
MOBILSELSKAPENE 2020:
Mer trofaste kunder i mobilmarkedet. 

En ny og omfattende måling av mobilselskapene i Norge er blitt gjennomført. Dette er den 18. i rekken, og

baserer seg på dybdeintervjuer med 2400 personer og bedrifter rundt om i Norge. I sum viser målingen at

kundetilfredsheten blant både bedrift- og privatkundene er på samme nivå som i fjor. Det vil si at

kundetilfredsheten jevnt over fortsatt er god, 3 av 4 kunder oppgir at de er fornøyde eller meget fornøyde

med mobilselskapet sitt. Folk flest opplever at kvaliteten på mobiltjenesten møter forventningene, og en

konsekvens av dette er at andelen kunder som vurderer å bytte leverandør er lavere enn noen gang.

Mer trofaste mobilkunder

Koronakrisen har satt fart på digitaliseringen av

samfunnet. God dekning og tilgang til 4G er viktig

med tanke på å opprettholde aktiviteten i

samfunnet nå i krisetider. Mens en tidligere studie

fra EPSI om bankbransjen i Norge viste at

kundetilfredsheten med bankene har falt under

koronakrisen, så viser denne målingen ingen tydelig

pandemieffekt.

Selv om kundetilfredsheten ligger på stedet hvil,

avdekker årets undersøkelse noen viktige

underliggende trender for bransjen. Både i privat-

og i bedriftsegmentet er det færre enn før som

vurderer å bytte mobilselskap. I 2018 oppga 24 % av

privatkundene at de ønsket å bytte leverandør,

mens tilsvarende tall i år er 16%. I bedriftsmarkedet

er andelen gått fra 22% i 2018 til 17 % i 2020.

Det at kundene gir uttrykk for større lojalitet enn

før, viser seg også i statistikken. Gjennomsnittlig

lengde på kundeforholdet er stigende. Over de siste

tre årene har vi sett en gradvis minkende andel av

kunder som svarer at de har vært kunde i sitt

mobilselskap i mindre enn 2 år.

Hva kommer så dette av? Vel, resultatene tilsier at

de fleste aktørene i bransjen evner å levere på

kundenes krav og behov. Den opplevde

produktkvaliteten har steget over de siste par

årene. I følge brukerne så er mobildekningen god,

og tilgangen på 4G er blitt bedre. Når det er sagt så

forteller studien at det er geografiske forskjeller.

Kunder bosatt i Vestfold og Telemark er mest

fornøyde med mobildekningen, mens kunder

bosatt i Innlandet er minst fornøyde. Likevel må

man kunne si at mobiltelefonitjenestene i Norge

jevnt over fungerer bra.
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https://www.epsi-norway.org/bransjestudier/bank/


S T A T U S I P R I V A T M A R K E D E T
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Kundetilfredsheten i privatmarkedet har ligget på

stedet hvil de siste 5 årene. En stor andel av

privatkundene er meget godt tilfredse med

mobilleverandørene sine, og færre og færre oppgir

at de vurderer å bytte leverandør. Det at andelen

kunder som oppgir at de har klaget faller til det

laveste nivået i målingens historie, vitner også om

bra kvalitet.

Nå som produktkvaliteten virker å være på plass for

de fleste mobilleverandørene, er det andre

elementer som blir viktig i jobben med å gjøre

kundene begeistret. Faktorer som topp service, god

kommunikasjon og enkle selvbetjeningsløsninger blir

avgjørende i jobben med å skape de virkelig gode

mobilopplevelsene.

«Enkelhet» og «fleksibilitet» er nøkkelord som ofte

nevnes når vi spør kundene om hva de er spesielt

fornøyde med. Dagens mobilkunder både ønsker og

forventer enkelhet gjennom hele kundereisen. Det

skal være lett å kunne skaffe seg kontroll over sitt

eget forbruk, og det skal være enkelt det å legge til

ekstra data eller ringeminutter når det er behov for

det. Her har appene til mobilselskapene bidratt til

en enda smidig brukeropplevelse, og resultatet viser

at de kundene som bruker appen jevnt over er mer

fornøyde. Interessant nok gjør dette seg særlig

gjeldende blant de eldre kundene (60+).

Selv om de i mindre grad bruker appene, viser

resultatene at de som gjør det (de «digitale eldre»)

setter stor pris på den løsningen.

Ingen «honeymoon-effekt»

Det er helt tydelig at kundetilfredsheten varierer i

forhold til lengden på kundeforholdet. De som nylig

har blitt kunde eller byttet mobilselskap er mindre

tilfredse enn de som har vært kunde i en lengre

periode. Vi ser med andre ord ingen tegn på den

såkalte honeymoon-effekten vi finner i enkelte

andre bransjer, der kundene utrykker særlig

begeistring i starten av kundeforholdet, for så å

avta med årene. Det kan tyde på at det å bytte

leverandør kanskje ikke helt svarer til

forventningene.

OneCall på topp, Telenor på bunn

Årets undersøkelse viser at det er svært tett i

toppen, og at det er tre selskaper som skiller seg ut

når kundene får sette karakter. Både OneCall,

Fjordkraft Mobil og Talkmore har en meget god

kundetilfredshet.
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FIGUR 1 Andel oppgir at de bruker app
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Når alle gjør det samme, er det viktig å være 

annerledes.

Ja, det er forskjeller mellom topp og bunn i denne

målingen, men forskjellene er ikke større enn at det

nok er en del kunder som sliter med å skille den ene

aktøren fra den andre. Mobilselskapene må ikke

glemme at det de allerede er gode på, er noe

kundene etter hvert tar for gitt. Fokuset må være på

kontinuerlig utvikling på alle fronter.

For når alle gjør det samme, er det viktig å være

annerledes. Et tema som aktørene i større grad

burde kunne ta tak i er bærekraft. Kundene er langt

fra imponerte over det arbeidet som gjøres. Dette

må høyere opp på agendaen, og så må det

kommuniseres på en langt bedre måte.

*Øvrige inkluderer intervjuer med kunder av 

andre leverandører som Chili Mobil, Skymobil og MyCall. 
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S T A T U S I B E D R I F T S M A R K E D E T

Etter flere år med fremgang har kundetilfredsheten

stabilisert seg i bedriftssegmentet. Lojaliteten

fortsetter derimot å stige til nye toppnivåer, og dette

til tross for at andelen bedrifter med gjenværende

bindingstid faller ytterligere. I 2017 svarte 45% av

bedriftene at de hadde gjenværende bindingstid,

mens 33% svarer det samme i år. Realiteten er den at

færre bedrifter svarer at de vurderer å bytte

mobilselskap, samt at flere svarer at de ville ha valgt

samme leverandør i dag dersom de skulle velge på

nytt.

Kvalitet og enkelhet

Bedriftene rundt om i Norge er tydelige på at

mobilselskapene i større grad enn før evner å levere

kvalitet i tjenestene. Servicenivået oppleves også som

bedre enn før, og kundene har jevnt over tillit til sine

leverandører. På toppen av dette opplever kundene

at det har blitt enklere å være kunde.

Der hvor mobilselskapene har sitt største

forbedringspotensial er på det mer relasjonelle.

Målingen forteller at 3 av 4 bedrifter ønsker å bli

kontaktet av mobilselskapet minst én gang om året,

men kun 34% av bedriftene oppgir at leverandøren

faktisk har gjort det. Denne andelen er dessuten ned

fem prosentpoeng fra i fjor, og illustrerer en utvikling

som går i motsatt retning av hva kundene faktisk

ønsker. Her er det rom for forbedring. Det å ta en

«alt-vel» samtale en gang i blant eller å sende ut

nyttig informasjon tilpasset mottakeren vil kunne

bidra til å heve helhetsopplevelsen ytterligere.

TRENDER I PRIVATMARKEDET

• Kvalitet på mobiltjenestene stiger ytterligere.

• Færre har klaget på mobilselskapene det siste 
året («all time low»)

• Færre vurderer å bytte mobilleverandør.

• Appene har blitt populære blant kundene, 2 
av 3 kunder bruker nå appen til 
mobilselskapene. 

• En noe lavere andel kunder i år opplever at 
det er enkelt å ha kontroll over forbruk og 
utgifter sammenlignet med i fjor. 

• Kundene med de dyreste abonnementene 
(+500 kr/mnd.) er de minst fornøyde

Med hårfine marginer er det One Call som i år

kaprer førsteplassen i denne målingen. Mens

kundene til Fjordkraft Mobil og One Call opplever at

mobilabonnementene de har er spesielt

konkurransedyktig på pris, så kan Talkmore skilte

med den beste produktkvaliteten. OneCall skiller

seg litt ekstra fra sine hovedkonkurrenter ved at de

i større grad har abonnementer og priser tilpasset

barn og familie.

Telia kan skilte med til størst fremgang fra i fjor.

Etter en bunnplassering i fjorårets undersøkelse kan

Telia vise til en positiv utvikling på nesten alle

parametere. Norske mobilkunder vurderer fortsatt

mobilnettet til Telenor som det beste, men Telia

har kappet inn på forspranget. Dette er også

hovedårsaken til fremgangen for både OneCall og

Telia.

Kundene til Telenor er mindre fornøyde i år

sammenlignet med i fjor. Styrken til Telenor er at de

fremstår som en pålitelig og seriøs aktør med god

dekning, men prismessig oppleves markedslederen

som langt mindre konkurransedyktig. Kundene

mener dessuten at Telenor er trege til å svare på

henvendelser, og at den hjelpen de får ikke er god

nok. Telenor har allikevel en trofast kundemasse.

Drøyt 60% av Telenorkundene svarer at de har vært

kunde der i mer enn 10 år.
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FIGUR 2 Andel bedrifter som har gjenværende 
bindingstid
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TRENDER I BEDRIFTSMARKEDET

• Færre bedrifter vurderer å bytte 
mobilleverandør.

• Færre bedrifter oppgir at de har klaget det 
siste året.

• Produktkvaliteten oppleves bedre i år en 
tidligere. 

• Servicenivået har økt de siste tre år. 

• Færre bedrifter oppgir at de har egen 
kundeansvarlig i mobilselskapet.

• Proaktiviteten er dalende. 

*Øvrige inkluderer intervjuer med kunder av 

andre leverandører som Unifon, Nortel og Bitpro

For de andre aktørene er det kun mindre

forskjeller å spore når det gjelder

kundetilfredshet. Ice ligger litt bak, og mens Ice-

kundene opplever service- og prisnivået som bra,

vurderes mobildekningen fortsatt som svakere

enn hos konkurrentene.

Gruppen «Øvrige mobilselskap» kan vise til en

sterk fremgang fra i fjor. Utfordrerne får gode

tilbakemeldinger på både produkt og pris, men

har i følge kundene utfordringer både i forhold

til digitale løsninger og på det å gi kundene den

nødvendige oppmerksomheten de forventer.

76%
Av bedriftene ønsker å bli 
kontaktet minimum en gang i 
året. 

Det er fortsatt tøff kamp om kundene. 67% av

bedriftene oppgir at de har blitt kontaktet av selgere

fra andre mobilselskaper siste halvåret, og det er pris

som står i fokus. Mobilselskapene må passe på å ikke

overselge. Flere bedrifter i studien som nylig har

byttet leverandør oppgir at de ikke fikk det som ble

lovet, noe som naturlig nok skaper irritasjon.

Drøyt halvparten av bedriftene oppgir at de bruker

en mobil sentralbordløsning fra mobilselskapet.

Tilfredsheten med denne løsningen har gått tilbake

fra i fjor, men det er nok en gang Phonero sine

kunder som er mest fornøyde med denne løsningen.

Dipper best nok en gang

For 6. år på rad er det Dipper som har de mest

fornøyde bedriftskundene. Kvaliteten på

mobiltjenesten fra Dipper er høy. Kun et fåtall av

Dipper-kundene har klaget i løpet av det siste året,

noe som tyder på at majoriteten av kundene deres

har en mobilavtale som møter bedriftens krav og

forventninger. I tillegg synes kundene at det er

enkelt å være kunde av Dipper, og at de tilbyr bra

valuta for pengene.
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FIGUR 3 Topp 3 – Mobilt sentralbord
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O M  E P S I  R A T I N G

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige

kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor

av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og

formidler informasjon om kunders forventninger,

opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og

tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI

Rating Group som gjennomfører

kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere

andre europeiske land. I Sverige jobber vi under

navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Hvordan beregnes kundetilfredsheten?
EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de

faktiske kundene intervjues angående deres

kundeopplevelse. EPSIs modellanalyse, som er

utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger

til grunn for målingen. Modellanalysen henter

frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som

er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å

opprettholde og styrke kundetilfredsheten.

Den helhetlige analysen av brukeropplevelsen

presenteres i en bransjerapport og i tilhørende

presentasjoner for bedrifter som ønsker det. I

tillegg til kundetilfredshet og kundelojalitet så

måler EPSI også fem andre områder (aspekter)

som bidrar til å forklare hva som gjør kunder

tilfredse og lojale. Hvert aspekt består av et antall

underliggende spørsmål. Figuren nedenfor viser de

aspekter som EPSI-modellen bygger på.

O M  S T U D I E N

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden

fra 20. august til 29. september. Totalt er det

gjennomført 1177 intervjuer av privatkunder i

alderen 16 – 79 år. I bedriftssegmentet er det

gjennomført 1198 intervjuer med bedrifter med én

ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca.

60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares

på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en

kundetilfredshetsskår under 60 store

vanskeligheter med å motivere kundene til å bli,

mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon

mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si

at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er

signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som

standard.

En tilsvarende studie er gjennomført i Sverige.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Fredrik Høst, Daglig leder EPSI Rating Norge

› fredrik.host@epsi-norway.org

› +47 48 86 76 01


