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Sammanfattning 

Tidigare studier betonar vikten av byteskostnader som spelar en stor roll för konsumenters val 

av en viss produkt och även påverkar flertal kritiska aspekter för företagets framgång. Dessa 

byteskostnader anses vara konsumentspecifika och skiljer sig åt beroende på bransch, 

demografiska faktorer och konsumentens preferenser. Generation är en faktor som inte har 

lyfts bland tidigare studier gällande val av mobiltelefon. Studien kommer därför att analysera 

och kontrollera ifall byteskostnader påverkas av konsumenternas generation. Därav är syftet 

med studien är att förklara hur byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar 

vid ett eventuellt byte av mobiltelefon, under förutsättning av konsumentens ålder.  

För att besvara syftet har tidigare litteraturer och forskning använts, som definierar olika typer 

av byteskostnader. Liknande metod har använts hos de olika generationsgrupperna för att 

beskriva vad som klassificerar respektive generation gällande teknologi och olika beslutsval. 

Teorin avslutas med en modell som ger en helhetsbild på de olika punkter studien kommer att 

tangera samt hypoteser som har skapats från tre specifika byteskostnader.  

En kvantitativ metodval har använts i form av enkätundersökning för att analysera om och hur 

generationerna påverkar byteskostnaderna. En deskriptiv analys och en regressions analys har 

även genomförts för att besvara studiens hypotes samt för att bevisa att den är statistiskt 

säkerställd.  

Resultatet påvisade att det finns ett eventuellt samband mellan generation och byteskostnader 

men att de tre specifika byteskostnader som hypotes prövades inte har någon påverkan på 

generation. 
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Abstract 

Previous studies emphasize the importance of switching costs because of the major impact it 

has on consumers’ selection of a particular product, which in turn also affect several critical 

aspects of the company's success. These switching costs are considered to be consumer 

specific and differ depending on industry, demographic factors and consumer preferences. 

Generation is a factor that has rarely been included from previous studies regarding the choice 

of mobile phone. The study will therefore analyze if switching costs are influenced by 

consumers’ generation. Hence, the purpose of the study is to explain how the switching costs 

in the Swedish mobile phone industry and generation influences the change of mobile phone  

To answer the purpose of the study, previous literatures and research has been used which 

define different types of switching costs. Similar method has been used in the different 

generational groups to describe what classifies each generation based on their current 

technological skills and decision-making. The theory ends with a model that gives an overall 

picture of the different points of the study, which will be analyzed as well as hypotheses that 

have been created from three specific switching costs. 

A quantitative method selection was used in form of a survey, to analyze if and how the 

generations affect the switching costs. A descriptive analysis and regression analysis was also 

conducted to answer the hypothesis of the study and to prove that it is statistically significant. 

The results demonstrate that there is a relationship between the generation and the total 

switching costs. However, the three specific switching costs that were made into hypothesis, 

did not have any influence on the generation. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet syftar till att beskriva studiens bakgrund samt problematisering. 

Vidare följs detta av en forskningsfråga samt ett tillhörande syfte som tydliggör studiens 

huvudsakliga inriktning. Avslutningsvis redovisas en disposition som visar strukturen över 

hela studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Mobiltelefonbranschen växer explosionsartat idag och företagen lanserar nya modeller varje 

kvartal. Detta leder till att konsumenterna ställs inför många olika val vid byte av 

mobiltelefon och därmed även olika sorters kostnader vid bytet.  Dessa kostnader benämns 

som byteskostnader och definieras som konsumenternas egna uppfattade ekonomiska, 

psykologiska och emotionella kostnader som uppstår vid ett eventuellt byte av en vara eller 

tjänst (Jones et al, 2002; Pattersson & Smith, 2003; Burnham et al, 2003). Vidare existerar 

byteskostnader i många olika marknader och upplevs annorlunda från individ till individ 

(Burnham et al, 2003). För vissa branscher är byteskostnader mindre omfattande för 

konsumenten än andra t.ex. byte av en dagligvara såsom mjölk är inte ett lika stort och 

kostsam beslut som ett byte av mobiltelefon för de flesta människor. Vidare menar Ruyter et 

al (1998) att kostnaderna vid byte av tjänster tenderar att vara högre än de kostnader som 

uppstår vid byte av varor (Ruyter et al, 1998).  

Forskning har visat hur byteskostnader ibland kan vara så signifikanta att de ”låser in” 

kunderna i företaget (Farrell & Klemperer, 2007; Harrison et al, 2012; Shy, 2002). Med detta 

menas att kunden upplever att denne inte kan eller helt enkelt inte vill byta till en likartad 

konkurrerande produkt som är billigare eller till och med bättre med avseende av exempelvis 

funktionalitet. Detta resulterar i sin tur till en minskad konkurrens på marknaden och ur 

företagets perspektiv innebär denna inlåsningseffekt att de kan kontrollera marknadens 

prissättning och sätta priser över marginalkostnader (ibid). Exempel på sådana byteskostnader 

inom mobiltelefonbranschen kan vara ekonomiska, då köp av applikationer inte kan överföras 

till andra operativsystem, eller psykologiska och relationella då man fäster sig till ett visst 

operativsystem eller användar-gränssnitt.  

Fortsättningsvis visar studier på hur konsumenter har varierande användningsområden samt 

syn på sin mobiltelefon beroende på vilken generation de växt upp i (Yang & Jolly, 2008; 

Bolton et al, 2013; Kumar & Lim, 2008).   Det finns fyra olika generations- klassificeringar: 

baby boomers (födda 1946-1964), generation X (födda 1965-1980), generation Y (födda 
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1980-1994) och slutligen generation Z (födda 1995-2010) (Morris & Venkatesh, 2000; Kumar 

& Lim, 2008; Oblinger & Obliner, 2005).  

Kumar & Lim (2008) menar på att det finns fördomar om att äldre konsumenter är mindre 

benägna till att anpassa sig till ny teknologi och därmed inte har lika stora incitament till att 

byta mobiltelefon jämfört med yngre generationer. Däremot visade artikelförfattarnas studie 

att baby boomers, som var en äldre målgrupp, egentligen var vana användare av 

mobiltelefoner och modern teknologi (Kumar & Lim, 2008). En förklaring till detta kan vara 

att äldre personer har upplevt stora teknologiska förändringar och varit med om fler 

innovativa förändringar under deras livstid. Detta har i sin tur resulterat i en ökad adaption av 

förändringar i teknologibranschen för denna åldersgrupp. Dock återstår det faktum att de olika 

generationsgrupperna har olika sätt att se på mobiltelefoner och olika användningsområden 

för deras mobiltelefoner. På så vis borde generation ha en inverkan på de konsumentspecifika 

byteskostnaderna och det kan även finnas ett eventuellt samband dem emellan.  

 

1.2 Problematisering 

En effektiv strategi för att ”låsa in” konsumenten i företaget är att etablera en form av relation 

mellan konsumenten och produkten/varumärket. Detta blir ett sätt för företaget till att utnyttja 

byteskostnaderna för egen vinning eftersom de kan kontrollera marknadsandelarna och 

marknadens prissättning genom att sätta högre priser.  Lojalitet mot en produkt, service, 

varumärke eller företag medför byteskostnader som är högre ju starkare relationen är (Lam et 

al, 2004). Byteskostnader måste identifieras då de har en direkt påverkan på konsumenternas 

priskänslighet, lojalitet och även på deras sammanlagda beslut vid ett eventuellt byte av vara 

eller tjänst (Aydin & Özer, 2005; Hitt et al, 2002). Byteskostnader är följaktligen både aktuellt 

och intressant att studera dels då det spelar en så stor roll inte enbart för konsumenternas val 

av en viss produkt/tjänst. Men även då byteskostnader påverkar flertal kritiska aspekter för 

företagens framgång och deras förmåga att behålla sina befintliga konsumenter alternativt 

attrahera nya kunder.  

Vidare har tidigare studier enats om att byteskostnader i en stor utsträckning är 

konsumentspecifika och skiljer sig åt beroende på demografiska faktorer, konsumentens 

preferenser, bransch e.tc (Yang & Peterson, 2004; Shy, 2002). Byteskostnader inom 

mobiltelefonbranschen kan således variera kraftigt beroende på konsumentspecifika faktorer.  
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Mobiltelefonen har kommit att bli en stor del av människors liv i dagens samhälle vilket 

skapar ett stort beslut och höga kostnader vid ett eventuellt beslut om byte av mobiltelefon. 

Detta är vidare en ständigt växande bransch med stor konkurrens och innovation (IDC, 2015).  

International Data Corporation (2015) presenterade data som visade att den globala 

marknaden för smarta telefoner ökade med 13 % från 2014 till 2015 (andra kvartalet). 

Android telefoner dominerar marknaden med hela 82,8 % följt av Apple (13,9 %) och 

Windows (2,6 %) (IDC, 2015).   Även om en mobiltelefon från ett konkurrerande företag i 

första anblick verkar mer attraktiv på grund av lägre pris eller fler funktioner så kommer dessa 

konsumentspecifika byteskostnader att utgöra en stor påverkan på beslutet vid ett eventuellt 

byte (Polites & Karahanna, 2012). Exempelvis är det fullt möjligt att en Iphone användare 

känner en motvilja till att byta till en Android telefon. Några av anledningarna kan vara att 

denne är lojal till varumärket och känner en stor psykologisk påverkan vid ett byte eller för att 

kostnaderna i form av att lära sig ett nytt och okänt operativsystem är högre än eventuella 

fördelar i form av lägre pris eller fler funktioner. Dock kommer Iphone användarens 

karaktäristik inklusive dennes tillhörande generationsgrupp också att ha en inverkan på 

hans/hennes byteskostnader.  

Tidigare forskning har studerat generationsgrupper för att karaktärisera hur dessa olika 

konsumentgrupper anpassar sig till ny teknologi (Kumar & Lim, 2008; Rodriguez et al, 2003). 

Dock har inga tidigare studier gjorts om generationers betydelse på byteskostnader inom 

mobiltelefonbranschen i Sverige och vilka byteskostnader konsumenter möter i respektive 

generationsgrupp.  Enligt Pedersen & Ling (2003) råder flertal skillnader mellan individers 

användnings beteende och sätt att se på mobiltelefoner baserat på ens generationsgrupp 

(Pedersen & Ling, 2003).   Då mobiltelefonen används i mycket större utsträckning idag 

jämfört med förr i tiden så är det både intressant och aktuellt att studera vilka byteskostnader 

människor upplever baserat på deras generationsindelning.  

Kumar & Lim (2008) studerade hur två olika åldersgrupper, generation Y födda 1980-1994 

och baby boomers födda 1946-1964, uppfattade mobiltelefonen och deras 

användningsområden. Deras resultat visade att den äldre generationen tenderade att använda 

mobiltelefonen främst till samtal, sms och e-mail medan den yngre generationen i allt större 

utsträckning multitaskar, laddar ned material till telefonen och använder sociala medier 

(Kumar & Lim, 2008). Exempelvis har Apple, och även de flesta andra mobiltillverkare, följt 

en trend i form av att de producerat mobiltelefoner med större skärm för varje nysläppt modell 
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under de senaste åren. Däremot lanserade Apple nyligen en mobiltelefon (Iphone SE) som 

avvek från denna trend då den hade en betydligt mindre skärm (Sydsvenskan, 2016). Då 

människor, som redan nämnts ovan, använder mobiltelefonen på olika sätt kommer de även 

att ha olika byteskostnader och därmed vara mer eller mindre villig till att byta till den nya 

produkten. Exempelvis är det möjligt att äldre konsumenter upplever lägre byteskostnader 

eftersom den nya produkten ses som mer praktisk då de inte behöver lika stor skärm yta 

jämfört med yngre konsumenter som multitaskar och använder sociala medier i allt större 

utsträckning. 

Det som ska studeras i denna avhandling är just de fyra generationernas påverkan på 

byteskostnaderna i mobiltelefonbranschen. Åldersintervallet för de fyra generationer som ska 

studeras täcker majoriteten av mobiltelefonkonsumenterna i dagens svenska marknad då den 

sträcker sig från ett brett intervall mellan sex till sjuttio år gamla konsumenter. Anledningen 

till att just generation valdes och inte andra demografiska faktorer såsom kön, utbildning eller 

etnicitet var dels för att det är ett område som behöver mer forskning. Studien kommer att 

beröra den svenska marknaden dels på grund av praktiska skäl men även för att det inte finns 

tidigare studier om byteskostnader som berör konsumenternas generationer inom 

mobiltelefonbranschen i Sverige. Generationsfrågan valdes även för att det är intressant att se 

vilka byteskostnader konsumenter har beroende på deras generationsgrupp och sätt att se på 

och använda mobiltelefoner.  Slutligen kan företagen som redan nämnts skapa stora fördelar 

genom att identifiera konsumenternas byteskostnader, vilket styrker behovet av mer forskning 

inom ämnet inte minst till fördel för företagen inom mobiltelefonbranschen. Följaktligen lyder 

forskningsfrågan som följande: 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkas byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen av konsumenternas 

generationer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara hur byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar vid ett 

eventuellt byte av mobiltelefon under förutsättning av konsumenternas generationer.   

 



11 
 

 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning – Tar upp bakgrunden till ämnet samt problematiseringen. Slutligen 

formuleras även forskningsfrågan och syftet med studien. 

Kapitel 2 Vetenskaplig metod – Här presenteras forskningsfilosofi och den för studien 

valda forskningsansatsen.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram – I detta kapitel presenteras centrala begrepp och teorier 

som är nödvändigt för förståelsen av studien. Vidare formuleras studiens 

hypoteser som ska prövas och analyseras. 

Kapitel 4 Empirisk metod; Berör studiens metodval, urval samt tillvägagångssätt vid 

insamlingen av empirin. Även en pilotstudie, empirisk modell och 

operationalisering presenteras. Slutligen presenteras reliabilitet, validitet och 

etiska beaktanden   

Kapitel 5 Empirisk analys; Här presenteras empirin och sätts i relation till teoretiska 

referensramen. Vidare presenteras studiens hypoteser och den totala 

byteskostnaden på generation. 

Kapitel 6 Slutsats; Detta kapitel inkluderar studiens slutsats och diskussion. Vidare följs 

detta av en kort sammanställning på svaret på forskningsfrågan, teoretiskt och 

empiriskt bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

Följande kapitel är ämnad som en introduktion till kapitlet om den empiriska metodiken. 

Detta kapitel berör följaktligen forskningsfilosofi och den för studien valda 

forskningsansatsen.  

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Den forskningsfilosofi som tillämpas påverkar forskarens metodval och förståelse av det som 

undersöks i en studie (saunders et al, 2009). Hermeneutiken och positivismen är två vanliga 

forskningsfilosofier som tillämpas i forskning. Den senare innebär att studien oftast byggs på 

tidigare forskning eller teorier. Därtill menar Denscombe (2009) att positivismen har sin 

utgångspunkt i naturvetenskaperna där forskarna oftast undersöker kvantifierbara resultat 

(Denscombe, 2009). Hermeneutik som forskningsfilosofi har däremot sin utgångspunkt i 

tolkning och förståelse. Kunskap erhålls främst genom en öppen dialog, vilket innebär att 

hermeneutiken är vanligare i kvalitativ forskning (Paterson & Higgs, 2005). Dessa 

forskningsfilosofier brukar inte tillämpas självständigt då forskningen oftast har mer eller 

mindre inslag av bägge filosofierna (Saunder et al, 2009).  

Forskningsfilosofin grundas utifrån ett positivistiskt synsätt då avhandlingens syfte är att 

undersöka hur byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar vid ett eventuellt 

byte av mobiltelefon under förutsättning av den generation konsumenten tillhör. Anledningen 

till att positivismen valdes som forskningsfilosofi är att avhandlingen baseras på tidigare 

forskning och litteratur, som kombinerat med den insamlade empirin ska klargöra studiens 

syfte och frågeställning.  

 

2.2 Forskningsansats 
Valet och utformningen av forskningsansatsen har en påverkan på relationen mellan teori och 

forskning i en studie (Bryman & Bell, 2015).  Enligt Saunders et al (2009) klargör 

forskningsansatsen studiens design gällande metodvalet och forskarens ställningstagande till 

forskningsområdet. Forskningsansatsen kan delas in i tre olika ansatser: induktiv, abduktiv 

och deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att forskarna samlar in data och utvecklar 

teorier och slutsatser baserat på analyserad data (Saunders et al, 2009). Detta innebär att 

forskning som utgår från en induktiv ansats inte bygger på någon teoretisk förförståelse, utan 

slutsatser och teorier grundas från det empiriska materialet. En deduktiv ansats skiljer sig från 
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den induktiva i det hänseendet att forskningen då grundas utifrån tydliga teoretiska 

föreställningar/hypoteser som i sin tur prövas mot ett empiriskt material (Alvehus, 2013). 

Slutligen kan forskning även utgå från en blandning av en deduktiv och induktiv ansats. 

Denna forskningsansats benämns abduktion och definieras som ”… en växling mellan 

empirisk och teoretisk reflektion, där man arbetar med teorin, återvänder till empirin och 

funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin” (Alvehus, 2013:109).  

Den abduktiva ansatsen uppkom i syfte att eliminera de negativa effekterna av den induktiva 

respektive deduktiva forskningsansatsen. Den induktiva ansatsen har kritiserats bland annat 

för att chansen finns att ingen form av empirisk data kan användas för att bygga en teori. 

Nackdelen med den deduktiva ansatsen är främst den oklarhet som kan uppkomma med valet 

av rätt teori som ska testas (Bryman & Bell, 2015).  

Denna avhandling är baserad på en deduktiv forskningsansats av anledningen att det finns en 

teoretisk förförståelse och tydliga hypoteser till grund för avhandlingen som kan användas 

tillsammans med den insamlade empirin. Byteskostnader inom mobiltelefonbranschen är inte 

statiska, utan de skiljer sig åt beroende på konsumentspecifika faktorer. Den generation 

konsumenten tillhör kommer alltså att spela stor roll då dessa olika individer från respektive 

generation har växt upp i olika teknologiska eror och kommer att ha olika sätt att se på 

mobiltelefoner och varierande användningsområden.   

 

2.3 Val av teori 

I denna avhandling kommer valet av teori baseras på transaktionskostnadsteorin (TCE) då 

detta ger oss en förklaring till anledningen för konsumenternas specifika val samt ifall valen 

som görs grundar sig på andra variabler som har en inverkan på beslutet. I 

transaktionskostnadsteorin (TCE) existerar en avvägning i den totala ekonomin mellan 

produktionskostnader -och transaktionskostnader.  TCE eftersträvar att minimera 

produktionskostnaderna genom att effektivisera transaktionskostnaderna och särskiljer sig 

från de övriga då den tar hänsyn till beteendeantaganden hos individen som en faktor. Då 

byteskostnader är konsumentspecifika och skiljer sig åt beroende på konsumenters beteenden, 

egenskaper etc. kan denna teori appliceras väl i avhandlingen.  Yang & Petersson (2004) 

menar att en individs val av en viss vara eller tjänst ses som en känslomässig reaktion av 

dennes tidigare erfarenhet från varor eller tjänster (Yang & Petersson, 2004). Efter ett 
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fullbordat köp upplever kunden en viss reaktion av konsumtionen som varierar beroende på 

diverse upplevelser och variabler. Exempel på en variabel som har stor inverkan på 

konsumentens reaktion är informationsmängden, som placeras under procedurbyteskostnad. 

En individ som har lägre information och kunskap om en mobiltelefon kan då teoretiskt sett 

uppleva högre kostnader i form av lägre användarvänlighet och användbarhet av produkten. 

Detta hänger i sin tur samman med individens generationsklassificering som har en påverkan 

på dennes egenskaper, syn på varan etc.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitel tre syftar till att ge läsaren nödvändig teoretisk kunskap för förståelsen av hur 

byteskostnader påverkas i den svenska mobiltelefonbranschen beroende på konsumentens 

åldersgrupp. Kapitlet introduceras med transaktionskostnadsteorin. Vidareges läsaren en 

inblick över åtta vanliga byteskostnader samt de fyra olika generationsgrupperna och vad 

som karaktäriserar dessa. Avslutningsvis presenteras studiens modell samt hypoteserna.  

 

3.1 Transaktionskostnad teori (TCE) 

Transaktionskostnadsteorin (TCE), som introduceras först utav Williamsson (1975, 1985) 

förklarar det ekonomiska utbytet mellan två olika förhållanden.  För att förstå konceptet av 

TCE delas den totala ekonomin upp i produktionskostnader och transaktionskostnader (Wallis 

& North, 1986). Produktionskostnader tar upp kostnader som krävs för att producera en viss 

vara eller tjänst.  Transaktionskostnader tar upp kostnader som inte berör produktionen utan 

istället kostnaden varje gång en vara eller tjänst byter ägare (ibid.) 

Syftet med TCE är att reducera produktionskostnaderna genom att effektivisera 

transaktionskostnaderna (Driesen & Ghosh, 2004).  Det handlar om beslutet huruvida företag 

skall producera internt eller externt (ibid). Beslutet påverkas av hur ofta transaktionen skall 

genomföras, graden och anpassningen som krävs för att uppnå den specifika tillgången, 

individens opportunism och det osäkra förhållandet (Williamsson, 1975).  

Williamsson (1981) lyfter upp teorin genom att ta hänsyn till beteende som en faktor eller 

antagande, vilket andra teoretiska modeller oftast utesluter. Författaren menar på att det är 

viktigt att ta hänsyn till ’’den mänskliga naturen som vi känner den”(Williamson, 1981:553). 

Detta genom att kolla på två beteendeantaganden som TCE förlitar sig på och som gör teorin 

mer realistisk och särskiljer sig från de övriga teorierna. Det första beteendeantagandet är den 

begränsade rationaliteten som delas in i irrationell och hyper rationell (Simon, 1978). En 

person med högre utbildning och kunskap tenderar att vara mer rationell i deras beslut samt 

att ha större förmåga att lösa komplexa problem i olika situationer (ibid). Begränsad 

rationalitet uttrycker oroligheten gällande bearbetningen av information för att fatta ett 

rationellt beslut (Williamsson, 1981). Detta innebär att man antar att en individ konsekvent 

bearbeta med information (Gavetti, 2011). Det andra beteendeantagandet som görs i TCE är 

opportunism, vilket beskrivs som en starkare förklaring av eget intresse. Det sägs att 

opportunism är den största anledningen till företagens misslyckanden i marknaden och 
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överlevnad (Williamsson, 1993). Det kännetecknas främst huruvida individer på ett 

tillförlitligt sätt kan förväntas följa regler eller hålla löften (Ghoshal & Moran, 1996). 

Deravaj, Fan och Kohli (2002) tillämpade TCE i sin undersökning och kom fram till att det 

finns tre aspekter av TCE som utgör en funktion hur effektiva detaljhandelstransaktioner är på 

internet. Dessa var användarvänlighet, tidsåtgången samt prissparande. Kombinationen av 

dessa aspekter förklarade en stor del av konsumenternas kundnöjdhet (ibid). Vidare kan dessa 

aspekter även förklara en stor del utav konsumentens byteskostnad, då flera studier menar på 

att en större kundnöjdhet leder till lägre byteskostnad (Yang & Petersson, 2004; Oliver, 

1993).  

Den transaktionsspecifika metoden definierar kundens val och tillfredställelse som en 

känslomässig reaktion av konsumentens senaste erfarenhet från en produkt eller organisation 

(Yang & Petersson, 2004). Svar på reaktionen av konsumtionen sker efter att processen 

(köpet) har fullbordats samt efter en specifik tid. Vad som påverkar reaktionen varierar 

beroende på situationer och vilka variabler som är närvarande. En variabel som oftast har en 

stor påverkan är informationsmängden som både kan förklara konsumentens 

användarvänlighet och användbarheten (Davis, 1989). Som även nämndes tidigare tenderar 

personer med högre utbildning och kunskap att vara mer rationella i deras beslut. En äldre 

generation har troligtvis mer kunskap och därav fattar mer rationella beslut än yngre 

generationer (Simon, 1978). Dock behöver detta inte vara fallet då nuvarande utbildning är 

betydligt mer omfattande vilket gör att den yngre generationen tänker på ett annat sätt jämfört 

med den äldre (Finucane et al, 2002).  

Informationsmängden är en del utav procedurbyteskostnad, vilket är en av studien 

byteskostnad. De två andra byteskostnader som även kommer att undersökas är finansiella 

byteskostnader och relationsbyteskostnader. Dessa byteskostnader har i sin tur andra 

byteskostnader som definierar kategorin. Studiens syfte är att undersöka hur dessa 

byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar vid ett eventuellt byte av 

mobiltelefon under förutsättning av konsumentens ålder.  Med hjälp av TCE ger det oss en 

förklaring varför en konsument gör ett specifikt val samt att valet som görs är beroende av 

andra variabler som inverkar på beslutet. 
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3.2 Byteskostnader 

Konkurrensförhållanden och marknadsandelar påverkas av flera olika faktorer. En utav dessa 

faktorer som har en stor påverkan är byteskostnader (Klemperer, 1995). Byteskostnad är en 

för konsumenten upplevd kostnad som uppstår när konsumenten utnyttjar en produkt eller 

tjänst och istället väljer att byta till den konkurrerande aktörens produkt eller tjänst (Shy, 

2002). Denna kostnad behöver följaktligen inte vara förknippad med pengar utan kan även 

bestå av känslor och psykologiska faktorer som t.ex. den tid man får sätta undan för att lära 

sig att använda den nya aktörens produkt (ibid). 

Uppkomsten av byteskostnader sker när en konsument finner det lönsamt att konsumera eller 

byta leverantör av en vara eller tjänst, vilket inverkar på efterfrågan då den blir oelastisk 

(Oyeniyi & Abiodun, 2009). Detta innebär att konsumenten endast byter produkt eller tjänst 

då priset är tillräckligt lågt för att konsumenten skall känna sig kompenserad för den 

byteskostnad som uppkommer vid bytet (Matthews och Murray, 2007). Den förväntade 

vinsten måste därför vara betydligt högre än den förväntade kostnaden vid bytet. När detta 

sker blir resultatet att ’’konsumenten låses in’’ i marknaden, vilket betyder att kunden 

fortsätter köpa från samma leverantör trots att det konkurrerande alternativet erbjuder 

liknande produkt till en lägre kostnad (Shy, 2002). 

Trots att studien undersöker byteskostnader från konsumenters perspektiv är det värt att 

notera att företagen är beroende av information från konsumenternas byteskostnader. Detta 

för att utifrån företagets perspektiv ger byteskostnaden en översikt över konsumenternas 

beteende på marknaden och hur fort de repeterar samma köp. Detta har en stor påverkan på 

företagets framtida vinster och därför är det viktigt för företagen att identifiera byteskostnader 

(Gerrard & Cunninham, 2004). Under varje period möter företag dessutom någon form av 

”trade-off” vilket sätter företagen inför stora beslut då de måste prioritera en viss kvalitet eller 

aspekt över en annan. Dessa ”trade-offs” kan gälla vare sig ett företag skall höja priset på 

produkten för att skörda vinst eller snarare sänka priset och på detta vis investera på att öka 

marknadsandelar genom att locka nya kunder som möjligtvis kommer att fortsätta köpa 

produkten i framtiden (Farrell & Klemperer, 2007).  

Vid undersökning av byteskostnader är det vanligt förekommande att göra antagandet att 

konsumenterna tänker på kort sikt. Anledningen till detta är att individer hellre eftersträvar att 

minimera dagens direkta kostnader än de framtida kostnaderna (Malinvaud, 1972). 

Byteskostnader är således något abstrakt då de är konsumentspecifika och inte enbart 
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monetära. Nedan kategoriseras åtta olika byteskostnader som bygger på Klemperers (1995) 

kategorisering; 

 

3.2.1 Kompabilitet med existerande utrustning 

I många olika branscher är produkter utformade på så vis att de endast är kompatibla med 

delar, material eller tjänster utvecklade och sålda av samma produktkedja eller företag. 

Resultatet av detta är att kunden indirekt blir tvingad till att köpa från samma produktkedja för 

att de tidigare funktionerna skall fungera med den nya produkten. Det kan även vara mer 

fördelaktigt för kunden att inte genomföra ett byte och hellre köpa en produkt från samma 

varumärke då kostnaderna som uppkommer till följd av kompabiliteten är för hög. På så vis 

låses kunden till företaget (Burnham, Frels & Mahajan, 2003).  Exempelvis har Iphone en 

tjänst som kallas Imessage, vilket är en egen utvecklad funktion som tillåter konsumenter att 

skicka gratis meddelanden via nätet till andra personer med Iphone. Då en konsument byter 

från Iphone till exempelvis Samsung förlorar kunden denna funktion och måste istället betala 

för meddelanden, givet att personen inte har något abonnemang eller operatör som erbjuder 

gratis meddelanden. Förutom den kostnad som konsumenten måste lägga för själva 

mobiltelefonen kan denna avsaknad av tjänst ses som en byteskostnad i form av en 

engångsutgift som läggs på den totala utgiften för konsumenten (Heider och Weiss, 1995).  

 

3.2.2 Transaktionskostnader vid byte av varumärke 

Transaktionskostnader uppstår då kunden byter leverantör, vilket sker när kontraktet från den 

nuvarande leverantören bryts och kunden måste sätta upp ett nytt kontrakt med en annan 

leverantör (Aaker, 1992). Båda företagen kan erbjuda identiska villkor men byteskostnad 

uppstår fortfarande då kunden lämnar ett samarbete och möjligtvis en långsiktig relation och 

lojalitetsfördelar för att ingå ett avtal med det nya konkurrerande företaget. För många 

konsumenter spelar valet av varumärke en stor roll (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Detta är 

inte minst utmärkande för exempelvis Iphone användare där många associerar Apple till 

status och vet vad de betalar för då mobiltelefonerna tillverkas av dyra komponenter och 

material som exempelvis aluminium istället för plast. Det är inte ovanligt att konsumenter 

genomför transaktionsspecifika investeringar när en sorts relation finns till företaget och 

under tiden utvecklar rutiner för hur man samverkar med företaget och dess produkter. 

Transaktionskostnader kan även uppstå när en konsument är beroende av en leverantör 
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exempelvis för att uppnå uppsatta mål eller på grund av ens arbete (Jap & Ganesan, 2000; 

Shankar et al; 2004).  

 

3.2.3 Lärandekostnader 

För varje ny produkt som kunden investerar i följer oftast en inlärningsperiod med. Under 

denna inlärningsperiod kan kostnader uppstå då det enligt Caruana (2004) krävs en hel del 

ansträngning från konsumentens sida till att ”…reach the same level of comfort of knowledge 

acquired of using a product but which may  not be transferable to other brands of the same 

product” (Caruana, 2004: 2). Under inlärningsperioden önskar kunden lära sig att använda 

den nya produkten på bästa möjliga sätt och med minimal tidsåtgång. Kostnaden består i detta 

fall av lärandet och den ansträngning som krävs för att kunden ska kunna åstadkomma samma 

nytta och tillfredställelse jämfört med det gamla alternativet (Klemperer, 1995; Caruana, 

2004). Sannolikheten att en konsument fortsätter att köpa från samma leverantör ökar då 

han/hon lärt sig förbruka och hantera det nuvarande systemet, även om den konkurrerande 

produkten är identisk vad gäller funktionalitet och tjänster (ibid).  

 

3.2.4 Osäkerhetskostnader gällande kvalitet hos icke testade leverantörer 

När man är osäker om fördelarna och nackdelarna med alternativa produkter vid ett eventuellt 

byte av en produkt kan detta resultera i att man väljer att stanna kvar med det säkra 

alternativet, vilket är det alternativ man har kunskap och erfarenhet från. Osäkerhetskostnader 

uppstår då konsumenten inte har tillräcklig kunskap om den alternativa produkten eller kanske 

ingen erfarenhet från den (Polites & Karahanna, 2012). På så vis möter konsumenten en 

osäkerhet vid det eventuella bytet och även tar en risk med att byta från en för denne känd 

produkt till en ny oprövad produkt. Risken blir en kostnad av anledningen att personen 

accepterar osäkerheten och risken med att potentiellt byta till en produkt eller leverantör som 

inte lever upp till förväntningarna (Jones, et al. 2000). Mobiltelefonbranschen präglas därmed 

av osäkerhetskostnader då konsumenter vid tankar om byte till en ny mobiltelefon från ett nytt 

varumärke  oftast återgår till att köpa från samma varumärke regelbundet istället för att prova 

en ny. Anledningen till detta är att kunden känner sig säker med att produkten fungerar och 

har både kunskap och förtroende för varumärket, produkten eller leverantören. Vidare innebär 

ett sådant byte en risk då det finns en sannolikhet att den nya mobiltelefonen inte fungerar 

bättre eller uppnår samma krav än den förra (Lee et al, 2001; Jones, et al. 2000).  
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3.2.5 Lojalitetskostnad/Förmånförlustkostnad 

Lojalitet skapas då företaget lyckas etablera en relation till sina kunder och skapa en större 

nytta för kunderna jämfört med de konkurrerande företagen (Yang & Peterson, 2004). Ur 

kundens perspektiv uttrycks lojaliteten som en förtrogenhet och engagemang till ett företag 

eller varumärke i form av återköp och där kunden hjälper företaget, om möjligt, att växa 

genom att rekommendera produkten till andra (Bell et al, 2005). Forskning har visat att total 

kundnöjdhet, i form av en kunds upplevda nytta och erfarenhet av en produkt, har en stor 

påverkan på lojaliteten i ett företag (Sharma, 2003; Kristensen et al, 2000; Aydin & Özer; 

2004). Dock kan det vara svårt att identifiera och mäta kundnöjdhet och lojalitet i vissa 

föränderliga och innovativa branscher som t.ex. mobilbranschen. Därför har många företag 

lojalitetsprogram och oftast erbjuder lojala och trogna kunder olika förmåner i form av 

rabatter eller specialerbjudanden. Vid byte av produkt och leverantör innebär detta att en 

lojalitetskostnad uppstår med tanke på att kunden förlorar rabatterna och de olika förmånerna. 

Exempel på vanligt förekommande förmåner som företag använder är bonuskort, där kunder 

erhåller bonuspoäng ju mer han/hon köper från samma leverantör. Dessa poäng omvandlas i 

sin tur till rabatter eller gratis produkter som kunden kan förbruka (Berry, 1995). 

Konsumenter som är lojala till ett företag och dess produkter kan även minimera övriga 

byteskostnader. Exempelvis spenderar en lojal kund mindre tid och ansträngning på att leta 

efter och utvärdera konkurrerande alternativ. Dessutom kan dessa konsumenter slippa risken 

och de lärandekostnader som uppstår när man byter till en okänd produkt (Yang & Peterson, 

2004).  

 

3.2.6 Psykologiska kostnader 

Psykologiska byteskostnader kan ha en lika stor inverkan som monetära vid byte av en vara. I 

många fall etablerar kunden en relation och någon sorts association till en produkt eller 

varumärke. Detta inte minst vad gäller mobiltelefoner som har kommit att bli en stor del av 

människors liv i dagens samhälle. Således stannar många kvar med samma mobiltelefon eller 

mobilvarumärke under längre tidsperioder på grund av att de känner en form av trygghet och 

association till denna. Relationen till produkten och företaget, inklusive de anställda, ger en 

känsla av trygghet och identifikation som kunden förlorar och inte kan skapa direkt vid byte 

till konkurrerade företags produkter. Därmed ses de psykologiska kostnaderna som den tid, 

pengar och psykologiska/emotionell ansträngning som krävs för att kunden ska känna sig lika 

trygg med den nya produkten och företaget (Burnham et al, 2003; Chebat et al, 2010). 
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Ahlersten (2006) menar att konsumenter rent teoretisk är indifferenta mellan två identiska 

produkter, men att byteskostnader uppstår när dessa byter till konkurrerande produkter efter 

att ha förbrukat och skapat sig egna uppfattningar och relationer till en viss produkt 

(Ahlersten, 2006).  

 

3.2.7 Utvärderingskostnader 

Utvärderingskostnader, eller sök-kostnader som de även kallas, kan ses som en del av 

lärandekostnaderna och de uppkommer innan beslutet tagits av konsumenten om att lämna ett 

företag för ett annat. Utvärderingskostnader är den kostnad i form av tid, energi och pengar 

som konsumenten förbrukar för att hitta alternativa produkter och samla in tillräcklig 

information om dem. Men kostnaden består även av en kognitiv eller mental ansträngning då 

denne ska analysera den insamlade informationen och utvärdera bland flertal potentiella 

alternativa leverantörer och produkter innan ett välgrundat beslut tas (Whitten & Wakefield, 

2006). Jones et al (2012) påstår att sök- och utvärderingskostnader kan vara särskilt 

utmärkande och viktiga för vissa företag beroende på ett antal karaktäristiska drag. 

Begränsade alternativ att välja mellan i ett visst område och geografisk spridning kan vara 

faktorer som ökar sök -och utvärderingskostnaderna i en marknad. Även immateriella tjänster 

och svårigheter med att separera produktion med konsumtion kan öka dessa kostnader (Jones 

et al, 2012).        

 

3.2.8 Installationskostnader 

Installationskostnader är både en monetär och icke-monetär kostnad i form av pengar, tid och 

ansträngning som krävs för att skapa en relation med en ny leverantör eller anpassa sig till en 

ny produkt för första användning (d.v.s. installationer och konfigurering av programvara och 

konton) (Chebat, 2010). Installationskostnader förekommer tydligast när en produkt eller 

tjänst är väldigt konfigurerbar (Jones et al, 2003). Ett exempel är när en person köper en ny 

mobiltelefon eller dator där det krävs en del anpassning och installation av olika programvaror 

för att produkten skall matcha individens önskemål. Ifall personen själv inte vet hur 

installationen går till, måste han/hon spendera ytterligare kostnader för att anlita en tekniker 

eller gå till en servicebutik.  
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3.3 Generationsgrupper 

Ålder är en demografisk variabel som oftast används för att karakterisera antaganden i studier 

mellan två eller flera konsument grupper. I studien definieras generationsgrupperna utefter 

konsumenternas åldersintervall och  inkluderar fyra olika generationsgrupper: Baby boomers, 

generation Y, generation X och den nyare generation Z. Alla fyra generationerna använder sig 

av mobiltelefoner, men användningsområden och sättet de olika generationsgrupperna ser på 

mobiltelefonen skiljer sig åt (Pedersen och Lind, 2003; Morris & Vanketash, 2000).  

Beroende på vilka tidseror individer växt upp under, så har de mött olika teknologiska 

förändringar och innovativa uppfinningar. Därav har teknologin påverkat de olika 

generationsgrupperna på varierande sätt. Exempelvis utvecklades datorteknologin under den 

tid då individer från generation X var relativt unga vid jämförelse med baby boomers. Därmed 

upplevs individer klassificerade under generation X vara mer bekväma och adaptiva med 

teknologi och IT då de växte upp med detta. Vidare tenderade yngre konsumenter till att vara 

mer adaptiva till smarta telefoner jämfört med äldre konsumenter (Yang & Jolly, 2008).  

Detta innebär inte att äldre konsumenter, såsom baby boomers, använder mobiltelefoner i 

mindre utsträckning och är mindre viktiga för branschen. Baby boomers är erfarna användare 

av modern teknologi då de växt upp i flertal teknologiskt föränderliga perioder under deras 

livstid (Kumar & Lim, 2008).  Det är snarare skillnaden i deras användningsbeteenden och 

sättet som de ser på mobiltelefonen som utgör den markanta skillnaden till varför de uppfattas 

vara mindre teknologiska jämfört med yngre generationer och till följd av det även kommer 

att ha olika byteskostnader. Ett problem med att studera generationers likheter och skillnader 

är att man kan generalisera och bli påverkad av falska stereotypiska antaganden. Ingen individ 

passar fullt ut till en viss generation då det är många andra faktorer förutom ålder som har en 

påverkan på ens teknologiska kunskap, val och användningsområden av mobiltelefon och 

även på byteskostnaderna t.ex. utbildning, kön, inkomst etc. Således är det viktigt att man 

snarare ser generationsgrupperna som de människor som är födda mellan de specifika årtalen 

och har gemensamma egenskaper som karaktäriserar just deras generation (Strauss & Howe, 

1991).   

 

3.3.1 Baby boomers 

Den äldsta generationen som berör denna studie är baby boomers, vilket är människor födda 

mellan 1946 och 1964 (Kumar & Lim, 2008). De äldsta personerna i denna kategori är 70 år 

gamla och de yngsta 52 år baserad på studiens nuvarande tidpunkt (2016). Trots åldern, är 



23 
 

denna generation en viktig konsument grupp för mobiltelefonbranschen. Studier 

karakteriserar baby boomers som att vara optimistiska, idealistiska och kommunikativa. 

Denna generationsgrupp karaktäriseras vidare av att de tenderar att värdera deras utbildning 

och konsumentvaror högt (Rosen, 2011). För att fånga Baby Boomers uppmärksamhet måste 

mobilbranschen ta hänsyn till och ställa sig kritisk till den konventionella visdomen om att ju 

äldre en individ blir desto mer obenägen blir de till användandet av ny teknik  

(Kumar & Lim, 2008). Med detta sagt borde företagen inte underskatta baby boomers då det 

är den generation som har bevittnat några av de största och flesta teknologiska förändringar 

under sin livstid (ibid).  

Quigley (2000) förklarar att företag inte utnyttjar denna konsumentgrupp till fullo trots den 

stora potential som finns för att erhålla marknadsandelar. Det sägs att baby boomers är lika 

öppna för förändringar och ny teknologi än yngre generationer men att deras tekniska 

kunskaper med mobiltelefoner skiljer sig från de yngre målgrupperna. Anledningen till denna 

skillnad i de teknologiska kunskaperna är att baby boomers främst använder mobiltelefonen 

till att ringa samtal, ladda ned mindre filer samt använder enklare dataservicefunktioner såsom 

SMS och email (Kumar & Lim, 2008). Det är därmed de begränsade användningsområdena 

som leder till att baby boomers uppfattas som mindre kunniga inom teknologi. Vidare visade 

det sig i en studie av McLeod (2009) att baby boomers föredrog mindre avancerade 

mobiltelefoner som var lättare att använda då de inte hade användning för de funktioner som 

var vanliga hos de yngre konsumenterna (McLeod, 2000).  

 

3.3.2 Generation X 

Den näst äldsta generationen som denna avhandling kommer att beröra benämns som 

generation X. Till denna målgrupp hör alla personer födda mellan 1965 till 1980 (Yu & 

Miller, 2005). De äldsta respektive yngsta individerna i denna grupp är 51 respektive 36 år 

gamla i nuläget. Generation Xare växte upp i en tid där de blev påverkade av deras föräldrar 

(baby boomers) som arbetade hårt och uppoffrade mycket för deras företag. Vidare växte de 

upp i ett osäkert samhälle under förändring där många hade osäkra familjeförhållanden. På 

grund av detta blev de mer individuella vilket gjorde att de tog hand om kommunikationen på 

egen hand samt försökte lösa problem själva. Till följd av detta karaktäriseras generation X av 

att vara oberoende och adaptiva där mobiltelefonen var/är deras viktigaste verktyg (Gursoy, 

2013; Jurkiewicz & Brown, 1998). Yu & Miller (2005) syftar på att generation Xare har 
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tendenser av att vara välutbildade och lägger tonvikt vid att utveckla deras kompetenser då 

många länder utvecklades från industri till ”kunskaps ekonomier” i denna generations era (Yu 

& Miller, 2005). Av den anledningen att människorna i denna generation karakteriseras av att 

ha stor egen vilja samt att de är väldigt flexibla, är det viktig att mobiltelefonerna erbjuder 

stora valmöjligheter för att tillfredsställa deras behov (Keaveney, 1997). Dessutom är 

individer från generation X teknisk kunniga, på grund av att de även upplevde förändringen 

och den snabba tillväxten i teknologin redan i relativt tidiga åldrar. Förutom detta hade 

generation Xare tillgång till IT i en allt större utsträckning i jämförelse med Baby Boomers då 

internet blev allt vanligare (Yang & Jolly, 2008). Ytterligare tendenser som denna generation 

uppvisar är att deras fritid, familj och livsstil är minst lika viktig som deras arbete. Detta är 

någonting som skiljer sig från baby boomers (Joyner, 2000). Därmed borde konsumenterna 

från generation X inte enbart använda mobilen som ett verktyg för deras arbete, utan också för 

att hitta intressen, skapa relationer samt kommunicera med familj och vänner.  

 

3.3.3 Generation Y 

Den tredje generationen som studien kommer att analysera är generation Y, vilket är personer 

födda mellan 1980 till 1994 med den äldsta personen på 35 år och den yngsta 22 år (Kumar & 

Lim, 2008). Personer födda i generation Y, eller ”millenials” som de även kallas, växte upp 

med teknologi. Dessa individer hade större tillgång till datorer och internet i jämförelse med 

Generation X och såg teknologin som en del av deras liv (Gursoy, 2013). Kim et al (2009) 

beskriver att personer i denna målgrupp har blivit påverkad av teknik och media i en så stor 

utsträckning så att det gjort dem annorlunda jämfört med de tidigare generationerna. Med 

teknik och media menas exempelvis sociala nätverk, datorspel eller bloggar (Kim et al, 2009). 

Twenge (2009) menar att generation Yare möjligtvis har högre förväntningar och mål jämfört 

med äldre generationer. En anledning till detta är den ökade jämställdheten mellan män och 

kvinnor vad gäller karriär i arbetsliv och utbildning (Twenge, 2009).  

Vidare är generation Y en väldigt viktig konsumentgrupp på grund av att dessa personer har 

en stor påverkan på deras familjers köpbeslut (Renn och Arnold, 2003). Ling (2001) förklarar 

att för den yngre generationen är mobiltelefoner ett medium för att uttrycka sig själv. Detta 

kan ses genom att generation Yare laddar ned musik, olika ringsignaler, har olika 

bakgrundsbilder samt olika applikationer; allt för att göra mobil mer personlig och anpassad 

efter ens egna preferenser. Mobiltelefoner är även ett viktigt medel för generation Y för att 
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bibehålla relationer med andra människor (Ling, 2001). Guráu (2012) menar att konsumenters 

personlighet och värderingar i generation Y har en inverkan på deras lojalitet till ett visst 

varumärke eller en produkt. Många konsumenter i denna generation lägger tonvikt snarare på 

att hitta produkter som matchar deras preferenser och livsstil än varumärket. En del 

generation Yare skapar även någon form av image eller stark relation till ett visst varumärke. 

Dock tros dessa snarare skapa en större image och lojalitet mot dyrare produkter såsom 

mobiltelefoner. Yngre konsumenter ses dock främst som rationella och ser pris och 

funktionalitet som mer attraktivt än att vara lojal mot ett varumärke (Guráu, 2012).  

 

3.3.4 Generation Z 

Den sista generation som studien kommer att beröra, och därmed den yngsta, är Generation Z. 

Exakt när denna generation börjar är oklart då en del studier menar på att den börjar 1995, 

medan andra syftar på att det börjar vid milleniet det vill säga år 2000 (Oblinger & Obliner, 

2005). I denna studie kommer denna generation börja från 1995 till 2010, vilket gör att den 

äldsta i denna kategori är 21 år gammal och den yngsta cirka 6 år. Generation Z brukar även 

bli kallad för ”I Generation” på grund av att dessa barn och ungdomar växte upp under tiden 

där elektronik som t.ex. iPhone, iPod, Wii, iTunes etc. lanserades (Lenhart, Ling, Campbell, 

Purcell, 2010). Ungdomarna och barnen i denna generation beskrivs utifrån deras teknologi- 

och media användning, och inte mycket efter deras karakteristiska drag. I jämförelse med 

tidigare generationen ser inte denna generation smarta telefoner och internet som ett 

teknologiskt verktyg, utan snarare något som är givet och man ”bara skall ha” (Rosen, 2011).   

Existensen av teknologi och media är någonting som är självklart för ”I Generationen”. Barn 

och ungdomar förväntar sig att teknologin är där och att den skall fungera på det sätt som de 

önskar. Deras www sägs komiskt nog inte stå för world wide web, utan istället för ”Whatever, 

Whenever, Whereever” (ibid).  Det är även vanligt förekommande för barn och ungdomar att 

ha mobiltelefoner i tidig ålder. I skolan har barnen mobiltelefoner och även en stor del av 

utbildningen har digitaliserats idag. Ito (2005) menar på att mobiltelefoner är denna 

generations ersättning av social kontakt. Smarta telefoner ses inte som något instrument för att 

ringa eller skicka meddelanden, utan snarare som en kompakt bärbar dator som kan innehålla 

olika typer av spel, tjänster och andra erbjudanden. De är även omringade av massiv media 

vilket har en stor påverkan på den yngre generationen (Ito, 2005). 
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3.4 Modell och hypoteser 

Modellen nedan visar en översiktlig bild av samtliga procedur, finansiella och relationella 

byteskostnader som konsumenter kan påverkas av vid byte av mobiltelefon. Byteskostnaderna 

influeras däremot av ett flertal andra faktorer förutom ålder såsom kön, inkomst, utbildning 

eller etnicitet. Därmed kan ingen generell slutsats dras redan nu om typiska byteskostnader i 

en viss generation då människor är olika. Hypoteserna kommer därmed att utvecklas baserat 

på intresse och tidigare studier om generationsgruppernas gemensamma egenskaper och 

karaktärsdrag, inte minst gällande deras användningsområden och syn på mobiltelefonen, som 

passar in för just deras målgrupp.  

 

Modell 1: Hur byteskostnader beroende på de olika generationerna tillsammans med andra variabler 

påverkar valet av en ny mobil för de olika generationerna 
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För det första kan man se ett tydligt mönster mellan äldre och yngre generationsgrupper 

gällande ökade/mer avancerade användningsområden och mobiltelefonens betydelse. Som 

redan nämnts ovan använder baby boomers mobiltelefon främst till samtal, sms och enklare 

data tjänster medan yngre generationerna anpassade mobiltelefonen alltmer och använde fler 

funktioner. Baby boomers använder därmed inte lika tekniskt avancerade funktioner som 

generation Y och Z, men även generation X i viss omfattning. Vidare har individer påverkats 

av teknologi och haft en alltmer ökad tillgång till mobiltelefoner, datorer och IT ju yngre 

generationsgrupp man växt upp i. Detta är anledningen till att exempelvis generation Y enligt 

Gursoy (2013) påstods se teknologin som en del av deras liv (Gursoy, 2013) och generation Z 

såg mobiltelefonen som en självklarhet (Rosen, 2011). Till följd av den ökade betydelsen av 

mobiltelefonen för yngre åldersgrupper och de bredare användningsområdena antas dessa 

ställas inför ett större val vid byte av mobiltelefon. Därmed är den första hypotesen att: 

 

H1: Ju yngre generation, desto större utvärderingskostnader kommer dessa konsumenter 

möta vid byte av mobiltelefon 

 

 

 

 

Vidare kommer även den personliga anpassningen av mobiltelefonen för Generation Y och Z 

och även den stora betydelsen av mobiltelefonen för generation X resultera i högre kostnader 

vid ett eventuellt byte. Dessa kostnader är i form av transaktionskostnader då användningen 

av fler och avancerade funktioner kommer leda till att dessa konsumenter får lägga tid och 

pengar till att skapa nya konton, köpa nya applikationer eller anpassa den nya mobiltelefonen 

utefter ens egna preferenser. Den starka relationen till sin mobiltelefon för dessa 

generationsgrupper är anledningen till att exempelvis en Apple användare skapar en image till 

varumärket. Således är ytterligare en hypotes att: 

 

 



28 
 

H2: Ju yngre generation, desto högre transaktionskostnader kommer dessa konsumenter möta 

vid byte av varumärke 

 

Till följd av den höga transaktions och utvärderingskostnaderna anses dessa yngre 

konsumenter ha större incitament till att vara lojala och stanna kvar hos samma företag. Detta 

för att deras nytta är högre av att vara lojala då den tid och ansträngning som de sparar på att 

inte behöva utvärdera och hitta andra alternativ är mer kostsamt för dem jämfört med äldre 

konsumenter.  Vidare är det givet för företag att hålla sina kunder lojala mot företagets 

produkt, vilket är anledningen till att diverse specialerbjudanden och rabatter erbjuds. Då 

yngre konsumenter har högre krav på mobiltelefonen till följd av deras ökade 

användningsområden antas företag ge större specialerbjudanden för dessa yngre 

konsumentgrupper. Detta kan ses i verkligheten då många mobilföretag erbjuder studentrabatt 

till studenter som mestadels tillhör generation Z och Y, eller inkluderar andra produkter ifall 

konsumenten köper den nya modellen av mobiltelefonen. Därmed är slutligen den sista 

hypotesen att:  

 

H3: Ju yngre generation, desto större lojalitet kommer dessa ha mot sin mobiltelefon och 

varumärket.  
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4. Empirisk metod 

Detta kapitel syftar till att dels förklara studiens metodval, urval samt tillvägagångssätt vid 

insamlingen av empirin. Vidare presenteras en pilotstudie, den empiriska modellen och 

operationalisering. Avslutningsvis redogörs reliabilitet, validitet och vilka etiska beaktanden 

som tagits hänsyn till i denna studie. 

 

4.1 Metodval och urval 

Då studien har en positivistisk forskningsfilosofi tillsammans med en deduktiv ansats, styrker 

det att metoden skall genomföras utav en kvantitativ form (Saunders et al., 2009). En 

kvantitativ metod omfattar ett övervägande antal av teori som till följd bildar en hypotes, 

vilket även har använts i studien. I enlighet med Bryman (2001) kan studiens hypotes prövas 

med hjälp av att analysera och bearbeta empirin som samlas in. Syftet med undersökningen är 

att förklara hur byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen inverkar vid ett 

eventuellt byte av mobiltelefon under förutsättning av konsumentens ålder. Empirin för att 

besvara studiens hypotes och syfte kommer därav att göras i form av en enkätundersökning. 

Fördel att använda sig utav en enkätundersökning är att den är billig, men även för att 

metoden ger möjligheten att använda sig av stora urval (Gustavsson, 2003). Dessutom är 

enkätundersökningar mindre känsliga på grund av anonymiteten, vilket gör att läsaren känner 

sig trygg samt att respondenten inte känner sig pressad att framställa sig professionell (ibid.). 

En enkätundersökning kan däremot också resultera i stora bortfall, på grund av att enkäter i 

generalitet kan anses vara tråkiga vilket kan göra det svårt för forskaren att besvara komplexa 

frågor (ibid). Denna metod valdes med anledning av att det är en bred grupp bestående av 

samtliga generationsgrupper som ska studeras. En allmän slutsats kan därmed skapas vilket 

inte är möjligt i en kvalitativ metod som ger utrymme för djupare förståelse och tolkning 

(Bryman & Bell, 2003) 

För att kunna erhålla empiri från olika generationen krävs det olika tekniker och medel för att 

fånga dessa grupper. För den yngre generationen kommer enkäten skickas främst till skolor 

och genom ett socialt nätverk, Facebook. För den äldre generationen kommer enkäten att 

skickas till skribenternas arbetsplatser där majoriteten består utav en äldre generation. Syftet 

med denna teknik är att enkäten skall sprids vidare till nästa respondent som i sin tur sprider 

vidare till nästföljande, vilket bildar en kedjereaktion. Studien kommer därav att använda sig 

utav en icke sannolikhetsurval i form av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  Detta för att 

nyttja snöbollseffekten där forskaren har möjligheten att välja tillgängliga individer för att 

initiera en kontakt som är relevant för studien (Bryman, 2011). Dessa individer kommer 
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därefter erbjuda forskaren kontakt med andra individer som även deltar i enkätundersökning. 

Ett bekvämlighetsurval har sina fördelar med att det är billigt, snabbt och enkel att utnyttja. 

Dock anses detta urval vara begränsad enligt få studier då provtagningen inte är representativt 

för hela befolkningen (Farrokhi & Mahmoudi-Hamidabad, 2012). Detta kan göra att 

resultaten skiljer sig åt från provet och det teoretiska resultatet för hela befolkningen. Enkäten 

kommer därför också att skickas till slumpmässiga kommuner och organisationer för att öka 

spridningen. Dessutom är målet att snöbollseffekten skall ha spridit i en så pass stor 

utsträckning att respondenter som svarar på enkäten inte påminner om de allra första 

respondenterna. Detta leder i sin tur till att urvalet blir mer slumpmässigt eftersom personer 

kan skicka till andra personer de inte känner men som de har i vän lista eller som följare i 

Facebook. Bekvämlighetsurval är dock ett perfekt val för pilotstudie då forskaren får 

grundläggande uppgifter och trender gällande studien.  

 

4.2 Pilotstudie 

En pilotstudie är särskilt nödvändigt i kvantitativa datainsamlingsmetoder i form av 

enkätundersökningar då det till skillnad från en intervjumetod inte finns någon intervjuare 

som kan förklara och reda ut eventuella misstolkningar (Bryman & Bell, 2015). Pilotstudien 

används inte enbart för att kontrollera ifall frågorna i enkäten fungerar och är förståeliga för 

respondenterna, utan även för att ”…ensuring that the research instrument as a whole 

functions well” (Bryman & Bell, 2015:70). Således kan man kontakta respondenterna för att 

få deras synpunkter och förslag på enkätfrågorna. Detta ger en preliminär insikt över 

enkätfrågornas validitet och den insamlade empirins möjliga reliabilitet (Saunders et al, 

2015).  

Innan enkätundersökningen skickats ut till allmänheten har en pilotstudie genomförts på 25 

individer. Förutom att testa resultatet i pilotstudien har respondenterna i pilotstudien även 

kontaktats för att ge deras egna åsikter och synpunkter på enkätundersökningen. Av de 25 

individer som svarade lämnade samtliga fullständiga svar, vilket tyder på att enkäten är tydlig 

och begriplig. Vid en närmare kontakt med dessa framgick det att enkäten i helhet var tydlig 

och förståelig, med undantag för ett par påståenden som var något komplicerade. Detta 

åtgärdades genom fler exempel och kortare påståenden för att identifiera respektive 

byteskostnad. Majoriteten av respondenterna bestod av generation Z (4), X (11) och Yare (8), 

med undantag för ett par baby boomers. Även om 25 respondenter inte är tillräckligt för att 
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dra några slutsatser, kan deras svar trots allt ge indikationer på eventuella mönster som finns 

bland respondenterna om deras byteskostnader. Resultatet visade att de flesta respondenter 

som bytt mobiltelefon gjorde det främst på grund av låg osäkerhets -och utvärderings 

byteskostnader. De som stannat kvar eller köpt en mobiltelefon från sammavarumärke 

däremot hade främst höga lojalitets -och kompabilitets byteskostnader. Detta kan ge 

indikationer på att ett samband kan hittas i den riktiga undersökningen då majoriteten i 

pilotstudien består av konsumenter från yngre generationsgrupper. Dock kan inga slutsatser 

dras än om huruvida hypoteserna verkar rimliga eller inte med tanke på att  enbart två 

babyboomers deltog i pilotstudien.   

 

4.3 Empirisk Modell 

För att besvara studiens hypoteser och syfte kommer datainsamlingen analyseras med hjälp av 

regressioner som skapas utifrån dataanalysprogrammet SPSS. Med hjälp utav en 

regressionsanalys, kan en statistik sambandsanalys förklaras som i sin tur utreder 

sambandsstyrkan mellan två eller flera variabler (Draper, et al., 1966). Då studiens modell 

innehåller fyra stycken kontrollvariabel tillsammans med en oberoende och en beroende 

variabel, kommer en multivariat analys (d.v.s. en multipel regressionsanalys) att användas.  

Detta innebär att funktionen formas enligt följande: 

 

𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑖 = α + β1Generation𝑗 + β2Kön + β3Inkomst + β4Utbildning +  β5Etnicitet +  ε𝑖   

Funktion 1: Byteskostnad  

 

I funktionen står α för den fasta kostnaden som uppstår, β1 står för åldrarna inom en specifik 

generation, β 2 står för man eller kvinnan, β3 vilken typ av inkomst en specifik individ har, β4 

står för högsta utbildningen, β5 står för ifall en individ är född i Sverige eller utomlands och ᶓi 

är en slumpterm som kan uppstå.  

Utifrån denna funktion kommer det att bildas ett värde för respektive byteskostnad för varje 

generation. Med hjälp av detta bildas ett mått som kan användas för att beskriva hur stor 

byteskostnad en specifik generation erhåller och därmed besvara studiens hypoteser. Dock 

kommer även den totala byteskostnaden att räknas för varje generation, dels för att skapa ett mått 

på den totala byteskostnad men även för att bedöma vilken generation som tenderar att ha en 
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högre/lägre byteskostnad. Den totala byteskostnaden består av byteskostnader som har uppstått 

samt potentiella byteskostnader som kan uppstå. Detta beräknas enligt följande: 

 

𝛴 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 + 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎   

Funktion 2: Totala Byteskostnad 

 

Den faktiska byteskostnaden är resultatet från individer som har genomfört ett byte under de 

senare fem åren. Den potentiella byteskostnaden däremot representerar de konsumenter som valt 

att stanna kvar med samma mobiltelefon eller köpa från samma varumärke under de senaste fem 

åren. Genom att välja en specifik byteskostnad resulterar detta i att individen får ett poäng som 

sammanställs i ett poängsystem. Ju fler byteskostnader som individen har valt, desto fler poäng får 

individen; upp till 8 poäng. Poängen från samtliga individer som har genomfört ett byte summeras 

ihop och definierar byteskostnadfaktisk. Ett liknande system används för byteskostnadpotentiella, där 

istället individernas byteskostnader uppkommer från deras anledningar till att de stannade 

kvar hos samma varumärke. För att få ett totalt mått summeras byteskostnaderna för både de som 

bytt mobiltelefon och de som inte genomfört något byte. 

För att undersöka ifall regressionen är statistik säkerställd kommer regressionsanalys att 

genomföras. Detta genom att först granska korrelationerna mellan variablerna för att bedöma 

sambandstyrkan. Korrelationsmatris kommer att skapas, där det framgår huruvida det råder ett 

samband mellan respektive variabler samt styrkan av sambandet (Ezekiel & Fox, 1959). 

Resultatet från korrelationmatrisen kommer att ligga mellan 1 och -1, där alla positiva tal upp 

till 1 står för positiv korrelation och alla negativa värden upp till 1 står för negativ korrelation 

(ibid). Om korrelationen hamnar på 0, finns det inget samband mellan variablerna. Detta 

menas med ju närmare talet är 1 eller -1, desto starkare samband har variablerna med varandra 

(ibid).  

En residualspridningsanalys och determinationskoefficient kommer även att genomföras men 

kommer endast att vara en kontroll att se ifall regressionen är statistiskt säkerställd. Resultatet 

från dessa analyser och tabeller kommer därför att finnas i appendix och inte i studiens 

analyskapitel. Cook & Weisberg (1982) förklarar att en residualanalys mäter skillnaden 

mellan det observerade värdet och det värde som gäller för den teoretiska metoden. Syftet är 

att det skall råda homoskedasticitet, det vill säga att spridningen av residualerna är jämnt 

fördelade. Om det däremot råder heteroskedasiticitet finns det en chans att en variabel eller 
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residual utelämnas då den har väldigt stor avvikelse i jämförelse med de andra värdena (Long 

& Ervin, 2000). Detta kan i sin tur påverka byteskostnadsmåttet negativt. Om värdena i 

studien avviker med stora marginaler, kommer logaritmen att användas. Detta gör att värdena 

omvandlads till tal mellan ett till tio som i sin tur gör att fördelningen blir jämnare (Breusch & 

Pagan, 1979). Med hjälp av ett F-test kommer variansen att kontrolleras där det kontrolleras 

om testet orsakas av slumpen eller om det faktiskt råder ett samband mellan den oberoende 

och beroende variablerna, i detta fall byteskostnaden och generationen (Engstrad & Olsson, 

2003). Determinationskoefficientanalysen som även kommer att utföras, förklarar hur stor del 

utav generationen, kön, inkomst, utbildning och etnicitet som förklarar variationen av 

byteskostnaden (Nagelkerke, 1991). 

Slutligen kommer en hypotesprövning att genomföras med hjälp utav ett signifikanstest. Ett 

sådant test används för att undersöka ifall hypotesen skall förkastas eller ej (Rice, 1989).  I 

studien kommer en kritisk signifikansnivå på 0,05 att användas, vilket menas med att en fel 

marginal med upp till fem procent är acceptabelt (ibid).  

 

4.4 Operationalisering 

May (2001) påstår att det är av stor betydelse att hypoteser kan operationaliseras till mätbara 

enheter eller dimensioner eftersom enkätundersökningar mäter fakta, beteenden eller attityder. 

Med detta menas att enkäter måste ”… omformas till frågor som respondenterna kan förstå 

och besvara… där svaren måste sedan i sin tur kunna kategoriseras och kvantifieras” (May, 

2001:116). Därmed kan det vara svårt att operationalisera teorier och abstrakta begrepp som 

mäter beteenden och attityder, men det är ändå fundamentalt för att begreppen ska kunna 

användas i en empirisk studie. Följande sektion redogör för vilka variabler som valts, hur 

dessa operationaliserats samt vilka mätinstrument som använts för att samla in data. Nedan 

visas en sammanställd tabell på detta. 
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Tabell 1. Operationalisering 

 

4.4.1 Beroende variabler 

De beroende variablerna består av de åtta olika byteskostnaderna som tidigare artikelförfattare 

redovisat. För att identifiera dessa byteskostnader har de operationaliserats genom enkätfrågor 

baserade på kunskap från vad som kännetecknar respektive byteskostnad ifrån litteraturen. 

Även likert skalor har använts i enkätundersökningen för att mäta graden av de tre 

byteskostnader som utgör studiens hypoteser enligt följande:  

1) Osäkerhet: som operationaliseras som den risk som konsumenten ställs inför vid byte till 

en ny och otestad produkt. För konsumenter som bytt mobiltelefon identifieras osäkerheten 

genom påståendet: Jag ansåg det vara värt risken med att byta till en ny mobiltelefon p.g.a. 

god kunskap om alternativa mobiltelefoner och påverkan från omgivning (som t.ex. gott 

rykte från familj, vänner eller media). För de som valt att stanna kvar med sin befintliga 

mobiltelefon identifieras osäkerhet genom påståendet: Jag ansåg det vara riskabelt att byta 

till en ny mobiltelefon p.g.a. brist på kunskap om andra mobiltelefoner och påverkan från 

omgivning (t.ex. dåliga rykten från familj, vänner eller media). 

Variabler  Operationell definition Mätinstrument 

Beroende      
Osäkerhet  Risken med att byta till en ny och otestad produkt Riskuppfattning, okunskap & 

påverkan 
Utvärdering  Tid, pengar och energi för att samla information om alternativ 

produkt 
Tid & ambition 

Installation  Förlust vid anpassning till en ny produkt Vilja & enkelhet 
Lärande  Inlärningsperiod i form av tid, pengar och ansträngning Intresse & tid 
Lojalitet  Förlust av förmåner och rabatter p.g.a. brist på lojalitet Betydelse av förmåner & 

rabatter 
Kompabilitet  Ej passande delar, material och tjänster vid byte Förhinder vid byte 
Psykologisk  Förlorad relation till produkt, företag eller varumärke Trygghet & relation 
Varumärke 
transaktions- 
kostnad  

 Brytning av långsiktigt kontrakt och därmed förlorade 
lojalitetsfördelar 

Tillit & association 

    
Oberoende      
Generation  BB (1946-1964); Gen X (1965-1980); Gen Y (1981-1994); Gen 

Z (1995-2010) 
Ålder 

       
Kontroll    
Kön    Man eller kvinna 
Inkomst   Lön & bidrag 
Utbildning    Högsta utbildningsnivå & 

examen 
Etnicitet   Födelseort 
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2) Utvärdering: operationaliseras som konsumentens kostnader i form av tid, pengar och 

ansträngning för att samla information (via exempelvis internet) om alternativa produkter. 

Utvärdering identifieras för de som bytt mobiltelefon genom påståendet: Hade intresse och 

var beredd på att spendera tid till att utforska efter en ny mobiltelefon. För de respondenter 

som inte genomfört ett byte identifieras utvärderingsbyteskostnader med påståendet: Har 

inte tid eller ork att samla kunskap/information för att hitta en ny mobiltelefon. Vidare 

kommer mängden och betydelsen av denna byteskostnad för respondenterna att mätas då 

den utgör den första hypotesen i denna studie. Detta genom likert skalor om betydelsen av 

en mobiltelefons funktionalitet i form av exempelvis programvara, komponenter, 

applikationer etc. Ju större betydelse av mobiltelefonens funktionalitet desto mer borde en 

konsument utvärdera olika alternativ vid ett eventuellt byte. Förutom funktionaliteten mäts 

även hur mycket tid respondenterna spenderade på att hitta information om mobiltelefoner.  

 

3) Installation: definieras som graden av förlust och kostnader för att anpassa sig till en ny 

mobiltelefon. De respondenter som inte genomförde ett byte hade högre 

installationskostnader då det var billigare att stanna kvar med samma mobiltelefon, och 

därmed inte värt kostnaderna med bytet. Däremot identifierades installationskostnaderna 

för de som bytt mobiltelefon genom påståendet: Jag kände att jag ville testa någonting nytt 

och var beredd på att lägga tid, pengar eller ansträngning vid behov. I detta fall var det 

värt kostnaderna med att byta till en ny mobiltelefon.  

 

4) Lärande: operationaliseras som diverse lärandekostnader som uppstår eller kan uppstå när 

man köpt eller vill köpa en ny mobiltelefon. För de som gått vidare med ett faktiskt byte 

känns denna byteskostnad igen genom påståendet: Har/Hade inga svårigheter med att lära 

mig använda en ny mobiltelefon och var beredd på att lägga undan tid, pengar eller 

ansträngning vid behov, respektive för de som inte bytt: Har inte tid eller ork att lära mig 

använda en ny mobiltelefon  

 

5) Lojalitet: har en operationell definition som de förlorade förmåner och rabatter till följd av 

en ”bruten” lojalitet. Lojalitetsbyteskostnad kommer förutom att identifieras, genom hur 

fördelaktigt det är att byta eller inte till följd av dessa rabatter och erbjudanden, även att 

mätas då studiens andra hypotes bygger på denna kostnad. För det första ställs frågan om 

hur lång tid respondenten kan tänkas stanna kvar med samma mobilvarumärke alternativt 
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hur lång tid denne haft en mobiltelefon från samma varumärke. Vidare mäts lojaliteten 

också genom likert skalor om hur viktigt respondenterna anser specialerbjudanden och 

förmåner vara vid beslut om att köpa en mobiltelefon från ett nytt varumärke.  

 

6) Kompabilitet: är den kostnad som uppstår då konsumenten möter förhinder exempelvis 

p.g.a. att konton, kontakter eller applikationer inte kan synkroniseras till den nya enheten. 

Denna byteskostnad identifieras då respondenterna känner förhinder till att byta till följd av 

ovan nämnda faktorer eller anser värt mödan att byta trots dessa förhinder. 

 

7) Psykologisk: definieras som konsumentens förlorade relation till mobiltelefonen eller 

varumärket. I enkätundersökningen operationaliseras psykologisk byteskostnad genom 

påståenden om huruvida respondenterna kände sig trygga och bekväma med deras 

nuvarande/dåvarande mobiltelefon eller inte.  

 

8) Varumärke transaktionskostnad: är den byteskostnad som tillhör den tredje hypotesen i 

denna studie och operationaliseras som den kostnad som uppstår i form av förlorade 

lojalitetsfördelar då ett långsiktigt kontrakt avbryts. Denna byteskostnad mättes genom 

tillit och association och identifierades genom påståendet ”Jag kände ingen association till 

mitt förra mobilvarumärke då den inte levde upp till mina förväntningar” för de som bytt 

mobiltelefon. Respondenter som inte genomfört ett byte utmärks motsvarande av 

påståendet ”Jag har tillit och en association mot mitt nuvarande mobilvarumärke”. För att 

mäta graden av varumärke transaktionskostnad hos respondenterna användes likert skalor 

dels för deras estimerade sannolikhet för att någon gång under de kommande fem åren byta 

till ett nytt varumärke och även hur stor betydelse mobiltelefonens varumärke utgör för 

dem.  

 

4.4.2 Oberoende variabel 

Generation är den enda oberoende variabel i denna studie där respondenternas ålder mäts och 

samlas in. Data från respondenternas ålder operationaliseras då den är ämnad till att 

kategoriseras in i respektive generationsgrupp och ställas i förhållande till byteskostnaderna. 

Detta för att besvara syftet med denna avhandling och bevisa hypoteserna.  

Generationsvariabel kommer att justeras i regressionen, då varje generationsgrupp inte har 

samma intervall. Detta för att regressionen skall bli rätt utförd. Dock kommer ytterligare 
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tabell att skapas, där generationsvariabeln används som dummyvariabler för att läsaren skall 

få en inblick på skillnaden mellan de två olika metoderna och resultatet. 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

Av anledningen att byteskostnader är konsumentspecifika måste man vara medveten om att 

även många andra faktorer än ålder kan ha en inverkan på byteskostnaderna inom 

mobiltelefonbranschen. Därmed har ett antal kontrollvariabler inkluderats i datainsamlingen 

för att kontrollera att resultatet i denna studie är relevant och generaliserbart. Dessa är; kön, 

inkomst, utbildning och etnicitet.  

Den första kontrollvariabeln, kön, mättes i datainsamlingen då respondenterna tillbads svara 

om de var kvinnor (0) eller män (1). Det finns flertal tidigare studier om män och kvinnors 

varierande byteskostnader som t.ex. Mittal och Kamakuras (2001) studie om kundnöjdhet och 

byteskostnader i bilbranschen. I deras undersökning uppvisade kvinnor en större tendens till 

att köpa från samma biltillverkare än män under förutsättning att bägge könen upplevde 

samma kundnöjdhet (Mittal & Kamakura, 2001). Vidare visade resultatet av Zhang et al 

(2009) studie om att erbjudanden och attraktiva alternativa produkter ligger i fokus vid beslut 

om byte för män. Kvinnor däremot tenderar att bry sig mer om kundnöjdhet och tillit mot en 

produkt, företag etc. (Zhang et al, 2009).    

Inkomst är ytterligare en vanlig kontrollvariabel i studier om byteskostnader. Då generation Z 

består till stor del av barn och ungdomar är inkomst en avgörande faktor för denna grupp. 

Detta för att ungdomar är förhindrade i sina val av mobiltelefoner och kanske förlitar sig mer 

på budgetalternativ, medan barnen förlitar sig på föräldrarna till att köpa en mobiltelefon till 

dem. Mätinstrumenten för inkomst i denna avhandling är lön (fast eller rörlig) eller någon 

form av bidrag (studie – och barnbidrag, A-kassa etc.). Forskning har visat att byteskostnader 

som uppkommer på grund av lärande är högre för de konsumenter och hushåll som har högre 

inkomst. Detta på grund av att den högre inkomsten resulterar i en allt större alternativkostnad 

av tid (Kiser, 2002; Shy, 2002).   

Empiri om utbildning samlades in genom data om respondenternas högsta utbildningsnivå 

t.ex. gymnasie, högskola etc. Likt ovanstående kontrollvariabler finns det flertal tidigare 

studier som har satt utbildning i relation till byteskostnader (Yang & Peterson, 2004; Kiser, 

2002; Lee et al, 2001). Bell & Eisingerich (2005) syftar på att högre utbildning och expertis 

leder till att konsumenter enklare kan utvärdera alternativa produkter vid ett beslut om byte då 



38 
 

de är mer självsäkra när de utvärderar andra alternativ (Bell & Eisingerich, 2005). Dock kan 

utbildningsområdet också ha en inverkan på detta då en IT ingenjör borde vara mycket mer 

insatt om mobiltelefoner och elektronik överlag än en grundskoleelev.  

Den sista demografiska kontrollvariabeln är etnicitet, där data samlas in baserat på huruvida 

respondenten är född i Sverige eller inte. Etnicitet hör också till en av de vanligaste 

demografiska faktorerna och har inkluderats i flertal studier om byteskostnader (Colgate & 

Bado, 2001; Kiser, 2002).     

4.5 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa hög kvalitet och trovärdighet i ett forskningsresultat måste validitet och 

reliabilitet tas hänsyn till (Saunders et al, 2009). Validitet syftar på huruvida en forskare 

verkligen lyckats studera och mäta det som avsetts och ifall data reflekterar verkligheten 

(Alvehus, 2013).  Reliabilitet däremot definieras av Saunders et al (2009) som “… the extent 

to which your data collection techniques or analysis procedures will yield consistent findings” 

(Saunders et al, 2009). Även om dessa två begrepp skiljer sig åt, är de nära förankrade med 

varandra eftersom ifall datainsamlingen inte är konsistent kommer inte den insamlade data 

vara valid (Bryman & Bell, 2015).  

I denna avhandling har de olika variablerna operationaliserats grundligt i enlighet med 

tidigare forskning. Detta för att stärka reliabiliteten då det blir enklare för andra forskare att 

replikera och ta del av studiens resultat ifall enkäten baseras på objektiva mått. Vidare stärker 

användandet av pilotstudien reliabiliteten av anledningen att den ger forskaren en möjlighet 

att i tidigt skede se ifall den insamlade empirin är konsistent och eventuellt kunna åtgärda 

vissa mätfel och säkerställa mer tillförlitlig mätning.  Trots den grundliga operationaliseringen 

och användandet av pilotstudier är det problematiskt att bilda objektiva kvantitativa mått på 

grund av att studien genomförs på en outforskad marknad. Vidare bygger en stor del av den 

insamlade empirin på subjektiva mått då det är konsumenters egna tolkningar om deras 

uppfattade byteskostnader som ligger till grund för resultatet. Detta kan därmed ha en negativ 

effekt på reliabiliteten i denna studie då subjektiva mått inte kan replikeras av andra forskare 

lika enkelt som de objektiva, vilket är anledningen till att frågorna gjorts så tydliga och enkla 

som möjligt efter anvisningar från pilotstudiens respondenter.    

Vid användandet av online baserade enkätundersökningar kan validiteten öka då den 

insamlade empirin omgående lagras online. Detta innebär att risken för misstolkningar och fel 

i den insamlade empirin är låg om man jämför med t.ex. intervjuer. Mer därtill har anonymitet 
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garanterats för samtliga respondenter där ingen personlig information sprids om dem såsom 

namn, e-mail adresser etc. Förutom etiska aspekter så är en annan anledning till denna garanti 

om anonymitet att säkerställa att respondenterna känner sig trygga och är ärliga när de svarar. 

Dessutom ökar detta chanserna för fler svar. Det finns flertal tidigare studier om de olika 

generationerna och vad som karaktäriserar dessa. På grund av detta måste vi vara medvetna 

om att dessa studier påverkat vår syn på dessa generationer, men även att vi själva har vår 

egen syn på de olika åldersgrupperna. För att stärka validiteten försökte vi därför hålla en 

neutral bild på respondenternas svar och hålla tillbaka alla stereotypiska antaganden och 

åsikter om de olika åldersgrupperna. På detta vis tillåts resultatet av den insamlade empirin 

spegla verkligheten. Fortsättningsvis kan pilotstudien förutom att stärka reliabiliteten, som 

nämnts ovan, även öka validiteten. Detta då man får tidiga indikationer ifall 

enkätundersökningen avviker från studiens syfte och vad som kan förbättras/korrigeras. 

Slutligen fanns det flertal likert skalor i enkätundersökningen för att mäta respondenternas 

byteskostnader. Dessa sträckte sig från ett något bredare intervall mellan 1-7 med syftet att ge 

mer korrekta nivåer och bredare spridning då respondenter tenderar att svara neutralt på 

rangordningsfrågor (Denscombe, 2009).   

 

4.6 Etiska beaktanden 

Etiska beaktanden måste tas hänsyn till då de syftar till att skydda respondenterna i en studie. 

Det finns fyra allmänna huvudprinciper som återspeglas i de flesta studier. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellkravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går ut på att respondenterna blir informerade om studiens syfte. Vidare 

innebär samtyckeskravet att respondenterna själva får bestämma om de ska delta i studien 

eller avstå. Då de svarandes personuppgifter behandlas med sekretess har konfidentiellkravet 

uppnåtts. Slutligen måste all information som samlats in om respondenterna endast användas 

till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

I denna avhandling har samtliga huvudetiska krav tagits hänsyn till vid utformningen av 

enkäten och insamlingen av data. För det första har enkäten utformats på sådant vis att 

respondenterna blivit informerade om studiens syfte och ändamål. Dessutom får de svarande 

själva avgöra huruvida de ska delta i undersökningen då enkäten är frivillig. Således har 

informations -och samtyckeskravet uppnåtts. Följaktligen uppfylls konfidentiellkravet då all 

personlig information berörande respondenterna behandlas konfidentiellt. Det är 
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huvudsakligen mailadresserna som anses vara personlig information i denna studie. Dessa 

kommer av denna anledning enbart används för insamling av material. Slutligen uppfylls 

nyttjandekravet eftersom mailadressernas enda syfte är insamling av data för att användas i 

studien. Då datainsamlingen är genomförd och studien avslutad kommer samtliga 

mailadresser att raderas.  
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5. Empirisk analys 

Kapitel fem berör den empiriska analysen där den empiriska empirin presenteras och sätts i 

relation till den teoretiska referensramen. Inledningsvis redogörs en deskriptiv analys av den 

oberoende variabeln, samtliga kontrollvariabler och beroende variabeln. Därefter 

presenteras regressionsanalysen för hypoteserna och på total byteskostnad. 

 

5.1 Deskriptiv analys 

I denna studie deltog 143 respondenter från samtliga generationsgrupper. I nedanstående 

tabell kan man se att de flesta respondenter tillhörde generation Y då denna grupp motsvarade 

cirka 40 % av samtliga individer. Generation Z och X motsvarade 22,4 respektive 19, 6 % av 

samtliga individer och baby boomers utgjorde den minsta andelen på 18,2 % av urvalet.  

 

Tabell 2. Antal individer för varje generation 

 

 

 

 

 

 

En möjlig anledning till att Generation Y utgjorde en så stor del av urvalet kan vara att dessa 

respondenter tillhör samma generation som skribenterna i denna studie. Detta innebär att det 

fanns ett större antal potentiella respondenter som tillhörde generation Y än exempelvis baby 

boomers för enkätundersökningen och därav större sannolikhet att få svar från generation 

Yare.  

Följande tabell visar en sammanställning för åldern hos samtliga respondenter. Den yngsta 

konsumenten är 12 år gammal och den äldsta 69 år gammal. Vidare är medelåldern hos 

individerna 33 år och man kan även se utifrån standardavvikelsen att det finns en 

spridning/avvikelse från medelåldern med cirka 15 år. Detta visar återigen att större andel av 

individerna tillhör generation Z och Y, det vill säga de yngre generationerna, men ändå att 

hela generationsspannet täckts i studien.   

Generation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Gen Z 32 22,4 22,4 22,4 

Gen Y 57 39,9 39,9 62,2 

Gen X 28 19,6 19,6 81,8 

BB 26 18,2 18,2 100,0 

Total 143 100,0 100,0  
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Tabell 3: Deskriptiv tabell på konsumenternas ålder 

 

 

 

 

 

 

De fyra kontrollvariablerna: Kön, inkomst, utbildningsnivå samt födelseort har på liknande 

sätt sammanställs i frekvenstabeller till en början för att sedan sättas i relation med 

byteskostnaderna. Appendix 2 visar en sammanställning av kontrollvariablerna. Man kan se 

att det var en jämn könsfördelning i denna studie, där 51 % bestod av kvinnor (73) och 49 % 

av män (70).   

Ur kontrollvariabeln inkomst kan man urskilja att den mest förekommande inkomstkällan var 

fast lön med nästan 50 % av samtliga respondenter (71). Bidrag motsvarade cirka 26 % (37) 

och rörlig lön enbart 2,8 % (4). Dock kunde man se av den insamlade empirin att en del 

respondenter hade flera inkomstkällor. 7,7 % (11) hade både en fast och rörlig lön, vilket kan 

förklaras av exempelvis en fast grundlön och rörlig provision. Rörlig lön och bidrag 

motsvarade cirka 12 % (17) och borde främst känneteckna studenter som har ett extrajobb och 

får studentbidrag. Slutligen visade tabellen att enbart 3 individer inte hade någon inkomst alls, 

vilket möjligtvis kan bero på att dessa är nyligen arbetslösa alternativt tillhör generation Z och 

förlitar sig på föräldrarna ekonomiskt.  

Respondenternas högsta utbildningsnivå var den tredje kontrollvariabeln som mättes i denna 

studie (Appendix 2). Antal personer med universitet -eller högskolestudier på grundnivå och 

de som enbart hade gymnasiekompetens motsvarade 31,5 % vardera. Dessa var alltså lika till 

antalet med 45 respondenter vardera. Vidare hade 14,7 % (21) av respondenterna någon form 

av yrkesutbildning och 13,3 % (19) hade läst på universitet eller högskola på avancerad nivå. 

Enbart en individ hade utbildning på forskarnivå och 8,4 % på grundskolenivå (12).  

Den fjärde och sista kontrollvariabeln som ska testas i denna studie är respondentens 

födelseort, det vill säga om denne är född i Sverige eller utomlands. Slutligen kan man även 

Ålder 

N Valid 143 
Missing 0 

Mean 33,140 
Median 27,000 
Std. Deviation 15,1233 
Minimum 12,0 
Maximum 69,0 
Percentiles 25 22,000 

50 27,000 
             75 46,000 
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urskilja från appendix 2 att antal respondenter som var födda i Sverige motsvarade cirka 56 % 

(80) medan de individer som var födda utomlands utgjorde cirka 44 % (63) av insamlingen. 

 

5.1.1 Byteskostnader (Anledningar) vid byte till ny mobiltelefon/varumärke 

 

Utifrån tabell 4 kan man se en överblick över byteskostnaderna för individer som har 

genomfört ett byte av mobiltelefon de senaste fem åren. Det visade sig att nästan hälften av de 

som deltog i enkätundersökningen har genomfört ett byte. Den byteskostnaden som tenderar 

att påverka valet av ny en mobiltelefon från ett nytt varumärke mest är installationskostnaden 

med 29 stycken individer. Andra byteskostnader som även har en väldigt stor påverkan på 

valet av en ny mobiltelefon är osäkerhetsbyteskostnad och lojalitetsbyteskostnaden som hade 

26 individer respektive 21 individer. Varumärke transaktionsbyteskostnad visade sig dock 

vara minst relevant då endast 7 individer ansåg att det hade en stor påverkan vid ett nytt köp. 

Om vinkeln ändras till generationer istället, kan man se att den största gruppen som har 

genomfört ett byte av mobiltelefon är Gen Y som bestod av cirka 37 %. I denna generation är 

osäkerhetbyteskostnad och installationsbyteskostnad två stora faktorer som påverkar valet av 

ny mobiltelefon, medan psykologiska byteskostnader, varumärke transaktionsbyteskostnader 

och lojalitetsbyteskostnader anses vara de som inte har en lika stor betydelse. Gen X och Gen 

Z har lika många individer som har genomfört ett byte; dock varierar betydelsen av 

byteskostnaden för dessa två generationer. Generation Z hade liknande resultat som 

generation Y där både installations- och osäkerhetsbyteskostnad har en stor betydelse gällande 

valet av en ny mobil från ett nytt varumärke. Dock var kompabilitetsbyteskostnad inte 

relevant för denna generation då inga individer ansåg att det hade någon betydelse och samma 

gäller för både psykologiska och varumärke transaktionsbyteskostnad.  

Till skillnad från generation Z har kompabilitetbyteskostnad, lärandebyteskostnad och även 

till viss del installationsbyteskostnad en stor betydelse för generation X. Detta är något som 

skiljer generation X åt från de tidigare generationerna. Dessutom var osäkerheten en av de 

byteskostnader som hade minst påverkan, tillsammans med varumärke och 

utvärderingsbyteskostnad. För den äldsta generationen baby boomers, som även är den 

generation där lägst antal individer bytt mobiltelefon, visar det sig att lojalitet och 

osäkerhetsbyteskostnad har en stor påverkan vid ett nytt köp. Lojalitetskostnaden är något 
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som skiljer baby boomers åt från de andra generationerna. De resterade byteskostnaderna 

verkar inte ha en lika stor betydelse då fem utav de åtta byteskostnader fick endast en röst var. 

 

Tabell 4: Byteskostnader vid byte av mobilvarumärke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare betonades visar det sig att installationsbyteskostnad är den byteskostnad som 

har störst påverkan vid val av en ny mobiltelefon ifall man summerar resultat från alla 

generationer. Majoriteten av denna byteskostnad kom ifrån de yngsta generationerna, Gen Z 

och Gen Y. Detta är förståeligt då yngre generationer har lättare att anpassa sig till 

förändringar och har även lättare till att lära sig ny teknologi. För baby boomers är det inte 

lika enkelt då ny teknologi oftast medför till nya svårigheter och utmaningar vilket är 

tidskrävande. Detta kan ses som att yngre generationerna ser förändring som något positivt 

och anpassar den nya mobilen till något personligt medan den äldre ser det utifrån en mer 

negativ synvinkel, där en ny mobil kräver mycket tidsåtgång.  Dessutom tenderar baby 

boomers att använda mobiltelefonen mestadels för SMS och samtal vilket gör att en ny mobil 

kan ses som ett onödigt köp eller en onödig förändring.  

  

Många individer ansåg även att osäkerhetsbyteskostnaden har en betydande effekt vid valet 

av en ny mobil från ett annat varumärke. Majoritet kom från generation Z och Y, men även 

från baby boomers. De ansåg det var värt risken att byta till ett nytt varumärke då tillräcklig 

kunskap fanns. Vad som menas med tillräcklig kunskap skiljer sig för varje individ. En del 

individer kräver en mer detaljerad beskrivning av det andra varumärket tills denne känner att 

han/hon har tillräckligt med kunskap, medan andra behöver endast en generell beskrivning 

tills denne blir såld på det andra varumärket. Oavsett är individer beredda på att ta risker och 

testa något nytt, vilket kan höra ihop med installationsbyteskostnad och vilket är anledningen 

till att majoriteten bestod av de yngre generationerna. I detta fall kan risk förknippas med att 

Byteskostnader vid byte 

 Generation Total 
Gen Z Gen Y Gen X BB 

Orsaker till bytet av mobil Osäkerhet  9 11 2 4 26 
Installation  10 10 8 1 29 
Lärande  3 7 6 1 17 
Utvärdering  5 7 3 1 16 
Kompabilitet  0 6 6 1 13 
Psykologisk  2 5 3 3 13 
Varumärke  1 4 1 1 7 
Lojalitet  5 5 7 4 21 

Total Count 17 26 17 11 71 
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testa något nytt vilket Gen Z och Gen Y är väldigt öppna för. Det intressanta är att baby 

boomers är mer villiga att ta risken att prova en mobil från ett nytt varumärke i jämförelse 

med Gen X. Dock kan en förklaring till detta vara att när de yngre generationerna byter 

mobiltelefon, ärver oftast föräldrarna eller släktningar mobiltelefonen vilket gör att de tar 

risken automatiskt, vare sig det är från ett nytt varumärke eller inte.  Vad som även bör 

poängteras är att osäkerhetsbyteskostnaden är också beroende av rykte, där gott rykte 

minskar risken hos en individ. Detta kan vara anledningen till att de yngre generationerna 

byter mobilvarumärke oftast då omgivningen påverkar deras beslut.  

 

Transaktionskostnader vid byte av varumärke visade sig vara en byteskostnad som inte spelar 

stor roll vid dessa byten. Det visar sig att individer byter mobilvarumärke på grund av andra 

anledningar. Att ha tillit till ett varumärke som även levde upp till ens förväntningar visar sig 

inte vara tillräckligt för de olika generationerna. Detta indikerar på att mobilföretagen 

erbjuder liknande funktionaliteter vilket gör att det inte spelar någon roll vad företagen 

erbjuder, utan vad som istället verkar påverka valet är rykte och omgivningen. Generation Y 

är den generation med flest antal individer som inte kände någon tillit från det tidigare 

mobilvarumärket och att det inte levde upp till deras förväntningar. Det är även den 

generation som blir mest påverkad av omgivningen vilket gör att de lyssnar mer på andras 

åsikter vilket kan leda till fel köp då mobilen inte erbjöd de funktionaliteter individerna 

eftersträvade. 

 

För de konsumenter som bytte mobiltelefon i Gen Z var kompabilitetbyteskostnad ej 

förekommande alls och endast en från baby boomers. Dessa två generationer känner därmed 

att andra byteskostnader förutom kompabilitetskostnaden är betydelsefulla då de byter 

mobiltelefon i jämförelse med Gen X och Gen Y. En mobil som fungerar, det vill säga där det 

går att SMSa och ringa är allt som behövs för att tillfredsställa baby boomers, vilket förklarar 

den låga kompabilitetsbyteskostnaden. Generation Z har lägre inkomsten då de främst får 

bidrag, vilket innebär att de inte kan spendera lika mycket pengar på appar och därmed har de 

inte lika höga kompabilitetsbyteskostnader. Det är därmed Gen X och Y som har största av 

denna byteskostnad då deras omfattande tekniska användningsområden kräver större 

kostnader vid byte t.ex. överföring av konton, kontakter eller av förlorade appar.  Förlorade 

appar menas med de förlorade pengar som individen har investerat för att erhålla dessa. 

Förutom att köpa en ny mobil från ett nytt varumärke måste individen återigen köpa apparna 
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eller funktionerna vilket leder till extra kostnader. Gen X och Gen Y känner således större 

effekt av kompabilitetsbyteskostnaden och stöter på större kompabilitetsförhinder med att 

byta mobiltelefoner. Detta kan delvis bero på att de har en fast inkomstkälla vilket gör att 

kostnaden att byta mobiltelefon inklusive förlora appar har ingen stor betydelse. Dessutom 

ifall Gen X behöver hjälp med överföring av olika konto och kontakter har de oftast hjälp nära 

till hands från barnen vilket gör att de inte känner sig förhindrade. 

 

5.1.2 Byteskostnader (Anledningar) till att man stannar kvar alt köper samma varumärke 

 

Då enkätundersökningen gjordes samlades data in inte enbart från de respondenter som 

genomfört ett byte, utan även från de som valt att inte genomföra ett byte alternativt skaffat en 

mobiltelefon från samma varumärke. Anledningen till denna indelning var att den förra mätte 

faktisk byteskostnad medan den senare visar konsumentens potentiella byteskostnad. Med 

potentiell byteskostnad menas den byteskostnad som konsumenten troligtvis hade mött ifall 

denne valt att genomföra ett byte. Detta mäter alltså anledningarna, eller mer precist de 

kostnader som ligger till grund för att konsumenten väljer att stanna kvar med sin nuvarande 

mobiltelefon eller köpa en från samma varumärke. Således kan ett totalt mått på 

byteskostnader för både de som byter och de som inte genomför ett byte/köper från samma 

varumärke samlas in vilket innebär att ett större urval inkluderas i studien. Tabellen nedan 

visar de potentiella byteskostnaderna som var orsakerna till att dessa konsumenter valde att 

inte genomföra ett byte. Viktigt att notera är att tabellen enbart visar de mest vanligt 

förekommande byteskostnaderna för respektive generation och inte hur stor betydelse varje 

byteskostnad utgör för konsumenten. Hypotesprövningarna kommer därmed att redogöras och 

analyseras under den kommande delen om regressionsanalysen. 

 

Tabell 5. Byteskostnader vid inget byte av mobilvarumärke 

 

 

 

 

Byteskostnader vid inget byte 

 Generation Total 
Gen Z Gen Y Gen X BB 

Orsak till inget byte Osäkerhet Count 1 3 2 2 8 
Installation Count 4 9 5 2 20 
Lärande Count 6 9 2 2 19 
Utvärdering Count 5 5 2 3 15 
Kompabilitet Count 3 3 1 3 10 
Psykologisk Count 11 18 7 14 50 
Varumärke Count 3 13 6 4 26 
Lojalitet Count 1 3 2 0 6 

Total Count 17 34 14 18 83 
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Utifrån tabellen kan man se att de vanligaste byteskostnaderna för de som inte bytt 

mobiltelefon skiljer sig avsevärt från de respondenter som faktiskt genomfört ett byte. Här 

kan man se att psykologisk byteskostnad (50) var överlägsen för samtliga generationsgrupper. 

Med detta menas att det inte är värt för konsumenterna att lägga tid, pengar och 

psykologisk/emotionell ansträngning för att skapa samma nivå av trygghet och identifikation 

när denne ska etablera en ny relation till det konkurrerande företagets mobiltelefon. Vid en 

närmare analys av samtliga generationer är detta resultat inte särskilt förvånande. För det 

första såg generation Z och Y teknologin som en del av deras liv. Dessa individer växte upp 

med mobiltelefoner och blev påverkade av teknologi från t.ex. sociala nätverk, bloggar men 

även från utbildningen under deras uppväxt i större utsträckning jämfört med de äldre 

generationerna (Kim et al, 2009; Rosen, 2011; Gursoy, 2013). Även generation X upplevde 

flertal stora teknologiska förändringar och hade tillgång till IT i tidiga åldrar jämfört med 

Baby Boomers (Jurkiewicz & Brown, 1998; Gursoy, 2013). Således kan den höga 

psykologiska byteskostnaden förklaras av dessa tre generationers påverkan av mobiltelefonen 

i tidiga åldrar men även av synen på mobiltelefonen som en viktig del i livet för generation Z 

och Y. Baby boomers är den enda generation som skiljer sig från de tre övriga då de använder 

mobiltelefonen till enklare funktioner såsom att ringa samtal, skicka sms/mms, ladda ned 

mindre filer etc. En möjlig orsak till den höga psykologiska byteskostnaden för baby boomers 

kan vara att de känner sig trygga och bekväma med deras nuvarande mobiltelefoner. Detta på 

grund av att de inte har lika stora tekniska kunskaper inom mobiltelefoni jämfört med de 

yngre generationsgrupperna, vilket i sin tur resulterar i att det svårare för baby boomers att 

anpassa sig till ny teknologi.  

Varumärke transaktionskostnad (26) var den näst vanligast förekommande byteskostnaden 

och är nära förankrat med den psykologiska byteskostnaden. Då valet av varumärke spelar en 

stor roll är det högst troligt att många konsumenter valt att inte genomföra ett byte av 

anledningen att bibehålla relationen och rutinerna till sin mobiltelefon. Vidare visade 

resultatet att utvärderingskostnaderna var procentuellt sett likartad förekommande för varje 

generation. Dock kommer nivån av utvärderingskostnaden att analyseras framöver för 

respektive generation.   

De byteskostnader som förekom lägst antal gånger var osäkerhet (8) samt lojalitet (6). Den 

låga frekvensen av osäkerhetskostnaden kan förklaras av att dagens konsumenter inte känner 

att de har någon avsevärd kostnad på grund av brist på erfarenhet och kunskap från alternativa 

mobiltelefoner. De yngre generationerna har god vana och kunskap från teknologi till följd av 
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deras avancerade användningsområden och uppväxt. Baby boomers har mindre avancerade 

användningsområden och borde därmed inte vara beroende av alltför mycket erfarenhet eller 

kunskap om alternativa mobiltelefoner. Dessa analyser kan även stödjas av det faktum att 

installation -och lärande byteskostnader är något mindre vanligt förekommande för baby 

boomers jämfört med de övriga generationerna. 

En orsak till att lojalitet, vilket utgjorde den första hypotesen i denna studie, inte är så vanlig 

bland konsumenterna kan vara att rabatter och specialerbjudanden inte är lika effektiva och 

vanliga i mobilbranschen jämfört med exempelvis livsmedelsbranschen. Detta för att dagens 

konsumenter ställs inför många teknologiska förändringar och flertal mobilalternativ att välja 

bland. Vidare är mobiltelefoner kostsamma och används i stort omfång av samtliga 

generationer. Som redan nämnts ser de yngre generationerna, främst generation Y och Z, 

dessutom mobiltelefonen som en viktig del i deras liv. Därför kan det vara så att monetära 

incitament i form av specialerbjudanden och förmåner inte är tillräckligt starka 

motivationsfaktorer för att en konsument vid ett eventuellt beslut om byte ska välja att stanna 

kvar eller köpa från samma varumärke. Det är snarare andra byteskostnader berörande 

exempelvis psykologi och varumärke som utgör större och viktigare byteskostnader.  

 

5.2 Regressionsanalys med jämna intervaller 

 

5.2.1 Korrelation 

Tabell 6. Korrelationstest på studiens oberoende variabler 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar medelvärde, standardavvikelse och korrelationen mellan de oberoende 

variablerna som har använts i studien.  Korrelationstabellen för de oberoende variablerna visar 

  Mean St.D 1 2 3 4 

1. Generation 2,33 0,98         

2. Kön 0,49 0,50 -0,064       

3. Inkomst 2,36 1,54 ,450
**
 ,183

*
     

4. Högsta utbildningsnivå 
3,12 1,25 ,246

**
 0,098 0,055*   

5. Födelseort 
0,44 0,50 -0,119 0,061 -0,004 0,119 

   
    

Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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att det inte råder någon multikollinearitet av anledningen att inga korrelationsvärden är högre 

än 0,7 (Farrar & Glauber, 1967). Dock har det upptäcks en del statistiska signifikanta värden. 

Inkomst visar sig ha ett positivt samband med generation då värdet är på 0,450**. Måttet 

indikerar att ju äldre en individ är eller ju senare generation som individen är född, desto mer 

tjänar denne. Vidare kan man se att utbildning och generation har ett positivt samband på 

0,246**. Här visar det att äldre generationer har bättre utbildningsnivå i jämförelse med de 

yngre. Detta förklarar även varför inkomst och generation har ett positivt samband, då äldre 

generationer har mer erfaren och kunskap, både på grund av deras utbildningsnivå men även 

då de har spenderat mer tid i sina arbetsområden vilket har bidragit med högre inkomst. Stöd 

finns för hypoteserna då både inkomst och utbildning är signifikanta och som också är de två 

stora faktorer som kan påverka anledningen mängden byteskostnader de olika generationerna 

har.  

 

5.2.2  Hypoteser 

 

Tabell 7. Resultat av regressionen vid användning av jämna intervaller 

 

Förutom korrelationstestet genomfördes även andra tester innan regressionen skapades. I 

tabell x kan man stärka korrelationstest genom att betona att det inte råder någon 

multikollinearitet, då VIF värdena ligger runt 1.3. Dock är det justerade R värdet relativt lågt 

för våra enskilda byteskostnader (0,024, 0,005 respektive 0,022) vilket indikerar på att 

 
Utvärdering Varumärke Lojalitet Total byteskostnad 

Variables Std.B Std.Error Std.B 

Std. 

Error Std.B Std. Error Std.B 

Std. 

Error 

Generation -0,056 0,193 -0,239 0,323 0,032 0,248 0,084* 0,105 

Kön -0,027 0,327 0,192 0,549 -0,632 0,419 0,178 0,180 

Inkomst 0,250* 0,117 0,114 0,197 -0,066 0,149 0,134* 0,064 

Högsta utbildn. 0,192 0,192 0,096 0,223 0,010 0,171 -0,157* 0,073 

Födelseort -0,118 0,332 0,947 0,553 -0,396 0,419 0,267 0,179 

Konstant 6,014*** 0,713 8,121*** 1,187 7,637*** 0,886 1,774*** 0,397 

F-value 1,635   1,151 

 

0,841   2,452* 

 
Adj. R

2
 0,024   0,005 

 

0,022   0,251 

 
VIF value, highest 1,355   1,373   1,378   1,385   

 

n=132 n=138 n=133 n=140 

Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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förklaringsgraden inte är så hög. Däremot är modellen för den totala byteskostnaden betydligt 

bättre då förklaringsgraden ökades till 0,251. Detta indikerar att modellen som används för 

den totala byteskostnaden, där alla byteskostnader inkluderas, ger en bättre förklaring till 

individens byteskostnad. Detta kan även ses i F-värde då endast den totala byteskostnaden har 

ett signifikant f-värde medan de individuella inte uppnår detta. 

 

Hypotesprövning 1: Utvärderingsbyteskostnader 

 

H1: Ju yngre generation, desto större utvärderingskostnader kommer dessa konsumenter 

möta vid byte av mobiltelefon 

Utvärderingsbyteskostnad är inte signifikant med generation då p-värdet inte understeg 0,05. 

Endast inkomst var signifikant med denna byteskostnad, vilket indikerar på att inkomsten 

påverkar tiden som individen spenderar att undersöka en viss mobiltelefon. Mobiltelefoner är 

oftast mycket kostsamt och har en lång förbrukningstid. Därför tenderar individer att se 

mobiltelefonen som en investering som skall användas i flera år och spenderar därför mer tid 

att undersöka detaljer som tillfredsställer individens behov.  

 

För att hitta orsakerna till att hypotesen berörande utvärderingsbyteskostnader förkastas kan 

man kolla på stapeldiagrammen under appendix 3 och 4 som mätte konsumenternas betydelse 

av funktionalitet (d.v.s. programvara, komponenter, appar, tjänster, design etc.) på 

mobiltelefonen. Man kan se under både appendix 3 och 4 att funktionalitet är någonting 

väldigt betydelsefullt för samtliga generationsgrupper då svaren är högre upp på skalorna. 

Hypotesen utformades vid tanken om att yngre generationer, främst Z och Y, borde anse 

funktionalitet som mer betydelsefullt än de äldre. Detta för att dessa yngre konsumenter har 

en mer personlig koppling till mobiltelefonen och använder mobiltelefonen i bredare och mer 

avancerad utsträckning, vilket ställer krav på bättre funktionalitet och kräver mer utvärdering. 

Detta resultat är lite förvånansvärt då baby boomers använde enbart mobiltelefonen för 

mindre avancerade ändamål såsom samtal, sms eller enklare datatjänster. Därför förväntades 

utvärderingskostnaderna vara mindre för baby boomers i jämförelse mot generation Z, Y och 

även X. 

 

Ifall man däremot tittar på diagrammet som redogör för konsumenternas svar på hur mycket 

tid de spenderade på att hitta information om en ny mobiltelefon innan de genomförde bytet 
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alternativt stannade kvar, stämmer resultatet mer in på hypotesen. Inga av respondenterna 

som bytt mobiltelefon svarade att de spenderat fem timmar eller mer på att hitta en ny 

mobiltelefon. Tabellen visar vidare att flertal konsumenter från generation Z, Y och X 

svarade att de spenderat 3-4 timmar på att hitta information innan ett byte, medan 

konsumenter från baby boomers som mest spenderat enbart 1-2 h. Detta samband är alltmer 

tydligare i motsvarande tabell som visar hur mycket tid respondenterna spenderade inför ett 

mobiltelefonköp innan de tog beslutet att inte genomföra bytet. Här ser man att resultatet är 

mer spritt för generation Z och Y, där flertal respondenter svarade att de spenderat 3-4 

timmar och mer än fem timmar på att hitta information. Generation X och baby boomers 

däremot hade den högsta nivån vid 1-2 timmars informationsinsamling. Detta innebär att de 

yngre generationerna borde ha större utvärderingskostnader vid byte av mobiltelefon då de 

spenderar mer tid på att utvärdera olika alternativ innan ett beslut tas. Dock beror den 

förkastade hypotesen att resultatet inte är tillräckligt starkt för att påvisa att generation Z och 

Y verkligen spenderar mer tid med tanke på att de flesta respondenter även här svarade att de 

spenderat under en timme på informationsinsamling.  

 

Hypotesprövning 2: Varumärke transaktionsbyteskostnad 

 

H2: Ju yngre generation, desto högre transaktionskostnader kommer dessa konsumenter möta 

vid byte av varumärke 

 

Likt utvärderingskostnad är heller inte varumärke transaktionsbyteskostnad signifikant med 

generation. Det var dessutom inte signifikant med de andra variabler heller som användes i 

studien. Att hypotesen förkastas menas med att äldre generationen tenderar att ha liknande 

varumärke transaktionskostnader som den yngre generationen. Chaudhuri och Holbrook 

(2001) betonade att varumärke spelar en stor roll för konsumenter. Detta påstående stämmer 

delvis överens om det talas om den yngre generationen vilket kan ses i appendix 3 och 4. För 

baby boomer var det relativt blandat vad som gäller betydelsen av varumärke både för 

personer som genomförde ett byte under de senaste fem åren och de som inte har genomfört 

ett byte. Den äldre generationen tenderar att inte påverkas lika mycket av omgivningen utan 

prioriteten är att mobilen fungerar. Det viktigaste för denna generation är att den är 

lättillgänglig och simpel för att tillfredsställa deras behov. För den yngre generationen spelar 

varumärket en större roll då det är ett sätt för dem att identifiera sig själva vilket även var 

något Ling (2001) betonade i sin studie. Att generation X även ansåg att varumärke har en 
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stor betydelse var inte förväntat.  Keaveney (1997) förklarade att för generation X är det 

viktigt att mobiltelefonerna erbjuder stora valmöjligheter. I detta fall skulle inte varumärke ha 

en stor betydelse utan snarare funktionaliteten av mobilen. Det kan vara möjligt att 

varumärket förknippas med funktionalitet för generation X vilket medför till att varumärke 

har en stor betydelse. Varumärke är ett stort begrepp som kan förknippas olika hos individer 

vilket gör det svårtolkat. Apple som tillverkar iPhone, är kända för att erbjuda högkvalitativa 

mobiltelefoner som är enkla att använda. Från appendix 6 kan man även se att iPhone är det 

mobilvarumärket som används mest, följt av Samsung, vilket i så fall kan förklara att 

varumärket möjligtvis kan förknippas med funktionalitet. 

 

När personerna som deltog i studien fick svara på frågan ”Hur sannolikt är det att du någon 

gång under de kommande 5 åren byter till nytt mobilvarumärke?” visade det sig att majoritet 

ifrån varje generation utav dem som hade genomfört ett byte de senaste fem åren, inte hade 

bytt till ett nytt mobilvarumärke de kommande fem åren. Däremot för individer som inte har 

genomfört ett byte de senaste fem åren, visade det sig att majoriteten från varje generation 

kommer att byta till ett nytt mobilvarumärke. Det märkliga förekommer från generation X och 

Y som både ansåg att mobilvarumärke har en stor betydelse, men som ändå känner för att byta 

mobilvarumärke de kommande fem åren. På ett sätt säger generationerna emot sig själva 

eftersom ifall varumärke har en stor betydelse, bör individen i så fall stanna kvar hos detta 

varumärke. Å andra sidan behöver inte detta vara fallet, då frågan kan ses utifrån ett 

lojalitetsperspektiv istället. Detta gör att varumärke och lojalitet inte förknippas med varandra 

utan trots att varumärket är viktigt för en individ, behöver det inte betyda att denne är lojal 

mot företaget. 

 

Genom att ha gjort en djupare analys av appendix 3 och 4 visar det sig att baby boomers och 

generation Z tenderar att svara liknande gällande varumärke transaktionsbyteskostnader. 

Likaså gäller för generation X och Y som även aningsvis hade ett fåtal likheter. Detta 

förklarar även anledningen till varför hypotesen förkastades då det inte fanns något samband 

med generationen och varumärke transaktionsbyteskostnad. 

 

 

 

 
 



53 
 

Hypotesprövning 3: Lojalitetsbyteskostnad 

 

H3: Ju yngre generation, desto större lojalitet kommer dessa ha mot sin mobiltelefon och 

varumärket 

Den sista hypotesen som skapads på lojalitetsbyteskostnaden är inte signifikant med 

generation eller de andra oberoende variablerna. För att erhålla en djupare förståelse över 

anledningarna till att både yngre och äldre konsumenter liknande lojalitetsbyteskostnader, kan 

man kolla på diagrammen som mätte graden av lojalitet för de som bytt mobiltelefon och de 

som avstått från ett byte. Appendix 4 visar lojalitetsbyteskostnader för de som inte genomfört 

ett byte. På frågan om hur lång tid respektive konsumenter för de olika generationerna haft 

mobiltelefon från samma varumärke ser man utifrån stapeldiagrammet att det största antalet 

konsumenter från generation Y, X samt baby boomers hade haft sin mobiltelefon i mer än fem 

år. Därmed finns inget stöd till hypotesen då lojalitet har lika stor betydelse. Generation Z var 

den enda konsumentgrupp som förvånansvärt nog avvek från resultatet då det största antalet 

respondenter haft sin mobiltelefon i enbart 1-2 år. Denna avvikelse kan förklaras av att 

individer från generation Z är relativt unga då de yngsta konsumenterna enbart är sex år 

gamla. Således är det möjligt att dessa individer fått sin första mobiltelefon nyligen och inte 

haft den lika länge jämfört med äldre konsumenter. Ifall man kollar på appendix 3, gällande 

de konsumenter som genomfört ett faktiskt byte, kan man se att resultatet skiljer sig åt. På 

frågan om hur länge dessa kan tänkas stanna kvar med deras nuvarande mobilvarumärke ser 

man att alla fyra generationsgrupper tenderar att stanna mellan 1-2 eller 3-4 år med samma 

mobiltelefon, vilket tyder på att de som genomfört ett byte tenderar att vara mindre lojala. 

Dock ser man även att konsumenter i Generation X och baby boomers svarat i allt större grad 

än de två yngre generationerna att de kan tänkas stanna mer än fem år. 

Detta resultat är intressant då det visar att två äldre generationsgrupper tenderar att vara mer 

lojala och ha större lojalitetsbyteskostnader i förhållande till yngre generationerna, vilket går i 

motsats till studiens hypotes. Detta resultat kan förklaras utav de mindre avancerade 

användningsområdena och därmed kraven för de två äldre generationerna jämfört med de två 

yngre. Dessa äldre konsumentgrupper har inte lika stora behov av att anpassa mobiltelefonen 

och göra den lika personlig vilket stödjs av artikeln skriven av McLeod (2009) där det 

påvisades att baby boomers föredrog enkla och mindre avancerade mobiltelefoner. Därmed 

kan det vara så att generation Y -och Zare påverkas alltmer av teknologiska förändringar i 

mobiltelefonbranschen och har större tryck från branschen och fler alternativ att välja bland.  
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Trots att dessa yngre konsumenter känner större personlig koppling till deras mobiltelefoner 

är således de förlorade förmånerna och rabatterna inte lika starka incitament i jämförelse med 

exempelvis funktionalitet och varumärke för att hålla dessa konsumenter lojala mot en 

specifik mobiltelefon.  

 

Total byteskostnad 

Trots att hypoteserna har förkastats, visar det sig att det finns ett samband mellan generation 

och total byteskostnad då p-värdet är mindre är 0,05. Vad det beror på är fortfarande oklart 

men vad som inte bör uteslutas är att de fem andra byteskostnader möjligtvis har en större 

påverkan på den totala byteskostnaden. Detta är troligt eftersom baserad på ”poängsystemet” i 

appendix 5, kan man se att lojalitetsbyteskostnad, utvärderingsbyteskostnad och varumärke 

transaktionsbyteskostnad var bland de byteskostnader som fick lägst antal poäng, vilket 

menas med det var väldigt få individer som ansåg att dessa byteskostnader hade en betydelse 

när det gäller valet av en ny mobiltelefon från ett nytt varumärke. Dessutom då dessa 

byteskostnader bestod av minoriteten av undersökningen, betyder det även att de påverkar den 

totala byteskostnaden minst. Att hypoteserna förkastades, betyder inte att det inte finns ett 

samband mellan generation och den totala byteskostnaden utan snarare att en del 

byteskostnader har en större påverkan än andra. Som tidigare nämndes består den totala 

byteskostnaden av alla åtta byteskostnader samt utav personer som har bytt mobilvarumärke 

de senaste fem åren och även utav personer som inte har genomfört ett byte, då dessa 

kostnader ses som potentiella byteskostnader. För båda grupper visar det sig att 

installationsbytekostnaden, den psykologiska byteskostnaden och lärandebyteskostnaden är de 

tre byteskostnader som flest individer känner påverkar deras val av nytt mobilvarumärke. 

Dessa är kostnader som påverkar den totala byteskostnaden mest, vilket i sin tur medför till att 

det uppstod ett samband mellan generation och totala byteskostnaden.  

 

Att det råder ett samband mellan generation och de totala byteskostnaderna bevisar att 

företagen bör ta hänsyn till olika generationsgrupper då de måste tillfredsställas på olika sätt. 

Alla generationer skapar gärna nya relationer med andra leverantörer och tar gärna risken att 

prova nya produkter. Något som dock skiljer generationerna åt är att för baby boomers är 

bekvämlighet och trygghet viktiga faktorer. Det krävs att företagen förmedlar dessa 

egenskaper för att tillfredsställa denna generation vilket i sin tur kan göra dem till lojala 

kunder. Generation X är en betydlig svårare grupp att tillfredsställa då deras behov är väldigt 

varierande. Ett stort utbud av olika valmöjligheter varit det smartaste alternativet då det 
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handlar om att erbjuda funktioner för deras livsstil, fritid, arbeten etc. Det är snarare mångfald 

som denna generation eftersträvar. Både generation Y och generation Z är två nyfikna 

generationer som gärna spenderar tid för att lära sig om den nya produkten och 

varumärket. Ansträngningen och energin för att utforska om en ny produkt ses snarare som ett 

intresse än en plåga. För denna generation krävs det att företagen erbjuder spännande och 

detaljrik information kring de nya uppgraderade mobiltelefonerna, men även nya exklusiva 

funktioner och teknologi som dessa två generationer gärna testar på och utforskar. 

 

 

5.3 Regressionsanalys med dummyvariabel 

 

I förgående avsnitt genomfördes en regressionsanalys där åldersintervallen för de fyra 

generationerna justerats med jämna intervall för att få ett tillförlitligt resultat. I denna del 

gjordes regressionsanalysen med hjälp av en dummyvariabel för att stärka validiteten 

ytterligare då resultatet från regressionsanalyserna blir mer tillförlitliga då de jämförs med 

varandra. Baby boomers valdes som referensgrupp av anledningen att denna generationsgrupp 

hade de största avvikelserna till skillnad från de andra grupperna. Inledningsvis är 

mobilkonsumenter tillhörande baby boomers mindre tekniska då deras användningsområden 

för mobiltelefonen var alltmer simpla jämfört med de övriga generationsgrupperna. Dessutom 

ser baby boomers mobiltelefoner som en mindre väsentlig del av deras liv jämfört med de tre 

övriga generationsgrupperna som är mer beroende av mobiltelefonen, särskilt generation Z 

och Y. Således visar regressionsanalysen hur höga respektive låga byteskostnader de yngre 

generationsgrupperna har i jämförelse med äldre baby boomers och huruvida någon form av 

signifikans existerar. 
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Tabell 8. Resultatet av regressionen på studiens tre hypotesbyteskostnader samt den totala 

byteskostnaden vid användning av dummyvariabel 

 
Utvärdering Varumärke Lojalitet Total byteskostnad 

Variables Std.B Std.Error Std.B Std. Error Std.B Std. Error Std.B Std.Error 

Gen Z -0,177 0,645 0,973 1,078 -0,410 0,838 -0,209 0,346 

Gen Y 0,318 0,255 0,358 0,429 0,079 0,321 0,092 0,134 

Gen X 0,107 0,185 0,316 0,312 -0,042 0,237 0,173 0,097 

Kön -0,091 0,329 0,220 0,555 -0,688 0,426 0,174 0,179 

Inkomst 0,268* 0,118 0,102 0,199 -0,048 0,151 0,134* 0,064 

Högsta utbildn. 0,053 0,154 0,074 0,262 -0,065 0,199 -0,223** 0,083 

Födelseort -0,133 0,332 0,907 0,558 -0,382 0,422 0,247 0,177 

Konstant 6,002*** 0,620 6,965*** 1,038 7,958*** 0,810 2,045*** 0,329 

F-värde 1,607   0,911 

 

0,703   2,593* 

 
Justerad R

2
 0,031   0,005 

 

0,016   0,096 

 VIF värde, högsta 2,580   2,611   2,645   2,540   

 

n=132 n=138 n=133 n=140 

Note: *** p < .001; ** p < .01; * p < .05 

      

Tabellen ovan visar en sammanställning av regressionsanalysen med baby boomers som 

dummyvariabel. Likt förgående avsnitt där en regression gjordes med justerade intervall kan 

man även här betona att VIF värdena ligger på en relativt låg nivå på ca 2.5, vilket stärker 

korrelationstestet då ingen multikollinearitet råder här. Då man kollar på de justerade R 

värdena på de tre hypotesbyteskostnaderna kan man se att de ligger på låga nivåer (0,031, 

0,005 och 0,016), vilket innebär att förklaringsgraden inte är hög. Däremot är 

förklaringsgraden högre på den totala byteskostnaden. Alltså innebär detta att den totala 

byteskostnaden ger en bättre förklaring till mobilkonsumenternas byteskostnader, vilket även 

kan styrkas sett till F-värdet som är signifikant jämfört med de tre hypotesbyteskostnadernas 

F-värden.  

Utifrån tabell 8 kan man se att samtliga hypoteser berörande byteskostnaderna förkastas då 

värdena för respektive generation inte är signifikanta. Detta är i enlighet med 

regressionsanalysen med de jämna intervallen. Däremot skiljer sig denna regressionsanalys 

med dummyvariabel från den förra då den totala byteskostnaden här inte är signifikant. En 

anledning till denna skillnad kan vara att de olika generationsgrupperna är olika till antalet 

och inte tillräckligt många. Således påverkas resultatet då man sätter baby boomers i relation 

till de andra generationerna som alla är olika till antalet.  
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Om man kollar på utvärderingsbyteskostnaden så var enbart variabeln inkomst signifikant. 

Även regressionsanalysen med de jämna intervallen påvisade denna signifikans. Detta innebär 

att respondenternas inkomst har en inverkan på den tid dessa spenderar vid undersökning av 

mobiltelefoner och att de yngre generationsgrupperna Z, Y samt X påverkas av inkomsten 

alltmer (26,8 %) jämfört med baby boomers. Alltså kan detta innebära att respondenter från 

de yngre generationerna ser mobiltelefonen som en större och dyrare investering och 

spenderar mer tid vid byte av mobiltelefon. Även total byteskostnad hade variabeln inkomst 

på en signifikant nivå (13,4 %) vilket innebär att de övriga fem byteskostnaderna också har ett 

samband med inkomst. Vidare var även högsta utbildningsnivå signifikant (-0,223) för 

respondenterna sett till de totala byteskostnaderna. Således innebär detta att äldre 

konsumenter från baby boomers har utbildning i större utsträckning än de yngre 

generationsgrupperna. Detta går emot Yu & Millers (2005) antagande om generation Xare 

som välutbildade till följd av länders utveckling från industrier till ”kunskaps ekonomier” 

under denna era. Dock borde detta resultat tas med en nypa salt då generationsgrupperna 

återigen var ojämnt fördelade.   

Ett intressant fynd är att konsumenter från generation Z hade lägre total byteskostnad och 

även utvärderings – och lojalitetsbyteskostnader jämfört med baby boomers. Detta resultat går 

emot tidigare forskning om yngre generationer som ser mobiltelefonen som en viktig del av 

deras liv och anpassar dem vilket medför till högre byteskostnader. En möjlig förklaring till 

detta resultat kan vara att konsumenter från generation Z är relativt unga och förlitar sig på 

föräldrarna vid ett beslut om köp eller byte av mobiltelefon. Alltså upplever de inte 

byteskostnader i lika stor grad. Kollar man däremot på generation X och Y är sambandet 

något mer korrekt i enlighet med tidigare forskning då dessa i stort sett upplever högre 

byteskostnader i jämförelse mot referensgruppen baby boomers. Detta då yngre konsumenter 

använder mobiltelefonen i större och mer avancerad utsträckning jämfört med baby boomers 

(Kumar & Lim, 2008) och ser mobiltelefonen som ett viktigt och personligt verktyg (Gursoy, 

2013; Jurkiewicz & Brown, 1998). Slutligen har generation Z, X samt Y växt upp med 

teknologi och media i större utsträckning än baby boomers vilket också borde påverka på 

byteskostnaderna.   
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6. Slutsats  

I det sjätte och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser. Efter redogörelsen av slutsats 

och diskussion följer en del om svaret på forskningsfrågan samt teoretiskt och empiriskt 

bidrag. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 
6.1 Slutsats och diskussion 

Inledningsvis visar resultatet från denna studie om de mest vanligt förekommande 

byteskostnaderna för de som bytt mobiltelefon och de som valt att stanna kvar med sin 

ursprungliga mobiltelefon alternativt köpa från samma varumärke. De som har bytt 

mobiltelefon tenderar att påverkas mest av byteskostnaderna installation, osäkerhet samt 

lojalitet. Varumärke transaktionsbyteskostnaden var vidare den minst vanligast 

förekommande byteskostnaden för dessa respondenter. De respondenter som inte genomfört 

något byte visade dock på ett annat resultat. I detta fall var det psykologisk byteskostnad som 

var överlägsen, men även varumärke transaktions byteskostnad var vanlig. De lägst 

förekommandeförekommande byteskostnaderna var de berörande lojalitet och osäkerhet.  

Bland de respondenter som genomfört ett byte av mobiltelefon var 

installationsbyteskostnaden vanligast bland generation Z och Yare. Motivation till detta följs 

av Lings (2001) påstående om att yngre generationer ser mobiltelefonen som ett medium för 

att uttrycka sig själva (Ling, 2001). Således spenderar de mer tid och kostnader på att sätta 

upp och anpassa en ny mobiltelefon. Även osäkerhetsbyteskostnaden var mer vanlig bland 

generation Z, Y och Xare jämfört med baby boomers. Anledningen till detta kan vara att 

yngre konsumenter idag möter stark ryktespåverkan från omgivningen och har mer 

avancerade användningsområden samt personliga syn på mobiltelefonen, vilket resulterar i 

specifika behov och krav (Lenhart, Ling, Campbell, Purcell, 2010; Kim et al, 2009; 

Keaveney, 1997). Därmed står de inför ett större och viktigare beslut vid byte av 

mobiltelefon. Dock hade även baby boomers en vanlig frekvens gällande 

osäkerhetsbyteskostnader, vilket möjligtvis beror på att föräldrar eller släktingar ärver från 

barnen. Fortsättningsvis tyder den låga frekvensen av varumärke-transaktionsbyteskostnader 

att mobilföretagen erbjuder mobiltelefoner med liknande funktionaliteter vilket gör att det inte 

spelar någon roll vad företagen erbjuder. Trots att yngre generation ansågs vara mer lojala 

mot ett varumärke eller en produkt spelar rationaliteten också en stor roll då de ser pris och 

funktionalitet lika attraktivt som lojaliteten, vilket Guráu (2012) syftade på.  
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Resultatet av byteskostnaderna för de som inte genomförde något byte visar att psykologisk 

kostnad till mobiltelefonen var väldigt hög jämfört med de andra byteskostnaderna för 

samtliga generationsgrupper. Även varumärkes transaktionskostnad var en vanlig potentiell 

kostnad. För de yngre generationerna, speciellt Z och Y, kan detta resultat förklaras av att de 

växte upp med mobiltelefoner och påverkades av dessa i mycket större utsträckning än baby 

boomers. Mobiltelefonen sågs trots allt som en essentiell del i livet, vilket innebär att dessa 

individer skapar ett starkt psykologiskt band och association till sin mobiltelefon eller 

varumärket (Gursoy, 2013; Yang & Jolly, 2008; Jurkiewicz & Brown, 1998; Rosen, 2011). 

Liknande resonemang ligger till grund för baby boomers, men dock beror det psykologiska 

bandet på deras känsla av trygghet till mobiltelefonen och varumärket då de inte har lika stora 

tekniska kunskaper i förhållande till de yngre konsumenterna och påverkas starkare av 

ändrade rutiner/mobilvanor. Slutligen var osäkerhet – och lojalitetsbyteskostnader minst 

förekommande oavsett generation. Till följd av yngre generationers goda vanor, tekniska 

kunskaper och påverkan av mobiltelefoner i unga åldrar är det fullt förståeligt att osäkerhet 

inte utgör någon större byteskostnad för dessa. Baby boomers däremot har låga 

osäkerhetskostnad. Detta då de inte använder avancerade funktioner och har inget behov av 

erfarenhet eller kunskap om alternativa mobiltelefoner (Kumar & Lim, 2008). Förklaringen 

till den låga lojalitetsbyteskostnaden är att rabatter och specialerbjudanden inte är lika 

effektiva och vanliga i mobilbranschen då andra icke-monetära byteskostnader utgör större 

incitament för konsumenterna.  

Regressionsanalyserna med jämna intervall och dummyvariabel visade bägge två att samtliga 

hypoteser förkastas. Dock fanns det ett negativt samband mellan totala byteskostnaderna och 

generationerna vid regressionsanalys med jämna variabler, vilket innebär att yngre tenderar 

att ha högre totala byteskostnader. Därmed har andra byteskostnader ett större samband och 

påverkan på de olika generationsgrupperna än de som valdes för hypoteserna.  Detta tar stöd i 

frekvenstabellerna där det framgick att exempelvis psykologi – eller 

installationsbyteskostnader var mycket vanligare kostnader för respondenterna jämfört med 

lojalitetsbyteskostnad, utvärderingsbyteskostnad och varumärke transaktionsbyteskostnad. 

Det är således viktigt att man ser generationsgrupperna som enbart de människor som är 

födda mellan de specifika årtalen och har gemensamma egenskaper som karaktäriserar just 

deras generation (Strauss & Howe, 1991). Detta för att individer varierar även inom en och 

samma generation och många variabler kan ha en påverkan.  
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Studiens tre valda byteskostnader för hypotesprövning hade därmed liten betydelse för 

respondenterna vid byte eller beslut om byte till en ny mobiltelefon. Följande slutsatser kan 

dras om orsakerna till att samtliga hypoteser förkastats: 

1) För det första svarade samtliga respondenter relativt likartad vad gäller betydelsen av 

mobiltelefonens funktionalitet, vilket var den första frågan som mätte graden av 

utvärderingsbyteskostnader. Detta går emot hypotesen då yngre generationer på grund av 

deras avancerade och bredare användningsområden troddes ha större behov och krav på 

funktionalitet och därmed ställdes införs större utvärderingskostnader inför ett eventuellt 

byte. På motsvarande sätt ansågs utvärderingskostnaderna vara högre för yngre 

generationer, vilket resultatet från regressionsanalysen med dummyvariabeln motbevisade 

då inget signifikant samband hittades. Anledningen till detta antagande var att baby 

boomers föredrog mindre avancerade mobiltelefoner med enklare användningsområden då 

de inte hade användning för de funktioner som var vanliga hos de yngre konsumenterna 

(McLeod, 2000).  Den andra frågan mätte graden av byteskostnader gällde den tid som 

konsumenterna spenderade innan de genomförde ett byte eller beslutade att stanna kvar. 

Här visade sig svaren vara i enlighet med hypotesen alltmer då de yngre 

generationsgrupperna, främst Z och Y, visade sig spendera mer tid än de äldre trots att 

resultatet var spritt där en stor andel av dessa även spenderade mindre tid. Detta visar 

tendenser på att de yngre konsumenterna spenderar mer tid vid beslutet och därav borde ha 

större utvärderingsbyteskostnader. Dock förklaras den förkastade hypotesen att resultatet 

inte var tillräckligt starkt för att påvisa något samband och att generationsgrupperna var för 

ojämna.  

 

2) Resultatet från de frågor som mätte graden av varumärke transaktionskostnader visade att 

yngre generationer inte tenderade ha signifikant större av denna byteskostnad jämfört med 

de äldre konsumenterna. Dock visade sig de yngre generationerna ha något större betydelse 

för varumärke eftersom resultatet för baby boomers var mer blandat. Anledningen till detta 

är att yngre generationer ser varumärket delvis som ett sätt att identifiera och uttrycka sig 

själva (Guráu, 2012) medan baby boomers enbart prioriterar att mobiltelefonen fungerar 

som den ska. Paradoxalt nog svarade både generation X och Y att de högst sannolikt 

kommer att byta till ett nytt mobilvarumärke någon gång under de kommande 5 åren trots 

att varumärke hade stor betydelse för dem. Detta beror på att konsumenten snarare byter 

mobiltelefon på grund av ändrade lojalitetsförhållanden då varumärke och lojalitet inte 
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samvarierar med varandra och att andra aspekter såsom pris och funktionalitet spelar stor 

roll. 

 

3) Slutligen hittades inget signifikant samband mellan lojalitetsbyteskostnader och 

konsumenters tillhörande generationer. Anledningen till detta är att majoriteten av 

generation Y, X samt baby boomers svarade att de haft en mobiltelefon från samma 

varumärke i mer än 5 år och ändå stannat kvar vid beslut om byte. Detta tyder på att 

lojalitet har lika stor betydelse för de som bytt mobiltelefon. Generation Zare avvek från 

detta resultat troligtvis av den enkla anledningen att de är relativt unga (minst är 6 år) och 

fått sin första mobiltelefon nyligen. Dessutom är det ofta föräldrarna som finansierar köpet 

vilket innebär att de inte har kontroll över varken produkten eller byteskostnaderna. 

Resultatet från de som genomfört ett byte visade en skillnad i svaren då samtliga 

generationer tenderade att stanna mellan 1-2 eller 3-4 år med samma mobiltelefon. 

Intressant nog var det dock generation X och baby boomers som här svarade i större 

utsträckning än de yngre konsumenterna att de kan tänkas stanna mer än fem år. Även om 

detta verkar gå emot hypotesen helt, kan det förklaras utav att baby boomers inte påverkas 

lika mycket av teknologiska förändringar i mobiltelefonbranschen till följd av deras 

enklare mobilvanor (Kumar & Lim, 2008; McLeod, 2000). Således har yngre konsumenter 

större tryck från branschen och fler alternativ att välja bland vilket innebär att de förlorade 

förmånerna och rabatterna inte utgör lika stor påverkan som exempelvis funktionalitet och 

varumärke.  
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6.2 Svar på forskningsfrågan 

 

Hur påverkas byteskostnader i den svenska mobiltelefonbranschen av konsumentens ålder? 

De byteskostnader som hypotes prövades visar sig inte ha någon inverkan på konsumenternas 

generationer. Däremot påvisas det vid regressionsanalys med jämna intervall att de totala 

byteskostnaderna påverkas av generationer då det visar sig att det finns ett negativt samband 

mellan byteskostnad och generation. Detta förklarar att ju yngre en konsument är, desto större 

totala byteskostnader kommer denne att erhålla. De äldre generationerna tenderar att byta 

mobiltelefon i mindre utsträckning på grund av tidsåtgången som krävs för lära sig hantera 

den nya mobilen men även på grund av bekvämlighetsskäl (psykologiska skäl).  De yngre 

generationerna upplever inte samma känslor och tar gärna risker med att prova en ny mobil 

för att uppnå deras personliga krav. Detta för att deras avancerade användningsområden och 

därmed större behov leder till ökade byteskostnader. 

 

 
6.3 Teoretiskt och empiriskt bidrag 

Studien genomfördes med avsikten att undersöka om hur byteskostnader påverkas av olika 

generationer. Urvalet i analysen grundades på 143 individer i olika åldrar som definierade 

sina generationer. Undersökningen har bidragit med en djupare förståelse över hur 

byteskostnad inverkar i mobilbranschen för respektive generation. Studiens utvalda 

byteskostnader för hypotesprövning; lojalitetbyteskostnad, varumärke 

transaktionsbyteskostnad och utvärderingsbyteskostnad har ingen signifikant betydelse för de 

olika generationerna. Intressant nog visade det sig att generation har en påverkar på den totala 

byteskostnaden i regressionsanalysen med jämna intervall, som inkluderar fem andra 

byteskostnader tillsammans med de tre byteskostnader som valdes till hypotesprövning. 

Resultatet bevisar även att det är viktigt för företaget att ta hänsyn till de olika 

byteskostnaderna för de olika generationsgrupperna. Detta dels för att veta hur de skall 

marknadsföra till olika generationsgrupper, men även för tillfredsställda deras behov som gör 

konsumenterna till lojala kunder. Till exempel var psykologiska byteskostnader och 

installationsbyteskostnader faktorer som har en stor påverkan gällande val av ny mobil.  

Eftersom förklaringsgraden endast är cirka 38,2 procent för de totala byteskostnaderna, har 

studien inte kunnat bekräfta att byteskostnaden endast påverkas av generationen tillsammans 

med utbildning och inkomst som också var signifikanta i resultatet. Det finns alltså flera 
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faktorer som påverkar byteskostnad men som inte tagits med i studien då studien begränsades 

till fyra kontrollvariabler.  

Avslutningsvis bör det även poängteras att det skapats ett mått i studien för att beräkna den 

totala byteskostnaden. Måttet tar hänsyn till både faktiska byteskostnader och potentiella 

byteskostnader som kan uppstå. Däremot är måttet en enklare variant för att få ett estimat på 

individens byteskostnad. Måttet kan utvecklas vidare genom att ta hänsyn till flera faktorer 

och även specificera tydligare den uppstådda byteskostnaden och den potentiella. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

På grund av tidsbrist lades fokus i denna studie på enbart tre byteskostnader som testades 

genom en hypotes för vardera. Dessa tre byteskostnader valdes var och en från 

huvudkategorierna; Procedur, finansiella -och relationsbyteskostnad. Anledningen till detta 

val var att täcka ett bredare spektrum av byteskostnaderna. Dock förkastades samtliga tre 

hypoteser och regressionsanalysen på de totala byteskostnaderna visade att det var någon eller 

några av de andra byteskostnaderna som hade ett mer signifikant samband med 

konsumenternas generationsgrupper. Därmed är ett förslag på fortsatt forskning att man 

inkluderar alla sju byteskostnader för att få en större helhet och ett mer korrekt mått på hur 

byteskostnaderna i mobiltelefonbranschen påverkas av de olika generationerna.   

Vidare mättes graden av byteskostnad i denna studie enbart för de som berörde hypoteserna.  

Därmed kan man fördjupa analysen ytterligare genom att mäta samtliga sju byteskostnader 

och se hur de olika konsumentgrupperna prioriterar dessa.  

Fortsättningsvis är ytterligare ett förslag att inkludera färre generationsgrupper. Anledningen 

till detta är att man på detta vis dels smalnar av studien ytterligare och kan genomföra en 

djupare analys, men även för att det blir en tydligare jämförelse om man enbart har 

exempelvis två generationsgrupper. 

Avslutningsvis skiljer sig byteskostnader beroende på bransch. Mobilbranschen valdes i 

denna studie då den är väldigt innovativ och konsumentspecifik. Således är det avslutande 

förslaget till fortsatt forskning att man kollar på andra branscher såsom livsmedels -eller IT 

branschen. Dessutom kan det även vara intressant och aktuellt att nischa in mobilbranschen 

ytterligare genom att studera enbart två operativsystem eller de två största varumärkena.     
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Appendix 1 - Enkät 

 

Enkät om byteskostnader inom 

mobiltelefonbranschen  
Vi är två studenter från Högskola Kristianstad som skriver vår magisteruppsats inom företagsekonomi. 

Uppsatsen behandlar konsumenters kostnader vid ett eventuellt byte av mobiltelefoner och hur åldern inverkar 

på kostnaderna. Data från enkätundersökningen kommer att ligga till grund för denna avhandling och utgör stor 

betydelse för resultatet. Samtliga svar är anonyma. Stort tack för ditt deltagande!  

 

1. Ange ditt kön  

 Man 

 Kvinna 

 

2. Ange din ålder  

 

 

 

3. Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla (fler alternativ kan anges) 

 Fast lön 

 

 Rörlig lön (t.ex. från extrajobb) 

 

 Bidrag (studie -och barnbidrag, A-kassa etc. 

 

 Ingen inkomst 

 

 

4. Kryssa i din högsta utbildningsnivå 

 Grundskola 

 

 Gymnasial 

 

 Yrkesutbildning 

 

 Universitet/högskolestudier på grundnivå (högskole-/ kandidatexamen) 

 

 Universitet/högskolestudier på avancerad nivå (magister-/master examen) 

 

 Forskarnivå 
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5. Är du född i Sverige? 

 Ja 

 

 Nej 

 

 

6. Äger du en/flera mobiltelefoner? 

 Ja, en 

 

 Ja, två 

 

 Ja, fler än två 

 

 Nej, inga 

 

 

7. Vilken mobiltelefon/ mobilvarumärke äger du idag? (Vid fler än en mobiltelefon kryssa i 

fler alternativ)  

 Iphone 

 

 Samsung 

 

 Sony 

  

 Huawei 

 

 LG 

 

 Microsoft 

 

 HTC 

 

Övrigt: 

 

 

 

 

8. Vilken/vilket mobiltelefon/varumärke anser du vara ditt förstahandsval (den du är mest 

lojal mot)  

 Iphone 

 

 Samsung 

 

 Sony 

 

 Huawei 

 

 LG 
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 Microsoft 

 

 HTC 

 

Övrigt: 

 

 

 

 

9. Har du någon gång under de senaste fem åren…  

 Bytt till ett nytt mobilvarumärke 

 

 Skaffat ytterligare en mobiltelefon från ett nytt varumärke 

 

 Försökt byta till ett nytt varumärke, men ej lyckats 

 

 Funderat på att byta till ett nytt varumärke, men ej genomfört bytet 

 

 Nej, inget av ovanstående, 

 

 

OBS! Om du under de senaste fem åren har genomfört ett byte, svara endast på 

frågorna under sketion 1 (10-16). Om du inte har genomfört ett byte, gå direkt 

vidare till sektion 2 (17-23) 
 

 

Sektion 1 
 

Sektion 1 

10. Vad/vilka var anledningarna till att du bytte till/skaffade en mobiltelefon från ett nytt 

varumärke? Fler alternativ kan anges  

 Jag ansåg det vara värt risken med att byta till en ny mobiltelefon p.g.a. god kunskap om 

alternativa mobiltelefoner och påverkan från omgivning (som t.ex. gott rykte från familj, 

vänner eller media) 

 

 Jag kände att jag ville testa någonting nytt och var beredd på att lägga tid, pengar eller 

ansträngning vid behov 

 

 Har/Hade inga svårigheter med att lära mig använda en ny mobiltelefon och var beredd på 

att lägga undan tid, pengar eller ansträngning vid behov 

 

 Hade intresse och var beredd på att spendera tid till att utforska efter en ny mobiltelefon 

 

 Jag upplevde inga större hinder med att byta (t.ex. då det var värt mödan att överföra 

konton, kontakter m.m.) 

 

 Jag kände mig inte trygg och bekväm med min dåvarande mobiltelefon 
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 Jag kände ingen association och tillit mot mitt förra mobilvarumärke då den inte levde upp 

till mina förväntningar 

 

 Det var värt att byta p.g.a. bättre förmåner eller specialerbjudanden (rabatter) från det andra 

mobilföretaget 

 

 

11. På ett ungefär, hur länge kan du tänkas stanna kvar med ditt nuvarande mobilvarumärke?  

 Mindre än ett år 

 

 1-2 år 

 

 3-4 år 

 

 Mer än 5 år 

 

 

12. Hur viktigt är specialerbjudanden och förmåner för dig när du köper från ett nytt 

mobilvarumärke? 

 

 

            1           2          3         4         5        6     7 

Inte alls viktigt                     Väldigt viktigt 

 

 

 

13. Hur stor betydelse har funktionaliteten (d.v.s. programvara, komponenter, appar, tjänster, 

design etc.) på en mobiltelefon anser du?  

 

 

             1            2          3         4         5        6     7 

Ingen betydelse alls            Väldigt stor betydelse 

 

14. Hur mycket tid spenderade du ungefär på att hitta information om en ny mobiltelefon 

innan du genomförde bytet?  

(Antal timmar) 

 Under 1 h 

 

 1-2 h 

 

 3-4 h 

 

 5h eller mer 
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15. Hur sannolikt är det att du någon gång under de kommande 5 åren byter till nytt 

mobilvarumärke?  

 

           1          2         3        4        5       6      7 

Högst osannolikt                    Högst sannolikt 

 

 

 

 

16. Hur stor betydelse utgör mobiltelefonens varumärke för dig?  

 

            1           2          3         4         5        6     7 

Ingen betydelse alls            Väldigt stor betydelse 
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Sektion 2 
 

17. Vad/vilka var anledningarna till att du valde att stanna kvar med din befintliga 

mobiltelefon alternativt skaffa en mobiltelefon från samma varumärke? Fler alternativ kan 

anges  

 

 Jag ansåg det vara riskabelt att byta till en ny mobiltelefon p.g.a. brist på kunskap om andra 

mobiltelefoner och påverkan från omgivning (t.ex. dåliga rykten från familj, vänner eller 

media) 

 

 Billigare att stanna kvar 

 

 Har inte tid eller ork att lära mig använda en ny mobiltelefon 

 

 Har inte tid eller ork att samla kunskap/information för att hitta en ny mobiltelefon 

 

 Jag kände mig förhindrad till att byta p.g.a. diverse anledningar (t.ex. köpta appar, ingen 

möjlighet att överföra konton och kontakter etc.) 

 

 Jag känner mig trygg och bekväm med min nuvarande mobiltelefon 

 

 Jag har tillit och en association mot mitt nuvarande mobilvarumärke 

 

 Det var mer fördelaktigt att stanna p.g.a. förmåner eller specialerbjudanden (rabatter) 

 

 

18. På ett ungefär, hur lång tid har du haft en mobiltelefon från samma varumärke? 

 Mindre än ett år 

 

 1-2 år 

 

 3-4 år 

 

 Mer än 5 år 

 

 

19. Hur viktigt är specialerbjudanden och förmåner för dig när du köper från ett 

mobilvarumärke  

 

            1           2          3         4         5        6     7 

Inte alls viktigt                     Väldigt viktigt 
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20. Hur stor betydelse har funktionaliteten (d.v.s. programvara, komponenter, appar, tjänster, 

design etc.) på en mobiltelefon anser du?  

 

            1           2          3         4         5        6     7 

Ingen betydelse alls            Väldigt stor betydelse 

 

 

21. Hur mycket tid spenderade du ungefär på att hitta information om en ny mobiltelefon 

innan du tog beslutet om att ej genomföra bytet alternativt skaffa en mobiltelefon från samma 

varumärke? 

(Antal timmar) 

 Under 1 h 

 

 1-2 h 

 

 3-4 h 

 

 5h eller mer 

 

 

22. Hur sannolikt är det att du någon gång under de kommande 5 åren byter till nytt 

mobilvarumärke?  

 

           1          2         3        4        5       6      7 

Högst osannolikt                    Högst sannolikt 

 

 

23. Hur stor betydelse utgör mobiltelefonens varumärke för dig?  

 

            1           2          3         4         5        6     7 

Ingen betydelse alls            Väldigt stor betydelse 
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Appendix 2 - Kontrollvariabler  

 

 

 
   Kön 

Kön Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

  Kvinna 73 51,0 51,0 51,0 
Man 70 49,0 49,0 100,0 

Total 143 100,0 100,0  

 

 

 
           Inkomst 

 
Inkomst Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Fast lön 71 49,7 49,7 49,7 
Rörlig lön 4 2,8 2,8 52,4 
Bidrag 37 25,9 25,9 78,3 
Fast & rörlig lön 11 7,7 7,7 86,0 
Rörlig lön & bidrag 17 11,9 11,9 97,9 
Ingen inkomst 3 2,1 2,1 100,0 

Total 143 100,0 100,0  

 

 

                       Högsta utbildning 

  Utbildning Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 Grundskola 12 8,4 8,4 8,4 
Gymnasial 45 31,5 31,5 39,9 
Yrkesutbildning 21 14,7 14,7 54,5 
Universitet/högskolestudier på grundnivå 
(högskole-/ kandidatexamen) 

45 31,5 31,5 86,0 

Universitet/högskolestudier på avancerad nivå 
(magister-/master examen) 

19 13,3 13,3 99,3 

Forskarnivå 1 ,7 ,7 100,0 

Total 143 100,0 100,0  

 

 

                      Etnicitet 

Födelse Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Född i Sverige 80 55,9 55,9 55,9 
Född utomlands 63 44,1 44,1 100,0 

Total 143 100,0 100,0  

 

 

 

 



77 
 

Appendix 3 - Byteskostnader för de som har genomfört ett mobilbyte 

 

Lojalitetbyteskostnad 

 

 

 

Utvärderingskostnad 

 

 

 

F1: På ett ungefär, hur länge kan du tänkas stanna 

kvar med ditt nuvarande mobilvarumärke? 

 

F2: Hur viktigt är specialerbjudanden och förmåner 

för dig när du köper från ett nytt mobilvarumärke? 

F4: Hur mycket tid spenderade du ungefär på att hitta 

information om en ny mobiltelefon innan du 

genomförde bytet? 

F3: Hur stor betydelse har funktionaliteten (d.v.s. 

programvara, komponenter, appar, tjänster, design 

etc.) på en mobiltelefon anser du? 
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Varumärke transaktionskostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5: Hur sannolikt är det att du någon gång under de 

kommande 5 åren byter till nytt mobilvarumärke? 
F6: . Hur stor betydelse utgör mobiltelefonens 

varumärke för dig? 
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Appendix 4 - Byteskostnader för de som stannade kvar med sitt nuvarande 

mobilvarumärke 

 

Lojalitetbyteskostnad 

 

 

Utvärderingsbyteskostnad 

 

 

F1: På ett ungefär, hur lång tid har du haft en 

mobiltelefon från samma varumärke 

 

F2: Hur viktigt är specialerbjudanden och förmåner 

för dig när du köper från ett mobilvarumärke 

 

F3: Hur stor betydelse har funktionaliteten (d.v.s. 

programvara, komponenter, appar, tjänster, design 

etc.) på en mobiltelefon anser du? 

F4: Hur mycket tid spenderade du ungefär på att hitta 

information om en ny mobiltelefon innan du tog 

beslutet om att ej genomföra bytet alternativt skaffa en 

mobiltelefon från samma varumärke 
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Varumärke transaktionsbyteskostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6: Hur stor betydelse utgör mobiltelefonens 

varumärke för dig? 
F5: Hur sannolikt är det att du någon gång under de 

kommande 5 åren byter till nytt mobilvarumärke? 
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Appendix 5 – Poängsystemet 

 

 

 O I Lä U K P V Lo Fak Byt O I Lä U K P V Lo Pot Byt Tot Byt 

Kons 1         0       1  1 1 

Kons 2 1      1  2         0 2 

Kons 3  1       1  1       1 2 

Kons 4         0       1  1 1 

Kons 5         0  1       1 1 

Kons 6         0       1  1 1 

Kons 7         0   1   1   2 2 

Kons 8         0      1   1 1 

Kons 9  1       1         0 1 

Kons 10  1 1     1 3         0 3 

Kons 11 1       1 2         0 2 

Kons 12         0   1      1 1 

Kons 13         0      1   1 1 

Kons 14 1   1 1    3  1       1 4 

Kons 15         0  1      1 2 2 

Kons 16         0      1 1  2 2 

Kons 17 1   1    1 3         0 3 

Kons 18         0  1       1 1 

Kons 19         0         0 0 

Kons 20 1   1 1    3         0 3 

Kons 21         0   1 1 1 1 1  5 5 

Kons 22 1 1 1      3         0 3 

Kons 23 1        1         0 1 

Kons 24         0  1       1 1 

Kons 25         0       1  1 1 

Kons 26         0      1   1 1 

Kons 27         0 1     1   2 2 

Kons 28 1  1  1    3         0 3 

Kons 29         0      1   1 1 

Kons 30         0         0 0 

Kons 31 1 1 1 1 1 1 1  7      1 1 1 3 10 

Kons = Konsument 
O = Osäkerhetsbyteskostnad 
I = Installationsbyteskostnad 
Lä = Lärandebyteskostnad 
U = Utvärderingsbyteskostnad 
K = Kompabilitetsbyteskostnad 

P = Psykologiskbyteskostnad 

V = Varumärke transaktionsbyteskostnader 

Lo = Lojalitetsbyteskostnader 

Fak Byt = Faktiska byteskostnader 

Pot Byt = Potentiella byteskostnader 

Tot Byt = Totala byteskostnader 
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Kons 32         0      1 1 1 3 3 

Kons 33         0   1      1 1 

Kons 34 1    1    2         0 2 

Kons 35  1       1         0 1 

Kons 36         0   1   1   2 2 

Kons 37         0       1  1 1 

Kons 38         0      1   1 1 

Kons 39         0   1   1 1  3 3 

Kons 40  1  1 1    3      1 1  2 5 

Kons 41         0 1        1 1 

Kons 42         0      1   1 1 

Kons 43         0  1       1 1 

Kons 44         0  1       1 1 

Kons 45  1       1         0 1 

Kons 46 1        1         0 1 

Kons 47  1       1         0 1 

Kons 48         0      1   1 1 

Kons 49         0      1   1 1 

Kons 50         0      1 1  2 2 

Kons 51  1      1 2         0 2 

Kons 52 1        1         0 1 

Kons 53  1       1         0 1 

Kons 54         0   1   1   2 2 

Kons 55        1 1         0 1 

Kons 56  1 1  1    3         0 3 

Kons 57   1      1    1  1 1 1 4 5 

Kons 58 1        1   1   1 1  3 4 

Kons 59         0  1       1 1 

Kons 60         0      1   1 1 

Kons 61         0      1   1 1 

Kons 62         0      1 1  2 2 

Kons 63    1     1      1   1 2 

Kons 64         0       1  1 1 

Kons 65         0      1   1 1 

Kons 66      1   1         0 1 

Kons 67         0      1   1 1 

Kons 68         0      1 1  2 2 

Kons 69 1    1    2    1  1   2 4 

Kons 70  1       1         0 1 

Kons 71  1       1      1 1  2 3 

Kons 72  1 1 1  1   4   1 1  1   3 7 

Kons 73 1     1 1  3         0 3 

Kons 74 1       1 2         0 2 

Kons 75  1       1         0 1 

Kons 76         0      1   1 1 

Kons 77  1       1     1 1   2 3 
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Kons 78         0     1 1   2 2 

Kons 79      1 1 1 3         0 3 

Kons 80        1 1      1   1 2 

Kons 81 1  1  1    3         0 3 

Kons 82 1  1 1     3         0 3 

Kons 83       1  1         0 1 

Kons 84         0  1       1 1 

Kons 85         0  1 1      2 2 

Kons 86 1       1 2         0 2 

Kons 87         0    1  1   2 2 

Kons 88         0  1    1 1  3 3 

Kons 89  1  1    1 3         0 3 

Kons 90         0     1 1   2 2 

Kons 91   1      1         0 1 

Kons 92         0 1 1    1 1  4 4 

Kons 93      1   1         0 1 

Kons 94         0    1     1 1 

Kons 95 1        1         0 1 

Kons 96         0  1   1    2 2 

Kons 97         0  1   1    2 2 

Kons 98 1 1       2         0 2 

Kons 99         0   1   1   2 2 

Kons 100  1  1     2         0 2 

Kons 101         0   1 1  1   3 3 

Kons 102   1 1 1   1 4       1  1 5 

Kons 103   1 1  1   3         0 3 

Kons 104         0  1 1  1 1   4 4 

Kons 105  1     1  2         0 2 

Kons 106         0     1 1 1  3 3 

Kons 107         0    1 1    2 2 

Kons 108  1 1  1 1  1 5         0 5 

Kons 109  1      1 2         0 2 

Kons 110 1 1       2         0 2 

Kons 111         0  1       1 1 

Kons 112         0 1   1  1   3 3 

Kons 113      1  1 2         0 2 

Kons 114 1        1         0 1 

Kons 115  1 1     1 3         0 3 

Kons 116    1 1    2         0 2 

Kons 117        1 1         0 1 

Kons 118         0      1   1 1 

Kons 119  1  1     2         0 2 

Kons 120 1 1 1     1 4         0 4 

Kons 121         0  1    1 1  3 3 

Kons 122  1    1   2         0 2 

Kons 123         0 1  1 1     3 3 
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Kons 124         0    1  1   2 2 

Kons 125      1 1  2         0 2 

Kons 126         0       1 1 2 2 

Kons 127 1   1    1 3         0 3 

Kons 128        1 1         0 1 

Kons 129         0   1 1  1   3 3 

Kons 130      1   1         0 1 

Kons 131         0 1       1 2 2 

Kons 132        1 1         0 1 

Kons 133     1   1 2         0 2 

Kons 134         0   1 1 1    3 3 

Kons 135  1    1   2         0 2 

Kons 136         0 1  1      2 2 

Kons 137 1   1     2         0 2 

Kons 138   1      1         0 1 

Kons 139   1      1         0 1 

Kons 140         0      1 1  2 2 

Kons 141         0  1 1 1     3 3 

Kons 142         0   1 1  1 1  4 4 

Kons 143         0 1 1       2 2 
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Appendix 6 – Konsumenternas nuvarande mobiltelefoner 

 

 

 

 

 

 


