende selskab ikke 

er overskueligt i forhold til priser og betingelser og kommunikation. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Dækningen har nok størst betydning. Det er det, der vigtigt i dagligdagen. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej, det tror jeg ikke. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder ikke ret meget. 
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Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja. Hvis ikke de gør det, så finder man et andet selskab. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja. Igen, hvis de ikke kan opfylde mine forventninger, så vælger jeg et andet selskab. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det gør SMS taktsten, og at abonnementet er gratis. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Det må være lavere takster. Man vil vel altid gerne have det lidt billigere. Ellers er der ikke 

noget. 
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Respondent 7 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Telmore. Det er fordi, at min kone har det. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Det betyder intet. Vi er sjældent i udlandet, så jeg bruger det ikke. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det er vigtigt. Jeg kan godt lide at skifte mobiltelefon. 

- Abonnementer 

Det er vigtigt. Hos Telmore slipper jeg for at betale abonnement. 

- Minutpris 

Jeg ringer mere end jeg SMS’er, så minutprisen er vigtig. 

- Samlet pris 

Det er vigtigt, for det er det, man kommer af med. 

- Div. (mms, internet) 

Lidt vigtigt. Jeg sender mange MMS’er. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Minuttaksten, da jeg taler mest og så måske lidt abonnementet. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det nok godt. 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

CBB, Telmore, TDC og Sonofon. 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, jeg er godt tilfreds med Telmore. 
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• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Lidt. Hvis et selskab får dårlig omtale, vælger jeg det ikke. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det betyder måske lidt, men det er ikke noget, jeg tænker videre over.  

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Meget. Jeg har Telmore, fordi min kone har anbefalet det. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja. Dårlig omtale kan få en til at vælge anderledes. 

 

Service (human ware); butik, online 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, det er hurtigere, end hvis man skal ned i en butik, hvor de alligevel ikke altid kan hjælpe 

en. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Vigtigt. Jeg forventer en god rådgivning, når jeg har brug for det. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er vigtigt, for ellers kan man helt få lyst til at skælde ud og råbe af dem. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det er rigtig irriterende, og det fortæller jeg dem også, hvis jeg har ventet længe. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Middel. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 
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Det er vigtigt. Jeg havde tidligere Sonofon, hvor der tit var manglende dækning. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Det er vigtigt, da jeg ofte skifter mobiltelefon og gerne vil have et bredt udvalg. 

- Teknologi 

Det, at gå på nettet, er ikke så vigtigt. Resten som MMS, SMS og at ringe er vigtigt. 

- Full-service 

Umiddelbart synes jeg ikke, det er vigtigt. Med en god pris kunne det måske få lidt 

betydning. 

- Fordele 

Jeg bruger det ikke, så det betyder ikke noget. 

- Belønninger 

Med den rigtige pris, kunne det godt få betydning. 

- Overskuelighed 

Det er ikke så vigtigt, da min kone står for det meste, der vedrører vores 

mobilselskab. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Dækning og udvalget af mobiltelefoner. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Egentligt ikke. Så skulle det kun være udvalget af mobiltelefoner. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det er nok midt imellem. 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, jeg ville skifte selskab, hvis ikke jeg var tilfreds – ligesom jeg gjorde med Sonofon. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Minuttaktsten og gratis abonnement. 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 143 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Lavere priser på MMS’er. Jeg får nogle gange overraskende store regninger pga. MMS’er. 
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Respondent 8 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Telmore, fordi de er fleksible i forhold til mit forbrug. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Ikke meget. Det er minimalt, hvad jeg har af forbrug i udlandet. 

- Priser på mobiltelefoner 

Ikke vigtigt. Det er vigtigere for mig, at jeg ikke skal bindes til et eller andet selskab 

i 6 måneder. 

- Abonnementer 

Det er vigtigt. Hos Telmore betaler jeg ikke for abonnementet. Jeg ønsker ikke at 

bruge en masse penge på mobiltelefoni.  

- Minutpris 

Jeg foretrækker kun at betale for mit forbrug, så den er vigtig. 

- Samlet pris 

Vigtig, fordi jeg, som sagt, ikke har lyst til at bruge en masse penge på min mobil. 

- Div. (mms, internet) 

Jeg bruger det ikke, så det betyder ikke noget. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det har den samlede pris. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja helt afgjort. Jeg har ikke det store forbrug og ønsker derfor den billigste løsning. 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Telia. 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 
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Nej, de har ikke haft en betydning. 

 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det har ingen betydning. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det er vigtigt, så man altid er sikker på, at man kan bruge sin telefon, og det hele fungerer, 

som det skal. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det er mindre vigtigt. Jeg ville da nok høre på det, hvis der er nogle, der anbefaler et 

selskab, men det er ikke afgørende for mit valg. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ikke på nuværende tidspunkt. 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, det er ikke vigtigt. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja. Det er nemmere og så kan man ordne sine problemer, når det passer en. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er vigtigt, når man har et konkret problem. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Meget vigtigt. Især hvis man har et problem, man har svært ved at forklare for personalet. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Jeg hader at vente, så det betyder meget. Det kunne godt få mig til at skifte. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, jeg vil gerne have mulighed for vejledning, hvis mine behov skulle ændre sig. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Service er vigtigt, fordi jeg ikke selv er en nørd til mobiltelefoner. 
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Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Dækningen er jo afgørende for, at ens mobiltelefon virker, så det er vigtigt. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Det er mindre vigtigt. Jeg prioriterer ikke højt at have den nyeste mobiltelefon. 

- Teknologi 

Jeg har ikke brug for det, så det er ikke vigtigt. 

- Full-service 

Det kunne måske have en betydning ved et fornuftigt tilbud. 

- Fordele 

Det har slet ingen betydning. Jeg bruger det ikke. 

- Belønninger 

Det kunne have en betydning. Det afhænger af mit behov og prisen. 

- Overskuelighed 

Det er meget vigtigt, at man kan finde ud af, hvordan man kan/skal bruge de 

forskellige ydelser. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Overskuelighed. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, hvis det står i relation til ens behov. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder meget, ift., at man kan finde et produkt, der bedst muligt dækker ens behov. 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja, hvis ikke selskabet dækker ens forventninger, leder man efter et andet. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej, ikke forventninger. Det er teleselskabernes ydelser, der får en til at vælge mobilselskab. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 147 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det har mit behov og prisen for at få dækket behovet. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Nej, Telmore dækker mine behov, og jeg føler ikke, at der mangler noget. 
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Respondent 9 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Mit foretrukne selskab er TDC, fordi de har den bedste kvalitet og stabilitet i tjenester og ydelser. 

De har en bred vifte af muligheder i forhold til konkurrenterne. Når jeg har Telia, er det for at prøve 

noget andet, fordi mobiltelefonien var billigere, og fordi der i dag ikke er den store forskel i 

ydelserne blandt markedets udbydere. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

Prisen betyder mere end tidligere. Andre udbydere på markedet er blevet bedre i forhold til 

de store udbydere, og man har derfor samtidig fået flere alternativer. 

- Udlandstelefoni 

Det er vigtigt. Der skal prisen være i orden, da jeg jævnligt har brug for at ringe fra 

udlandet. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det har ikke en særlig stor betydning, da prisforskelle kan indhentes i abonnementer. 

Jeg køber den telefon, der passer bedst på funktionalitet frem for pris. 

- Abonnementer 

For at prisen på abonnementet har en betydning, skal der være en større forskel, der 

som minimum er på +/- 10 %. 

- Minutpris 

Det har ingen betydning. Jeg synes ikke telefoni er for dyrt. 

- Samlet pris 

Den samlede pris er vigtig, fordi det er det, man samlet set kommer af med. 

- Div. (mms, internet) 

For mig er det ikke vigtigt. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Den samlede pris er vigtig. 
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• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Det er ikke vigtigt. Det, der påvirker mit valg er, om selskabet har noget, der rammer mine 

behov og interesser. Jeg har ikke rigtig tænkt i økonomi, da jeg ikke synes, der er den store 

forskel mellem markedets udbydere.  

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Telia og TDC. 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det har ingen betydning. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Vigtigt. Jeg vil være sikker på, at der tryghed ved afregning af ens forbrug. For eksempel 

har det været oppe at vende, at man skal holde øje med TDC. Troværdighed og pålidelighed 

minimerer fejltagelser. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det betyder meget lidt. Jeg følger min egen intuition. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kunne det nok godt. 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Ja, da det er afgørende for hvilken telefon, jeg køber. Jeg vil have muligheden for at se og 

røre en telefon, før jeg køber den. I butikken er de specialister i rådgivning og kan komme 

med fysiske argumenter. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, da det er der, jeg henter opdateringer og læser om informationer om nye ydelser. 
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• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er det mest vigtige. Det er dem, man søger rådgivning hos, når man selv ikke kan klare 

problemerne. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Meget vigtigt. Hvis ikke personalet er imødekommende, kan det medføre, at selskabet bliver 

fravalgt. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Ventetid er meget negativt. Hvis ikke telekommunikationsvirksomheder kan løse ventetid, 

så ved jeg ikke, hvem der skulle. Det er samtidig meget negativt, når man per telefon bliver 

sendt rundt og skal taste sig igennem en masse menuer. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, jo bedre service, jo større sandsynlighed for, at man vælger selskabet. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Det er afgørende. Man skal føle, at man er i trygge hænder. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Det er vigtigt. Jeg forventer at få den bedste nationale dækning. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Mobiltelefonen spiller en stor rolle. Hvis jeg ikke kan få den telefon, jeg vil have, 

kan det få mig til at gå til et andet selskab. Når først jeg har fundet en telefon, jeg vil 

have, så vil jeg have den uanset, hvem der har den. Men jeg vil helst blive hos mit 

nuværende selskab og så betale lidt mere for telefonen. 

- Teknologi 

Ydelserne er ikke så vigtige. Udbyderne har efterhånden alle sammen de samme 

pakker/tjenester, så for mig er det mere vigtigt at få en god kvalitet og intet bøvl. 

- Full-service 

Det kunne få mig til at overveje at skifte, hvis der er en økonomisk fortjeneste med 

dokumentation. Det skal være en fordel for kunden. Jeg vil ikke snydes. 
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- Fordele 

Jeg synes, det er en uheldig udvikling. Jeg vil hellere have en prisrabat, så benefits 

har ingen betydning for mig. 

- Belønninger 

Jeg vil tage det med som en gode, men det er ikke afgørende, da jeg synes, at kvalitet 

er vigtigere end pris. 

- Overskuelighed 

Meget vigtigt. Det skal være enkelt, overskueligt og korrekt og på den måde opnår 

selskaberne også troværdighed. ”Hvor svært skal det være!” 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Kvaliteten af pakken skal stå i relation til prisen. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja sikkert. Det er den totale pakke, mobiltelefon + abonnementet. Det skal være en 

særlig/unik telepakke for, at man vil købe. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder meget. Det skal fungere, og kvaliteten af netværket skal være i orden. 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja, ellers flytter jeg. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Jeg forventer, at teleselskaberne lever op til, hvad de lover – de skal være nyskabende. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Kvalitet af: dækning, hurtig kontakt/opkobling – det skal være hurtigt og sikkert. 

Afregningen skal være i orden og overskueligt. Selskaberne skal ikke sløre noget, for så mister 

de deres troværdighed og kundernes tillid. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 
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- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

De skal leve op til deres markedsføring. De skal være mere åbne overfor kunderne og levere 

produktet/varen til en fair pris, der er gennemskuelig og forståelig for brugerne. 

”God kvalitet til en fair pris” – det er det mindste, man kan forlange. 
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Respondent 10 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Telmore. Det er let og enkelt. Jeg er tilmeldt automatisk optankning, så når jeg har brugt mit beløb, 

bliver der automatisk sat et nyt ind på min konto. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Det betyder lidt, da jeg ikke ønsker at komme hjem fra ferie til en stor 

telefonregning. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det er ikke så vigtigt. Jeg går ikke særlig meget op i, om min mobiltelefon er den 

nyeste, men jeg går da efter en god pris, hvis jeg skal købe en ny. 

- Abonnementer 

Hos Telmore betaler jeg ikke for et abonnement, så i mit tilfælde betyder det ikke så 

meget. 

- Minutpris 

Minutprisen er vigtig i forhold til mit samlede forbrug. 

- Samlet pris 

Er vigtig, det jo i sidste ende det, jeg betaler til mit selskab. 

- Div. (mms, internet) 

Det er ikke noget, jeg bruger, så det er ikke så vigtigt. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det har den samlede pris. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja prisen og det at det er let og overskueligt. 
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Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Telmore og Sonofon. 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det har ikke en særlig stor betydning. Der er andre ting, der betyder mere, når jeg skal vælge 

mobilselskab. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det er vigtigt. En af grundene til, at jeg har Telmore, er netop fordi, jeg synes, de fremstår 

som troværdige og pålidelige. Hos Telmore ved man, hvad man betaler for, og der kommer 

ingen ekstra regninger. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

De betyder lidt, men i sidste ende betyder det mere, at jeg kan finde et selskab, der dækker 

mine behov. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Det kan det nok godt, men der er andre ting, der betyder mere. 

 

Service (human ware)  

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, det har jeg ikke behov for. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja. Jeg foretrækker, at jeg selv kan gå på nettet frem for at skulle bruge tid på at gå ned i en 

butik. Samtidig er jeg ikke afhængig af at skulle nå ned i en butik i åbningstiden. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er vigtigt, da det er personalet, der skal kunne hjælpe og vejlede en, når man har et 

problem, man ikke selv kan løse. 
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• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er også vigtigt. Som personale repræsenterer du en virksomhed, og jeg tror, at personale, 

der ikke er venligt og imødekommende, kan være med til at skræmme kunderne væk. Det 

kunne i hvert fald godt få mig til at overveje at skifte selskab. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det betyder meget. Det er sjældent, at man har tid og lyst til at vente i længere tid. Jeg 

synes, det er en del af en god kundeservice, at der er en hurtig ekspeditionstid. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kunne det godt. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder helt sikkert noget. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Det er vel ikke et stort problem i dag, men jeg ville da helt sikkert blive irriteret, hvis 

jeg ikke havde god dækning. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Det er ikke særlig vigtigt for mig. Jeg går ikke rigtig op i at have en ny og smart 

telefon. Den skal bare fungere. 

- Tjenester/ydelser 

Ikke vigtigt. Jeg har kun behov for at ringe og sende sms’er, så alt det andet er ikke 

vigtigt for mit valg af selskab. 

- Full-service 

Det er ikke vigtigt for mig, da vi har telefon og internet gennem min mands arbejde. 

Det kunne da godt være, at det kunne få betydning, hvis man fik et godt tilbud. 

- Fordele 

Det er ikke vigtigt, da jeg ikke bruger dem. 

- Belønninger 

Ikke særlig vigtigt. Jeg vil hellere have en fast lav pris fra første dag, hvor jeg har 

overblik over mit forbrug og kun betaler for det, jeg ringer og skriver for. 
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- Overskuelighed 

Det er vigtigt. Det skal være let at få adgang til de ydelser og information, som man 

har brug for. Og så skal der ikke være noget skjult i priserne og ens forbrug, der gør, 

at man pludselig får en stor telefonregning. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Overskuelighed og en lille smule dækningen. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, hvis det er overskuelighed, men ellers ikke. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder noget i henhold til overskuelighed og dækning. Men ellers ikke.  

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja, ellers vælger jeg et andet selskab, som jeg tror, kan indfri mine forventninger bedre. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, for jeg vælger selskab ud fra forventninger om, at selskabet bedst muligt dækker mine 

behov. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Prisen og at det er enkelt og fungerer, som det skal. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Jeg er godt tilfreds med mit selskab og føler, at mine behov for mobiltelefoni bliver dækket, så 

jeg synes umiddelbart ikke rigtig, jeg kan komme i tanke om noget. 
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Respondent 11 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Mit foretrukne selskab er Telia, men jeg har tidligere haft Sonofon. Jeg har et billigt abonnement, 

389 kr. om måneden, hvor jeg får 12 timers tale og gratis sms. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Det betyder ingenting, det tænker jeg slet ikke over. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det betyder noget, jeg er lidt nærig. Det skal ikke koste 1000 kr. for en mobil, det er 

rigeligt med 200 kr. 

- Abonnementer 

Det betyder meget, jeg vil vide, hvad jeg går ind til. 

- Minutpris 

Det betyder ikke så meget, jeg vil have en pakkeløsning, hvor jeg ikke betaler per 

minuttet. 

- Samlet pris 

Det betyder ikke noget, abonnementsprisen er vigtigst. 

- Div. (mms, internet) 

Jeg bruger slet ikke internettet, men jeg bruger MMS lidt.  

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det er helt sikkert abonnementsprisen. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, jeg har før skiftet, da jeg fik et godt tilbud, som bedre kunne betale sig. 

 

Image 

• Har du set nogen kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Telia, Sonofon, CBB, TDC. 
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- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, Jeg synes, at de er meget sjove, men jeg tænker ikke over at købe noget. Der 

ligger altid noget bag deres tilbud, en hage. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det har ingen betydning overhovedet. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det er meget vigtigt, det synes jeg også, at mit selskab gør. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det betyder ikke så meget. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Ja, det er vigtigt, hvis jeg har problemer med min mobil eller vil have en ny mobil.  

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, så er det nemt. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er rimelig vigtigt. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er vigtigt. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Jeg hader at vente, jeg kan ikke undvære min mobil, så jeg skal have den eller en ny så 

hurtigt som muligt. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, helt sikkert. Jeg gider ikke en dyb idiot. Men jeg er ikke sikker på at jeg ville skifte 

selskab pga. det, jeg ville nok bare skifte forretning. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab?  

Det betyder da en del. 
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Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Ja 

- Udvalg af mobiltelefon 

Ja, rigtig meget. Den må gerne se lidt pæn ud. 

- Teknologi 

MMS jo, jeg vil ikke købe en mobil uden MMS. Men ellers har det ikke den store 

betydning. 

- Full-service 

Vi har allerede en pakke nu med internet og TV, men det er uden mobil. Hvis jeg fik 

et godt tilbud på en pakkeløsning, kunne jeg godt finde på at skifte. 

- Fordele 

Jeg benytter ikke nogen benefits nu, men det ville jeg nok, hvis jeg fik det tilbudt. 

Men det har ikke den store betydning for mig, der behøver ikke at være benefits. 

- Belønninger 

Det er da meget fedt, hvis eksempelvis priserne falder efter et stykke tid, men så 

meget betydning har det heller ikke. 

- Overskuelighed 

Det er rimelig vigtigt. Det skal ikke være for indviklet for mig, det kan jeg ikke finde 

ud af. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det er vigtigt at min mobil er pæn, men overskueligheden er vigtigst. Dækningen har også 

en betydning. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, hvis det er pisse hamrende uoverskueligt. Det må ikke være for besværligt, det gider jeg 

ikke. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder en del, at man får noget ordentligt. Jeg vil ikke bruge for meget tid på det. 
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Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej, det tror jeg ikke. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

Jeg havde Sonofon længe, det var simpelthen så dyrt. De snød mig også meget og de lavede en 

masse fejl. Det var jeg ikke tilfreds med. Jeg er tilfreds med Telia, som jeg har nu. Og så har vi også 

en fordel, Telia – Fri familie, hvor jeg kan ringe med min mand helt gratis, det er en stor fordel! 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

Jeg ville ikke ændre noget, det er fint nok. Jeg er meget godt tilfreds. Det eneste skulle være hvis de 

ringede for at tilbyde mig noget billigere, men det ville kun få mig til at skifte abonnement, ikke 

selskab. 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

 Nej 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

 Nej 
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Respondent 12 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Telmore, fordi de er billigst. Jeg har tidligere haft Telia. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Ikke noget 

- Priser på mobiltelefoner 

Jo, den betyder noget. Det kommer an på modellen, den må maks. koste 1000 kr. 

- Abonnementer 

Det betyder rigtig meget 

- Minutpris 

Det betyder meget 

- Samlet pris 

Det er altafgørende. 

- Div. (mms, internet) 

Det betyder ingenting, jeg bruger det sjældent 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det er helt klart den samlede pris. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det er det vigtigste 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Sonofon og Telmore 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, man kan ikke stole på reklamerne, man kan ikke læse det med småt. 
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• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Intet 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Ikke så vigtigt 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Ikke noget 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, så havde jeg nok ikke valgt Telmore. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, det sparer tid. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er også vigtigt 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Ikke specielt vigtigt 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Meget, hvis jeg ringer til hotline, så gider jeg ikke at vente i 100 år. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det tror jeg nok. Jeg ville måske vælge dem fra, hvis jeg fik en dårlig service. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Ja 

- Udvalg af mobiltelefon 

Ja 
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- Teknologi 

Nej 

- Full-service 

Nej 

- Fordele 

Nej 

- Belønninger 

Nej, betyder ikke noget 

- Overskuelighed 

Ja, jeg vil vide hvad, jeg betaler for, så det skal fremgå tydeligt. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Overskueligheden 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, men alt handler om pris 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja, ellers dropper man dem jo. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det er helt sikkert prisen 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

Det eneste skulle være hvis det blev endnu billigere, ellers er der ikke andet. 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 
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Respondent 13 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Mit foretrukne mobilselskab er Call Me. Jeg har tidligere haft Sonofon og TDC, men jeg var ikke 

tilfreds med dem. Jeg har også overvejet Telmore. Jeg synes at Call Me’s kundeservice er god, og 

den var skidt hos TDC og Sonofon. Sonofon havde også dårlig dækning. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

Jeg går ikke særlig meget op i pris, jeg aner ikke engang, hvad jeg giver. 

- Udlandstelefoni 

Det betyder overhovedet intet 

- Priser på mobiltelefoner 

Det har en meget stor betydning. Det er det primære, som jeg går efter. 

- Abonnementer 

Det har ikke stor betydning. Jeg går altid efter abonnementet. Jeg bruger ca. for 500 

kr. om måneden, men mit abonnement er meget mindre. 

- Minutpris 

Det betyder ikke synderligt meget 

- Samlet pris 

Jeg tager altid det abonnement, der har den laveste samlede pris. 

- Div. (mms, internet) 

Det ved jeg ikke noget om, det har ingen betydning. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det er prisen på selve mobiltelefonen 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det godt. 
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Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Sonofon og Telmore 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, jeg er bundet i forvejen, og Sonofon kan ikke påvirke mig på nogen måde pga. 

mine tidligere oplevelser med dem. En reklame kan ikke lokke mig tilbage til dem. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Den har ikke en stor betydning, Call Me har da også et dårligt image, fra det tidligere 

Debitel. Jeg havde Sonofon og TDC i starten, men jeg skiftede alligevel, selvom folk sagde 

dårlige ting om Call Me, fordi min søster havde det, og hun synes, at det var godt. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det er ikke så vigtigt. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det betyder da en del, det er nok det, jeg har valgt ud fra. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Både og. Ved nye selskaber måske, men ikke hos dem, jeg allerede har prøvet. 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, jeg ringer til dem eller bestiller over nettet. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, både og. Jeg vil ikke tro fuldt ud på nettet. Jeg skal kunne ringe til kundeservice. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er da lidt vigtigt. Der er ikke noget værre end at ringe op og så blive stillet videre, fordi 

de ikke kan finde ud af det. Jeg oplevede engang, at det tog 4 opkald at få lov at få en enkelt 

ydelse. Det var virkelig irriterende. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er vigtigt. 
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• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det betyder meget. Jeg forstår godt, at det tager tid, men det skal være inden for 

rimelighedens grænser. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det i hvert fald. Det kan i hvert fald gøre, at jeg vælger nogen fra. Men jeg 

dømmer ikke så hurtigt, så havde jeg nok heller ikke Call Me nu. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Ja, jeg vidste at Call Me var god i dækning, for hvis de ikke har nogen dækning, så 

går de over på TDC’s netværk 

- Udvalg af mobiltelefon 

Nej, jeg finder bare en, jeg vil have. Jeg tager altid de klassiske modeller. 

- Teknologi 

Det bruger jeg ikke. 

- Full-service 

Det går jeg ikke op i, jeg bruger det ikke. 

- Fordele 

Det kender jeg ikke noget til, jeg har ikke sat mig ind i det 

- Belønninger 

Det har de ikke (Call Me), men minimumsprisen/forbruget falder. Det betyder ikke 

specielt meget, jeg bruger over min abonnementspris alligevel. 

- Overskuelighed 

Det betyder ikke så meget, jeg tjekker kun pris på SMS, opkald og abonnementet. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det må være dækningen 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Dækning måske, måske full-service på et tidspunkt. Jeg kan ikke afvise, at jeg ville få det i 

fremtiden. Jeg har faktisk allerede overvejet at få You See. 
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• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder ikke så meget som Service. 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja, men jeg har ikke de store forventninger, jeg er nem at please. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det er primært ry, men erfaringer er vigtigst. 

Jeg skifter først selskab, når jeg har fået nok. Eks. TDC, hvos min tlf. var til reparation i meget 

lang tid. Jeg skal virkelig nå derud, hvor jeg siger ”nu orker jeg ikke mere” før, at jeg skifter. 

De små ting, som jeg er utilfreds med hos Call Me, gør ikke, at jeg skifter. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

Erfaringer og service. Og at de har præcist den mobil, jeg har udvalgt mig. Måske også bedre 

ydelser, selv om de 6 måneders binding er gået, så får jeg bedre ydelser. Og overskuelighed. Det er 

ikke altid helt overskueligt. Jeg har prøvet, at de sagde en ting hos kundeservice, og så stod der 

noget andet på nettet. Og så kan det også være svært, når man ringer til kundeservice, at vælge den 

rigtige vej. 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Jeg har engang prøvet at Sonofon ikke ville give slip på mig som kunde på trods af en 

underskrift fra min mor og mig selv (jeg var selv under 18 år). Det ville de ikke acceptere. 
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Respondent 14 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Ja, M1, de er billigst. 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Det betyder ikke noget, jeg bruger det ikke. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det betyder da rigtig meget. Det, blandet med prisen på abonnementet. Men jeg er 

villig til at betale mere for mobilen for at få et billigt abonnement. 

- Abonnementer 

Det betyder meget for mig i sammenhæng med mobilen. 

- Minutpris 

Det betyder næsten mest, jeg vil ikke betale for et grundabonnement. 

- Samlet pris 

Det betyder ikke så meget, jeg kigger mere på, hvad jeg giver per måned. 

- Div. (mms, internet) 

Det betyder slet ikke noget, jeg bruger det ikke. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det har minutprisen. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det helt bestemt. 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Nej 

- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 
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• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Det betyder egentlig ikke særlig meget, bare jeg selv kan lide dem. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det er vigtigt. Jeg ville nok aldrig vælge Telia pga. deres dårlige ry om, at det er svært at 

komme ud hos dem. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det betyder en del, men jeg har aldrig fået råd. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det tror jeg godt, at det kunne. 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Nej, så længe at det er nemt at få fat i dem, så de kan hjælpe en, når man skal have ordnet 

noget 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Ja, det gør det lidt nemmere. Men det er irriterende, hvis man eksempelvis skal sende en 

mail for at få hjælp, så ved man ikke, hvornår de gør noget ved det. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Ja, det er rigtig vigtigt. Jeg synes, at det er rigtig irriterende, hvis personalet ikke kan finde 

ud af at hjælpe mig, og de så skal have fat i flere personer, for at kunne løse et lille problem. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er meget vigtigt. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det betyder meget, rigtig meget. Jeg ville vælge et andet selskab, hvis jeg ikke kunne 

komme i gennem, når jeg ringer til dem, for at få hjælp. 

• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det godt. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 
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Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Det betyder rigtig meget. Jeg havde tidligere CBB, som ikke dækkede på min 

tidligere bopæl, så jeg ikke kunne ringe. Jeg måtte gå uden for, for at kunne ringe til 

folk. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Det betyder ikke så meget. 

- Teknologi 

Nej, jeg bruger det ikke. 

- Full-service 

Nej, det har ingen interesse. 

- Fordele 

M1 har eksempelvis biografbilletter, men det har kun en lille betydning. 

- Belønninger 

Nej. 

- Overskuelighed 

Ja, det er rigtig vigtigt med prisen, så jeg kan se, hvad jeg egentlig betaler for. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det er helt sikkert dækningen. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, det kan det helt bestemt. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder meget. Jeg valgte mit nuværende selskab pga. prisen men også pga. de ekstra 

goder, jeg ville få og benefits. Jeg vidste godt nok ikke, om dækningen var god, men de 

kører på TDC’s netværk, så jeg regnede med, at dækningen var god. 

 

Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Jeg forventer altid noget, men hvor tit er det egentlig, at man har problemer med sit selskab. 
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Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det er helt sikkert prisen. Det var også derfor, at jeg valgte M1. 

Jeg har tidligere haft CBB, og der var en periode, hvor jeg i perioder ikke kunne modtage 

opkald i over en uge. Så modtog jeg først opkaldene flere timer efter. Min kæreste var i 

Afghanistan, så det var rigtig vigtigt for mig at kunne modtage opkaldene. Jeg kontaktede CBB 

for at fortælle dem om problemerne, men de ignorerede mig og anerkendte ikke, hvor dårligt 

nettet havde været. De gjorde ikke noget ved det eller undskyldte, de påstod bare at det virkede. 

Derfor skiftede jeg til M1. 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Jeg er faktisk ret tilfreds med mit selskab, så der er ikke noget, jeg ville lave om. 
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Respondent 15 

 

Indledning: Har du et foretrukket mobilselskab? Hvis ja hvilket og hvorfor? 

Telia 

 

Pris 

• Hvor meget betyder prisen, når du skal vælge mobilselskab? 

- Udlandstelefoni 

Jeg kigger slet ikke på det, jeg bruger det nemlig ikke. 

- Priser på mobiltelefoner 

Det betyder lidt, men jeg køber bare den, som jeg gerne vil have. 

- Abonnementer 

Det betyder rimelig meget, det skal bare være så billigt som muligt. 

- Minutpris 

Det betyder meget, det skal være det billigste, jeg kan få. Men som jeg har det nu, så 

er det bare en del af abonnementet. 

- Samlet pris 

Den kigger jeg slet ikke på. 

- Div. (mms, internet) 

Prisen, på det, kigger jeg meget på. Jeg har gratis MMS nu, for jeg sender nemlig 

rigtig mange billeder. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det må være minutprisen. 

• Tror du at pris kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, jo billigere jo bedre. Hvis det f.eks. var billigere hos Sonofon, så ville jeg vælge dem. 

 

Image 

• Har du set nogle kampagner for forskellige mobilselskaber? 

- Hvis ja hvilke? 

Jeg har set de nye for Sonofon og Telia. Men jeg lægger nok kun mærke til dem fra 

Telia, fordi jeg selv har dem. 
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- Har disse kampagner haft betydning for dit valg af mobilselskab? 

Nej, det har det ikke. Jeg lægger ikke rigtig mærke til, hvad de går ud på. 

• Hvor stor en betydning har dit mobilselskabs image for dig? 

Ikke noget overhovedet. 

• Hvor vigtigt er det, at dit mobilselskab fremstår troværdigt og pålideligt? 

Det betyder ikke noget overhovedet, jeg tænker ikke over det. De er jo alle nogle hustlers. 

• Hvor meget betyder venner og families anbefalinger af mobilselskaber? 

Det betyder en del. Hvis en af mine kammerater siger, at de har gode erfaringer med et 

selskab, så kunne jeg godt finde på at vælge det. Det er også derfor, at jeg har valgt Telia, 

fordi nogle af mine kammerater har det. 

• Tror du image kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej 

 

Service (human ware) 

• Er det vigtigt for dig at du kan gå ned i en fysisk butik? Hvis ja, i hvor høj grad? 

Ja, jeg kan bedre lide at få det hele ordnet med det samme, ”face-to-face”. Så ved jeg, at det 

bliver ordnet med det samme. 

• Er det vigtigt for dig at du kan ordne dine problemer på nettet? Hvis ja, i hvor høj 

grad? 

Det er ikke så vigtigt, jeg bruger det kun til at få lidt oplysninger fra. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er fagligt kompetent? 

Det er meget vigtigt for mig, f.eks. når jeg ringer til dem, så vil jeg gerne have ordentlig 

hjælp. 

• Hvor vigtigt er det for dig at personalet er venligt og imødekommende? 

Det er vigtigt. Hvis jeg for eksempel får fat i en idiot, kunne jeg godt finde på at skifte. 

Selvfølgelig ikke hvis det kun sker en enkelt gang, men hvis det sker igen og igen i gennem 

f.eks. ½ år. 

• Hvor meget betyder ventetiden for dig? (f.eks. ved reparationer eller behov for anden 

hjælp) 

Det betyder noget, men ikke så meget, at jeg vil droppe dem. Hvis jeg blev ved med at sende 

min mobiltelefon til reparation, uden at de gør noget ved det, så ville jeg skifte. 
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• Tror du service kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, hvis de er nogle idioter, så skifter jeg. 

• Hvor meget betyder servicen for dit valg af mobilselskab? 

Det betyder da lidt. 

 

Produkt (hard ware) 

• Hvad lægger du vægt på, når du vælger mobilselskab?  

- Dækning 

Nej, det betyder overhovedet ikke noget. 

- Udvalg af mobiltelefon 

Nej, det er heller ikke så vigtigt. 

- Teknologi 

Ja, jeg MMS’er jo meget, så det betyder noget. 

- Full-service 

Nej, jeg kigger overhovedet ikke på det. 

- Fordele 

Nej, det kigger jeg ikke efter. Hvis der er nogen, så er det bare bonusser, som jeg ser 

bagefter, at jeg har valgt et selskab. 

- Belønninger 

Jeg kigger lidt på det, og jeg spørger også, hvad der er af fordele. 

- Overskuelighed 

Jeg vælger bare et fast abonnement, så jeg ved, hvad jeg skal betale. På den måde vil 

jeg gerne have overskuelighed. Det skal være nemt for mig. 

• Hvilke af førnævnte egenskaber har størst betydning? 

Det må være overskueligheden. 

• Tror du produktets egenskaber kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Ja, hvis mine regninger ikke var særlig overskuelige, så kan det påvirke mit valg. 

• Hvor meget betyder produktet for dit valg af mobilselskab? 

Det skal bare være i orden. 
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Forventninger 

• Er det vigtigt for dig at mobilselskabet indfrier dine forventninger? 

Ja selvfølgelig, men jeg har ikke de store forventninger. Jeg skal bare kunne ringe meget 

billigt. 

• Tror du dine forventninger kan påvirke dit valg af mobilselskab? 

Nej, det tror jeg ikke. Jeg går jo ikke så meget op i det. Men hvis jeg forventer en regning på 

500 kr. (fast abonnement), og jeg får en regning på 1000 kr., så vil jeg skifte selskab. 

 

Er der nogle særlige forhold der gør at du vælger det ene mobilselskab frem for et andet? 

- Hvad har størst betydning for dit valg af mobilselskab? 

Det er helt sikkert prisen. Det skal være billigt, og så vil jeg helst have en fast pris om måneden. 

Jeg havde en gang Sonofon (nu Telenor), hvor jeg betalte en regning på 1500 kr., men de 

påstod, at jeg ikke havde betalt den. De blev ved med at sende rykkere, selvom jeg sagde, at 

den var betalt, men jeg kunne ikke finde kvitteringen. Efter 2 år, hvor jeg skulle flytte, fandt jeg 

kvitteringen, og jeg sendte den til dem og så annullerede de regningen, som var steget til 7000 

kr.. Men jeg fik ikke engang et undskyld for besværet, så jeg skiftede selskab. Det havde jeg 

allerede gjort inden, at jeg fandt kvitteringen. De prøvede ikke engang at få mig til at blive som 

kunde eller komme tilbage. Jeg synes, at det er dårlig behandling af deres kunder. 

 

 

Hvad ville du ændre ved mobilselskaberne for at det blev et ideelt selskab? 

- Er der noget du savner ved mobilselskaberne? 

- Er der noget du mener mobilselskaberne kan gøre bedre? 

Ikke noget, jeg forventer ikke så meget. Så skulle det lige være, at de blev billigere. 
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Bilag 4: Spørgeskema 

Spørgsmål 1 

 

Spørgsmål 2: 
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Spørgsmål 3 

 

Spørgsmål 4 

 

Spørgsmål 5 
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Spørgsmål 6 

 

Spørgsmål 7 
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Spørgsmål 8 

 

Spørgsmål 9 
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Spørgsmål 10 

 

Spørgsmål 11 
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Spørgsmål 12 

 

Spørgsmål 13  

 

Spørgsmål 14 
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Spørgsmål 15 

 

Spørgsmål 16 

 

Spørgsmål 17 
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Spørgsmål 18 

 

Spørgsmål 19 

 

Spørgsmål 20 

 

Spørgsmål 21 
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Spørgsmål 22 

 

Spørgsmål 23 

 

Spørgsmål 24 

 

Spørgsmål 25 
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Bilag 5: Frekvenstabeller 

Statistics 

Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

Valid 206 N 

Missing 98 
Mean 3,3301 
Mode 2,00 

Sum 686,00 
 

Statistics 

  
Hvad er dit 
nuværende 

mobilselskab? 
Hvad er 
dit køn? 

Hvad er din 
sidst 

afsluttede 
uddannelse? 

Hvad er din 
personlige 

årlige 
indkomst? 

Alders-
grupper 

Postnummer
-grupper 

Valid 198 198 198 198 198 198 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,60 1,59 5,62 3,30 2,23 2,40 
Mode 4 2 6 2 2 1 
Sum 712 315 1112 653 441 476 
 

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 
    

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Markeds-

andele 
TDC 33 16,7 16,7 16,7 30,0 
Telenor, det tidligere 
Sonofon 

32 16,2 16,2 32,8 20,2 

Telia 43 21,7 21,7 54,5 17,4 
Telmore 47 23,7 23,7 78,3 9,7 
CBB 4 2,0 2,0 80,3 6,2 
3 14 7,1 7,1 87,4 6,0 
Call Me 6 3,0 3,0 90,4 2,8 
Andet 19 9,6 9,6 100,0 7,7 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  100,0 
Kilde: IT og telestyrelsen, 2 halvår 2008, s. 55. 
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Hvad er dit køn? 
    

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent Danmark 
Mand 81,0 40,9 40,9 40,9 49,6 
Kvinde 117,0 59,1 59,1 100,0 50,4 

Valid 

Total 198,0 100,0 100,0  100,0 
Kilde: Nyt fra Danmarks statistik 2009, s. 2 
 

Aldersgrupper 
    

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent Danmark 
18-24 år 31 15,7 15,7 15,7 10,0 
25-34 år 113 57,1 57,1 72,7 14,7 
35-44 år 38 19,2 19,2 91,9 18,3 
45-54 år 10 5,1 5,1 97 17,5 
55-64 år 6 3 3 100 17,8 

Valid 

Total 198 100 100  78,3 
Kilde: Danmarks statistik 2009 

Vi har valgt at regne på personer på 18 år eller derover. Ud af de personer over 18 år mangler der 

21,7 %, hvilket er personer på 65 år eller derover, som vi ikke har repræsenteret i vores stikprøve. 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse?   
    Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent Danmark 
Ingen 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 
Folkeskolen/realskolen 7,0 3,5 3,5 4,0 23,2 
Erhvervsfaglig 14,0 7,1 7,1 11,1 32,2 
Gymnasial uddannelse 24,0 12,1 12,1 23,2 7,9 
Kort videregående 
uddannelse (1-2 år) 

16,0 8,1 8,1 31,3 
4,9 

Mellemlang 
videregående 
uddannelse (3-4 år) 

80,0 40,4 40,4 71,7 

13,8 
Lang videregående 
uddannelse (5+ år) 

49,0 24,7 24,7 96,5 
6,3 

Andet 7,0 3,5 3,5 100,0 3,1 

Valid 

Total 198,0 100,0 100,0  100,0 
Kilde: Danmarks statistikbank, 2008 
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Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

0-99.999 kr. 22 11,1 11,1 11,1 

100.000-249.999 kr. 59 29,8 29,8 40,9 

250.000-399.999 kr. 53 26,8 26,8 67,7 

400.000-549.999 kr. 21 10,6 10,6 78,3 

550.000-699.999 kr. 6 3,0 3,0 81,3 

700.000 kr. + 19 9,6 9,6 90,9 

Ønsker ikke at 
oplyse 

18 9,1 9,1 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  

 

Postnummergrupper   
    

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent Danmark 
Storkøbenhavn 131 66,2 66,2 66,2 30,2 
Nordsjælland og 
Bornholm 

12 6,1 6,1 72,2 
14,9 

Sjælland og 
Lolland Falster 

12 6,1 6,1 78,3 
 

Fyn 5 2,5 2,5 80,8 21,8 
Syd- og Vestjylland 2 1 1 81,8  
Midtjylland 1 0,5 0,5 82,3 22,6 
Østjylland 31 15,7 15,7 98  
Nordjylland 4 2 2 100 10,5 

Valid 

Total 198 100 100  100,0 
Kilde: Danmarks statistikbank, 2009. 

Der er ikke det samme antal inddelinger i Statistikbanken, som vi har inddelt i postnumrene i, men 

Statistikbankens Region Sjælland kan inddeles i vores Nordsjælland og Bornholm samt Sjælland og 

Lolland Falster. Det samme er gældende for de resterende grupper. 
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Bilag 6 – Faktoranalyse, image 

Correlation Matrix 

   Image. Mit 
mobilselskab 

fremstår 
pålideligt og 
troværdigt 

 Image. Mine 
venner og 

familie synes 
godt om mit 

mobilselskab 

 Image. Mit 
mobilselskabs 
samlede image 

er godt 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

1,000 ,500 ,727 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

,500 1,000 ,517 

Correlation 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,727 ,517 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,672 

Approx. Chi-Square 178,576 

df 3 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

1,000 ,781 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

1,000 ,595 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

1,000 ,793 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,169 72,300 72,300 2,169 72,300 72,300 
2 ,558 18,611 90,911    

3 ,273 9,089 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

,884 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

,771 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,890 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Bilag 7 – Faktoranalyse, forventninger 

Correlation Matrix 

  
 Forventninger. 

Hvordan var dine 
samlede 

forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser 

(opkald, sms, mms, 
dækning mm.), før du 

blev kunde? 

 Forventninger 
Hvordan var dine 

samlede 
forventninger til dit 

mobilselskabs 
service (betjening i 

butik, betjening over 
tlf. reparationer 

mm.), før du blev 
kunde? 

Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning mm.), 
før du blev kunde? 

1,000 ,573 Correlation 

Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs service 
(betjening i butik, betjening 
over tlf. reparationer mm.), 
før du blev kunde? 

,573 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,500 

Approx. Chi-Square 73,024 

df 1 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning mm.), 
før du blev kunde? 

1,000 ,786 

Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs service 
(betjening i butik, betjening 
over tlf. reparationer mm.), 
før du blev kunde? 

1,000 ,786 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,573 78,649 78,649 1,573 78,649 78,649 

2 ,427 21,351 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Forventninger. Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

,887 

Forventninger. Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs service (betjening 
i butik, betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du blev 
kunde? 

,887 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Bilag 8 – Faktoranalyse, produkt 

  

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
har en god 
dækning 

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
har et godt 
udvalg af 

mobiltelefoner 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har 

gode teknologiske 
muligheder 

(videoopkald, mms, 
internet, musik, 

MSN) 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god dækning 

1,000 ,118 ,192 

Produkt. Mit 
mobilselskab har et 
godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,118 1,000 ,524 

Produkt. Mit 
mobilselskab har gode 
teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

,192 ,524 1,000 

Produkt. Mit 
mobilselskab tilbyder 
fordele, eksempelvis 
TDC Play og Telia 
tirsdag 

,066 ,341 ,246 

Produkt. Mit 
mobilselskab belønner 
sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,050 ,298 ,309 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår regninger 
og forbrug 

,195 -,024 ,137 

Correlation 

Produkt. Der er nemt 
at søge informationer 
hos mit mobilselskab 

,198 ,104 ,147 
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Produkt. Mit 
mobilslskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår indholdet i 
abonnementerne 

,158 ,098 ,148  

Produkt. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, 
mms, dækning mm.) 

,509 ,082 ,239 

 

   Produkt. Mit 
mobilselskab 

tilbyder 
fordele, 

eksempelvis 
TDC Play og 
Telia tirsdag 

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
belønner sine 

kunder i form af 
faldende priser 

efter 
bindingsperioden 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god dækning 

,066 ,050 

Produkt. Mit 
mobilselskab har et 
godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,341 ,298 

Produkt. Mit 
mobilselskab har gode 
teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

,246 ,309 

Produkt. Mit 
mobilselskab tilbyder 
fordele, eksempelvis 
TDC Play og Telia 
tirsdag 

1,000 ,295 

Correlation 

Produkt. Mit 
mobilselskab belønner 
sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,295 1,000 
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Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår regninger 
og forbrug 

-,059 ,248 

Produkt. Der er nemt 
at søge informationer 
hos mit mobilselskab 

-,017 ,165 

Produkt. Mit 
mobilslskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår indholdet i 
abonnementerne 

-,035 ,224 

 

Produkt. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, 
mms, dækning mm.) 

,100 ,184 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,741 

Approx. Chi-Square 345,404 

df 28 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god dækning 

1,000 ,861 

Produkt. Mit mobilselskab 
har et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

1,000 ,709 

Produkt. Mit mobilselskab 
har gode teknologiske 
muligheder (videoopkald, 
mms, internet, musik, 
MSN) 

1,000 ,693 

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i form 
af faldende priser efter 
bindingsperioden 

1,000 ,530 

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår regninger og 
forbrug 

1,000 ,739 

Produkt. Der er nemt at 
søge informationer hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,720 

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår indholdet i 
abonnementerne 

1,000 ,756 

Produkt. Mit mobilselskabs 
samlede tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

1,000 ,755 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,115 38,943 38,943 3,115 38,943 38,943 
2 1,583 19,785 58,728 1,583 19,785 58,728 
3 1,065 13,315 72,043 1,065 13,315 72,043 
4 ,722 9,019 81,062    
5 ,497 6,217 87,279    

6 ,389 4,868 92,147    
7 ,326 4,080 96,227    

8 ,302 3,773 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

Produk. Mit mobilselskab 
har en god dækning 

  ,920 

Produkt. Mit mobilselskab 
har et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

 ,835  

Produkt. Mit mobilselskab 
har gode teknologiske 
muligheder (videoopkald, 
mms, internet, musik, 
MSN) 

 ,798  

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i form 
af faldende priser efter 
bindingsperioden 

 ,630  

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår regninger og 
forbrug 

,854   

Produkt. Det er nemt at 
søge informationer hos mit 
mobilselskab 

,836   

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår indholdet i 
abonnementerne 

,860   

Produkt. Mit mobilselskabs 
samlede tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

  ,622 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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Bilag 9 – Faktoranalyse, service  

   Service. Der 
er gode 

muligheder for 
at henvende 

mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

 Service. Der 
er gode 

muligheder for 
onlinesupport 

hos mit 
mobilselskab 

 Service. Der 
er gode 

muligheder for 
telefonisk 

support hos mit 
mobilselskab 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

1,000 -,066 -,027 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

-,066 1,000 ,686 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

-,027 ,686 1,000 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab har 
gode faglige kompetencer 

-,065 ,421 ,475 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

-,046 ,357 ,440 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

,085 ,118 ,161 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

-,114 ,464 ,519 

Correlation 

Service. Mit 
mobilselskabs samlede 
service er god 

-,061 ,573 ,625 
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   Service. 
Personalet hos 

mit mobilselskab 
har gode faglige 

kompetencer 

 Service. 
Personalet hos 

mit mobilselskab 
er venligt og 

imødekommende 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en 
fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

-,065 -,046 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,421 ,357 

Service. Der er gode 
muligheder for 
telefonisk support hos 
mit mobilselskab 

,475 ,440 

Service. Personalet 
hos mit mobilselskab 
har gode faglige 
kompetencer 

1,000 ,716 

Service. Personalet 
hos mit mobilselskab 
er venligt og 
imødekommende 

,716 1,000 

Service. Ventetiden på 
reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,267 ,279 

Service. Ventetiden på 
support er passende 
hos mit mobilselskab 

,553 ,504 

Correlation 

Service. Mit 
mobilselskabs 
samlede service er 
god 

,629 ,711 
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KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,826 

Approx. Chi-Square 227,009 

df 28 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Service. Der er gode 
muligheder for at henvende 
mig i en fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,536 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,591 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,630 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode 
faglige kompetencer 

1,000 ,637 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

1,000 ,633 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

1,000 ,576 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

1,000 ,630 

Service. Mit mobilselskabs 
samlede service er god 

1,000 ,795 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,938 49,221 49,221 3,938 49,221 49,221 
2 1,091 13,636 62,856 1,091 13,636 62,856 
3 ,950 11,877 74,733    

4 ,750 9,380 84,113    
5 ,434 5,428 89,541    

6 ,340 4,250 93,790    
7 ,305 3,809 97,599    

8 ,192 2,401 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

Service. Der er gode 
muligheder for at henvende 
mig i en fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

 ,713 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,735  

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,783  

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode 
faglige kompetencer 

,785  

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

,769  

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

 ,678 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

,785  

Service. Mit mobilselskabs 
samlede service er god 

,885  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Bilag 10 – Faktoranalyse, pris 

  
 Pris. Mit 

mobilselskab har 
gode priser på 
udlandstelefoni 

 Pris. Mit 
mobilselskab 

har gode priser 
på 

mobiltelefoner 

 Pris. Mit 
mobilselskab 

har gode priser 
på 

abonnementer 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
udlandstelefoni 

1,000 ,225 ,389 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
mobiltelefoner 

,225 1,000 ,224 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
abonnementer 

,389 ,224 1,000 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god minutpris 

,412 ,270 ,546 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god pris på 
SMS’er 

,335 ,188 ,477 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode 
minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

,323 ,353 ,387 

Correlation 

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab 
er god 

,425 ,337 ,552 
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 Pris. Mit 

mobilselskab 
har en god 
minutpris 

 Pris. Mit 
mobilselskab 
har en god 

pris på 
SMS’er 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
udlandstelefoni 

,412 ,335 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
mobiltelefoner 

,270 ,188 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
abonnementer 

,546 ,477 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god minutpris 

1,000 ,780 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god pris på 
SMS’er 

,780 1,000 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode 
minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

,523 ,492 

Correlation 

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab 
er god 

,709 ,660 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,843 

Approx. Chi-Square 342,239 

df 10 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,304 66,088 66,088 3,304 66,088 66,088 

2 ,614 12,284 78,372    

3 ,550 11,001 89,373    

4 ,320 6,392 95,765    

5 ,212 4,235 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

1,000 ,513 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god minutpris 

1,000 ,791 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god pris på SMS’er 

1,000 ,726 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

1,000 ,520 

Pris. Den samlede pris hos 
mit mobilselskab er god 

1,000 ,755 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på abonnementer 

,716 

Pris. Mit mobilselskab har en 
god minutpris 

,889 

Pris. Mit mobilselskab har en 
god pris på SMS’er 

,852 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der betales 
for de første 6 måneder) 

,721 

Pris. Den samlede pris hos 
mit mobilselskab er god 

,869 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Bilag 11 – Faktoranalyse, opfattet værdi 

Correlation Matrix 

   Opfattet værdi. 
Der er en god 
sammenhæng 

mellem 
kvaliteten af mit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser 

og pris 

 Opfattet 
værdi. Mit 

mobilselskab 
opfylder mine 

behov for 
mobiltelefoni 

 Opfattet 
værdi. Jeg 
forbinder 

overordnet mit 
mobilselskab 
med noget 

positivt 

Opfattet værdi. Der er en 
god sammenhæng 
mellem kvaliteten af mit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser og pris 

1,000 ,541 ,658 

Opfattet værdi. Mit 
mobilselskab opfylder 
mine behov for 
mobiltelefoni 

,541 1,000 ,684 

Correlation 

Opfattet værdi. Jeg 
forbinder overordnet mit 
mobilselskab med noget 
positivt 

,658 ,684 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,698 

Approx. Chi-Square 232,010 

df 3 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Opfattet værdi. Der er en 
god sammenhæng mellem 
kvaliteten af mit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser og pris 

1,000 ,708 

Opfattet værdi. Mit 
mobilselskab opfylder mine 
behov for mobiltelefoni 

1,000 ,730 

Opfattet værdi. Jeg 
forbinder overordnet mit 
mobilselskab med noget 
positivt 

1,000 ,819 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,258 75,252 75,252 2,258 75,252 75,252 

2 ,460 15,332 90,584    

3 ,282 9,416 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Opfattet værdi. Der er en 
god sammenhæng mellem 
kvaliteten af mit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser og pris 

,841 

Opfattet værdi. Mit 
mobilselskab opfylder mine 
behov for mobiltelefoni 

,855 

Opfattet værdi. Jeg 
forbinder overordnet mit 
mobilselskab med noget 
positivt 

,905 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Bilag 12 - Tilfredshed 

   Tilfredshed. På 
baggrund af 

dine samlede 
erfaringer med 

dit mobilselskab, 
hvor tilfreds er 
du så alt i alt? 

 Tilfredshed. 
Forestil dig det 

perfekte 
mobilselskab, 
hvor tæt er dit 

mobilselskab på 
dette? 

 Tilfredshed. 
Mit 

mobilselskab 
lever op til 

mine samlede 
forventninger 

Tilfredshed. På 
baggrund af dine 
samlede erfaringer med 
dit mobilselskab, hvor 
tilfreds er du så alt i alt? 

1,000 ,717 ,800 

Tilfredshed. Forestil dig 
det perfekte 
mobilselskab, hvor tæt 
er dit mobilselskab på 
dette? 

,717 1,000 ,754 

Correlation 

Tilfredshed. Mit 
mobilselskab lever op til 
mine samlede 
forventninger 

,800 ,754 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,745 

Approx. Chi-Square 374,322 

df 3 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Tilfredshed. På baggrund 
af dine samlede erfaringer 
med dit mobilselskab, hvor 
tilfreds er du så alt i alt? 

1,000 ,841 

Tilfredshed. Forestil dig det 
perfekte mobilselskab, hvor 
tæt er dit mobilselskab på 
dette? 

1,000 ,806 

Tilfredshed. Mit 
mobilselskab lever op til 
mine samlede 
forventninger 

1,000 ,867 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,514 83,805 83,805 2,514 83,805 83,805 

2 ,291 9,697 93,502    

3 ,195 6,498 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Tilfredshed. På baggrund 
af dine samlede erfaringer 
med dit mobilselskab, hvor 
tilfreds er du så alt i alt? 

,917 

Tilfredshed. Forestil dig det 
perfekte mobilselskab, hvor 
tæt er dit mobilselskab på 
dette? 

,898 

Tilfredshed. Mit 
mobilselskab lever op til 
mine samlede 
forventninger 

,931 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Bilag 13 - Loyalitet 

   Loyalitet. Det 
er sandsynligt, 

at jeg ville 
vælge mit 

mobilselskab, 
hvis jeg skulle 
vælge et i dag 

 Loyalitet. Det 
er sandsynligt, 

at jeg ville 
anbefale mit 

mobilselskab til 
andre 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
vælge mit mobilselskab, 
hvis jeg skulle vælge et i 
dag 

1,000 ,845 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
anbefale mit mobilselskab 
til andre 

,845 1,000 

Loyalitet. Jeg forventer at 
være kunde hos mit 
mobilselskab om et år 

,681 ,655 

Correlation 

Loyalitet. Jeg vil benytte 
mig af flere af mit 
mobilselskabs produkter i 
fremtiden 

,463 ,462 
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   Loyalitet. Jeg 
forventer at 
være kunde 
hos mit 
mobilselskab 
om et år 

 Loyalitet. Jeg 
vil benytte mig 
af flere af mit 
mobilselskabs 
produkter i 
fremtiden 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
vælge mit mobilselskab, 
hvis jeg skulle vælge et i 
dag 

,681 ,463 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
anbefale mit mobilselskab 
til andre 

,655 ,462 

Loyalitet. Jeg forventer at 
være kunde hos mit 
mobilselskab om et år 

1,000 ,502 

Correlation 

Loyalitet. Jeg vil benytte 
mig af flere af mit 
mobilselskabs produkter i 
fremtiden 

,502 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,766 

Approx. Chi-Square 319,844 

df 6 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
vælge mit mobilselskab, 
hvis jeg skulle vælge et i 
dag 

1,000 ,823 

Loyalitet. Det er 
sandsynligt, at jeg ville 
anbefale mit mobilselskab 
til andre 

1,000 ,807 

Loyalitet. Jeg forventer at 
være kunde hos mit 
mobilselskab om et år 

1,000 ,722 

Loyalitet. Jeg vil benytte 
mig af flere af mit 
mobilselskabs produkter i 
fremtiden 

1,000 ,476 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,828 70,688 70,688 2,828 70,688 70,688 

2 ,644 16,105 86,793    

3 ,375 9,365 96,158    

4 ,154 3,842 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Loyalitet. Det er sandsynligt, at jeg 
ville vælge mit mobilselskab, hvis 
jeg skulle vælge et i dag 

,907 

Loyalitet. Det er sandsynligt, at jeg 
ville anbefale mit mobilselskab til 
andre 

,898 

Loyalitet. Jeg forventer at være 
kunde hos mit mobilselskab om et 
år 

,849 

Loyalitet. Jeg vil benytte mig af 
flere af mit mobilselskabs 
produkter i fremtiden 

,690 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Bilag 14 – Faktorløsning 1 
Image 

Q5_1 Mit mobilselskab fremstår pålideligt og troværdigt. 

Q5_2 Mine venner og familie synes godt om mit mobilselskab. 

Q5_3 Mit mobilselskabs samlede image er godt. 

 

0,884 

0,771 

0,890 

Forventninger 

Q6_1 Hvordan var dine samlede forventninger til dit mobilselskabs 

tjenesteydelser før du blev kunde? 

Q6_2 Hvordan var dine samlede forventninger til dit mobilselskabs service før 

du blev kunde? 

 

0,887 

 

0,887 

Overskuelighed 

Q7_6 Mit mobilselskab har god overskuelighed hvad angår regninger og forbrug. 

Q7_7 Det er nemt at søge informationer hos mit mobilselskab. 

Q7_8 Mit mobilselskab har god overskuelighed hvad angår indholdet i 

abonnementerne. 

 

Tillægsydelser 

Q7_2 Mit mobilselskab har et godt udvalg af mobiltelefoner. 

Q7_3 Mit mobilselskab har gode teknologiske muligheder. 

Q7_5 Mit mobilselskab belønner sine kunder i form af faldende priser efter 

bindingsperioden. 

 

Produkt 

Q7_1 Mit mobilselskab har god dækning. 

Q7_9 Mit mobilselskabs samlede tjenesteydelser er gode. 

 

0,854 

0,836 

0,860 

 

 

 

0,835 

0,798 

0,630 

 

 

 

0.920 

0,622 

Support 

Q8_2 Der er gode muligheder for onlinesupport hos mit mobilselskab. 

Q8_3 Der er gode muligheder for telefonisk support hos mit mobilselskab. 

Q8_4 Personalet hos mit mobilselskab har gode faglige kompetencer. 

 

0,735 

0,783 

0,785 
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Q8_5 Personalet hos mit mobilselskab er venligt og imødekommende. 

Q8_7 Ventetiden på support er passende hos mit mobilselskab. 

Q8_8 Mit  mobilselskabs samlede service er god. 

 

Butik 

Q8_1 Der er gode muligheder for at henvende mig i en fysisk butik hos mit 

mobilselskab. 

Q8_6 Ventetiden på reparationer er passende hos mit mobilselskab. 

0,769 

0,785 

0,885 

 

 

0,713 

 

0,678 

Pris 

Q9_3 Mit mobilselskab har gode priser på abonnementer. 

Q9_4 Mit mobilselskab har en god minutpris. 

Q9_5 Mit mobilselskab har en god pris på SMS’er. 

Q9_6 Mit mobilselskab har gode minimumspriser for 6 måneder. 

Q9_7 Den samlede pris hos mit mobilselskab er god. 

 

0,716 

0,889 

0,852 

0,721 

0,869 

Opfattet værdi 

Q11_1 Der er en god sammenhæng mellem kvaliteten af mit mobilselskabs 

tjenesteydelser og pris. 

Q11_2 Mit mobilselskab opfylder mine behov for mobiltelefoni. 

Q11_3 Jeg forbinder overordnet mit mobilselskab med noget positivt. 

 

0,841 

 

0,855 

0,905 

Tilfredshed 

Q12_1 På baggrund af dine samlede erfaringer med dit mobilselskab, hvor 

tilfreds er du så alt i alt? 

Q13_1 Forestil dig det perfekte mobilselskab, hvor tæt er dit mobilselskab på 

dette? 

Q14_1 Mit mobilselskab lever op til mine samlede forventninger. 

 

0,917 

 

0,898 

 

0,931 

Loyalitet 

Q15_1 Det er sandsynligt, at jeg ville vælge mit mobilselskab, hvis jeg skulle 

vælge et i dag. 

Q15_2 Det er sandsynligt, at jeg ville anbefale mit mobilselskab til andre. 

 

0,907 

 

0,898 
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Q15_3 Jeg forventer at være kunde hos mit mobilselskab om et år. 

Q15_4 Jeg vil benytte mig af flere af  mit mobilselskabs produkter i fremtiden. 

0,849 

0,690 
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Bilag 15 – Reliabilitet faktorer 
Image 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,808 ,806 3 

 
Forventninger 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,724 ,729 2 

 
Overskuelighed 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,842 ,843 3 

 
Tillægsydelser 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,605 ,645 3 
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Produkt 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,675 ,675 2 

 
Support 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,883 ,883 6 

 
Butik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,118 ,157 2 

 
Pris 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,866 ,869 5 
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Opfattet værdi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,833 ,835 3 

 
Tilfredshed 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,903 ,903 3 

 
Loyalitet 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,859 ,858 4 

 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 225 

Bilag 16 

Gennemførelse af den første hierarkiske klyngeanalyse. 

Agglomeration Schedule 

Cluster Combined 

Stage Cluster First 

Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 

Coefficient

s Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 

1 52 143 ,729 0 0 4 

2 38 128 2,460 0 0 5 

3 104 135 5,663 0 0 43 

4 52 191 9,412 1 0 86 

5 38 163 13,553 2 0 22 

       

187 3 4 4385,789 185 165 190 Afstands-

forøgelse 

188 1 7 4515,091 177 183 194 129,302 

189 9 10 4648,361 184 180 192 133,27 

190 3 11 4808,546 187 173 196 160,185 

191 14 28 5017,813 178 182 194 209,267 

192 2 9 5228,536 181 189 193 210,723 

193 2 5 5514,733 192 179 195 286,197 

194 1 14 5876,806 188 191 197 362,073 

195 2 12 6344,646 193 186 196 467,84 

196 2 3 7136,632 195 190 197 791,986 

197 1 2 8041,692 194 196 0 905,06 
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Gennemførelse af den anden hierarkiske klyngeanalyse: 

Cluster Membership 

Case 8 Clusters 7 Clusters 6 Clusters 5 Clusters 4 Clusters 3 Clusters 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 3 3 

5 4 4 4 2 2 2 

6 3 3 3 3 3 3 

7 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 

9 5 5 2 2 2 2 

10 5 5 2 2 2 2 

11 3 3 3 3 3 3 

12 6 6 5 4 4 2 

13 4 4 4 2 2 2 

14 7 7 6 5 1 1 

15 3 3 3 3 3 3 

16 2 2 2 2 2 2 

17 6 6 5 4 4 2 

18 5 5 2 2 2 2 

19 5 5 2 2 2 2 

20 5 5 2 2 2 2 

21 3 3 3 3 3 3 

22 3 3 3 3 3 3 
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23 1 1 1 1 1 1 

24 3 3 3 3 3 3 

25 2 2 2 2 2 2 

26 1 1 1 1 1 1 

27 6 6 5 4 4 2 

28 8 7 6 5 1 1 

29 2 2 2 2 2 2 

30 4 4 4 2 2 2 

31 5 5 2 2 2 2 

32 5 5 2 2 2 2 

33 4 4 4 2 2 2 

34 5 5 2 2 2 2 

35 3 3 3 3 3 3 

36 5 5 2 2 2 2 

37 2 2 2 2 2 2 

38 4 4 4 2 2 2 

39 2 2 2 2 2 2 

40 6 6 5 4 4 2 

41 3 3 3 3 3 3 

42 4 4 4 2 2 2 

43 3 3 3 3 3 3 

44 5 5 2 2 2 2 

45 1 1 1 1 1 1 

46 7 7 6 5 1 1 

47 2 2 2 2 2 2 

48 4 4 4 2 2 2 
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49 6 6 5 4 4 2 

50 3 3 3 3 3 3 

51 3 3 3 3 3 3 

52 5 5 2 2 2 2 

53 3 3 3 3 3 3 

54 2 2 2 2 2 2 

55 4 4 4 2 2 2 

56 3 3 3 3 3 3 

57 8 7 6 5 1 1 

58 5 5 2 2 2 2 

59 2 2 2 2 2 2 

60 1 1 1 1 1 1 

61 2 2 2 2 2 2 

62 6 6 5 4 4 2 

63 3 3 3 3 3 3 

64 3 3 3 3 3 3 

65 5 5 2 2 2 2 

66 4 4 4 2 2 2 

67 1 1 1 1 1 1 

68 4 4 4 2 2 2 

69 3 3 3 3 3 3 

70 3 3 3 3 3 3 

71 8 7 6 5 1 1 

72 4 4 4 2 2 2 

73 1 1 1 1 1 1 

74 2 2 2 2 2 2 
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75 1 1 1 1 1 1 

76 1 1 1 1 1 1 

77 7 7 6 5 1 1 

78 3 3 3 3 3 3 

79 4 4 4 2 2 2 

80 2 2 2 2 2 2 

81 1 1 1 1 1 1 

82 7 7 6 5 1 1 

83 5 5 2 2 2 2 

84 8 7 6 5 1 1 

85 3 3 3 3 3 3 

86 2 2 2 2 2 2 

87 7 7 6 5 1 1 

88 1 1 1 1 1 1 

89 8 7 6 5 1 1 

90 2 2 2 2 2 2 

91 6 6 5 4 4 2 

92 6 6 5 4 4 2 

93 2 2 2 2 2 2 

94 1 1 1 1 1 1 

95 3 3 3 3 3 3 

96 5 5 2 2 2 2 

97 3 3 3 3 3 3 

98 8 7 6 5 1 1 

99 5 5 2 2 2 2 

100 1 1 1 1 1 1 
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101 3 3 3 3 3 3 

102 6 6 5 4 4 2 

103 1 1 1 1 1 1 

104 5 5 2 2 2 2 

105 7 7 6 5 1 1 

106 7 7 6 5 1 1 

107 4 4 4 2 2 2 

108 5 5 2 2 2 2 

109 4 4 4 2 2 2 

110 3 3 3 3 3 3 

111 3 3 3 3 3 3 

112 6 6 5 4 4 2 

113 6 6 5 4 4 2 

114 2 2 2 2 2 2 

115 2 2 2 2 2 2 

116 5 5 2 2 2 2 

117 4 4 4 2 2 2 

118 4 4 4 2 2 2 

119 4 4 4 2 2 2 

120 3 3 3 3 3 3 

121 2 2 2 2 2 2 

122 5 5 2 2 2 2 

123 5 5 2 2 2 2 

124 4 4 4 2 2 2 

125 2 2 2 2 2 2 

126 8 7 6 5 1 1 
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127 5 5 2 2 2 2 

128 4 4 4 2 2 2 

129 5 5 2 2 2 2 

130 6 6 5 4 4 2 

131 5 5 2 2 2 2 

132 7 7 6 5 1 1 

133 3 3 3 3 3 3 

134 6 6 5 4 4 2 

135 5 5 2 2 2 2 

136 6 6 5 4 4 2 

137 1 1 1 1 1 1 

138 8 7 6 5 1 1 

139 4 4 4 2 2 2 

140 6 6 5 4 4 2 

141 2 2 2 2 2 2 

142 2 2 2 2 2 2 

143 5 5 2 2 2 2 

144 8 7 6 5 1 1 

145 2 2 2 2 2 2 

146 1 1 1 1 1 1 

147 2 2 2 2 2 2 

148 4 4 4 2 2 2 

149 5 5 2 2 2 2 

150 2 2 2 2 2 2 

151 3 3 3 3 3 3 

152 2 2 2 2 2 2 
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153 3 3 3 3 3 3 

154 2 2 2 2 2 2 

155 4 4 4 2 2 2 

156 4 4 4 2 2 2 

157 6 6 5 4 4 2 

158 3 3 3 3 3 3 

159 6 6 5 4 4 2 

160 8 7 6 5 1 1 

161 5 5 2 2 2 2 

162 8 7 6 5 1 1 

163 4 4 4 2 2 2 

164 2 2 2 2 2 2 

165 5 5 2 2 2 2 

166 5 5 2 2 2 2 

167 4 4 4 2 2 2 

168 4 4 4 2 2 2 

169 4 4 4 2 2 2 

170 3 3 3 3 3 3 

171 4 4 4 2 2 2 

172 4 4 4 2 2 2 

173 4 4 4 2 2 2 

174 2 2 2 2 2 2 

175 2 2 2 2 2 2 

176 2 2 2 2 2 2 

177 8 7 6 5 1 1 

178 8 7 6 5 1 1 
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179 1 1 1 1 1 1 

180 5 5 2 2 2 2 

181 5 5 2 2 2 2 

182 6 6 5 4 4 2 

183 6 6 5 4 4 2 

184 8 7 6 5 1 1 

185 2 2 2 2 2 2 

186 1 1 1 1 1 1 

187 2 2 2 2 2 2 

188 8 7 6 5 1 1 

189 5 5 2 2 2 2 

190 4 4 4 2 2 2 

191 5 5 2 2 2 2 

192 2 2 2 2 2 2 

193 2 2 2 2 2 2 

194 2 2 2 2 2 2 

195 1 1 1 1 1 1 

196 2 2 2 2 2 2 

197 5 5 2 2 2 2 

198 2 2 2 2 2 2 
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Frekvensanalyser af de 8 klynger. 

8 Klynger 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 21 10,6 10,6 10,6 

2 37 18,7 18,7 29,3 

3 32 16,2 16,2 45,5 

4 31 15,7 15,7 61,1 

5 35 17,7 17,7 78,8 

6 19 9,6 9,6 88,4 

7 8 4,0 4,0 92,4 

8 15 7,6 7,6 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  

 
7 Klynger 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 21 10,6 10,6 10,6 

2 37 18,7 18,7 29,3 

3 32 16,2 16,2 45,5 

4 31 15,7 15,7 61,1 

5 35 17,7 17,7 78,8 

6 19 9,6 9,6 88,4 

7 23 11,6 11,6 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  
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6 Klynger 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 21 10,6 10,6 10,6 

2 72 36,4 36,4 47,0 

3 32 16,2 16,2 63,1 

4 31 15,7 15,7 78,8 

5 19 9,6 9,6 88,4 

6 23 11,6 11,6 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  

 
5 Klynger 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 21 10,6 10,6 10,6 

2 103 52,0 52,0 62,6 

3 32 16,2 16,2 78,8 

4 19 9,6 9,6 88,4 

5 23 11,6 11,6 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  
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4 Klynger 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 44 22,2 22,2 22,2 

2 103 52,0 52,0 74,2 

3 32 16,2 16,2 90,4 

4 19 9,6 9,6 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  

 
3 Klynger 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

1 44 22,2 22,2 22,2 

2 122 61,6 61,6 83,8 

3 32 16,2 16,2 100,0 

Valid 

Total 198 100,0 100,0  
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Bilag 17 Normalfordeling 

  Mit 
mobilselskab 

fremstår 
pålideligt og 
troværdigt 

Hvor lang tid 
har du haft dit 
nuværende 

mobilselskab? 

 Hvad er 
vigtigst for dit 

valg af 
mobilselskab. 

Image 

 Hvad er vigtigst 
for dit valg af 
mobilselskab. 
Forventninger 

Skewness 1,116 -,548 -1,617 -,914  

Std. Error of 
Skewness 

,173 ,173 ,173 ,173 

 

   Hvad er 
vigtigst for dit 

valg af 
mobilselskab. 

Produkt 

 Hvad er vigtigst 
for dit valg af 
mobilselskab. 

Service 

 Hvad er vigtigst 
for dit valg af 
mobilselskab. 

Pris Image 

Skewness ,325 ,361 1,027 1,028  

Std. Error of 
Skewness 

,173 ,173 ,173 ,173 

 

  Forventning Tilfredshed Loyalitet Opfattet værdi Produkt 1 

Skewness ,362 1,270 ,897 ,889 ,867  

Std. Error of 
Skewness 

,173 ,173 ,173 ,173 ,173 

 

  Produkt 2 Produkt 3 Service 1 Service 2 Pris 

Skewness ,742 ,731 ,742 -,051 ,356  

Std. Error of 
Skewness 

,173 ,173 ,173 ,173 ,173 
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Bilag 18 - Uafhængighed blandt kategoriske variable. 
Hvad er dit nuværende mobilselskab? VS. Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi 2,050 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,775 ,000 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,383 ,408 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,192 ,408 

 

Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,340 ,349 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,196 ,349 

 

Hvad er dit køn? VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,181 ,482 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,181 ,482 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,478 ,625 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,181 ,625 
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Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,497 ,217 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,203 ,217 

 

Aldersgrupper VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,437 ,103 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,218 ,103 

 

Postnummergrupper VS Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,520 ,306 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,196 ,306 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab?  VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,440 ,091 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,220 ,091 

 

Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,349 ,287 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,201 ,287 
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Hvad er dit køn? VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,161 ,647 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,161 ,647 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,508 ,393 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,192 ,393 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,460 ,474 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,188 ,474 

 

Aldersgrupper VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,484 ,016 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,242 ,016 

 

Postnummergrupper VS Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,559 ,102 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,211 ,102 
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Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,283 ,197 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,163 ,197 

 

Hvad er dit køn? VS Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,092 ,798 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,092 ,798 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? VS Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,560 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,280 ,000 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,445 ,026 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,223 ,026 

 

Aldersgrupper VS Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,405 ,009 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,203 ,009 
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Postnummergrupper VS Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,441 ,090 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,220 ,090 

 

Hvad er dit køn? VS Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,275 ,002 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,275 ,002 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? VS Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,352 ,265 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,203 ,265 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,366 ,088 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,211 ,088 

 

Aldersgrupper VS Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,425 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,245 ,000 
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Postnummergrupper VS Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,171 1,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,099 1,000 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? VS Hvad er dit køn? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,225 ,187 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,225 ,187 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvad er dit køn? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,388 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,388 ,000 

 

Aldersgrupper VS Hvad er dit køn? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,280 ,004 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,280 ,004 

 

Postnummergrupper VS Hvad er dit køn? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,173 ,547 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,173 ,547 
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Hvad er din personlige årlige indkomst? VS Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,626 ,001 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,255 ,001 

 

Aldersgrupper VS Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,519 ,003 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,260 ,003 

 

Postnummergrupper VS Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,665 ,001 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,251 ,001 

 

Aldersgrupper VS Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,765 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,383 ,000 

 

Postnummergrupper VS Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,636 ,000 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,260 ,000 
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Postnummer VS Aldersgrupper 

  Value Approx. Sig. 

Phi ,541 ,001 Nominal by Nominal 

Cramer's V ,271 ,001 
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Bilag 19 - Uafhængighed blandt kontinuerlige variable. 
 

     Hvad er 
vigtigst 

for dit valg af 
mobil-

selskab. 
Image 

 Hvad er 
vigtigst for dit 

valg af 
mobilselskab. 
Forventninger 

 Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af mobil-

selskab. 
Produkt 

 Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af mobil-

selskab. 
Service 

Pearson 
Correlation 

1 ,312** -,449** -,257** 

Sig. (2-
tailed)  0 0 0 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Image 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,312** 1 -,216** -,374** 

Sig. (2-
tailed) 

0   0,002 0 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Forventninger 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,449** -,216** 1 -,254** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,002   0 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Produkt N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,257** -,374** -,254** 1 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0   

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Service N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,630** -,614** 0,026 0,001 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0,718 0,985 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Pris 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,072 0,019 -0,063 0,066 

Sig. (2-
tailed) 

0,314 0,791 0,377 0,356 

Hvor lang tid 
har du haft dit 
nuværende 
mobilselskab? 

N 198 198 198 198 
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Pearson 
Correlation 

-0,015 -0,035 0,009 -0,075 

Sig. (2-
tailed) 

0,832 0,623 0,903 0,297 

Image 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,018 0,078 -0,004 -0,09 

Sig. (2-
tailed) 

0,802 0,276 0,955 0,205 

Forventning 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,067 -0,024 0,097 -0,103 

Sig. (2-
tailed) 

0,345 0,742 0,173 0,149 

Tilfredshed 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,141* -0,085 0,092 -0,053 

Sig. (2-
tailed) 

0,048 0,232 0,199 0,46 

Loyalitet 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,043 -0,013 0,067 -0,069 

Sig. (2-
tailed) 

0,546 0,853 0,349 0,335 

Opfattet værdi 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,074 0,058 0,013 -0,103 

Sig. (2-
tailed) 

0,303 0,421 0,861 0,147 

Produkt 1 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,056 -0,08 0,104 0,026 

Sig. (2-
tailed) 

0,434 0,264 0,145 0,717 

Produkt 2 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,140* -0,048 ,179* 0,029 Produkt 3 

Sig. (2-
tailed) 

0,048 0,5 0,011 0,682 
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 N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,016 -0,01 0,032 -0,121 

Sig. (2-
tailed) 

0,821 0,891 0,657 0,088 

Service 1 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,025 -0,042 0,023 ,144* 

Sig. (2-
tailed) 

0,722 0,556 0,747 0,042 

Service 2 

N 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,085 -0,052 0,075 0,006 

Sig. (2-
tailed) 

0,236 0,463 0,291 0,932 

Pris 

N 198 198 198 198 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

    
 Hvad er 

vigtigst for dit 
valg af mobil-
selskab. Pris 

Hvor lang tid 
har du haft dit 
nuværende 

mobil-
selskab? Image Forventning Tilfredshed 

Pearson 
Correlatio
n 

-,630** 0,072 -0,015 0,018 -0,067 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,314 0,832 0,802 0,345 

Hvad er 
vigtigst 
for dit 
valg af 
mobilselska
b. Image 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

-,614** 0,019 -0,035 0,078 -0,024 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,791 0,623 0,276 0,742 

Hvad er 
vigtigst 
for dit 
valg af 
mobilselska
b. 
Forventning
er 

N 198 198 198 198 198 

Hvad er 
vigtigst 
for dit 

Pearson 
Correlatio
n 

0,026 -0,063 0,009 -0,004 0,097 
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Sig. (2-
tailed) 

0,718 0,377 0,903 0,955 0,173 valg af 
mobilselska
b. Produkt N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,001 0,066 -0,075 -0,09 -0,103 

Sig. (2-
tailed) 

0,985 0,356 0,297 0,205 0,149 

Hvad er 
vigtigst 
for dit 
valg af 
mobilselska
b. Service 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

1 -0,079 0,085 -0,009 0,079 

Sig. (2-
tailed)   0,27 0,235 0,899 0,267 

Hvad er 
vigtigst 
for dit 
valg af 
mobilselska
b. Pris N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

-0,079 1 -,189** -0,099 -,249** 

Sig. (2-
tailed) 

0,27   0,008 0,165 0 

Hvor lang tid 
har du haft 
dit 
nuværende 
mobilselska
b? N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,085 -,189** 1 ,203** ,540** 

Sig. (2-
tailed) 

0,235 0,008   0,004 0 

Image 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

-0,009 -0,099 ,203** 1 0,132 

Sig. (2-
tailed) 

0,899 0,165 0,004   0,064 

Forventning 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,079 -,249** ,540** 0,132 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,267 0 0 0,064   

Tilfredshed 

N 198 198 198 198 198 
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Pearson 
Correlatio
n 

,160* -,303** ,545** ,198** ,743** 

Sig. (2-
tailed) 

0,024 0 0 0,005 0 

Loyalitet 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,048 -,193** ,562** 0,114 ,784** 

Sig. (2-
tailed) 

0,501 0,007 0 0,111 0 

Opfattet 
værdi 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

-0,046 -,141* ,458** ,148* ,644** 

Sig. (2-
tailed) 

0,516 0,048 0 0,037 0 

Produkt 1 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,018 -0,062 0,009 ,211** 0,107 

Sig. (2-
tailed) 

0,803 0,382 0,897 0,003 0,134 

Produkt 2 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,014 -0,099 ,224** 0,07 ,314** 

Sig. (2-
tailed) 

0,847 0,167 0,001 0,329 0 

Produkt 3 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,083 -,170* ,523** 0,12 ,696** 

Sig. (2-
tailed) 

0,248 0,017 0 0,092 0 

Service 1 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

-0,061 -0,081 -0,085 0,131 0,085 Service 2 

Sig. (2-
tailed) 

0,391 0,257 0,232 0,065 0,236 
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 N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlatio
n 

0,057 0,001 ,442** ,156* ,576** 

Sig. (2-
tailed) 

0,426 0,985 0 0,028 0 

Pris 

N 198 198 198 198 198 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

    
Loyalitet Opfattet værdi Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 

Pearson 
Correlation 

-,141* -0,043 0,074 -0,056 -,140* 

Sig. (2-
tailed) 

0,048 0,546 0,303 0,434 0,048 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Image 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,085 -0,013 0,058 -0,08 -0,048 

Sig. (2-
tailed) 

0,232 0,853 0,421 0,264 0,5 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Forventninger N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,092 0,067 0,013 0,104 ,179* 

Sig. (2-
tailed) 

0,199 0,349 0,861 0,145 0,011 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Produkt N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,053 -0,069 -0,103 0,026 0,029 

Sig. (2-
tailed) 

0,46 0,335 0,147 0,717 0,682 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Service N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,160* 0,048 -0,046 0,018 0,014 

Sig. (2-
tailed) 

0,024 0,501 0,516 0,803 0,847 

Hvad er 
vigtigst for dit 
valg af 
mobilselskab. 
Pris 

N 198 198 198 198 198 
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Pearson 
Correlation 

-,303** -,193** -,141* -0,062 -0,099 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,007 0,048 0,382 0,167 

Hvor lang tid 
har du haft dit 
nuværende 
mobilselskab? 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,545** ,562** ,458** 0,009 ,224** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 0,897 0,001 

Image 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,198** 0,114 ,148* ,211** 0,07 

Sig. (2-
tailed) 

0,005 0,111 0,037 0,003 0,329 

Forventning 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,743** ,784** ,644** 0,107 ,314** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 0,134 0 

Tilfredshed 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

1 ,693** ,541** ,142* ,283** 

Sig. (2-
tailed)   0 0 0,046 0 

Loyalitet 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,693** 1 ,598** 0,092 ,364** 

Sig. (2-
tailed) 

0   0 0,197 0 

Opfattet værdi 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,541** ,598** 1 0 0 

Sig. (2-
tailed) 

0 0   1 1 

Produkt 1 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,142* 0,092 0 1 0 Produkt 2 

Sig. (2-
tailed) 

0,046 0,197 1   1 
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 N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,283** ,364** 0 0 1 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 1 1   

Produkt 3 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,583** ,639** ,684** 0,066 ,162* 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 0,352 0,022 

Service 1 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,071 -0,007 -0,053 ,375** -0,091 

Sig. (2-
tailed) 

0,323 0,925 0,46 0 0,201 

Service 2 

N 198 198 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,571** ,646** ,526** 0,037 ,259** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 0,6 0 

Pris 

N 198 198 198 198 198 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

    Service 1 Service 2 Pris 

Pearson 
Correlation 

-0,016 -0,025 -0,085 

Sig. (2-tailed) 0,821 0,722 0,236 

Hvad er vigtigst for dit 
valg af mobilselskab. 
Image 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,01 -0,042 -0,052 

Sig. (2-tailed) 0,891 0,556 0,463 

Hvad er vigtigst for dit 
valg af mobilselskab. 
Forventninger 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,032 0,023 0,075 Hvad er vigtigst for dit 
valg af mobilselskab. 
Produkt Sig. (2-tailed) 0,657 0,747 0,291 
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 N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-0,121 ,144* 0,006 

Sig. (2-tailed) 0,088 0,042 0,932 

Hvad er vigtigst for dit 
valg af mobilselskab. 
Service 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,083 -0,061 0,057 

Sig. (2-tailed) 0,248 0,391 0,426 

Hvad er vigtigst for dit 
valg af mobilselskab. Pris 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

-,170* -0,081 0,001 

Sig. (2-tailed) 0,017 0,257 0,985 

Hvor lang tid har du haft dit 
nuværende mobilselskab? 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,523** -0,085 ,442** 

Sig. (2-tailed) 0 0,232 0 

Image 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,12 0,131 ,156* 

Sig. (2-tailed) 0,092 0,065 0,028 

Forventning 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,696** 0,085 ,576** 

Sig. (2-tailed) 0 0,236 0 

Tilfredshed 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,583** 0,071 ,571** 

Sig. (2-tailed) 0 0,323 0 

Loyalitet 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,639** -0,007 ,646** 

Sig. (2-tailed) 0 0,925 0 

Opfattet værdi 

N 198 198 198 
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Pearson 
Correlation 

,684** -0,053 ,526** 

Sig. (2-tailed) 0 0,46 0 

Produkt 1 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0,066 ,375** 0,037 

Sig. (2-tailed) 0,352 0 0,6 

Produkt 2 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,162* -0,091 ,259** 

Sig. (2-tailed) 0,022 0,201 0 

Produkt 3 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

1 0 ,461** 

Sig. (2-tailed)   1 0 

Service 1 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

0 1 0,022 

Sig. (2-tailed) 1   0,761 

Service 2 

N 198 198 198 

Pearson 
Correlation 

,461** 0,022 1 

Sig. (2-tailed) 0 0,761   

Pris 

N 198 198 198 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilag 20 - Uafhængighed blandt kontinuerlige og kategoriske 

variable. 

 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

,060 ,004 ,168 ,028 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvilket mobilselskab foretrækker 
du? 

,038 ,001 ,204 ,042 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

,046 ,002 ,140 ,020 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

,042 ,002 ,219 ,048 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvilket mobilselskab foretrækker du?  

-,143 ,020 ,310 ,096 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? *   
Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

-,164 ,027 ,229 ,053 

Image * Hvilket mobilselskab foretrækker du? -,022 ,000 ,256 ,065 

Forventning * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  ,118 ,014 ,222 ,049 

Tilfredshed * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  -,021 ,000 ,273 ,075 

Loyalitet * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  -,023 ,001 ,191 ,037 

Opfattet værdi * Hvilket mobilselskab foretrækker 
du?  

-,072 ,005 ,244 ,060 

Produkt 1 * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  -,075 ,006 ,287 ,083 

Produkt 2 * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  ,250 ,062 ,456 ,208 

Produkt 3 * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  -,023 ,001 ,303 ,092 

Service 1 * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  ,017 ,000 ,261 ,068 

Service 2 * Hvilket mobilselskab foretrækker du?  ,257 ,066 ,541 ,293 

Pris * Hvilket mobilselskab foretrækker du? -,117 ,014 ,236 ,055 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

,091 ,008 ,272 ,074 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvad er dit nuværende 
mobilselskab? 

,016 ,000 ,245 ,060 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

,032 ,001 ,212 ,045 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

,030 ,001 ,173 ,030 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

-,136 ,019 ,319 ,102 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Hvad er dit nuværende 
mobilselskab? 

-,224 ,050 ,344 ,118 

Image * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,082 ,007 ,434 ,189 

Forventning * Hvad er dit nuværende 
mobilselskab? 

,125 ,016 ,188 ,035 

Tilfredshed * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,087 ,007 ,398 ,158 

Loyalitet * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,092 ,008 ,389 ,152 

Opfattet værdi * Hvad er dit nuværende 
mobilselskab? 

-,195 ,038 ,450 ,203 

Produkt 1 * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,134 ,018 ,393 ,155 

Produkt 2 * Hvad er dit nuværende mobilselskab? ,291 ,085 ,547 ,299 

Produkt 3 * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,071 ,005 ,353 ,125 

Service 1 * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,061 ,004 ,374 ,140 

Service 2 * Hvad er dit nuværende mobilselskab? ,268 ,072 ,637 ,405 

Pris * Hvad er dit nuværende mobilselskab? -,220 ,048 ,402 ,162 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

,018 ,000 ,097 ,009 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,076 ,006 ,113 ,013 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

,047 ,002 ,062 ,004 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

,082 ,007 ,163 ,027 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

-,049 ,002 ,112 ,012 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

,482 ,232 ,500 ,250 

Image * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,064 ,004 ,074 ,005 

Forventning * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,038 ,001 ,069 ,005 

Tilfredshed * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,133 ,018 ,228 ,052 

Loyalitet * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,170 ,029 ,211 ,044 

Opfattet værdi * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,047 ,002 ,101 ,010 

Produkt 1 * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,017 ,000 ,090 ,008 

Produkt 2 * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,208 ,043 ,241 ,058 

Produkt 3 * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,010 ,000 ,111 ,012 

Service 1 * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,072 ,005 ,109 ,012 

Service 2 * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,057 ,003 ,208 ,043 

Pris * Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

-,024 ,001 ,083 ,007 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

-,072 ,005 ,165 ,027 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,009 ,000 ,060 ,004 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,045 ,002 ,216 ,047 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

-,046 ,002 ,121 ,015 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

,058 ,003 ,089 ,008 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,053 ,003 ,056 ,003 

Image * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,038 ,001 ,063 ,004 

Forventning * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

-,057 ,003 ,230 ,053 

Tilfredshed * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,030 ,001 ,116 ,013 

Loyalitet * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,033 ,001 ,138 ,019 

Opfattet værdi * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,037 ,001 ,157 ,025 

Produkt 1 * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,022 ,000 ,128 ,016 

Produkt 2 * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

-,118 ,014 ,160 ,026 

Produkt 3 * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,001 ,000 ,042 ,002 

Service 1 * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,081 ,007 ,212 ,045 

Service 2 * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,036 ,001 ,180 ,032 

Pris * Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,078 ,006 ,152 ,023 
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 Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image * Hvad er dit 
køn? 

,140 ,019 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Forventninger * Hvad er 
dit køn? 

,066 ,004 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Produkt * Hvad er dit 
køn? 

,190 ,036 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Service * Hvad er dit 
køn? 

,028 ,001 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * Hvad er dit køn? ,079 ,006 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende mobilselskab? * Hvad er dit 
køn? 

,002 ,000 

Image * Hvad er dit køn? ,154 ,024 

Forventning * Hvad er dit køn? ,040 ,002 

Tilfredshed * Hvad er dit køn? ,099 ,010 

Loyalitet * Hvad er dit køn? ,183 ,033 

Opfattet værdi * Hvad er dit køn? ,051 ,003 

Produkt 1 * Hvad er dit køn? ,065 ,004 

Produkt 2 * Hvad er dit køn? ,071 ,005 

Produkt 3 * Hvad er dit køn? ,004 ,000 

Service 1 * Hvad er dit køn? ,027 ,001 

Service 2 * Hvad er dit køn? ,078 ,006 

Pris * Hvad er dit køn? ,111 ,012 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

-,072 ,005 ,181 ,033 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,069 ,005 ,265 ,070 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

,005 ,000 ,074 ,005 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

,175 ,030 ,252 ,064 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

-,008 ,000 ,221 ,049 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,048 ,002 ,160 ,026 

Image * Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? -,018 ,000 ,211 ,045 

Forventning * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

,127 ,016 ,182 ,033 

Tilfredshed * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,057 ,003 ,124 ,015 

Loyalitet * Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? -,023 ,001 ,115 ,013 

Opfattet værdi * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,082 ,007 ,172 ,029 

Produkt 1 * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,010 ,000 ,211 ,045 

Produkt 2 * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

,040 ,002 ,199 ,040 

Produkt 3 * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,045 ,002 ,125 ,016 

Service 1 * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

,025 ,001 ,155 ,024 

Service 2 * Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

-,002 ,000 ,317 ,101 

Pris * Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? ,028 ,001 ,169 ,029 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Hvad er din personlige årlige indkomst? 

,014 ,000 ,169 ,028 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

-,132 ,017 ,213 ,045 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Hvad er din personlige årlige indkomst? 

,003 ,000 ,356 ,127 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Hvad er din personlige årlige indkomst? 

-,061 ,004 ,088 ,008 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Hvad er din personlige årlige indkomst? 

,126 ,016 ,259 ,067 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

-,023 ,001 ,183 ,034 

Image * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,101 ,010 ,192 ,037 

Forventning * Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

-,017 ,000 ,127 ,016 

Tilfredshed * Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

,058 ,003 ,315 ,099 

Loyalitet * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,067 ,004 ,322 ,104 

Opfattet værdi * Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

,087 ,008 ,234 ,055 

Produkt 1 * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,086 ,007 ,310 ,096 

Produkt 2 * Hvad er din personlige årlige indkomst? -,030 ,001 ,121 ,015 

Produkt 3 * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,039 ,002 ,191 ,037 

Service 1 * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,042 ,002 ,236 ,056 

Service 2 * Hvad er din personlige årlige indkomst? -,176 ,031 ,336 ,113 

Pris * Hvad er din personlige årlige indkomst? ,084 ,007 ,209 ,044 
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 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Aldersgrupper 

-,018 ,000 ,147 ,022 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Aldersgrupper 

-,002 ,000 ,101 ,010 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Aldersgrupper 

-,199 ,040 ,258 ,066 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Aldersgrupper 

,001 ,000 ,135 ,018 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Aldersgrupper 

,158 ,025 ,223 ,050 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Aldersgrupper 

,073 ,005 ,160 ,026 

Image * Aldersgrupper ,117 ,014 ,150 ,023 

Forventning * Aldersgrupper ,035 ,001 ,208 ,043 

Tilfredshed * Aldersgrupper ,021 ,000 ,118 ,014 

Loyalitet * Aldersgrupper ,012 ,000 ,207 ,043 

Opfattet værdi * Aldersgrupper -,037 ,001 ,127 ,016 

Produkt 1 * Aldersgrupper -,009 ,000 ,121 ,015 

Produkt 2 * Aldersgrupper -,135 ,018 ,191 ,037 

Produkt 3 * Aldersgrupper -,020 ,000 ,092 ,008 

Service 1 * Aldersgrupper ,009 ,000 ,136 ,018 

Service 2 * Aldersgrupper -,189 ,036 ,220 ,048 

Pris * Aldersgrupper ,058 ,003 ,096 ,009 

 

 

 

 

 

 

 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 264 

 R R Squared Eta Eta Squared 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Image 
* Postnummergrupper 

,050 ,003 ,176 ,031 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Forventninger * Postnummergrupper 

,029 ,001 ,215 ,046 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Produkt * Postnummergrupper 

-,134 ,018 ,268 ,072 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. 
Service * Postnummergrupper 

,094 ,009 ,120 ,014 

 Hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab. Pris * 
Postnummergrupper 

-,035 ,001 ,200 ,040 

Hvor lang tid har du haft dit nuværende 
mobilselskab? * Postnummergrupper 

,070 ,005 ,233 ,054 

Image * Postnummergrupper -,018 ,000 ,155 ,024 

Forventning * Postnummergrupper -,049 ,002 ,128 ,016 

Tilfredshed * Postnummergrupper -,001 ,000 ,185 ,034 

Loyalitet * Postnummergrupper -,059 ,004 ,200 ,040 

Opfattet værdi * Postnummergrupper -,049 ,002 ,257 ,066 

Produkt 1 * Postnummergrupper -,033 ,001 ,207 ,043 

Produkt 2 * Postnummergrupper -,028 ,001 ,215 ,046 

Produkt 3 * Postnummergrupper -,085 ,007 ,132 ,017 

Service 1 * Postnummergrupper -,011 ,000 ,159 ,025 

Service 2 * Postnummergrupper -,090 ,008 ,275 ,076 

Pris * Postnummergrupper -,017 ,000 ,244 ,059 
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Bilag 21 - Valg af variable: 
Der tages udgangspunkt i alle variable, hvorved der først udføres en two-step klynge analyse. 

Herefter udføres en diskriminantanalyse på den nye klyngevariabel. Stepwise metoden anvendes, da 

undersøgelsen ikke tager udgangspunkt i en teoretisk model. Dette da analysen søger at afdække, 

hvilke af en række variable, der bedst kan forklare klyngerne. 

 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

 Hvilket mobilselskab foretrækker 
du? 

,795 50,406 1 196 ,000 

Hvad er dit nuværende 
mobilselskab? 

,691 87,840 1 196 ,000 

 Hvad er vigtigst for dit valg af 
mobilselskab; Image 

1,000 ,056 1 196 ,813 

 Hvad er vigtigst for dit valg af 
mobilselskab; Forventninger 

,993 1,320 1 196 ,252 

 Hvad er vigtigst for dit valg af 
mobilselskab; Produkt 

,998 ,422 1 196 ,517 

 Hvad er vigtigst for dit valg af 
mobilselskab; Service 

,992 1,552 1 196 ,214 

 Hvad er vigtigst for dit valg af 
mobilselskab; Pris 

,998 ,448 1 196 ,504 

Hvor lang tid har du haft dit 
nuværende mobilselskab? 

1,000 ,072 1 196 ,789 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit 
mobilselskab? 

,985 2,899 1 196 ,090 

Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

,988 2,323 1 196 ,129 

Hvad er dit køn? ,992 1,483 1 196 ,225 

Hvad er din sidst afsluttede 
uddannelse? 

,985 3,077 1 196 ,081 

Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

,974 5,142 1 196 ,024 

Aldersgrupper ,967 6,674 1 196 ,011 

Postnummergrupper 1,000 ,011 1 196 ,915 

Image ,865 30,705 1 196 ,000 
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Forventning ,995 ,956 1 196 ,329 

Tilfredshed ,906 20,342 1 196 ,000 

Loyalitet ,937 13,191 1 196 ,000 

Opfattet værdi ,858 32,483 1 196 ,000 

Produkt 1 ,860 31,887 1 196 ,000 

Produkt 2 ,814 44,906 1 196 ,000 

Produkt 3 ,953 9,569 1 196 ,002 

Service 1 ,891 24,060 1 196 ,000 

Service 2 ,669 97,165 1 196 ,000 

Pris ,910 19,401 1 196 ,000 

Variablerne ”postnummergrupper”, hvor lang tid har du haft dit nuværende mobilselskab” samt 

”hvad er vigtigst for dit valg af mobilselskab” har alle en Wilks’ Lambda på 1,000, hvorfor alt 

variansen er uforklaret og således ikke kan tilskrives den uafhængige variabel. 

 

 Box's M 78,523 

Approx. 3,603 

df1 21 

df2 79092,599 

F 

Sig. ,000 

Som det ses af ovenstående tabel, er forudsætningen for varianshomogenitet opfyldt, da 

signifikansniveauet er 0,000, hvorfor der formentlig ikke er multikollinearitet.  

 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 2,000a 100,0 100,0 ,817 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
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Som det ses ovenfor, viser den høje eigenvalue, at der er en god diskriminantfunktion. Samtidig 

viser Canonical Correlation, at 81,7 % af variationen i klyngerne kan forklares af de uafhængige 

variable. 

 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,333 212,054 6 ,000 

Wilks’ Lambda er 0,333, hvilket indikerer en høj forklaringsgrad. 

 

  Predicted Group Membership  

  TwoStep Cluster Number 1 2 Total 

1 121 6 127 Count 

2 4 67 71 

1 95,3 4,7 100,0 

Original 

% 

2 5,6 94,4 100,0 

a. 94,9% of original grouped cases correctly classified. 

 

94,9 % af alle respondenterne, er korrekt klassificeret. Variablerne ”postnummergrupper”, ”hvor 

lang tid har du haft dit nuværende mobilselskab” samt ”hvad er vigtigst for dit valg af 

mobilselskab” fratages, da de alle har en Wilks’ Lambda på 1,000, hvorfor alt variansen er 

uforklaret og således ikke kan tilskrives denne uafhængige variabel. Herefter udføres en ny 

klyngeanalyse uden disse variable og herefter en diskriminantanalyse. Hermed falder Wilks’ 

Lambda en smule til 0,332 mens af antallet af respondenter, der er korrekt klassificeret, forbliver 

det samme. Herefter foretages processen, hvor den variabel, med den højeste Wilks’ Lambda 

fjernes, hvilket nu er køn. Da der efterfølgende sker en stigning i Wilks’ Lambda til 0,334 samt at 

antallet af korrekt klassificeret respondenter falder til 94,4 %, er den optimale kombination af 

variable fundet. 
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Bilag 22 - 2 klynger 

Cluster Distribution 

  N % of Combined % of Total 

1 129 65,2% 65,2% 

2 69 34,8% 34,8% 

Cluster 

Combined 198 100,0% 100,0% 

 Total 198  100,0% 

Frekvenser 

 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  
TDC 

Telenor, det tidligere 
Sonofon Telia 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 35 97,2% 28 100,0% 33 94,3% 

2 1 2,8% 0 ,0% 2 5,7% 

Cluster 

Combined 36 100,0% 28 100,0% 35 100,0% 

 

 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Telmore CBB 3 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 10 17,5% 1 16,7% 13 100,0% 

2 47 82,5% 5 83,3% 0 ,0% 

Cluster 

Combined 57 100,0% 6 100,0% 13 100,0% 
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 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Call Me Andet 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 4 100,0% 5 26,3% 

2 0 ,0% 14 73,7% 

Cluster 

Combined 4 100,0% 19 100,0% 

 

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  

TDC 

Telenor, det tidligere 

Sonofon Telia 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 33 100,0% 32 100,0% 43 100,0% 

2 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Cluster 

Combined 33 100,0% 32 100,0% 43 100,0% 

 

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Telmore CBB 3 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 0 ,0% 0 ,0% 13 92,9% 

2 47 100,0% 4 100,0% 1 7,1% 

Cluster 

Combined 47 100,0% 4 100,0% 14 100,0% 
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Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Call Me Andet 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 6 100,0% 2 10,5% 

2 0 ,0% 17 89,5% 

Cluster 

Combined 6 100,0% 19 100,0% 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Hvert 0.-6. måned Hvert 7.-11. måned Hvert 1.-2. år 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 1 100,0% 3 75,0% 16 61,5% 

2 0 ,0% 1 25,0% 10 38,5% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 4 100,0% 26 100,0% 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Hvert 3.-4. år Hvert 5. år + 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 33 53,2% 76 72,4% 

2 29 46,8% 29 27,6% 

Cluster 

Combined 62 100,0% 105 100,0% 
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Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  

SMS Opkald 

En blanding af SMS og 

opkald 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 13 54,2% 23 63,9% 92 67,2% 

2 11 45,8% 13 36,1% 45 32,8% 

Cluster 

Combined 24 100,0% 36 100,0% 137 100,0% 

 

Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

  Andet: 

  Frequency Percent 

1 1 100,0% 

2 0 ,0% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

  Ingen Folkeskolen/realskolen Erhvervsfaglig 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 1 100,0% 7 100,0% 13 92,9% 

2 0 ,0% 0 ,0% 1 7,1% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 7 100,0% 14 100,0% 
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Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

    

Gymnasial uddannelse 

Kort videregående 
uddannelse (1-2 

år) 

Kort 
videregående 

uddannelse (1-2 
år) 

    Frequency Percent Frequency Percent 

1 16 66,70% 8 50,00% 

2 8 33,30% 8 50,00% 

Cluster 

Combined 24 100,00% 16 100,00% 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

    
Mellemlang 

videregående 
uddannelse (3-4 år) 

Lang videregående 
uddannelse (5+ år) Andet 

    Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 48 60,00% 30 61,20% 6 85,70% 

2 32 40,00% 19 38,80% 1 14,30% 

Cluster 

Combined 80 100,00% 49 100,00% 7 100,00% 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  0-99.999 kr. 100.000-249.999 kr. 250.000-399.999 kr. 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 9 40,9% 36 61,0% 36 67,9% 

2 13 59,1% 23 39,0% 17 32,1% 

Cluster 

Combined 22 100,0% 59 100,0% 53 100,0% 
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Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  400.000-549.999 kr. 550.000-699.999 kr. 700.000 kr. + 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 13 61,9% 4 66,7% 18 94,7% 

2 8 38,1% 2 33,3% 1 5,3% 

Cluster 

Combined 21 100,0% 6 100,0% 19 100,0% 

 

Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

  Ønsker ikke at oplyse 

  Frequency Percent 

1 13 72,2% 

2 5 27,8% 

Cluster 

Combined 18 100,0% 

 

Aldersgrupper 

  18-24 år 25-34 år 35-44 år 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 18 58,1% 69 61,1% 28 73,7% 

2 13 41,9% 44 38,9% 10 26,3% 

Cluster 

Combined 31 100,0% 113 100,0% 38 100,0% 
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Aldersgrupper 

  45-54 år 55-64 år 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 8 80,0% 6 100,0% 

2 2 20,0% 0 ,0% 

Cluster 

Combined 10 100,0% 6 100,0% 

 

Hvad er dit køn? 

  Mand Kvinde 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 56 69,1% 73 62,4% 

2 25 30,9% 44 37,6% 

Cluster 

Combined 81 100,0% 117 100,0% 
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Bilag 23 - 3 klynger 

  N % of Combined % of Total 

1 84 42,4% 42,4% 

2 69 34,8% 34,8% 

3 45 22,7% 22,7% 

Cluster 

Combined 198 100,0% 100,0% 

 Total 198  100,0% 

 

Frekvenser 

 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  
TDC 

Telenor, det tidligere 
Sonofon Telia 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 26 72,2% 27 96,4% 20 57,1% 

2 1 2,8% 0 ,0% 2 5,7% 

3 9 25,0% 1 3,6% 13 37,1% 

Cluster 

Combined 36 100,0% 28 100,0% 35 100,0% 

 

 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Telmore CBB 3 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 1 1,8% 0 ,0% 10 76,9% 

2 46 80,7% 5 83,3% 0 ,0% 

3 10 17,5% 1 16,7% 3 23,1% 

Cluster 

Combined 57 100,0% 6 100,0% 13 100,0% 
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 Hvilket mobilselskab foretrækker du? 

  Call Me Andet 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 0 ,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 15 78,9% 

3 4 100,0% 4 21,1% 

Cluster 

Combined 4 100,0% 19 100,0% 

 

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  

TDC 

Telenor, det tidligere 

Sonofon Telia 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 26 78,8% 27 84,4% 20 46,5% 

2 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

3 7 21,2% 5 15,6% 23 53,5% 

Cluster 

Combined 33 100,0% 32 100,0% 43 100,0% 

 

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Telmore CBB 3 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 0 ,0% 0 ,0% 11 78,6% 

2 46 97,9% 4 100,0% 1 7,1% 

3 1 2,1% 0 ,0% 2 14,3% 

Cluster 

Combined 47 100,0% 4 100,0% 14 100,0% 
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Hvad er dit nuværende mobilselskab? 

  Call Me Andet 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 0 ,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 18 94,7% 

3 6 100,0% 1 5,3% 

Cluster 

Combined 6 100,0% 19 100,0% 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Hvert 0.-6. måned Hvert 7.-11. måned Hvert 1.-2. år 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 1 100,0% 2 50,0% 6 23,1% 

2 0 ,0% 1 25,0% 9 34,6% 

3 0 ,0% 1 25,0% 11 42,3% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 4 100,0% 26 100,0% 

 

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab? 

  Hvert 3.-4. år Hvert 5. år + 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 14 22,6% 61 58,1% 

2 29 46,8% 30 28,6% 

3 19 30,6% 14 13,3% 

Cluster 

Combined 62 100,0% 105 100,0% 
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Hvad bruger du hovedsageligt dit mobilselskab til? 

  
SMS Opkald 

En blanding af SMS 
og opkald 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 10 41,7% 15 41,7% 58 42,3% 

2 11 45,8% 12 33,3% 46 33,6% 

3 3 12,5% 9 25,0% 33 24,1% 

Cluster 

Combined 24 100,0% 36 100,0% 137 100,0% 

 

Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 

  Andet: 

  Frequency Percent 

1 1 100,0% 

2 0 ,0% 

3 0 ,0% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 

 

Hvad er dit køn? 

  Mand Kvinde 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 37 45,7% 47 40,2% 

2 24 29,6% 45 38,5% 

3 20 24,7% 25 21,4% 

Cluster 

Combined 81 100,0% 117 100,0% 
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Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

  

Ingen 

Folkeskolen/realskol

en Erhvervsfaglig 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 1 100,0% 6 85,7% 10 71,4% 

2 0 ,0% 0 ,0% 1 7,1% 

3 0 ,0% 1 14,3% 3 21,4% 

Cluster 

Combined 1 100,0% 7 100,0% 14 100,0% 

 

Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

    Gymnasial 

uddannelse 

Kort videregående 

uddannelse (1-2 år) 

Kort videregående 

uddannelse (1-2 år) 

    

Frequency 

Perce

nt Frequency Percent 

1 12 50,00

% 

7 43,80% 

2 8 33,30

% 

8 50,00% 

3 4 16,70

% 

1 6,30% 

Cluste

r 

Combine

d 

24 100,0

0% 

16 100,00% 
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Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 

    Mellemlang 

videregående 

uddannelse (3-4 år) 

Lang videregående 

uddannelse (5+ år) Andet 

    Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 22 27,50% 20 40,80% 6 85,70% 

2 31 38,80% 20 40,80% 1 14,30% 

3 27 33,80% 9 18,40% 0 0,00% 

Cluster 

Combined 80 100,00% 49 100,00% 7 100,00% 

 

Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  0-99.999 kr. 100.000-249.999 kr. 250.000-399.999 kr. 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 6 27,3% 15 25,4% 31 58,5% 

2 13 59,1% 22 37,3% 17 32,1% 

3 3 13,6% 22 37,3% 5 9,4% 

Cluster 

Combined 22 100,0% 59 100,0% 53 100,0% 
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Hvad er din personlige årlige indkomst? 

  400.000-549.999 kr. 550.000-699.999 kr. 700.000 kr. + 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 10 47,6% 0 ,0% 13 68,4% 

2 8 38,1% 2 33,3% 2 10,5% 

3 3 14,3% 4 66,7% 4 21,1% 

Cluster 

Combined 21 100,0% 6 100,0% 19 100,0% 

 

Hvad er din personlige årlige 
indkomst? 

  Ønsker ikke at oplyse 

  Frequency Percent 

1 9 50,0% 

2 5 27,8% 

3 4 22,2% 

Cluster 

Combined 18 100,0% 

 

Aldersgrupper 

  18-24 år 25-34 år 35-44 år 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 12 38,7% 43 38,1% 16 42,1% 

2 13 41,9% 43 38,1% 10 26,3% 

3 6 19,4% 27 23,9% 12 31,6% 

Cluster 

Combined 31 100,0% 113 100,0% 38 100,0% 
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Aldersgrupper 

  45-54 år 55-64 år 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 7 70,0% 6 100,0% 

2 3 30,0% 0 ,0% 

3 0 ,0% 0 ,0% 

Cluster 

Combined 10 100,0% 6 100,0% 

 

Postnummergrupper 

  
Storkøbenhavn 

Nordsjælland og 
Bornholm 

Sjælland og Lolland 
Falster 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 45 34,4% 5 41,7% 9 75,0% 

2 49 37,4% 4 33,3% 1 8,3% 

3 37 28,2% 3 25,0% 2 16,7% 

Cluster 

Combined 131 100,0% 12 100,0% 12 100,0% 

 

Postnummergrupper 

  Fyn Syd- og Vestjylland Midtjylland 

  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

1 4 80,0% 1 50,0% 0 ,0% 

2 0 ,0% 1 50,0% 0 ,0% 

3 1 20,0% 0 ,0% 1 100,0% 

Cluster 

Combined 5 100,0% 2 100,0% 1 100,0% 
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Postnummergrupper 

  Østjylland Nordjylland 

  Frequency Percent Frequency Percent 

1 19 61,3% 1 25,0% 

2 11 35,5% 3 75,0% 

3 1 3,2% 0 ,0% 

Cluster 

Combined 31 100,0% 4 100,0% 
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Bilag 24 - Krydstabeller: 

    TwoStep Cluster 
Number     

Hvilket mobilselskab foretrækker du? 1 2 Total Sig. 
Count 35 1 36 0,000 TDC 
% 27,1% 1,4% 18,2%   
Count 28 0 28   Telenor, det tidligere 

Sonofon % 21,7% 0,0% 14,1%   
Count 33 2 35   Telia 
% 25,6% 2,9% 17,7%   
Count 10 47 57   Telmore 
% 7,8% 68,1% 28,8%   
Count 1 5 6   CBB 
% 0,8% 7,2% 3,0%   
Count 13 0 13   3 
% 10,1% 0,0% 6,6%   
Count 4 0 4   Call Me 
% 3,1% 0,0% 2,0%   
Count 5 14 19   Andet 
% 3,9% 20,3% 9,6%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 
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    TwoStep Cluster 
Number     

Hvad er dit nuværende mobilselskab? 1 2 Total Sig 
Count 33 0 33 0,000 TDC 
% 25,6% 0,0% 16,7%   
Count 32 0 32   Telenor, det tidligere 

Sonofon % 24,8% 0,0% 16,2%   
Count 43 0 43   Telia 
% 33,3% 0,0% 21,7%   
Count 0 47 47   Telmore 
% 0,0% 68,1% 23,7%   
Count 0 4 4   CBB 
% 0,0% 5,8% 2,0%   
Count 13 1 14   3 
% 10,1% 1,4% 7,1%   
Count 6 0 6   Call Me 
% 4,7% 0,0% 3,0%   
Count 2 17 19   Andet 
% 1,6% 24,6% 9,6%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

 

    TwoStep Cluster 
Number     

Hvor ofte skifter du i gennemsnit mobilselskab 1 2 Total Sig 
Count 1 0 1 0,128 Hvert 0.-6. 

måned % 0,8% 0,0% 0,5%   
Count 3 1 4   Hvert 7.-11. 

måned % 2,3% 1,4% 2,0%   
Count 16 10 26   Hvert 1.-2. år 
% 12,4% 14,5% 13,1%   
Count 33 29 62   Hvert 3.-4. år 
% 25,6% 42,0% 31,3%   
Count 76 29 105   Hvert 5. år + 
% 58,9% 42,0% 53,0%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 
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    TwoStep Cluster 
Number     

Hvad bruger du hovedsageligt dit 
mobilselskab til? 1 2 Total sig 

Count 13 11 24 0,556 SMS 
% 10,1% 15,9% 12,1%   
Count 23 13 36   Opkald 
% 17,8% 18,8% 18,2%   
Count 92 45 137   En blanding af SMS og 

opkald % 71,3% 65,2% 69,2%   
Count 1 0 1   Andet: 
% 0,8% 0,0% 0,5%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 

 

    TwoStep Cluster Number     
Hvad er dit køn? 1 2 Total Sig 

Count 56 25 81 0,328 Mand 
% 43,4% 36,2% 40,9%   
Count 73 44 117   Kvinde 
% 56,6% 63,8% 59,1%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,23. 
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    TwoStep Cluster Number     
Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 1 2 Total sig 

Count 1 0 1 0,06
7 

Ingen 

% 0,8% 0,0% 0,5%   
Count 7 0 7   Folkeskolen/realskolen 
% 5,4% 0,0% 3,5%   
Count 13 1 14   Erhvervsfaglig 
% 10,1% 1,4% 7,1%   
Count 16 8 24   Gymnasial uddannelse 
% 12,4% 11,6% 12,1%   
Count 8 8 16   Kort videregående uddannelse (1-2 

år) % 6,2% 11,6% 8,1%   
Count 48 32 80   Mellemlang videregående 

uddannelse (3-4 år) % 37,2% 46,4% 40,4%   
Count 30 19 49   Lang videregående uddannelse (5+ 

år) % 23,3% 27,5% 24,7%   
Count 6 1 7   Andet 
% 4,7% 1,4% 3,5%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0

%   
a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,35. 
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    TwoStep Cluster Number     
Hvad er din personlige årlige indkomst? 1 2 Total Sig 

Count 9 13 22 0,028 0-99.999 kr. 
% 7,0% 18,8% 11,1%   
Count 36 23 59   100.000-249.999 kr. 
% 27,9% 33,3% 29,8%   
Count 36 17 53   250.000-399.999 kr. 
% 27,9% 24,6% 26,8%   
Count 13 8 21   400.000-549.999 kr. 
% 10,1% 11,6% 10,6%   
Count 4 2 6   550.000-699.999 kr. 
% 3,1% 2,9% 3,0%   
Count 18 1 19   700.000 kr. + 
% 14,0% 1,4% 9,6%   
Count 13 5 18   Ønsker ikke at oplyse 
% 10,1% 7,2% 9,1%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,09. 

 

    TwoStep Cluster Number     
Aldersgrupper 1 2 Total sig 

Count 18 13 31 0,140 18-24 år 
% 14,0% 18,8% 15,7%   
Count 69 44 113   25-34 år 
% 53,5% 63,8% 57,1%   
Count 28 10 38   35-44 år 
% 21,7% 14,5% 19,2%   
Count 8 2 10   45-54 år 
% 6,2% 2,9% 5,1%   
Count 6 0 6   55-64 år 
% 4,7% 0,0% 3,0%   
Count 129 69 198   Total 
% 100,0% 100,0% 100,0%   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,09. 
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Bilag 25 - Middelværdier 

 

Sig. = 0,059 

 

Sig. = 0,168 
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Sig. = 0,014 

 

Sig. = 0,281 
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Sig. = 0,043 

 

Sig. = 0,319 
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Sig. = 0,319 

 

Sig. = 0,319 
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Sig. = 0,184 

 

Sig. = 0,184 
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Sig. = 0,212 
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Bilag 26 – Faktoranalyse EPSI 

   Image. Mit 
mobilselskab 

fremstår pålideligt 
og troværdigt 

 Image. Mine 
venner og familie 

synes godt om 
mit mobilselskab 

 Image. Mit 
mobilselskabs 

samlede image er 
godt 

Image. Mit 
mobilselskab 
fremstår pålideligt 
og troværdigt 

1,000 ,500 ,727 

Image. Mine 
venner og familie 
synes godt om mit 
mobilselskab 

,500 1,000 ,517 

Image. Mit 
mobilselskabs 
samlede image er 
godt 

,727 ,517 1,000 

 Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser 
(opkald, sms, 
mms, dækning 
mm.), før du blev 
kunde? 

,146 ,204 ,148 

 Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
service (betjening i 
butik, betjening 
over tlf. 
reparationer mm.), 
før du blev kunde? 

,128 ,154 ,146 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har 
en god dækning 

,217 ,121 ,231 

Correlation 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har 
et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,090 -,004 -,017 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 296 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har 
gode teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, 
mms, internet, 
musik, MSN) 

,146 ,096 ,035 

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
belønner sine 
kunder i form af 
faldende priser 
efter 
bindingsperioden 

,049 ,032 ,009 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har 
en god 
overskuelighed 
hvad angår 
regninger og 
forbrug 

,389 ,308 ,384 

 Produkt. Der er 
nemt at søge 
informationer hos 
mit mobilselskab 

,298 ,318 ,331 

 Produkt. Mit 
mobilslskab har en 
god 
overskuelighed 
hvad angår 
indholdet i 
abonnementerne 

,461 ,318 ,401 

 Produkt. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, 
mms, dækning 
mm.) 

,454 ,230 ,357 

 

 Service. Der er 
gode muligheder 
for at henvende 
mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

-,236 -,153 -,196 
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 Service. Der er 
gode muligheder 
for onlinesupport 
hos mit 
mobilselskab 

,391 ,202 ,319 

 Service. Der er 
gode muligheder 
for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,331 ,225 ,285 

 Service. 
Personalet hos mit 
mobilselskab har 
gode faglige 
kompetencer 

,387 ,186 ,331 

 Service. 
Personalet hos mit 
mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

,394 ,196 ,315 

 Service. 
Ventetiden på 
reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,148 ,197 ,094 

 Service. 
Ventetiden på 
support er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,461 ,362 ,367 

 Service. Mit 
mobilselskabs 
samlede service er 
god 

,519 ,329 ,488 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

,194 ,091 ,154 

 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

,323 ,259 ,268 
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Pris. Mit 
mobilselskab har 
en god minutpris 

,320 ,287 ,345 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
en god pris på 
SMS’er 

,278 ,305 ,288 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode 
minimumspriser for 
6 måneder (prisen, 
der betales for de 
første 6 måneder) 

,288 ,216 ,206 

 

Pris. Den samlede 
pris hos mit 
mobilselskab er 
god 

,421 ,342 ,407 

 

 

   Forventninger. Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 

mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 

sms, mms, dækning 
mm.), før du blev 

kunde? 

 Forventninger. 
Hvordan var dine 

samlede forventninger 
til dit mobilselskabs 
service (betjening i 

butik, betjening over tlf. 
reparationer mm.), før 

du blev kunde? 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

,146 ,128 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

,204 ,154 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,148 ,146 

Correlation 

Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

1,000 ,573 
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Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs service 
(betjening i butik, 
betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du 
blev kunde? 

,573 1,000 

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god dækning 

,147 -,013 

Produkt. Mit mobilselskab 
har et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

-,032 ,211 

Produkt. Mit mobilselskab 
har gode teknologiske 
muligheder (videoopkald, 
mms, internet, musik, 
MSN) 

,130 ,339 

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i 
form af faldende priser 
efter bindingsperioden 

,075 ,231 

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god 
overskuelighed hvad 
angår regninger og 
forbrug 

,124 ,075 

Produkt. Der er nemt at 
søge informationer hos 
mit mobilselskab 

,122 ,149 

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god 
overskuelighed hvad 
angår indholdet i 
abonnementerne 

,148 ,132 

 

Produkt. Mit 
mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

,207 ,099 
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Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

,059 ,231 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,021 ,149 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,020 ,124 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab har 
gode faglige kompetencer 

,039 ,055 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

,090 ,181 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

,060 ,021 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

,084 ,101 

Service. Mit 
mobilselskabs samlede 
service er god 

,095 ,197 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

,055 ,137 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

,204 ,097 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god minutpris 

,112 ,072 

 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god pris på SMS’er 

,167 ,049 
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Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 
6 måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

,098 ,082  

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab er 
god 

,159 ,093 

 

  

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
har en god 
dækning 

 Produkt. Mit 
mobilselskab 
har et godt 
udvalg af 

mobiltelefoner 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har gode 

teknologiske 
muligheder 

(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

Image. Mit 
mobilselskab 
fremstår pålideligt 
og troværdigt 

,217 ,090 ,146 

Image. Mine venner 
og familie synes 
godt om mit 
mobilselskab 

,121 -,004 ,096 

Image. Mit 
mobilselskabs 
samlede image er 
godt 

,231 -,017 ,035 

Correlation 

Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.), før 
du blev kunde? 

,147 -,032 ,130 
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Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
service (betjening i 
butik, betjening over 
tlf. reparationer 
mm.), før du blev 
kunde? 

-,013 ,211 ,339 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god dækning 

1,000 ,118 ,192 

Produkt. Mit 
mobilselskab har et 
godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,118 1,000 ,524 

Produkt. Mit 
mobilselskab har 
gode teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, 
MSN) 

,192 ,524 1,000 

Produkt. Mit 
mobilselskab 
belønner sine 
kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,050 ,298 ,309 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår 
regninger og forbrug 

,195 -,024 ,137 

Produkt. Der er 
nemt at søge 
informationer hos 
mit mobilselskab 

,198 ,104 ,147 

 

Produkt. Mit 
mobilslskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår 
indholdet i 
abonnementerne 

,158 ,098 ,148 
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Produkt. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, 
mms, dækning mm.) 

,509 ,082 ,239 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en 
fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

-,065 ,323 ,231 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos 
mit mobilselskab 

,161 ,166 ,166 

Service. Der er gode 
muligheder for 
telefonisk support 
hos mit 
mobilselskab 

,042 ,100 ,062 

Service. Personalet 
hos mit 
mobilselskab har 
gode faglige 
kompetencer 

,197 ,112 ,161 

Service. Personalet 
hos mit 
mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

,157 ,133 ,115 

Service. Ventetiden 
på reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,083 ,046 ,130 

Service. Ventetiden 
på support er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,106 -,063 ,011 

 

Service. Mit 
mobilselskabs 
samlede service er 
god 

,208 ,095 ,097 
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Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

,096 ,453 ,217 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

,169 -,023 ,040 

Pris. Mit 
mobilselskab har en 
god minutpris 

,227 ,035 ,146 

Pris. Mit 
mobilselskab har en 
god pris på SMS’er 

,208 -,096 ,093 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode 
minimumspriser for 
6 måneder (prisen, 
der betales for de 
første 6 måneder) 

,212 ,135 ,186 

 

Pris. Den samlede 
pris hos mit 
mobilselskab er god 

,279 -,026 ,069 

 

   Produkt. Mit 
mobilselskab 

belønner sine kunder 
i form af faldende 

priser efter 
bindingsperioden 

 Produkt. Mit 
mobilselskab har en 
god overskuelighed 

hvad angår 
regninger og forbrug 

 Produkt. Det 
er nemt at 

søge 
informationer 

hos mit 
mobilselskab 

Image. Mit 
mobilselskab 
fremstår pålideligt 
og troværdigt 

,049 ,389 ,298 

Image. Mine 
venner og familie 
synes godt om 
mit mobilselskab 

,032 ,308 ,318 

Correlation 

Image. Mit 
mobilselskabs 
samlede image er 
godt 

,009 ,384 ,331 
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Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til 
dit mobilselskabs 
tjenesteydelser 
(opkald, sms, 
mms, dækning 
mm.), før du blev 
kunde? 

,075 ,124 ,122 

Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til 
dit mobilselskabs 
service (betjening 
i butik, betjening 
over tlf. 
reparationer 
mm.), før du blev 
kunde? 

,231 ,075 ,149 

Produkt. Mit 
mobilselskab har 
en god dækning 

,050 ,195 ,198 

Produkt. Mit 
mobilselskab har 
et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,298 -,024 ,104 

Produkt. Mit 
mobilselskab har 
gode 
teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, 
mms, internet, 
musik, MSN) 

,309 ,137 ,147 

 

Produkt. Mit 
mobilselskab 
belønner sine 
kunder i form af 
faldende priser 
efter 
bindingsperioden 

1,000 ,248 ,165 
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Produkt. Mit 
mobilselskab har 
en god 
overskuelighed 
hvad angår 
regninger og 
forbrug 

,248 1,000 ,629 

Produkt. Der er 
nemt at søge 
informationer hos 
mit mobilselskab 

,165 ,629 1,000 

Produkt. Mit 
mobilslskab har 
en god 
overskuelighed 
hvad angår 
indholdet i 
abonnementerne 

,224 ,626 ,669 

Produkt. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, 
sms, mms, 
dækning mm.) 

,184 ,512 ,500 

Service. Der er 
gode muligheder 
for at henvende 
mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

,489 -,213 -,154 

Service. Der er 
gode muligheder 
for onlinesupport 
hos mit 
mobilselskab 

,105 ,426 ,476 

 

Service. Der er 
gode muligheder 
for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,120 ,438 ,471 
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Service. 
Personalet hos 
mit mobilselskab 
har gode faglige 
kompetencer 

,164 ,449 ,417 

Service. 
Personalet hos 
mit mobilselskab 
er venligt og 
imødekommende 

,216 ,389 ,398 

Service. 
Ventetiden på 
reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,221 ,238 ,205 

Service. 
Ventetiden på 
support er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,116 ,445 ,432 

Service. Mit 
mobilselskabs 
samlede service 
er god 

,286 ,528 ,525 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

,345 ,208 ,229 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

,092 ,330 ,350 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
en god minutpris 

,116 ,355 ,407 

 

Pris. Mit 
mobilselskab har 
en god pris på 
SMS’er 

,133 ,348 ,314 
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Pris. Mit 
mobilselskab har 
gode 
minimumspriser 
for 6 måneder 
(prisen, der 
betales for de 
første 6 måneder) 

,172 ,269 ,203  

Pris. Den 
samlede pris hos 
mit mobilselskab 
er god 

,073 ,440 ,448 

 

   Produkt. Mit 
mobilslskab har en 
god overskuelighed 

hvad angår 
indholdet i 

abonnementerne 

 Produkt. Mit 
mobilselskabs 

samlede 
tjenesteydelser er 

gode (opkald, sms, 
mms, dækning mm.) 

Image. Mit mobilselskab fremstår 
pålideligt og troværdigt 

,461 ,454 

Image. Mine venner og familie 
synes godt om mit mobilselskab 

,318 ,230 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,401 ,357 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

,148 ,207 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs service (betjening i 
butik, betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du blev 
kunde? 

,132 ,099 

Produkt. Mit mobilselskab har en 
god dækning 

,158 ,509 

Correlation 

Produkt. Mit mobilselskab har et 
godt udvalg af mobiltelefoner 

,098 ,082 
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Produkt. Mit mobilselskab har 
gode teknologiske muligheder 
(videoopkald, mms, internet, 
musik, MSN) 

,148 ,239 

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,224 ,184 

Produkt. Mit mobilselskab har en 
god overskuelighed hvad angår 
regninger og forbrug 

,626 ,512 

Produkt. Der er nemt at søge 
informationer hos mit 
mobilselskab 

,669 ,500 

Produkt. Mit mobilslskab har en 
god overskuelighed hvad angår 
indholdet i abonnementerne 

1,000 ,540 

Produkt. Mit mobilselskabs 
samlede tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, dækning 
mm.) 

,540 1,000 

Service. Der er gode muligheder 
for at henvende mig i en fysisk 
butik hos mit mobilselskab 

-,228 -,078 

Service. Der er gode muligheder 
for onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,525 ,436 

Service. Der er gode muligheder 
for telefonisk support hos mit 
mobilselskab 

,459 ,386 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode faglige 
kompetencer 

,495 ,486 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

,481 ,451 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende hos mit 
mobilselskab 

,239 ,136 

 

Service. Ventetiden på support er 
passende hos mit mobilselskab 

,459 ,374 
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Service. Mit mobilselskabs 
samlede service er god 

,609 ,484 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på mobiltelefoner 

,296 ,252 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på abonnementer 

,426 ,397 

Pris. Mit mobilselskab har en god 
minutpris 

,485 ,465 

Pris. Mit mobilselskab har en god 
pris på SMS’er 

,398 ,428 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
minimumspriser for 6 måneder 
(prisen, der betales for de første 6 
måneder) 

,360 ,324 

 

Pris. Den samlede pris hos mit 
mobilselskab er god 

,501 ,473 

 

   Service. Der er 
gode muligheder 
for at henvende 
mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

 Service. Der er 
gode 

muligheder for 
onlinesupport 

hos mit 
mobilselskab 

 Service. Der er 
gode 

muligheder for 
telefonisk 

support hos mit 
mobilselskab 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

-,236 ,391 ,331 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om 
mit mobilselskab 

-,153 ,202 ,225 

Image. Mit 
mobilselskabs samlede 
image er godt 

-,196 ,319 ,285 

Correlation 

Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning 
mm.), før du blev 
kunde? 

,059 ,021 ,020 
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Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs service 
(betjening i butik, 
betjening over tlf. 
reparationer mm.), før 
du blev kunde? 

,231 ,149 ,124 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en god 
dækning 

-,065 ,161 ,042 

Produkt. Mit 
mobilselskab har et godt 
udvalg af mobiltelefoner 

,323 ,166 ,100 

Produkt. Mit 
mobilselskab har gode 
teknologiske muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

,231 ,166 ,062 

Produkt. Mit 
mobilselskab belønner 
sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,489 ,105 ,120 

Produkt. Mit 
mobilselskab har en god 
overskuelighed hvad 
angår regninger og 
forbrug 

-,213 ,426 ,438 

Produkt. Der er nemt at 
søge informationer hos 
mit mobilselskab 

-,154 ,476 ,471 

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god 
overskuelighed hvad 
angår indholdet i 
abonnementerne 

-,228 ,525 ,459 

 

Produkt. Mit 
mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

-,078 ,436 ,386 
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Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

1,000 -,066 -,027 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

-,066 1,000 ,686 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

-,027 ,686 1,000 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab har 
gode faglige 
kompetencer 

-,065 ,421 ,475 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

-,046 ,357 ,440 

Service. Ventetiden på 
reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,085 ,118 ,161 

Service. Ventetiden på 
support er passende 
hos mit mobilselskab 

-,114 ,464 ,519 

Service. Mit 
mobilselskabs samlede 
service er god 

-,061 ,573 ,625 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
mobiltelefoner 

,205 ,208 ,183 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
abonnementer 

-,140 ,201 ,235 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god minutpris 

-,118 ,329 ,303 

 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god pris på 
SMS’er 

-,140 ,225 ,234 
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Pris. Mit mobilselskab 
har gode 
minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

-,073 ,242 ,146  

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab er 
god 

-,215 ,326 ,282 

 

   Service. 
Personalet hos mit 
mobilselskab har 

gode faglige 
kompetencer 

 Service. 
Personalet hos mit 

mobilselskab er 
venligt og 

imødekommende 

Image. Mit mobilselskab fremstår 
pålideligt og troværdigt 

,387 ,394 

Image. Mine venner og familie 
synes godt om mit mobilselskab 

,186 ,196 

Image. Mit mobilselskabs samlede 
image er godt 

,331 ,315 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, dækning mm.), 
før du blev kunde? 

,039 ,090 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs service (betjening i 
butik, betjening over tlf. reparationer 
mm.), før du blev kunde? 

,055 ,181 

Produkt. Mit mobilselskab har en 
god dækning 

,197 ,157 

Produkt. Mit mobilselskab har et 
godt udvalg af mobiltelefoner 

,112 ,133 

Produkt. Mit mobilselskab har gode 
teknologiske muligheder 
(videoopkald, mms, internet, musik, 
MSN) 

,161 ,115 

Correlation 

Produkt. Mit mobilselskab belønner 
sine kunder i form af faldende priser 
efter bindingsperioden 

,164 ,216 
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Produkt. Mit mobilselskab har en 
god overskuelighed hvad angår 
regninger og forbrug 

,449 ,389 

Produkt. Der er nemt at søge 
informationer hos mit mobilselskab 

,417 ,398 

Produkt. Mit mobilslskab har en god 
overskuelighed hvad angår 
indholdet i abonnementerne 

,495 ,481 

Produkt. Mit mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode (opkald, 
sms, mms, dækning mm.) 

,486 ,451 

Service. Der er gode muligheder for 
at henvende mig i en fysisk butik 
hos mit mobilselskab 

-,065 -,046 

Service. Der er gode muligheder for 
onlinesupport hos mit mobilselskab 

,421 ,357 

Service. Der er gode muligheder for 
telefonisk support hos mit 
mobilselskab 

,475 ,440 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode faglige 
kompetencer 

1,000 ,716 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

,716 1,000 

Service. Ventetiden på reparationer 
er passende hos mit mobilselskab 

,267 ,279 

Service. Ventetiden på support er 
passende hos mit mobilselskab 

,553 ,504 

Service. Mit mobilselskabs samlede 
service er god 

,629 ,711 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på mobiltelefoner 

,186 ,242 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på abonnementer 

,238 ,284 

Pris. Mit mobilselskab har en god 
minutpris 

,310 ,354 

 

Pris. Mit mobilselskab har en god 
pris på SMS’er 

,206 ,254 
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Pris. Mit mobilselskab har gode 
minimumspriser for 6 måneder 
(prisen, der betales for de første 6 
måneder) 

,191 ,169  

Pris. Den samlede pris hos mit 
mobilselskab er god 

,280 ,326 

 

  Service. 
Ventetiden på 
reparationer er 

passende hos mit 
mobilselskab 

 Service. 
Ventetiden på 

support er 
passende hos mit 

mobilselskab 

 Service. Mit 
mobilselskabs 

samlede service 
er god 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og troværdigt 

,148 ,461 ,519 

Image. Mine venner og familie 
synes godt om mit mobilselskab 

,197 ,362 ,329 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,094 ,367 ,488 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

,060 ,084 ,095 

Forventninger Hvordan var dine 
samlede forventninger til dit 
mobilselskabs service (betjening 
i butik, betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du blev 
kunde? 

,021 ,101 ,197 

Produktet. Mit mobilselskab har 
en god dækning 

,083 ,106 ,208 

Produktet. Mit mobilselskab har 
et godt udvalg af mobiltelefoner 

,046 -,063 ,095 

Produktet. Mit mobilselskab har 
gode teknologiske muligheder 
(videoopkald, mms, internet, 
musik, MSN) 

,130 ,011 ,097 

Produktet. Mit mobilselskab 
tilbyder fordele, eksempelvis 
TDC Play og Telia tirsdag 

,080 -,036 ,031 
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Produktet. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,221 ,116 ,286 

Produktet. Mit mobilselskab har 
en god overskuelighed hvad 
angår regninger og forbrug 

,238 ,445 ,528 

Produktet. Det er nemt at søge 
informationer hos mit 
mobilselskab 

,205 ,432 ,525 

Produktet. Mit mobilslskab har 
en god overskuelighed hvad 
angår indholdet i 
abonnementerne 

,239 ,459 ,609 

Produktet. Mit mobilselskabs 
samlede tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, dækning 
mm.) 

,136 ,374 ,484 

Service. Der er gode muligheder 
for at henvende mig i en fysisk 
butik hos mit mobilselskab 

,085 -,114 -,061 

Service. Der er gode muligheder 
for onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,118 ,464 ,573 

Service. Der er gode muligheder 
for telefonisk support hos mit 
mobilselskab 

,161 ,519 ,625 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode faglige 
kompetencer 

,267 ,553 ,629 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

,279 ,504 ,711 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende hos 
mit mobilselskab 

1,000 ,371 ,322 

Service. Ventetiden på support 
er passende hos mit 
mobilselskab 

,371 1,000 ,678 

Service. Mit mobilselskabs 
samlede service er god 

,322 ,678 1,000 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på udlandstelefoni 

,140 ,185 ,246 
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Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på mobiltelefoner 

,115 ,139 ,280 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
priser på abonnementer 

,213 ,302 ,440 

Pris. Mit mobilselskab har en 
god minutpris 

,198 ,338 ,420 

Pris. Mit mobilselskab har en 
god pris på SMS’er 

,257 ,315 ,334 

Pris. Mit mobilselskab har gode 
minimumspriser for 6 måneder 
(prisen, der betales for de første 
6 måneder) 

,264 ,152 ,220 

Pris. Den samlede pris hos mit 
mobilselskab er god 

,220 ,405 ,446 

 

  Pris. Mit 
mobilselskab 

har gode priser 
på 

udlandstelefoni 

 Pris. Mit 
mobilselskab 

har gode priser 
på 

mobiltelefoner 

 Pris. Mit 
mobilselskab 

har gode priser 
på 

abonnementer 

 Pris. Mit 
mobilselskab 
har en god 
minutpris 

Image. Mit 
mobilselskab fremstår 
pålideligt og 
troværdigt 

,147 ,194 ,323 ,320 

Image. Mine venner 
og familie synes godt 
om mit mobilselskab 

,139 ,091 ,259 ,287 

Image. Mit 
mobilselskabs 
samlede image er 
godt 

,082 ,154 ,268 ,345 

Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.), før du 
blev kunde? 

,132 ,055 ,204 ,112 
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Forventninger 
Hvordan var dine 
samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs service 
(betjening i butik, 
betjening over tlf. 
reparationer mm.), før 
du blev kunde? 

,092 ,137 ,097 ,072 

Produktet. Mit 
mobilselskab har en 
god dækning 

,149 ,096 ,169 ,227 

Produktet. Mit 
mobilselskab har et 
godt udvalg af 
mobiltelefoner 

,063 ,453 -,023 ,035 

Produktet. Mit 
mobilselskab har 
gode teknologiske 
muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

,133 ,217 ,040 ,146 

Produktet. Mit 
mobilselskab tilbyder 
fordele, eksempelvis 
TDC Play og Telia 
tirsdag 

,040 ,245 ,011 -,116 

Produktet. Mit 
mobilselskab 
belønner sine kunder 
i form af faldende 
priser efter 
bindingsperioden 

,102 ,345 ,092 ,116 

Produktet. Mit 
mobilselskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår regninger 
og forbrug 

,240 ,208 ,330 ,355 

Produktet. Det er 
nemt at søge 
informationer hos mit 
mobilselskab 

,317 ,229 ,350 ,407 
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Produktet. Mit 
mobilslskab har en 
god overskuelighed 
hvad angår indholdet 
i abonnementerne 

,301 ,296 ,426 ,485 

Produktet. Mit 
mobilselskabs 
samlede 
tjenesteydelser er 
gode (opkald, sms, 
mms, dækning mm.) 

,258 ,252 ,397 ,465 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en 
fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

,047 ,205 -,140 -,118 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,188 ,208 ,201 ,329 

Service. Der er gode 
muligheder for 
telefonisk support hos 
mit mobilselskab 

,151 ,183 ,235 ,303 

Service. Personalet 
hos mit mobilselskab 
har gode faglige 
kompetencer 

,149 ,186 ,238 ,310 

Service. Personalet 
hos mit mobilselskab 
er venligt og 
imødekommende 

,264 ,242 ,284 ,354 

Service. Ventetiden 
på reparationer er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,140 ,115 ,213 ,198 

Service. Ventetiden 
på support er 
passende hos mit 
mobilselskab 

,185 ,139 ,302 ,338 

Service. Mit 
mobilselskabs 
samlede service er 
god 

,246 ,280 ,440 ,420 
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Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
udlandstelefoni 

1,000 ,225 ,389 ,412 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
mobiltelefoner 

,225 1,000 ,224 ,270 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode priser på 
abonnementer 

,389 ,224 1,000 ,546 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god minutpris 

,412 ,270 ,546 1,000 

Pris. Mit mobilselskab 
har en god pris på 
SMS’er 

,335 ,188 ,477 ,780 

Pris. Mit mobilselskab 
har gode 
minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

,323 ,353 ,387 ,523 

Pris. Den samlede 
pris hos mit 
mobilselskab er god 

,425 ,337 ,552 ,709 

 

 

 Pris. Mit 
mobilselskab har 

en god pris på 
SMS?er 

 Pris. Mit mobilselskab 
har gode 

minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 

måneder) 

 Pris. Den 
samlede pris hos 
mit mobilselskab 

er god 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

,278 ,288 ,421 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

,305 ,216 ,342 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

,288 ,206 ,407 
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Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

,167 ,098 ,159 

Forventninger Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs service 
(betjening i butik, 
betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du 
blev kunde? 

,049 ,082 ,093 

Produktet. Mit 
mobilselskab har en god 
dækning 

,208 ,212 ,279 

Produktet. Mit 
mobilselskab har et godt 
udvalg af mobiltelefoner 

-,096 ,135 -,026 

Produktet. Mit 
mobilselskab har gode 
teknologiske muligheder 
(videoopkald, mms, 
internet, musik, MSN) 

,093 ,186 ,069 

Produktet. Mit 
mobilselskab tilbyder 
fordele, eksempelvis TDC 
Play og Telia tirsdag 

-,096 ,062 -,102 

Produktet. Mit 
mobilselskab belønner 
sine kunder i form af 
faldende priser efter 
bindingsperioden 

,133 ,172 ,073 

Produktet. Mit 
mobilselskab har en god 
overskuelighed hvad 
angår regninger og 
forbrug 

,348 ,269 ,440 

Produktet. Det er nemt at 
søge informationer hos 
mit mobilselskab 

,314 ,203 ,448 
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Produktet. Mit 
mobilslskab har en god 
overskuelighed hvad 
angår indholdet i 
abonnementerne 

,398 ,360 ,501 

Produktet. Mit 
mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

,428 ,324 ,473 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

-,140 -,073 -,215 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,225 ,242 ,326 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,234 ,146 ,282 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab har 
gode faglige kompetencer 

,206 ,191 ,280 

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

,254 ,169 ,326 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

,257 ,264 ,220 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

,315 ,152 ,405 

Service. Mit 
mobilselskabs samlede 
service er god 

,334 ,220 ,446 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
udlandstelefoni 

,335 ,323 ,425 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

,188 ,353 ,337 
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Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

,477 ,387 ,552 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god minutpris 

,780 ,523 ,709 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god pris på SMS’er 

1,000 ,492 ,660 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 
6 måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

,492 1,000 ,574 

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab er 
god 

,660 ,574 1,000 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 
Adequacy. 

,862 

Approx. Chi-Square 788,439 

df 351 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

1,000 ,794 

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

1,000 ,624 

Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

1,000 ,750 
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Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning mm.), 
før du blev kunde? 

1,000 ,800 

Forventninger. Hvordan var 
dine samlede forventninger 
til dit mobilselskabs service 
(betjening i butik, betjening 
over tlf. reparationer mm.), 
før du blev kunde? 

1,000 ,799 

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god dækning 

1,000 ,781 

Produktet. Mit mobilselskab 
har et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

1,000 ,744 

Produkt. Mit mobilselskab 
har gode teknologiske 
muligheder (videoopkald, 
mms, internet, musik, 
MSN) 

1,000 ,566 

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i form 
af faldende priser efter 
bindingsperioden 

1,000 ,581 

Produktet. Mit mobilselskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår regninger og 
forbrug 

1,000 ,552 

Produktet. Det er nemt at 
søge informationer hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,617 

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god overskuelighed 
hvad angår indholdet i 
abonnementerne 

1,000 ,674 

Produktet. Mit 
mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

1,000 ,745 
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Service. Der er gode 
muligheder for at henvende 
mig i en fysisk butik hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,636 

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,663 

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

1,000 ,682 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab har gode 
faglige kompetencer 

1,000 ,691 

Service. Personalet hos mit 
mobilselskab er venligt og 
imødekommende 

1,000 ,641 

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

1,000 ,602 

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

1,000 ,680 

Service. Mit mobilselskabs 
samlede service er god 

1,000 ,795 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

1,000 ,571 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

1,000 ,521 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god minutpris 

1,000 ,745 

Pris. Mit mobilselskab har 
en god pris på SMS’er 

1,000 ,730 

Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 6 
måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

1,000 ,611 

Pris. Den samlede pris hos 
mit mobilselskab er god 

1,000 ,762 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Com-
ponent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8,518 31,549 31,549 8,518 31,549 31,549 

2 2,562 9,490 41,039 2,562 9,490 41,039 

3 2,092 7,750 48,789 2,092 7,750 48,789 

4 1,594 5,905 54,694 1,594 5,905 54,694 

5 1,329 4,922 59,616 1,329 4,922 59,616 

6 1,163 4,307 63,923 1,163 4,307 63,923 

7 1,100 4,073 67,996 1,100 4,073 67,996 

8 ,922 3,415 71,411    

9 ,850 3,147 74,558    

10 ,810 3,000 77,558    

11 ,689 2,551 80,109    

12 ,618 2,287 82,396    

13 ,557 2,063 84,459    

14 ,464 1,718 86,177    

15 ,449 1,664 87,842    

16 ,432 1,600 89,441    

17 ,391 1,449 90,890    

18 ,371 1,372 92,263    

19 ,325 1,203 93,466    

20 ,301 1,116 94,582    

21 ,257 ,953 95,535    

22 ,253 ,937 96,473    

23 ,229 ,850 97,322    
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24 ,219 ,811 98,133    

25 ,185 ,685 98,818    

26 ,175 ,649 99,467    

27 ,144 ,533 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

Image. Mit mobilselskab 
fremstår pålideligt og 
troværdigt 

   ,789    

Image. Mine venner og 
familie synes godt om mit 
mobilselskab 

   ,717    
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Image. Mit mobilselskabs 
samlede image er godt 

   ,791    

Forventninger. Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs 
tjenesteydelser (opkald, 
sms, mms, dækning 
mm.), før du blev kunde? 

    ,866   

Forventninger. Hvordan 
var dine samlede 
forventninger til dit 
mobilselskabs service 
(betjening i butik, 
betjening over tlf. 
reparationer mm.), før du 
blev kunde? 

    ,826   

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god dækning 

      ,857 

Produkt. Mit mobilselskab 
har et godt udvalg af 
mobiltelefoner 

  ,844     

Produkt. Mit mobilselskab 
har gode teknologiske 
muligheder (videoopkald, 
mms, internet, musik, 
MSN) 

  ,652     

Produkt. Mit mobilselskab 
belønner sine kunder i 
form af faldende priser 
efter bindingsperioden 

  ,559     

Produkt. Mit mobilselskab 
har en god 
overskuelighed hvad 
angår regninger og 
forbrug 

,640       

Produkt. Der er nemt at 
søge informationer hos 
mit mobilselskab 

,701       

Produkt. Mit mobilslskab 
har en god 
overskuelighed hvad 
angår indholdet i 
abonnementerne 

,686       
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Produktet. Mit 
mobilselskabs samlede 
tjenesteydelser er gode 
(opkald, sms, mms, 
dækning mm.) 

      ,585 

Service. Der er gode 
muligheder for at 
henvende mig i en fysisk 
butik hos mit 
mobilselskab 

  ,569     

Service. Der er gode 
muligheder for 
onlinesupport hos mit 
mobilselskab 

,759       

Service. Der er gode 
muligheder for telefonisk 
support hos mit 
mobilselskab 

,800       

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab har gode 
faglige kompetencer 

,658       

Service. Personalet hos 
mit mobilselskab er 
venligt og 
imødekommende 

,613       

Service. Ventetiden på 
reparationer er passende 
hos mit mobilselskab 

     ,727  

Service. Ventetiden på 
support er passende hos 
mit mobilselskab 

,608       

Service. Mit 
mobilselskabs samlede 
service er god 

,737       

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
mobiltelefoner 

  ,635     

Pris. Mit mobilselskab har 
gode priser på 
abonnementer 

 ,643      

Pris. Mit mobilselskab har 
en god minutpris 

 ,803      

Pris. Mit mobilselskab har 
en god pris på SMS’er 

 ,814      
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Pris. Mit mobilselskab har 
gode minimumspriser for 
6 måneder (prisen, der 
betales for de første 6 
måneder) 

 ,716      

Pris. Den samlede pris 
hos mit mobilselskab er 
god 

 ,786      

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Bilag 27 – Faktorløsning 2 
Overskuelighed – service 

Q7_6 Produkt. Mit mobilselskab har en god overskuelighed, hvad angår 

regninger og forbrug.  

Q7_7 Produkt. Det er nemt at søge informationer hos mit mobilselskab. 

Q7_8 Produkt. Mit mobilselskab har god overskuelighed, hvad angår indholdet i 

abonnementerne. 

Q8_2 Service. Der er gode muligheder for onlinesupport hos mit mobilselskab. 

Q8_3 Service. Der er gode muligheder for telefonisk support hos mit 

mobilselskab. 

Q8_4 Service. Personalet hos mit mobilselskab har gode faglige kompetencer. 

Q8_5 Service. Personalet hos mit mobilselskab er venligt og imødekommende. 

Q8_7 Service. Ventetiden på support er passende hos mit mobilselskab. 

Q8_8 Service. Mit mobilselskabs samlede service er god.  

 

0,640 

 

0,701 

0,686 

 

0,759 

0,800 

 

0,658 

0,613 

0,608 

0,737 

Pris 

Q9_3 Pris. Mit mobilselskab har gode priser på abonnementer. 

Q9_4 Pris. Mit mobilselskab har en god minutpris. 

Q9_5 Pris. Mit mobilselskab har en god pris på SMS’er. 

Q9_6 Pris. Mit mobilselskab har gode minimumspriser for 6 måneder. 

Q9_7 Pris. Den samlede pris hos mit mobilselskab er god. 

 

0,643 

0,803 

0,814 

0,716 

0,786 

Tillægsydelser 

Q7_2 Produkt. Mit mobilselskab har et godt udvalg af  mobiltelefoner. 

Q7_3 Produkt. Mit mobilselskab har gode teknologiske muligheder. 

Q7_5 Produkt. Mit mobilselskab belønner sine kunder i form af faldende priser 

efter bindingsperioden. 

Q8_1 Service. Der er gode muligheder for at henvende mig i en fysisk butik hos 

mit mobilselskab. 

Q9_2 Pris. Mit mobilselskab har gode priser på mobiltelefoner. 

 

0,844 

0,652 

0,559 

 

0,569 

 

0,635 
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Image 

Q5_1 Image. Mit mobilselskab fremstår pålideligt og troværdigt. 

Q5_2 Image. Mine venner og familie synes godt om mit mobilselskab. 

Q5_3 image. Mit mobilselskabs samlede image er godt. 

 

0,789 

0,717 

0,791 

Forventninger 

Q6_1 Forventninger. Hvordan var dine samlede forventninger til dit 

mobilselskabs tjenesteydelser før du blev kunde. 

Q6_2 Forventninger. Hvordan var dine samlede forventninger til dit 

mobilselskabs service før du blev kunde. 

 

0,866 

 

0,826 

Reparation 

Q8_6 Service. Ventetiden på reparationer er passende hos mit mobilselskab. 

 

0,727 

Kerneproduktet 

Q7_1 Produkt. Mit mobilselskab har en god dækning. 

Q7_9 Produkt. Mit mobilselskabs samlede tjenesteydelser er gode. 

 

0,857 

0,585 
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Bilag 28 – EPSI faktor reliabilitet 
Overskuelighed og service 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,903 ,907 9 

 
Pris 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,866 ,869 5 

 
Tillægsydelser 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,696 ,720 5 

 
Image 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,808 ,806 3 
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Forventninger 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,724 ,729 2 

 
Kerneprodukt 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,675 ,675 2 
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Bilag 29 – Sammenligning af faktorløsningerne 
Faktorløsning 2 Faktorløsning 1 
Overskuelighed – service 
Q7_6  
Q7_7  
Q7_8  
 
Q8_2  
Q8_3  
Q8_4  
Q8_5 
Q8_7  
Q8_8 

Overskuelighed 
Q7_6  
Q7_7  
Q7_8  
Support 
Q8_2  
Q8_3  
Q8_4  
Q8_5  
Q8_7  
Q8_8  

Pris 
Q9_3  
Q9_4  
Q9_5  
Q9_6  
Q9_7 

Pris 
Q9_3  
Q9_4  
Q9_5  
Q9_6  
Q9_7 

Tillægsydelser 
Q7_2  
Q7_3  
Q7_5  
Q8_1  
Q9_2 

Tillægsydelser 
Q7_2  
Q7_3  
Q7_5  
Butik 
Q8_1  
Q8_6 

Image 
Q5_1  
Q5_2  
Q5_3 

Image 
Q5_1  
Q5_2  
Q5_3 

Forventninger 
Q6_1  
Q6_2 

Forventninger 
Q6_1  
Q6_2  

Reparation 
Q8_6 

 

Kerneproduktet 
Q7_1  
Q7_9 

Produkt 
Q7_1  
Q7_9 
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Bilag 30 – Opstillet forklaringsmodel 
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Bilag 31 - Nøgletal EPSI 

  AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

Forventninger 0,785749 0,879985   0,728528 

Image 0,722251 0,885731   0,806310 

Kerneprodukt 0,743030 0,851616   0,674968 

Loyalitet 0,705632 0,904259 0,630643 0,857827 

Opfattet værdi 0,752098 0,900873 0,661731 0,834987 

Overskuelighed - Service 0,573273 0,923313   0,906771 

Pris 0,660003 0,905823   0,868959 

Tilfredshed 0,838031 0,939465 0,712891 0,903258 

Tillægsydelser 0,362262 0,705848   0,719864 

 

  Forventninger Image Kerneprodukt Loyalitet 

Forventninger 0,886425       

Image 0,201129 0,849854     

Kerneprodukt 0,161280 0,398027 0,861992   

Loyalitet 0,198571 0,552338 0,508783 0,840019 

Opfattet værdi 0,118335 0,572258 0,618361 0,705869 

Overskuelighed - Service 0,158968 0,549535 0,532106 0,640452 

Pris 0,160368 0,448322 0,488179 0,582610 

Tilfredshed 0,134078 0,543348 0,588317 0,752684 

Tillægsydelser 0,180406 0,242230 0,327326 0,399780 
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  Opfattet værdi Overskuelighed - Service Pris Tilfredshed 

Forventninger         

Image         

Kerneprodukt         

Loyalitet         

Opfattet værdi 0,867236       

Overskuelighed - Service 0,691632 0,757148     

Pris 0,655226 0,528883 0,812406   

Tilfredshed 0,787206 0,753694 0,585647 0,915440 

Tillægsydelser 0,379777 0,385427 0,349842 0,369775 

 

 

  Tillægsydelser 

Forventninger   

Image   

Kerneprodukt   

Loyalitet   

Opfattet værdi   

Overskuelighed - Service   

Pris   

Tilfredshed   

Tillægsydelser 0,601882 
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Bilag 32 – EPSI boot 
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Bilag 33 – EPSI rating resultater 
Mobiltelefonimarkedet  

 

 

Skadeforsikring 
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Bank 

 



Camilla Sook Mark og Susanne Barbara Reitzner Kieger  Cand Merc. EMF 

 342 

Bilag 34 - Nøgletal 

Segment 1: 

  AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

Forventninger 0,81 0,89   0,76 

Image 0,71 0,88   0,79 

Kerneprodukt 0,74 0,85   0,67 

Loyalitet 0,72 0,91 0,63 0,87 

Opfattet værdi 0,74 0,90 0,65 0,83 

Overskuelighed 
- Service 0,58 0,92   0,91 

Pris 0,68 0,91   0,88 

Tilfredshed 0,85 0,95 0,73 0,91 

Tillægsydelser 0,40 0,76   0,63 

 

Diskriminant validitet 
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Forventninger 0,9                 
Image 0,26 0,84               
Kerneprodukt 0,23 0,37 0,86             
Loyalitet 0,28 0,52 0,47 0,85           
Opfattet værdi 0,24 0,56 0,59 0,71 0,86         
Overskuelighed - 
Service 0,18 0,5 0,5 0,64 0,69 0,76       
Pris 0,28 0,42 0,42 0,56 0,62 0,51 0,82     
Tilfredshed 0,14 0,49 0,57 0,75 0,79 0,76 0,56 0,92   
Tillægsydelser 0,26 0,35 0,53 0,52 0,58 0,58 0,57 0,52 0,63 
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Item reliability: 

 

 

Boot: 
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Segment 2: 

  AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

Forventninger 0,76 0,86   0,70 

Image 0,66 0,85   0,74 

Kerneprodukt 0,71 0,83   0,61 

Loyalitet 0,66 0,88 0,62 0,81 

Opfattet værdi 0,65 0,85 0,59 0,73 

Overskuelighed 
- Service 0,47 0,89   0,86 

Pris 0,58 0,86   0,79 

Tilfredshed 0,70 0,87 0,56 0,78 

Tillægsydelser 0,37 0,67   0,58 

 

Diskriminant validitet 
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Forventninger 0,87                 
Image 0,18 0,81               
Kerneprodukt 0,03 0,30 0,84             
Loyalitet 0,08 0,45 0,57 0,81           
Opfattet værdi -0,06 0,28 0,62 0,57 0,81         
Overskuelighed - 
Service 0,27 0,51 0,56 0,52 0,55 0,69       
Pris -0,04 0,31 0,52 0,60 0,64 0,44 0,76     
Tilfredshed 0,20 0,45 0,55 0,68 0,63 0,61 0,49 0,84   
Tillægsydelser 0,27 0,35 0,26 0,48 0,36 0,40 0,23 0,45 0,61 
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Item reliability: 

 

Boot: 

 

 

 


