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Bakgrund, syfte & problem: ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB och ägs 
av Sundsvalls Kommun. ServaNet har introducerat sitt nya koncept ”Servanet Experience” 
som fokuserar på upplevelser. I detta koncept har kunden möjlighet att kombinera sitt 
upplevelsepaket inom internet, TV och telefoni och möjlighet att när som helst byta till annan 
leverantör eller hastighet.  
 
Syftet med uppsatsen/studien är att på ett så bra sätt som möjligt få fram ett underlag till 
planering för ServaNets etablering i Härnösand och i framtiden andra intressanta marknader.  
Med denna uppsats försöker vi ta reda på vad ServaNets kunder inom Sundsvall, Timrå och 
Ånge området tycker om företaget som leverantör av sitt bredband. Vi vill också med 
uppsatsen ta reda på om kunderna vet vilka tjänster som företaget erbjuder via sina 
tjänsteleverantörer och om de tycker att de är prisvärda.  
 I uppsatsen undersöks hur kunderna kom i kontakt med ServaNet första gången och vad 
företaget gör för att marknadsföra sig och om de är tydliga. 
 
Uppsatsen visar också vilka egenskaper ServaNets befintliga kunder prioriterar när det gäller 
pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och service när det gäller bredbandstjänster.  
 
Avgränsning: I arbetet har vi avgränsat oss till att skicka ut enkäter till 200 slumpvist utvalda 
villakunder av cirka 4 500, inom Sundsvall, Timrå och Ånge området. Detta urval är gjort 
efter överenskommelse med ServaNet för att begränsa undersökningen i dess omfattning.  
 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervju samt en del öppna frågor i 
enkäten. Den kvantitativa metoden har vi använt i form av bundna frågor där kunderna kunna 
svarat ”ja” eller ”nej” samt använt oss av likertskalor med en skala från 1 – 10.  
 
Resultat & slutsatser: 
De slutsatser vi kan dra efter genomfört arbete är att ServaNet som leverantör av bredband, 
telefoni och tv har en bra position på marknaden med god potential för framtiden. De flesta av 
villakunderna som var med i undersökningen var nöjda med ServaNet som leverantör. Då 
ServaNet fokuserar på sin kärntjänst tillsammans med stöd- och tilläggstjänster utifrån ett 
kvalitetsperspektiv, borde det ge företaget goda möjligheter att lyckas med att erbjuda sina 
nuvarande och framtida kunder en ”ServaNet Experience”.  
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Abstract 
Authors: Annika Hallberg & Helén Persson 
 
Tutor: Leif Andersson 
 
Title: ServaNet Experience: 
 

- A marketing survey about services within broadband and experienced costumer value for 
the costumers in Sundsvall, Timrå & Ånge regarding ServaNets serviceportfoolio for the 
private market.  

 
Keywords: ServaNet Experience, coreservice, supportservice, additional services, costumer 
demand, costumer satisfaction, costumer content 
 
Background, purpose & problem: ServaNet is a business department in Sundsvall Elnät AB 
and are owned by Sundsvalls Kommun. ServaNet has introduced a new concept ”Servanet 
Experience” which focuses on experiences. In this concept the costumer has the opportunity 
to combine their package of experience within internet, television and telephony and the 
opportunity to change suppliers and speed at any time.   
 
The purpose with this paper/study is to collect as reliable data as possible for ServaNets 
further establishment in Härnösand and other markets.  
The paper will present what the costumers of ServaNet in Sundsvall, Timrå and Ånge thinks 
about the company as the supplier of their broadband services. 
We will try to find out if the costumers know what services the company offers through their 
service suppliers and if they think that they are price worthy.  
 
The paper examines how the costumers first came in contact with Servanet and what they do 
to market themselves and if they are clear in their marketing.   
We will also show what features ServaNets current costumers of broadband prioritises 
regarding  price, speed, operational reliability, availability and service. 
 
Delimitation:  In this work we have made the delimitation to send out the survey to 200 of 
approximately 4 500 randomly chosen respondents within the area in Sundsvall, Timrå and 
Ånge. This delimitation is made after an agreement with ServaNet in order to limit the extent 
of the survey. 
 
Method:  In this paper we have used a qualitative method of an interview and some open 
questions in the survey.   The quantitative method in the paper are used by defined questions 
when the costumers could answer ”yes” or ”no” and we have also used licker scales from  
1 – 10.  
 
Result & Conclusions: Our conclusions after completing the work is that ServaNet as a 
supplier of Internet connections, telephony and television has a good position and great 
potential on the market for future business. Most of the homeowners that participated in the 
survey were satisfied with ServaNet as a supplier. Since ServaNet focus on core business with 
support and additional services from a quality point of view, it will give them a good 
opportunity to succeed to offer current and potential costumer a ”ServaNet Experience”. 
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Förord: 
Vi vill rikta ett stort tack till Sundsvall Elnät AB och affärsområdet ServaNet som gett oss 
möjligheten att skriva om deras företag och nya koncept ”ServaNet Experience”.  
 
Vi vill även tacka de personer som har varit till hjälp i distributionen av den 
enkätundersökning som gjorts i arbetet.  
 
Vi vill rikta ett tack till Jimmy Persson på ServaNet som vi har intervjuat i detta arbete. 
 
Vi vill också rikta ett tack till vår handledare som vi haft i denna kurs men även i tidigare 
kurser när vi läst Företagsekonomi.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sundsvall Elnät AB är ett bolag som ägs av Sundsvalls Kommun. ServaNet är ett 
affärsområde inom Sundsvall Elnät AB där ServaNet är varumärket för stadsnätet och som 
erbjuds till privatpersoner och företag i Sundsvall, Timrå och Ångeområdet. Affärsområdet 
ServaNet består av tre avdelningar: marknad, nät och drift .1 Företaget har 23 anställda.  
Tre kategorier av tjänster erbjuds till privatpersoner, de är internet, tv samt telefoni.2 
 
ServaNets affärsidé är: ”Vi skall tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av 
information i Sundsvallsområdet”. Affärsidén går ut på att bygga ett fibernät med ny teknik 
och på detta sätt kunna göra det möjligt för kunderna att utnyttja alla internationella och 
nationella bredbandstjänster nu och i framtiden. Det nät som erbjuds till kunderna är 
operatörsneutralt och kunderna själva får välja vilken operatör som de vill ha när det gäller 
internet, telefoni och tv. 
 
ServaNets vision är: ”Vi skall vara Medelpads ledande bredbandsleverantör där kundnyttan 
sätts i centrum, med den ansvarstagande människan som den viktigaste tillgången”. 3 
 
ServaNet har nu introducerat sitt nya koncept ”Servanet Experience” som fokuserar på 
upplevelser. I detta koncept har kunden möjlighet att kombinera sitt upplevelsepaket inom 
internet, TV och telefoni och möjlighet att när som helst byta till annan leverantör eller 
hastighet. 4 (se bilaga 5) 
ServaNets nästa mål är att fortsätta att ansluta kunder med behov av snabbare kommunikation 
inom Sundsvall, Timrå och Ångeområdet. 5 
 

1.2 Frågeställningar 
Det problem som vi kommer att undersöka är vilken kunskap kunderna har om ServaNets 
tjänsteutbud som erbjuds via tjänsteoperatörer och om de är nöjda med ServaNet. 
 
Vad gör ServaNet för att marknadsföra sig? Hur kom kunderna i kontakt med ServaNet första 
gången? Är de tydliga i sin marknadsföring? Tycker kunderna att ServaNet tillhandahåller 
prisvärda tjänster? 
 
Vilka egenskaper prioriterar ServaNets befintliga kunder mest inom bredbandstjänster? Är det 
pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet eller service?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen/studien är att på ett så bra sätt som möjligt få fram ett underlag till 
planering för ServaNets etablering i Härnösand och i framtiden andra intressanta marknader.  

                                                 
1 http://www.servanet.se/default.asp?id=1548&parentid=  
2 Intervju Jimmy Persson 080512 
3 http://www.servanet.se/ 
4 Produktblad ServaNet Experience 
5 Intervju Jimmy Persson 080512 
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1.4 Avgränsning 
I arbetet har vi avgränsat oss till att skicka ut enkäterna för undersökningen till 200 stycken 
slumpvist utvalda villakunder inom Sundsvall, Timrå och Ångeområdet. Detta urval är gjort 
efter överenskommelse med ServaNet för att begränsa undersökningen i dess omfattning.  

1.5 Studier som tidigare behandlat problemet 
Studier som tidigare behandlat detta specifika ämne om ServaNet och deras tjänster på 
marknaden har vi inte funnit. Dock finns det forskning som har utförts på ämnet bredband och 
stadsnät vilket inte överensstämmer med denna undersökning.  
I övrigt finns också en hel del studier och rapporter om marknadsundersökningar gjorda för 
olika företag inom telekombranschen. 

1.6 Källkritik 
De svagheter som kan finnas med studierna är att få de respondenter som skall svara på 
enkäten att besvara denna på ett så bra sätt som möjligt. En risk för en viss felmarginal finns 
alltid i en undersökningsstudie så även i denna, till exempel en individs dagsform eller ett 
tillfälligt driftavbrott kan påverka resultatet. Enkäten har skickats ut till 200 slumpris utvalda 
villakunder utav 4 500 inom Sundsvall, Timrå & Ångeområdet varav 91 stycken har svarat. 
Vi tycker dock att antalet bör vara representativt för undersökningen.  

1.7 Etiska Frågor 
När det gäller etiska frågor måste påståenden och slutsatser finns med i källor och referenser 
så att andra kan gå tillbaka och kontrollera att det som skrivits i uppsatsen är korrekt. Om en 
informant blivit lovad att inte finnas med i arbetet är det viktig att detta hålls. När ett urval av 
data genomförs är det viktigt att detta görs på ett systematiskt sätt och att skribenterna 
använder sig av handplockade exempel. Det är viktigt att vara noggrann vid 
dataanvändningen och att tillvägagångssättet är pålitligt samt att de resultat som presenteras 
kan kontrolleras och kritiseras. 6 
I vår uppsats finns fotnoter längst ner på sidan för att på detta sätt tala om vart informationen 
hämtats, för att andra skall kunna kontrollera att det som skrivits är korrekt. De enkäter som 
skickats ut till respondenterna har använts på ett sådant sätt att inga namn anges. Den intervju 
som vi gjort med Jimmy Persson samt bilden som använts på omslaget har vi frågat om 
tillåtelse till att få publicera i arbetet.  

1.8 Studiens betydelse 
Denna studie är viktig för ServaNet för att se om kunderna har kunskap om ServaNets 
tjänsteutbud och om de är tydliga i sin marknadsföring till kunderna. Det är också viktigt att 
se vad kunderna tycker är viktigast när det gäller pris, tillgänglighet, service, driftsäkerhet 
eller hastighet. Dessa uppgifter är viktiga för ServaNet när de sedan skall marknadsföra sig i 
Härnösand och att kunna göra sin etablering så bra som möjligt på den marknaden.  Att först 
undersöka befintliga kunders upplevelse av tjänsten i Sundsvall, Timrå och Ånge området 
borde öka chanserna för ServaNet till en lyckad marknadsentré i Härnösand och andra 
marknader. 

1.9 Förväntat resultat 
Det resultat som förväntas med studien är att se hur villakunderna upplever ServaNet som 
leverantör, är de nöjda med företaget som leverantör till sina bredbandstjänster? Genom 
                                                 
6 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, Lund, 1992 Studentlitteratur. s 165. 
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enkätundersökningarna hoppas vi kunna se om ServaNet behöver utöka eller ändra något i sin 
nuvarande strategi. Vi förväntar oss att priset inte är den parameter som är av mest vikt i 
undersökningen.  

2 Teoretisk Referensram 

2.1 Konkurrensmedelssynsättet 

2.1.1 4P-modellen 
Den traditionella konkurrensmodellen, 4P-modellen, har med relationsperspektivet i tjänste 
producerande företag blivit tvingad att utvecklas. Det räcker inte att i tjänsteföretag enbart 
beakta Pris, Plats, Produkt och Påverkan när det gäller att skapa framgångar och stark 
konkurrenskraft på marknaden. De traditionella konkurrensmedlen bör därför kompletteras 
med andra variabler och åtgärder på marknaden som blir nödvändiga för företagets framtida 
framgångar. 7 
  
Pris 
Är det som kunden betalar för att erhålla en vara eller en tjänst. Förutom själva varans pris 
innefattas till exempel rabatter, betalningsperioder, kreditvillkor. 
Plats 
Är de aktiviteter som gör produkten eller tjänsten tillgänglig för konsumenten. Exempel på 
detta är butiker, lager, sortiment.  
Produkt 
Produkten är den totala tjänsten över produkten som företaget erbjuder sin målgrupp eller 
kundgrupp exempelvis kvalitet, design, service, märke och garantier. 
Påverkan 
Aktiviteter som talar om fördelarna med produkten och tjänsten och övertygar konsumenten 
att köpa den. Exempel på detta är personlig försäljning, annonsering och publicering. 8 

2.1.2 7P-modellen 
7P-modellen kallas också utökad marknadsmix och är utvecklad av Booms och Bitner. I 
denna modell läggs ytterligare tre aspekter till Porters ursprungliga marknadsmix modell. De 
tre extra P som finns i denna är engelskans ord för People, Process och Physical evidence, det 
vill säga: 
Personal  
Alla personer som är direkt eller indirekt involverad i konsumtionen av en tjänst.  
Process 
Tillvägagångssätt och flödet av aktiviteter som tjänsten ”konsumerar”, kundvårdsprocessen. 
Fysiskt bevis (produkt och paketering) 
Den miljö som tjänsten levereras och konsumeras i. Gäller både den materiella delen av 
tjänsten och den immateriella delen som kan kallas upplevelsen.9 
 

                                                 
7 Christian Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, Malmö, Liber Ekonomi, 1996, s 18-19. 
8 Philip Kotler ,Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong, Principles of marketing, Prentice hall, 2002,  
s.97 – 98. 
9 http://www.12manage.com/methods_booms_bitner_7Ps_sv.html  
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2.2 Konkurrensmedelsstrategi 
I samband med tjänster består den totala marknadsföringsfunktionen av två separata 
delfunktioner,  traditionell marknadsföringsfunktion och interaktiv marknadsföringsfunktion. 
Dessa två funktioner är kopplade till varandra i en modell över tjänsteföretags val av 
konkurrensmedelsstrategi.  
 
I nedanstående modell från Grönroos bok Marknadsföring i tjänsteföretag visas hur kundernas 
behov och företagets profil är länkade till varandra. I botten ligger de behov som finns på 
marknaden. Företagets profil ska spegla själva tjänsteidén. Tjänsteidén, som är kärnan i ett 
företags tjänsteutbud, bör härleda ur marknadsbehoven som företaget anser sig kunna 
tillfredsställa. Strategin blir att företaget försöker finna lösningar till sina kunders problem. 
Över hela marknadsföringen utbreder sig företagets profil vilken kan sägas är hela 
förutsättningen för företagets verksamhet. 

  
I figuren representerar den inre cirkeln den interaktiva marknadsföringsfunktionen som i det 
hela är mycket central för modellen då de tjänsteerbjudanden som kunderna får, utformas av 
denna funktion. Det som ligger på vardera sidan av mittfältet är åtgärder som tillhör den 
traditionella marknadsföringsfunktionen. Både behoven och företagets profil samverkar på 
olika vis med valet av konkurrensmedelsstrategi. 
 
Tjänsteidén ska visa på vilka behov, hos vilken kundkategori, med vilka resurser och på vilket 
sätt företaget avser att tillfredsställa. Tjänsteidén bör konkretiseras och i den processen 
utformas tjänsteerbjudandet. För att lyckas med detta är det bra om man lyckas 
mäta/uppskatta den upplevda kvaliteten. Detta gäller både hur kunden uppfattar det som 
levereras (teknisk kvalitet) och hur denne upplever olika interaktioner med företaget 
(funktionell kvalitet).  
Utvecklingsarbetet bör därför bestå av två delar, vad kunden bör få (teknik) och hur företaget 
ska överföra tjänsten (funktionalitet) i köparsäljarinteraktionerna: 
Utveckling av grundläggande tjänsteerbjudande – Vad? 
Utveckling av utökat tjänsteerbjudande – Vad + Hur? 
 
Den inre triangeln i modellen visar på det grundläggande tjänsteerbjudandets komponenter; 
kärntjänst, bitjänst, stödtjänst. 
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Figur 1 Tjänsteerbjudandet i en marknadsföringsmodell 
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Kärntjänst:  
Företagets grundläggande orsak till existens på marknaden. 
 
Bitjänst: 
Behövs för att konsumering av kärntjänst ska kunna vara möjlig. 
 
Stödtjänst: 
De tjänster som utöver kärntjänst och bitjänst läggs till erbjudandet för att göra det mer 
attraktivt för kunderna och därmed också mer konkurrenskraftigt. 
 
Den inre cirkeln i modellen visar på hur det grundläggande tjänsteerbjudandet kan 
vidareutvecklas till ett utvidgat tjänsteerbjudande. Den processen omfattar tre företeelser: 
 
 

                         
 
 
Tjänstens tillgänglighet: 
Det gäller att tillgängliggöra tjänsterna, till exempel med hjälp av underleverantörer. 
 
Tjänstens interaktion: 
Samspelet mellan kunden och företaget som rör den aktuella tjänsten. 
 
Tjänstens kundmedverkan: 
Ofta medverkar kunden till att utforma tjänsten likväl som att konsumera den samme. 
 
Runt om företeelserna tillgängligheten, interaktionen och kundmedverkan i modellen, 
figurerar olika kommunikations och påverkans redskap. Det går att urskilja tre väsentliga 
kategorier av kommunikations och påverkans redskap.  
 

Tjänsteidé 

Kundmedverkan 

Tillgänglighet Interaktioner 

Kärntjänst 

Bitjänst Stödtjänst 

Figur 2  

Figur 3 
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Reklam: 
Reklam har till uppgift att bidra till förmedling av företagets profil samt ge information om 
företaget och dess utbud av tjänster.  
PR-åtgärder: 
Hit hör bland annat personlig påverkan med bland annat PR-arrangemang, PR-gåvor. PR-
åtgärder innebär ofta en personlig kundkontakt. Eftersträvar att ge en mer personlig 
kundkontakt samt att påverka företagets profil. 
Personlig försäljning: 
Innebär direkta, personliga kontakter med enskilda kunder. Huvuduppgiften för denna 
kategori är att få till ett köpbeslut. 
 
Den fjärde kategorin i modellen, prissättning, tillhör den traditionella 
marknadsföringsfunktionens konkurrensmedel.10 
 

2.3 Kundbehov, kundtillfredsställelse & kundnöjdhet 

2.3.1 Kundbehov 
Kanonmodellen 
Som kund köper vi en tjänst som vi anser eller tror ska kunna tillfredsställa våra behov. 
Samtidigt har vi som kunder behov som vi inte är medvetna om eller tänker på men om de 
inte tillgodoses så blir vi missnöjda och irriterade. Som kund kan vi också bli positivt 
överraskade av egenskaper hos tjänsten som vi i köpläget inte hade förväntat oss. Hur olika 
typer av behov och uppfyllande av dessa påverkar kundnöjdheten ur olika aspekter går att 
diskutera kring den så kallade Kanonmodellen. 
 
Kanonmodellen talar om tre olika sorters behov: 
 
Basbehov: 
Dessa behov måste tillgodoses annars får man en missnöjd kund. Det räcker dock inte att 
enbart tillgodose en kunds basbehov. 
 
Uttalade behov: 
Dessa behov speglar kundens förväntan av upplevelsen. Genom att tillgodose dessa behov på 
ett bättre sätt än sina konkurrenter så har man som företag ett klart övertag 
(konkurrensfördel). 
 
Omedvetna behov: 
Som kund vet man inte alltid vilka behov man har och vilka behov som kan bli uppfyllda. 
Dessa behov kan kunden inte svara på vid förfrågan utan det är dessa behov som företaget bör 
identifiera och sen realisera för att få ett attraktionsvärde hos kunden.11 

2.3.2 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelsen kan kopplas till kundens behov och förväntningar och hur väl de 
uppfylls. Detta påverkas i sin tur av en rad olika faktorer, såsom tidigare erfarenheter av 
företaget (rykten om företag och produkt), vad företaget utlovar och till viss mån priset på 
tjänsten. 
 

                                                 
10  Grönroos s. 54-60. 
11 Bo Bergman, Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s. 333-335. 
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SERVQUAL 
Zeithaml et al. har utvecklat en modell för mätning av kvalitet som kallas SERVQUAL. De 
undersökningar som Zeithaml gjort enligt denna modell visar att pålitlighet är den i särklass 
viktigaste dimensionen av upplevd kvalitet medan omgivning är den minst viktiga. Den 
ursprungliga modellen hade tio olika dimensioner på kvalitet som med tiden reducerats till 
fem. 
 
Pålitlighet  Att vi utför det vi lovar 
Lyhördhet  Att vi visar vilja och är hjälpsamma 
Tillit  Att vi skapar och inger förtroende 
Inlevelseförmåga Att vi har förmåga att se med kundens ögon 
Omgivning  Lokaler, utrustning mm. 
 
Som framgår ovan så är det inte enbart tjänstens funktioner och tekniker som är av intresse för 
kunden. Det är också mycket viktigt med allt som är förknippat med inköp, drift, underhåll 
och service. Kvaliteten i dessa funktioner kan kallas för kringkvalitet medan den i tjänsten 
inbyggda kvaliteten kallas kärnkvalitet. Båda dessa kvalitetsaspekter är nog så viktiga för 
själva tjänsten.12 

2.3.3 Kundnöjdhet 
Målet med att se kundbehov och kunna ge kundtillfredsställelse ska resultera i kundnöjdhet. 
Viktigt här är att observera att det inte gagnar företaget om enbart de externa kunderna är 
nöjda. Är inte de interna kunderna, som till exempel medarbetare, motiverade i sitt arbete så 
kan oftast inte företaget uppvisa lyckade siffror i olika kundmätningar. I Svenskt 
kvalitetsindex så är ”upplevd servicekvalitet” en av de mest drivande faktorerna till 
kundnöjdhet.13  
 
Begreppet kundlojalitet kan direkt kopplas till begreppet kundnöjdhet. Det finns viss 
forskning som visar på att nöjdhet är en drivkraft för lojalitet. Upplevelser är till stor del 
beroende av relationer och kundmedverkan och delaktighet skapar relationer. Ju större 
möjlighet kunden har att påverka tjänsten med hjälp av den relation som finns mellan kund 
och företag, desto lojalare tycks kunden bli.14 

3 Metod 

3.1 Angreppssätt / metoddesign 
Vi har i denna uppsats använt oss av både en kvalitativ samt ett kvantitativt metodval. 
Kvalitativ metod är när forskaren själv samlar in de fakta som krävs som i en intervju med en 
respondent. 15 I C-uppsatsen har vi intervjuat Affärsutvecklaren Jimmy Persson på ServaNet.  
 
Kvantitativ metod är frågeformulär där forskaren själv inte aktivt deltar utan engagerar andra 
för att samla in de data som krävs.16 I enkäten som skickats ut till 200 stycken respondenter 
som är villakunder i Sundsvall, Timrå och Ånge har vi använt oss av både bundna samt öppna 

                                                 
12 Ibid, s.348 – 350. 
13 Ibid,  s. 392. 
14 B Bergman, B Klefsjö. s.368. 
15 Halvorsen, s. 82. 
16 Ibid, s.82. 
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frågor, de bundna och öppna frågorna samt likertskalor i enkäten står för det kvantitativa 
metodvalet i uppsatsen.  
 
Bundna frågor är frågor där respondenten får använda olika svarsalternativ för att besvara 
frågan, till exempel ”ja” och ”nej”. Öppna frågor ger respondenten möjligheten att svara helt 
fritt på frågan som ställs.17  
De öppna frågorna i enkäten har varit att skriva kommentarer till den fråga som de besvarat. 

3.2 Reliabilitet & Validitet 
Vi har använt oss av kvantitativ och kvalitativ metod för att få ut bästa möjliga information 
till uppsatsen och att den skall få en hög reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet betyder att de mätningar som görs skall vara pålitliga och att resultatet skall ge 
ungefär samma resultat oberoende av vem som gör mätningarna. De data som samlas in skall 
vara garanterat pålitliga. 
Validitet betyder att forskningen skall ha relevans och vara giltig. Det är viktigt att de data 
som samlas in är relevant för problemställningen som belyses i arbetet. 18 

3.3 Tillvägagångssätt 
För att samla in data till arbetet har vi i hög utsträckning använt oss av tidigare kursböcker 
som använts i ämnet företagsekonomi, kvalitet och metod. Företagsekonomi och 
kvalitetsböcker har använts i teoriavsnittet, detta för att samla in relevanta data som behövs 
när teorin skall analyseras med empiri. Utöver kurslitteratur har vi använt oss av olika källor 
från internet. All källhänvisning av litteraturen finns i slutet av uppsatsen.  
 
För att samla in det empiriska materialet har vi skickat ut enkäter till 200 slumpvist utvalda 
villakunder av cirka 4 500 inom Sundsvall, Timrå & Ångeområdet.  Enkäterna skickades med 
ett bifogat frankerat svarskuvert. Vi har även utfört en intervju med Jimmy Persson som är 
Affärsutvecklare på ServaNet för att få mer information om ServaNet samt deras nya koncept 
”ServaNet Experience”.  

3.4 Procedurer för dataanalys och validitet 
Urvalet av tvåhundra villahushåll anses av ServaNets ledning kunna ge en god bild av 
ServaNets villakunders upplevelse av företaget utbud och service. För att försäkra oss och 
ServaNet om en hög svarsfrekvens så kommer biobiljetter att lottas ut till tjugo personer av 
dem som svarar på enkäten. 

4 Empirisk referensram 

4.1 ServaNet 

4.1.1 Organisation 
ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB där ServaNet är varumärket för 
stadsnätet. ServaNet erbjuder sina kunder internet, TV och telefoni. Totalt arbetar sextio 
personer på Sundsvall Elnät varav tjugotre arbetar med bredband och ServaNet. 
Organisationen ser ut som bilden nedan visar där vi har koncentrerat oss på att beskriva 

                                                 
17 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, 2003, s 49. 
18 Halvorsen s.41-42. 
 



 9 

Affärsområde ServaNet när det gäller antalet anställda. För de båda affärsområdena finns 
staben som består av VD, Vice VD samt Personalchef.             
 
 
Figur 4 
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4.1.2 Affärsidén och visionen 
ServaNets affärsidé lyder: ”Vi skall tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av 
information i Sundsvallsområdet.” Affärsidén går ut på att bygga ett nät med ny teknik och på 
detta sätt kunna göra det möjligt för kunderna att utnyttja alla internationella och nationella 
bredbandstjänster nu och i framtiden.  
 
Visionen lyder: ”Vi skall vara Medelpads ledande bredbandsleverantör där kundnyttan sätts i 
centrum, med den ansvarstagande människan som den viktigaste tillgången.”  

4.1.3 Tjänstekvalitét 
Tjänsterna bygger ServaNet ur ett perspektiv som baseras på en kärntjänst, stödtjänst samt 
tilläggstjänst. ServaNet Experience verkar som stöd- och tilläggstjänst med syftet att öka 
konsumtionen av kärntjänsten.  

� Kärntjänsten är att leverera en kvalitetssäker kapacitetsförbindelse till kunden och ska 
möta upp de primära behoven.  

� Stödtjänsten är till för att underlätta konsumtion av kärntjänsten. Ett exempel på 
stödtjänsten inom ServaNet är fastighetsrelaterade tjänster såsom driftlarm. 

� Tilläggstjänsten bidrar till att höja kundvärdet på kärn- och stödtjänst med avsikt att 
skapa konkurrensfördelar. Ett exempel på tilläggstjänst är en bättre tillgänglighet som 
att kunna få kontakt med ServaNet dygnet runt.  

 
För att ytterligare lyfta upp konceptet med ServaNet Experience har företaget infört åtta olika 
kvalitetsdimensioner i erbjudandet.  
 

� Pålitlighet 
- Tjänstens ”jämnhet” 
- Enkelhet 

� Trovärdighet  
- Är företaget att lita på? 

� Tillgänglighet 
- Kontakt, konsumtion och kommunikationsvägar 

� Tjänstvillighet 
- Viljan att möta kundens behov 
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� Kommunikationsförmåga 
- Förmågan att kommunicera till kund på ett enkelt och begripligt sätt. 
 

� Artighet  
- Företagets uppförande i form av hövlighet, omtanke och vänlighet. 

� Inlevelseförmåga 
- Förmågan att leva sig in i hur kunden upplever olika situationer.  

� Omgivning 
- Den fysiska miljö i vilken tjänsten produceras och konsumeras. 

 
Ovanstående ”mjuka” värden är av stor vikt för ServaNet och deras sätt att arbeta. De är också 
viktiga för hur man som företag upplevs av nuvarande, blivande och potentiella kunder och 
intressenter.  
Det är viktigt för hela idén med Experience-konceptet att tjänsteleverantörer vill etablera sig i 
ServaNets nät. Det ska vara enkelt och ge stora möjligheter till potentiell försäljning av 
produkter. Detta kallar ServaNet för sin IT-turism och är en del i ServaNet Experience. Om 
det finns flera lokationer att välja på som tjänsteoperatör så ska ServaNet vara det första 
naturliga alternativet.  

4.2 ServaNet Experience 
ServaNet har under våren 2008 introducerat sitt nya koncept ”ServaNet Experience” som 
fokuserar på själva upplevelsen. I stort innebär detta att kunden själv har möjlighet att 
kombinera sitt upplevelsepaket inom internet, TV och telefoni. 
 
ServaNet Experience är ett koncept som lyfter fram tjänsterna i det öppna stadsnät som dom 
förvaltar och driver. ServaNet har själva inga tjänster utan är helt beroende av 
tjänsteoperatörer av olika slag.  
De tre segment som man idag arbetar med är internetkapacitet, telefoni och TV-tjänster. Idag 
finns tolv stycken internet operatörer, sju stycken telefonioperatörer och en TV-operatör.  
Under maj och juni så lanseras en ny plattform för TV-tjänsten som möjliggör att mer än en 
TV-operatör kan leverera sitt kanalpaket till ServaNets digitalbox. Kunden kommer att kunna 
välja på ett flertal TV-operatörer och deras tjänster. I och med att även detta segment blir 
operatörsoberoende så skapas en mångfald till kunden som är unik, en upplevelse, en 
ServaNet Experience. 
 
Kunden kan förutom att välja internet och telefoni från ett flertal leverantörer också anpassa 
sitt TV-utbud efter eget tycke. TV-utbudet kan blandas fritt, till exempel kan man kombinera 
familjepaketet från Canal Digital med tre stycken sportkanaler från Viasat. Detta kallas för en 
trippelplay tjänst med mångfald. 

4.3 Marknad och marknadsföring 
ServaNet erbjuder sina tjänsteoperatörer ett nät med cirka 100 000 invånare som idag omfattar 
Medelpadsområdet innefattande Sundsvall, Ånge och Timrå. 

4.3.1 Kanaler 
ServaNet marknadsför sig i olika media så som radioreklam, web-TV annonsering via 
Sundsvall Tidning, annonser i dagspress och reportage i bilagor. ServaNet anlitar också 
Mediegruppen i Sundsvall (utbildar och ger råd i mediekommunikation) för att skapa 
attraktiva pressmeddelanden om företaget och verksamheten.  
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4.3.2 Privatmarknaden 
När det gäller privatmarknaden så finns ett program för bearbetning av denna. Exempelvis för 
villor så skickas det ut informationsblad som följes upp med möten. För att knyta så många 
som möjligt till dessa möten så använder företaget sig av ett callcenter som ringer runt till 
villaägarna. Mötena följs sedan upp med ytterligare infoblad. När sedan projektet fortskrider 
så anordnas ett så kallat ”uppstartsmöte” som informerar om utbyggnad och installation. De 
som inte har beställt anslutning i detta skede av processen får ett personligt besök av säljare 
från ServaNet. Denna bearbetning uppfattas av företaget som mycket uppskattad och det 
anses ge ServaNet stor slagkraft i sina marknadsföringsaktiviteter. 

4.3.3 Marknadsmixen 
Av parametrarna pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och service anser ServaNet att 
det är mixen av dessa tjänsteegenskaper som är viktigast. 
Det viktiga är det upplevda kundvärdet. Är priset rätt i förhållande till driftsäkerhet och 
tillgänglighet? ServaNet försöker hitta paketlösningar som passar många, allt ifrån billiga 
lösningar med begränsad support till riktigt dyra med allt inkluderat. 
 
Det som styr är ServaNets åtta uttalade kvalitetsdimensioner och kundens behov och 
önskemål. ServaNet rangordnar dock pris och driftsäkerheten som i särklass viktigast. 
När ServaNet ska spå vad det är som kunderna sätter högst på listan så är det hög driftsäkerhet 
och tillgänglighet. Om upplevelsen känns rätt för kunden så blir priset sekundärt, men med 
det sagt inte helt oviktigt. Det är den upplevda kundnyttan som priset viktas mot. I detta fall 
innehåll (hastighet om det gäller internet), driftsäker och tillgänglighet. 

4.3.4 Kundmätningen 
ServaNet har tidigare inte gjort en kundmätning av detta slag som görs nu men säger att detta 
är en viktig komponent i deras nya sätt att mäta kvalitén på deras produkter och tjänster. 
 
Enkätundersökningen (se bilaga 4) skickades ut till 200 respondenter inom Sundsvall, Timrå 
och Ånge området och de som svarat på enkäten är totalt 91 stycken, det vill säga 45 % av 
dem som totalt skickades ut. Av de respondenterna är det några som inte svarat på hela 
enkäten utan endast vissa delar av den, och dessa är också medräknande i slutantalet. Av dem 
som svarade på enkäten har 52,2 % av dem haft ServaNet som leverantör sedan minst ett 
halvår tillbaka och fram till 2007, medan 47,8 % har haft ServaNet som leverantör sedan 2004 
och 2006. 

4.3.5 Vet kunderna vilka tjänster som ServaNet erbjuder? 
I enkätundersökningen fick respondenterna frågan om de vet vilka tjänster som ServaNet 
erbjuder kunderna. Av 90 stycken som svarade på enkäten visste 81 stycken vilka tjänster som 
företaget erbjuder medan 9 stycken inte visste vilka tjänster som erbjuds. I procent räknat 
visste 90 % vilka tjänster som erbjuds och 10 % visste inte vilka tjänster som erbjuds.  
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Figur 5 - De sätt som kunderna kom i kontakt med ServaNet för första gången 
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Av de respondenter som fick enkäten svarade 7 stycken att de först kommit i kontakt med 
ServaNet genom tidningen, 1 stycke genom radioreklam, ingen genom tv-reklam, 23 stycken 
genom vänner och bekanta och 60 stycken av annan anledning, se bilden ovan.  De vanligaste 
anledningarna till att respondenterna valde ”annan anledning” som alternativ var framför allt 
informationsmöten som ServaNet har hållit i form av träffar eller uppvaktning i villaområdet. 
Andra alternativ som att informationsblad skickats ut till respondenterna förekom också som 
svar på enkäterna. Alla respondenterna svarade på frågan.  

4.3.6 Är kunderna nöjda med ServaNet som leverantör? 
I enkäten fick respondenterna frågan om de var nöjda med Servanet som leverantör och de 
flesta är nöjda med ServaNet som leverantör. Av dem som svarade var 94,5 % av 
respondenterna nöjda med ServaNet och 5,5 % var inte nöjda med ServaNet av olika 
anledningar. Alla respondenterna svarade på frågan.  
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I enkäten fick respondenterna besvara hur viktigt de tyckte att priset, hastigheten, 
driftsäkerheten, service samt tillgänglighet var i en skala från 1 till 10 där 1 var mindre viktigt 
och 10 var mycket viktigt. I figuren nedan visas medelvärden av svaren på frågan. 
 
Figur 6 - Beräkning av medelvärde på priset, hastigheten, driftsäkerheten, service, samt 
tillgänglighet. 
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Som syns av figuren så var parametern driftsäkerhet viktigast i undersökningen där 
medelvärdet av alla de som svarat var 9,43. Den näst viktigaste parametern var service där 
medelvärdet var 8,63. Den tredje viktigaste parametern var tillgängligheten som hade ett 
medelvärde på 8,36. Den fjärde viktigaste parametern var priset som hade ett medelvärde på 
8,16 och den minst viktiga parametern av de fem var hastigheten som hade ett medelvärde på 
7,59.  
Totalt hade 90 stycken av de 91 respondenterna svarat på frågan.  
De viktigaste parametrarna som kunden valt av pris, hastighet, driftsäkerhet, service samt 
tillgänglighet. 
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I enkäten fick respondenterna frågan om vilka parametrar de tyckte var viktigast om de 
maximalt fick välja tre stycken av de fem parametrarna, pris, hastighet, driftsäkerhet, service 
samt tillgänglighet. Resultatet visas i bilden nedan. 
 
Figur 7 – De viktigaste parametrarna 
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Som bilden visar har de flesta av respondenterna, 80 stycken av 90 tyckt att driftsäkerheten är 
viktig som en av de tre parametrarna. 69 stycken av 90 har valt priset som en av de tre 
parametrar som är viktigast. 46 av 90 har valt hastigheten som en av de tre viktigaste 
parametrarna av de fem. 30 stycken har valt service som en av de viktigaste parametrarna. 
27 stycken valde tillgängligheten som en av de viktigaste parametrarna om de blev tvungna 
att välja tre parametrar av fem. Totalt svarade 90 respondenter av 91 på frågan. För en mer 
detaljerad statistik på de fem parametrarna finns att läsa i bilagorna i slutet av uppsatsen 
bilaga 1 samt bilaga 2.  
 
Har ServaNet prisvärda tjänster? 
I enkäten som sändes ut till respondenterna fick dessa frågan om de tyckte att ServaNet 
erbjuder prisvärda tjänster. De som tyckte att ServaNet erbjöd prisvärda tjänster var 94,2 % 
och de som inte tyckte att de erbjuder prisvärda tjänster var 5,8 %.  
Totalt svarade 86 stycken av de 91 respondenterna på frågan.  
 
Saknar kunderna några tjänster i ServaNets utbud 
I enkäten fick respondenterna frågan om de saknade någon tjänst i ServaNets utbud och 75 % 
av dem som svarade saknade inte något i utbudet medan 25 % av respondenterna saknade 
tjänster i utbudet. De tjänster som de saknade mest i utbudet var större utbud inom TV samt 
fler val av TV operatör. Några av respondenterna saknade telefoni som tjänst. Totalt svarade 
88 av 91 stycken respondenter på frågan.  
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5 Analys 

5.1   Konkurrensmedelssynsättet 

5.1.1  4P-modellen och 7P-modellen 
Som framkom av intervjun så är det mixen av dessa parametrar som är viktiga och hur väl de 
praktiseras. Detta kan vara avgörande för hur väl ServaNet kommer att lyckas med framtida 
marknadsaktiviteter. 
 
Marknadsmixen som ServaNet talar om kan direkt härröras ur 7P-modellen. 
 
Figur 8 – ServaNet och marknadsmixen 
ServaNet - Marknadsmixen  
Pris P1 
Hastighet P7 
Driftsäkerhet P6 
Tillgänglighet P2 
Service P3, P5 & P7 
 
 
P1 Pris  
Priset är en viktig faktor men inte alltid en avgörande beslutspunkt för konsumtion. Enkäten 
visar att ServaNets kunder tycker att priset är den fjärde viktigaste faktorn för tjänsten när de 
rangordnar de fem olika parametrarna efter skalan 1 – 10. Däremot när kunderna blev tvungna 
att ange tre av de fem viktigaste parametrarna så var priset den näst viktigaste parametern. 
Enligt enkätundersökningen så upplevde en stor andel av kunderna att ServaNet erbjuder 
prisvärda tjänster.  
 
P2 Plats  
Den fysiska miljö där tjänsten produceras och konsumeras. En parameter som kan innefattas i 
plats är tillgängligheten. Undersökningen som gjordes visar att när kunderna får välja tre av 
fem parametrar så var tillgängligheten den lägst rankade egenskapen för tjänsten.  
 
P3 Produkt 
ServaNet har tre olika segment som de idag arbetar med, dessa är internetkapacitet, telefoni 
och tv. ServaNet har idag ändrat sitt koncept till att kombinera de tre olika segmenten som 
skall skapa en upplevelse för kunden istället för enbart vara en teknisk lösning. Detta koncept 
kallar ServaNet för ”ServaNet Experience”. I enkätundersökningen som gjordes till kunderna 
i Sundsvall, Timrå och Ånge området tyckte 75 % att inget saknades i produktutbudet. 
Resterande 25 % angav att de önskade ett större utbud av TV tjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

P4 Påverkan 
ServaNet påverkar sina kunder genom olika typer av PR aktiviteter. Exempel på aktiviteter är 
radioreklam, web-tv annonsering och annonser i dagspress. En annan stor del i PR-arbetet är 
bearbetningen av privatmarknaden där personliga kontakter är av största vikt. Exempel på 
dessa personliga kontakter är informationsmöten, callcenter samt säljbesök. 
Enkätundersökningen visar att PR aktiviteter som radioreklam, annonser i dagspress och web-
tv inte har någon större kundpåverkan då de flesta kunderna angav att de kommit i kontakt 
med ServaNet av en annan anledning. Exempel på annan anledning som angavs i 
undersökningen var informationsmöten i villaområdet samt informationsblad. Den näst största 
anledningen till kontakt med ServaNet anses vara genom vänner & bekanta. I undersökningen 
som gjordes med kunderna i Sundsvall, Timrå och Ångeområdet framgick att de flesta av 
kunderna det vill säga 90 % vet vilka tjänster som ServaNet erbjuder sina kunder och endast 
10 % som inte vet vilka tjänster som företaget erbjuder.  
 
P5 Personal 
Alla personer som är direkt eller indirekt involverad i konsumtionen av en tjänst. I 
affärsområde ServaNet finns 23 personer anställda som är uppdelade i olika områden som 
består av marknad med 7 anställda, nät med 8 anställda drift med 6 anställda samt 2 personer 
som är ansvariga över affärsområdet ServaNet.  
 
P6 Process 
Tillvägagångssätt och flödet av aktiviteter som tjänsten ”konsumerar”, kundvårdsprocessen. 
Processerna präglas av tjänstekvalitét baserat på kärntjänst, stödtjänst och tilläggstjänst, dessa 
tre stöds av de åtta kvalitetsdimensionerna som ServaNet har utarbetat för att lyfta fram 
konceptet ”ServaNet Experience”. De åtta kvalitetsdimensionerna i ServaNet är pålitlighet, 
trovärdighet, tillgänglighet, tjänstvillighet, kommunikationsförmåga, artighet, 
inlevelseförmåga samt omgivning.  
 
P7 Fysiskt bevis 
Den miljö som tjänsten levereras och konsumeras i. Det vill säga den miljö i vilken 
tjänsteleverantören, ServaNet och kunden samverkar. Gäller både den materiella delen av 
tjänsten och den immateriella delen som kan kallas upplevelsen. Kvalitetsdimensionen 
”omgivning” tillsammans med övriga dimensioner är av stor vikt för ServaNet och för hur 
man som företag upplevs av kunder och intressenter.  
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5.2   Konkurrensmedelsstrategi 

5.2.1  Tjänsteerbjudandet i en marknadsföringsmodell 

 
”ServaNet Experience” tjänsteidé bygger på kärntjänst som är att leverera en kvalitetssäker 
kapacitetsförbindelse och upplevelse till kunden. Stödtjänsten har som syfte att öka och 
underlätta konsumtionen av kärntjänsten. Tilläggstjänsten har som funktion att höja värdet av 
kärn- och stödtjänst för att skapa konkurrensfördelar.  
 
För att stötta och förstärka tjänsteidén krävs kundmedverkan, interaktioner och tillgänglighet. 
Kundmedverkan bidrar till att ServaNet får stöd i att utveckla sina tjänster, ett exempel på 
detta är den kundundersökning som gjorts. Interaktioner med kunder, leverantörer och andra 
intressenter bidrar också till att tjänsterna utvecklas. 
Tillgängligheten är de konsumtions och kommunikationsvägar som erbjuds, till exempel 
möten, kundbesök och telefonkontakt.  
 
I enkätundersökningen som gjordes tyckte kunderna att tillgängligheten var den tredje 
viktigaste parametern. När kunderna blev tvungna att ange tre av de fem viktigaste 
parametrarna så var tillgängligheten den minst viktiga parametern. 
 
De olika parametrarna i modellen ovan hänger alla samman. De konkreta aktiviteterna 
prissättning, PR-aktiviteter, personlig försäljning och övrig reklam är aktiviteter som 
förstärker tillgänglighet, kundmedverkan och interaktioner för att utforma och utveckla 
tjänsteidén som skall möta upp behoven på marknaden.  
 
ServaNet arbetar efter denna modell med bland annat callcenter som en kommunikationsväg, 
samt de åtta kvalitetsdimensionerna som stödjer arbetet med själva tjänsteidén som hänger 
ihop med kärntjänst, tilläggstjänst och stödtjänst. En av ServaNets stödtjänster är 
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fastighetsrelaterade tjänster som driftlarm, samt tilläggstjänster i form av att kunderna lättare 
skall kunna komma i kontakt med ServaNet dygnet runt. 

5.3   Kundbehov, kundtillfredsställelse & kundnöjdhet 

5.3.1  Kundbehov 
Undersökningen som gjordes bland ServaNets villakunder visar till vilken grad kundbehoven 
tillgodoses, hur tillfreds kunden är med tjänsteutbudet och hur nöjd kunden är totalt med 
ServaNet som leverantör. 
 
Kanonmodellen och ServaNet 
Kanonmodellens tre olika slags kundbehov möts upp av ServaNet genom att:  
Basbehovet tillgodoses genom att erbjuda bastjänster inom bredband, tv och telefoni via 
fiberkabel. 
 
Undersökningen visar att ServaNet verkar ha uppfyllt Det uttalade behovet på ett bra sätt i 
och med att undersökningen visar att tjänsterna som erbjuds väl speglar kundernas 
förväntningar. Detta borde ge ServaNet en god position på marknaden. 
 
Omedvetna behov avser ServaNet att uppfylla med konceptet ”ServaNet Experience”. 
Företaget avser att tillsammans med olika tjänsteleverantörer erbjuda en upplevelse utöver det 
som finns idag, genom ett större utbud och fler valmöjligheter vad gäller TV-tjänster. 
Kundenkäten visar att TV-utbudet är det som kunderna helst ser utökas i ServaNets 
tjänsteutbud. 

5.3.2  Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelsen kan kopplas till kundens behov och förväntningar och hur väl de 
uppfylls. Detta är också tjänstens upplevda kvalité. 
 
Enligt Zeithaml et al. visar deras SERVQUAL mätningar att pålitlighet är den i särklass 
viktigaste dimensionen av upplevd kvalitet medan omgivning är den minst viktiga.  
De fem som utgör Zeithamls lista är: pålitlighet, lyhördhet, tillit, inlevelseförmåga och 
omgivning. 
 
Pålitlighet 
Undersökningen gjord på ServaNets kunder visar att det som värderas högst är driftsäkerhet 
och det kan jämställas med pålitlighet. Kunden vill kunna lita på att tjänsten som konsumeras 
är driftsäker och pålitlig utan större driftstörningar. 
Genom att ha infört de åtta kvalitetsdimentionerna som stödjer kärn-, stöd- och tilläggstjänst i 
ServaNets organisation så blir man mer lyhörd för de övriga parametrar som visade sig vara 
viktiga enligt Zeithaml. 
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Lyhördhet  
Lyhördhet kan i ServaNets fall kopplas till kvalitetsdimentionen inlevelseförmåga. Det 
innebär företagets förmåga att sätta sig in i kundens situation och se vilka behov som finns 
och hur dessa på bästa sätt tillgodoses. Ett exempel på detta är den kundundersökning som nu 
genomförts och som man avser att fortsätta med.   
 
Tillit   
Det är viktigt att lyhördheten och inlevelseförmågan får största möjliga genomslagskraft inom 
ServaNet för att skapa tillit. ServaNet ska vara att lita på eftersom de hört och 
uppmärksammat kundernas behov. 
 
Inlevelseförmåga  
Se lyhördhet. 
 
Omgivning   
Att tjänsternas funktioner och tekniker rankas ganska högt av ServaNets kunder framgår av 
undersökningen. Driftsäkerheten rankas högst av kunderna och detta kan direkt kopplas till de 
olika tekniker och utrustning som ServaNet använder. Som andra och tredje viktigaste 
parametrarna anges tillgänglighet och service. Detta bevisar vikten av allt som är förknippat 
med inköp, drift, underhåll och service i kombination med tekniska lösningar. Båda 
kvalitetsaspekterna kringkvalitet och kärnkvalitet är nog så viktiga för utformningen av själva 
tjänsten. 

5.3.3  Kundnöjdhet 
Som tidigare nämnt så gagnar det inte företaget om enbart de externa kunderna är nöjda. Hur 
nöjda de interna kunderna, som till exempel medarbetarna, framgår inte av denna 
undersökning. Dock kan summeras att ServaNets villakunder i Sundsvalls område på det stora 
hela är nöjda med ServaNet som leverantör. Det kunderna är minst nöjda med i ServaNets 
utbud enligt undersökningen är utbudet av TV kanaler och TV operatörer.  
 
Begreppet kundlojalitet kan direkt kopplas till begreppet kundnöjdhet. Att ServaNet frågat 
sina kunder genom en enkätundersökning hur de upplever företaget, gör att de skapat en 
relation mellan sig själva och kunden. Denna relation bidrar troligen till en ökad kundnöjdhet 
då ServaNet genom kundundersökningen visat att dom uppskattar kundernas upplevelser och 
önskemål.   
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6. Diskussion och slutsats samt förslag till fortsatta studier 

6.1 Konkurrensmedelssynsättet 

6.1.1 4P-modellen och 7P-modellen 
 
P1 Pris  
När vi tittar på de uppgifter som framkommit i undersökningen som gjordes med kunderna i 
Timrå, Sundsvall och Ånge området så kan vi konstatera att priset inte är en avgörande faktor 
när kunderna skall besluta om köp. Som vi tidigare nämnt så var priset den fjärde viktigaste 
faktorn när de skulle rangordna sina svar från skala 1 till 10, men är ändå en av de viktigaste 
parametrarna om de blev tvungna att bestämma sig för endast tre parametrar av fem. Det som 
är bra för ServaNet och för fortsatt etablering på marknaden är att kunderna tycker att 
företaget erbjuder prisvärda tjänster. Med detta sagt drar vi slutsatsen att priset inte är något 
problem i konkurrensen på marknaden. Det viktiga är att kunden känner att denne får valuta 
för de pengar som han eller hon investerar. 
 
P2 Plats  
Som vi tidigare nämnt i analysen så är platsen den fysiska miljö där tjänsten produceras och 
konsumeras. Det som i ServaNets fall kan kopplas till plats är tillgängligheten. Den fråga vi 
kan ställa oss är om tillgängligheten inte är så viktig för kunden, eller om ServaNet upplevs 
vara så tillgängliga att denna parameter i undersökningen inte rankas bland de högsta. Vi tror 
att en anledning till att kunderna upplever ServaNet som tillgängliga kan vara de möten med 
villakunder som företaget arrangerar. 
 
P3 Produkt 
Konceptet ServaNet Experience tycker vi är ett välplanerat och genomtänkt koncept. Att för 
kunden skapa en upplevelse istället bara för en så kallad teknisk lösning med 
internetkapacitet, telefoni och TV. Detta kan bidra till att ServaNet står sig bra i konkurrensen 
mot andra leverantörer.  Det som visades i undersökningen var att de allra flesta var nöjda 
med konceptet som det är idag, men att de som saknar utbud hos ServaNet framför allt saknar 
flera TV tjänster. I det nya konceptet kommer kunden att få möjlighet att välja mellan fler 
kanaloperatörer samt kunna avsluta och byta leverantör när de vill, detta kommer att göra att 
kundernas behov tillgodoses ännu mer än tidigare, med andra ord en ”ServaNet Experience”. 
 
Förutom att kundernas behov tillgodoses är det också viktigt att ha bra relationer med sina 
tjänsteleverantörer, utan tjänsteleverantörer blir det svårt att kunna ge kunderna ett bra utbud.  
Vi har fått intrycket att ServaNet är medvetna om att det är bra med att skapa goda relationer 
både med kunder och med tjänsteleverantörer.  
 
P4 Påverkan 
I undersökningen som gjordes med ServaNets kunder kunde vi klart se att de kanaler som 
kunderna kommit i kontakt med ServaNet var villamöten som de arrangerat ute hos sina 
kunder eller informationsmaterial som skickats ut. Få hade kommit i kontakt med företaget 
via tidning, TV eller annonser i dagspress. Vi tycker att det sätt som ServaNet arbetar på med 
att ta kontakt med kunder i dess hemmiljö kan vara ett mycket framgångsrikt koncept. Dock 
behöver inte det ena utesluta det andra, att satsa på reklam i dagspress och dylikt har förstås 
också en viss påverkan på kunderna. Det absolut viktigaste är att kunderna är nöjda med 
ServaNet och att på detta sätt fortsätta att prata med sina vänner och bekanta på ett positivt 
sätt som gör att kundsegmentet ökar. När man tittar på undersökningen om de känner till vilka 
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tjänster ServaNet erbjuder, så vet de flesta vilka tjänster som företaget har. Detta tyder på att 
företaget är tydliga i sin marknadsföring med kunderna. Trots detta måste 
marknadsföringsarbetet fortsätta för att på sikt kunna få en 100 % siffra när det gäller 
kunskapen om vad företaget erbjuder. Vet inte kunderna vad som erbjuds så är det lätt att 
företaget går miste om affärsmöjligheter som de annars kunde ha fått. 
 
P5 Personal 
Personalen på ett företag är viktigt för att de skall kunna sälja sina produkter på marknaden 
och för att företaget över huvudtaget skall kunna överleva. Utan personal blir det mycket svårt 
att driva ett företag framåt. På ServaNet finns som vi tidigare beskrivit 23 anställda på olika 
delar i företaget. I undersökningen som vi gjorde med ServaNets kunder är de flesta nöjda 
med företaget, detta gör att vi kan dra slutsatsen att personalen tar god hand om sina kunder 
och att de är lyhörda för kundernas behov. Om de åtta kvalitetsdimensionerna är 
välförankrade i organisationen och inte bara i ledningsfunktioner så har ServaNet alla 
förutsättningar för att kunna lyckas i sitt arbete.  
 
P6 Process 
ServaNet arbetar med som vi tidigare nämnt i uppsatsen kärntjänst, stödtjänst och 
tilläggstjänst och som stöds av åtta kvalitetsdimensioner. I en kundrelation är det viktigt att 
vara lyhörda för vad kunden vill ha. De åtta kvalitetsdimensionerna som ServaNet utarbetat, 
det vill säga: pålighet, tillgänglighet, trovärdighet, inlevelseförmåga, tjänstvillighet, artighet 
samt kommunikationsförmåga är alla viktiga beståndsdelar när man arbetar med 
kundrelationer. Att kunderna känner att företaget går att lita på och att man i situationer som 
kan uppstå också har den inlevelseförmåga som krävs för att kunna lyssna på kunden och att 
lösa de problem som behöver lösas. Att man i arbetet är medveten om detta tror vi är en viktig 
komponent för att kunna lyckas med sitt företagande och att få kunden att fortsätta välja 
ServaNet som leverantör. Att företaget sedan kan erbjuda olika sorters stödtjänster och 
tilläggstjänster gör att företaget kan erbjuda ett rikt utbud på olika tjänster till sina slutkunder 
och att vara konkurrenskraftig på marknaden.  
 
P7 Fysiskt bevis 
Det är viktigt för kunderna att få en så positiv upplevelse som möjligt av en tjänst eller en 
produkt. Får kunderna en positiv bild av tjänsten och att den fungerar bra så finns det ofta 
ingen anledning att byta till någon annan vara eller tjänst. I undersökningen som gjordes med 
kunderna i Timrå, Sundsvall och Ånge var de flesta nöjda med ServaNet som leverantör av 
sitt bredband.  
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6.2 Konkurrensmedelsstrategi 

6.2.1 Tjänsteerbjudandet i en marknadsföringsmodell 

 
Som det tidigare visat sig i både teori och analys så har ovanstående modells olika 
komponenter visat sig vara beroende av varandra. Detta i kombination med de åtta 
kvalitetsdimensionerna som stöd kan ge ServaNet en del konkurrensfördelar. 
 
Ett exempel på att allt hänger ihop kan vara att utifrån behovet på marknaden föds en 
tjänsteidé. Genom personlig försäljning som till exempel möten där företaget är tillgängliga 
skapas en interaktion med kunden vilket gör att kunden medverkar till att utveckla tjänsten.  
 
Stödtjänsten och tilläggstjänsten tillsammans med kärntjänsten är viktiga delar när det gäller 
att kunna skapa mervärde till kunderna. Då kärntjänsten i ServaNets fall är att leverera en 
kvalitetssäker kapacitetsförbindelse till sina kunder så krävs ett gott och nära samarbete med 
alla tjänsteleverantörerna för att affärsidén (”Vi skall tillhandahålla tjänster för 
ledningsbunden överföring av information i Sundsvallsområdet”) skall kunna lyckas.  

6.3 Kundbehov, kundtillfredsställelse & kundnöjdhet 

6.3.1 Kundbehov 
Genom att genomföra en enkätundersökning med ServaNets befintliga kunder så har man 
skaffat sig en bra position till ett fortsatt arbete för att tillgodose kundens behov. Det är också 
viktigt att de i någon form fortsätter med regelbundna kundundersökningar för att kunna 
utveckla sina tjänster och behålla sin position på marknaden.  
 
De tre olika behoven enligt Kanonmodellen basbehov, uttalade behov och omedvetna behov 
uppfylls väl av ServaNet genom erbjudanden av tekniska lösningar uppfyllda förväntningar 
och ”det lilla extra”.  
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6.3.2 Kundtillfredsställelse 
Som tidigare påtalats så är pålitlighet den i särklass viktigaste dimensionen av upplevd 
kvalitet. Vi kan konstatera att ServaNets kunder precis som Zeithamls målgrupp, anser att 
pålitlighet är den mest viktiga egenskapen för en tjänst. I ServaNets fall kan detta kopplas till 
driftsäkerheten. Vi tror att driftsäkerheten kan hållas hög i ServaNet då de åtta 
kvalitetsdimensionerna ska verka för att stödja och stärka kärn-, stöd- och tilläggstjänsterna. 
 
Lyhördhet och inlevelseförmåga har ServaNet visat är viktigt genom att genomföra en första 
kundundersökning. Vi tror att detta kan resultera i att kunderna får känslan av att de ”bryr sig” 
vilket troligen skapar goda relationer och tillit. Dock är det viktigt att tänka på hur väl 
ServaNet tar till sig och förvaltar den information som sådan här undersökning ger. 
 
Genom att vara lyhörda och ha en inlevelseförmåga så har ServaNet skaffat sig bra verktyg 
för att skapa en omgivning som tillgodoser kundernas behov vad gäller både tekniska 
lösningar och tillhörande aktiviteter så som drift, underhåll och service. 

6.3.3 Kundnöjdhet 
Kundnöjdhet kommer ur ett behov (kundbehovet) som ska tillfredsställas 
(kundtillfredsställelse) så att kunden blir nöjd (kundnöjdhet). Den undersökning som vi fick i 
uppdrag av ServaNet att genomföra har visat att ServaNet till en stor del tycks möta upp 
kundernas behov och förväntningar då 90 % av de tillfrågade var nöjda med ServaNet som 
leverantör. De resterande 10 % som angav att de inte var så nöjda med ServaNet är en viktig 
målgrupp för företaget att försöka förstå för att kunna utveckla och bibehålla sitt koncept.                                        

6.4 Slutsats 
De slutsatser vi kan dra efter genomfört arbete är att ServaNet som leverantör av bredband, 
telefoni och TV har en bra position på marknaden med god potential för framtiden. Med 
undersökningen som stöd kan nu ServaNet arbeta vidare med att utöka sina 
marknadsområden. 
 
Som undersökningen visade så har ServaNets villakunder en god kännedom om det 
tjänsteutbud som tillhandahålls av ServaNet och deras tjänsteoperatörer. Samma 
undersökning har också visat att större delen av villakunderna är nöjda med ServaNet som 
leverantör. 
 
ServaNet marknadsför sig genom diverse PR aktiviteter så som Web-TV, dagspress och 
kundmöten och enkäten visar att den vanligaste orsaken till hur kunderna kommit i kontakt 
med ServaNet till en början var anordnade kundmöten samt genom vänner och bekanta. Vi 
kan utifrån detta påstå att ”word of mouth” är en viktig del i marknadsföringen och att det blir 
viktigt för ServaNet att analysera varför de 10 % av tillfrågade villakunder inte var nöjda. Till 
detta kan vi konstatera att ServaNet är tydliga i sin marknadsföring då 90 % känner till vad 
ServaNet har att erbjuda. 
 
Priset visade sig som väntat att inte ha en avgörande betydelse för valet av tjänst då 
undersökningen visade att priset kom först i fjärde hand vid en första rangordning av 
parametrarna pris, hastighet, driftsäkerhet, tillgänglighet och service. Det som uppskattas 
mest hos ServaNets villakunder, vad gäller de ovanstående parametrarna, var driftsäkerheten.  
Då ServaNet fokuserar på sin kärntjänst tillsammans med stöd- och tilläggstjänster utifrån de 
åtta uttalade kvalitetsdimensioner, borde det ge företaget goda möjligheter att lyckas med att 
erbjuda sina nuvarande och framtida kunder en ”ServaNet Experience”.  
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Enligt Jimmy Persson så kommer denna undersökning att användas för att dra slutsatser av 
ServaNets befintliga utbud till sina kunder. ServaNet kommer också att hänvisa till 
undersökningsresultaten i sin marknadsföring. Då de nu är på väg att implementera sina 
tjänster i Härnösand kommer de att kunna göra jämförande studier om behoven och den 
upplevda kundnyttan skiljer sig mellan städer och regioner. 
 
Vi anser att undersökningen fyllt sitt syfte och att ServaNet fått svar på de frågor som de ville 
ha undersökta. Då totala kundmassan för villakunder är cirka 4 500 till antalet så borde det 
finnas möjligheter till mer omfattande och djupgående kundundersökningar för att ytterligare 
utveckla verksamheten.  

6.5 Förslag till framtida studier 
Under arbetets gång och när vi nu har sammanställt allt material så inser vi att det finns fler 
områden att fördjupa sig inom. Exempel på detta är att göra en djupare undersökning av 
kundernas uppfattning om ServaNet. Den undersökning som nu har gjorts är begränsad och 
skulle kunna utvecklas vidare för att få mer information till ServaNets framtida 
marknadsutveckling. Vidare kan undersökningar göras på kundgruppen hyresgäster och efter 
etablering i Härnösand, även kundgruppen villakunder i Härnösand. 
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En sammanställning av antalet 1:or till 10:or för parametern 
"driftsäkerheten"
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Bilaga 1.  
En sammanställning över hur många som svarat från 1-10 där 1 är mindre viktigt och 
10 är mycket viktigt när det gäller ”priset” 

En sammanställning av antalet 1:or till 10:or för parametern "pris"
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En sammanställning över hur många som svarat från 1-10 där 1 är mindre viktigt och 
10 är mycket viktigt när det gäller ”hastigheten” 

En sammanställning av antalet 1:or till 10:or för parametern "hastigheten"
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En sammanställning över hur många som svarat från 1-10 där 1 är mindre viktigt och 
10 är mycket viktigt när det gäller ”driftsäkerheten” 
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En sammanställning av antalet 1:or till 10:or för parametern "service"
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En helhetsbild över de fem parametrarna "pris","hastighet", 
"driftsäkerhet", "service" samt "tillgänglighet"
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Bilaga 2. 
En sammanställning över hur många som svarat från 1-10 där 1 är mindre  
viktigt och 10 är mycket viktigt när det gäller ”service” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sammanställning över hur många som svarat från 1-10 där 1 är mindre viktigt och 
10 är mycket viktigt när det gäller ”tillgänglighet” 

En sammanställning av antalet 1:or till 10:or för parametern "tillgänglighet"
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En total bild över sammanställningen av de olika parametrarna ”pris”, ”hastighet”, 
”driftsäkerheten”, ”service” samt ”tillgänglighet” 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till Affärsutvecklare Jimmy Persson ServaNet, Datum 2008-05-12 
 
Fråga 1. 
Hur många anställda har Ni på ServaNet? 
 
Fråga 2. 
Hur ser Er organisationen ut? 
 
Fråga 3.  
Kan du berätta om Ert nya koncept ”ServaNet Experince”? 
  
Fråga 4. 
Hur marknadsför sig ServaNet ut till kund, vilka marknadsföringskanaler använder Ni er av? 
 
Fråga 5. 
Vilken parameter tycker du är viktigast för Er av ”priset”, ”hastigheten”, ”driftsäkerheten”, 
”tillgängligheten” & ”servicen”? 
 
Fråga 6. 
Vilka av de föregående parametrarna tror du att kunderna föredrar? 
 
Fråga 7. 
Har Ni tidigare gjort några mätningar hos kunderna? I så fall vilken typ av mätning? 
 
Fråga 8. 
Kan du ge exempel på vad som innefattas i en Stödtjänst samt i en tilläggstjänst? 
 
Fråga 9. 
Mäter Ni kvalité på Era tjänster? 
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Bilaga 4 
 
Bäste kund! 
 
 Här kommer en Enkät som vi vore tacksamma om Ni ville ta Er tid att fylla i. 
  
Totalt kommer 20 stycken biobiljetter att lottas ut till 20 personer av dem som svarat 
på enkäten. Enkäten går ut till 200 stycken av våra villakunder som är slumpvis 
utvalda.  
 
Vi önskar svar senast den 13 maj. Skicka svaret med bifogat svarskuvert till oss. 

 

 
Fråga 1. 
Hur lång tid har du haft ServaNet som leverantör? 
 

□ kortare tid än 6 månader 

□ sedan 2007 

□ sedan 2006 

□ sedan 2005 

□ sedan 2004 

 
Fråga 2. 
Vet du vilka tjänster som ServaNet erbjuder dig som kund? 
 

□ Ja   □ Nej 

 
Fråga 3. 
Hur kom du först kontakt med ServaNet? 
 

□ genom tidningen 

□ genom radioreklam 

□ genom TV reklam 

□ genom vänner & bekanta 

□ annan anledning : ________________________ 

 

 
Fråga 4. 
Är du nöjd med ServaNet som leverantör av bredband? 
 

□ Ja   □ Nej 

 
Om ditt svar är Nej, varför?____________________________ 
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Fråga 5. 
Hur viktigt är priset för dig på en skala från 1 – 10 där 1 är mindre viktigt och 10 är 
mycket viktigt.  
 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 
1      2    3     4     5     6     7    8     9    10  
 

 
Fråga 6. 
Hur viktig är hastigheten på ditt bredband för dig på en skala från 1 – 10 där 1 är 
mindre viktigt och 10 är mycket viktigt.  
 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 
1      2    3     4     5     6     7    8     9    10  
 

 
Fråga 7. 
Hur viktig är driftsäkerheten för dig på en skala från 1 – 10 där 1 är mindre viktigt och 
10 är mycket viktigt.  
 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 
1      2    3     4     5     6     7    8     9    10  
 

 
Fråga 8. 
Hur viktig är vår service för dig på en skala från 1 – 10 där 1 är mindre viktigt och 10 är 
mycket viktigt.  
 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 
1      2    3     4     5     6     7    8     9    10 

 
Fråga 9. 
Hur viktig är tillgänglighet (att lätt kunna nå oss) för dig på en skala från 1 – 10 där 1 är 
mindre viktigt och 10 är mycket viktigt.  
 

□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 
1      2    3     4     5     6     7    8     9    10  
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Fråga 10. 
Vilka parametrar är viktigast för dig som kund av nedanstående parametrar, du får 
maximalt kryssa i 3 alternativ. 
 

□ pris 

□ hastighet 

□ driftsäkerhet 

□ service 

□ tillgänglighet 

 

 
Fråga 11. 
Tycker du att ServaNet Erbjuder prisvärda tjänster? 
 

□ Ja 

 

□ Nej   

 
Fråga 12. 
Saknar Ni någon tjänst i vårt utbud? 
 

□ Nej 

     

□ Ja   Beskriv:_____________________________________ 

 

 
Fråga 13. 
Önskar Ni bli kontaktad av någon från ServaNet? 
 

□ Ja, jag vill gärna bli kontaktad  Tel:___________________ 

 

□ Nej tack, jag vill inte bli kontaktad 

 
 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 
Era åsikter är värdefulla för oss som leverantör till Ert bredband! 
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Bilaga 5.  
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