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Sammanfattning 
 

Inledning: Operations management (OM) och human resource management (HRM) är 

två discipliner som historiskt sett behandlats och studerats separat. Vid val av 

leverantör, ett av de centrala beslut som OM-funktionen ansvarar för, har 

detta kommit att ses som ett problem. Framförallt inom tjänstesektorn där de 

mänskliga resurserna är centrala för företagets framgång. Detta har ställt 

ökade krav på motivation, ergonomi samt intern kundnöjdhet inom 

serviceföretag, faktorer som OM traditionellt sett lämnat lite utrymme åt. Ett 

av de inköpsbeslut som sällan uppmärksammats inom litteraturen är det 

gällande processteknologi, dvs. de verktyg som de anställda använder för att 

utföra en service. Uppsatsens problemformulering lyder därför: Hur påverkar 

inköpsavdelningens val av processteknologi de anställda inom 

serviceföretag? 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att bidra till förståelsen för hur de anställda påverkas av 

inköpsfunktionens val av processteknologi. Mer konkret undersöks detta 

genom de anställdas upplevelse av hur processteknologin påverkar deras 

motivation, ergonomi samt den interna servicekvaliteten. Faktorer som enligt 

HRM är avgörande för de anställdas trivsel.  

Metod:  Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där författarna valt att intervjuat åtta 

respondenter verksamma inom transportbranschen. Intervjuerna bygger på en 

teoretisk referensram bestående av teorier gällande motivation, ergonomi 

samt intern servicekvalitet (SERVQUAL).  

Resultat:  Denna studie påvisar att trots att respondenterna inte anser att 

processteknologi har en direkt påverkan på motivationen att arbeta, så 

påverkar den andra faktorer som motiverar de anställda. Resultatet visar 

vidare på att processteknologin påverkar de anställda fysiskt (ergonomisk) 

vilket i sin tur kan kopplas till respondenternas psykiska välmående samt 

deras upplevda motivation.  

Trots att de anställdas inflytande på inköpsfunktionens val av 

processteknologi var mycket lågt anger respondenterna att de är relativt nöjda 

med den interna servicekvaliteten. Det kan enligt författarnas tolkning bero 

på att de anställda i första hand fokuserar på de externa kundernas behov och 

inte sina egna. Den slutsats författarna drar av detta är att det erkännande som 

vikten av intern kundnöjdhet givits inom forskningen inte uppmärksammats i 

praktiken.  

 

 

Nyckelord: Processteknologi, val av leverantör, motivation, ergonomi, servicekvalitet, 

intern kundnöjdhet 

  



 
 

Abstract 
 

Offset: Operations management (OM) and human resource management (HRM) are 

two disciplines that historically have been studied and treated separately. 

When it comes to choosing supplier, one of the most important 

responsibilities that OM is responsible, this has become an increasing 

problem. Not least in the service sector where the human resources are even 

more critical in order to achieve business success.  This has increased the 

importance of focusing on HRM-factors such as motivation, ergonomics and 

internal customer satisfaction which seldom is acknowledged within the OM 

literature. One of the supplier selection decisions that seldom is being 

discussed within the literature is that concerning processtechnology, which is 

the tools/the technology used by service providers when delivering a service 

to their customer. The author therefore posed the question; How does 

purchasing decision concerning processtechnology affect the employees 

within a service firm? 

Purpose: The purpose of this thesis is to increase the understanding of how the 

employees are affected by purchasing choice of processtechnology. More 

concretely this will be examined by studying how the processtechnology is 

affecting the employees in terms of motivation, ergonomics and their internal 

service quality. Elements which are crucial for employees well-being. 

Method: The authors will be using a qualitative method by interviewing eight 

respondents employed in the transport sector. The interviews will be based on 

the thesis theoretical frame of reference/theory concerning motivation, 

ergonomics and internal service quality (SERVQUAL). 

Results: This study shows that the respondents do not think that processtechnology 

directly affect their level of motivation, however, it is perceived to affect 

other motivational forces that encourage the employees to work. The result 

furthermore shows that the processtechnology is affecting the employees 

physically (ergonomically) which in turn is affecting their psychological 

well-being. 

 Despite the fact that the employees can not influence purchasing when 

buying processtechnology they seem relatively satisfied with the internal 

service quality. This can according to the authors be a sign of that the 

employees primarily are focusing on the external customers well-being, not 

their own. The conclusion that the authors are drawing from this is that the 

concept of internal market orientation is not widely used or acknowledged in 

practice.  

 

Nyckelord: Processtechnology, supplier selection, motivation, ergonomics, service 

quality, internal customer satisfaction 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................................................. iii 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

1.1. Problembakgrund ............................................................................................................... 1 

1.2. Problemformulering ........................................................................................................... 3 

1.3. Syfte .................................................................................................................................... 3 

1.4. Avgränsningar och begränsningar ...................................................................................... 3 

1.5. Definitioner......................................................................................................................... 3 

2. Vetenskaplig förhållningsätt ....................................................................................................... 5 

2.1. Ämnesval ............................................................................................................................ 5 

2.2. Förförståelse ....................................................................................................................... 5 

2.3. Kunskapssyn ....................................................................................................................... 6 

2.4. Tillvägagångssätt ................................................................................................................ 7 

2.4.1. Angreppssätt .............................................................................................................. 7 

2.4.2. Val av metod ............................................................................................................... 7 

2.4.3. Val av studieobjekt ..................................................................................................... 8 

2.5. Insamlande av sekundärkällor ............................................................................................ 9 

2.5.1. Kritik mot sekundärkällor ........................................................................................... 9 

3. Teoretisk referensram .............................................................................................................. 11 

3.1. Inledande teori ...................................................................................................................... 11 

3.1.1. Leverantörskedjan och inköpsfunktionen ................................................................ 12 

3.1.2. Val av leverantör ...................................................................................................... 13 

3.1.3. Internal Market Orientation ..................................................................................... 14 

3.2. Teori .................................................................................................................................. 15 

3.2.1. SERVQUAL................................................................................................................. 15 

3.2.2. Motivation ................................................................................................................ 19 

3.2.3. Ergonomi .................................................................................................................. 22 

4. Praktisk metod.......................................................................................................................... 25 

4.1. Urvalsmetod ..................................................................................................................... 25 

4.2. Intervjumetod ................................................................................................................... 26 

4.3. Databearbetning............................................................................................................... 27 

4.4. Analysmetod ..................................................................................................................... 28 

4.5. Utformande av intervjumall ............................................................................................. 28 



 
 

4.5.1. Motivation och ergonomi ......................................................................................... 28 

4.5.2. Intern Service Kvalitet (SERVQUAL) .......................................................................... 29 

4.6. Kritik mot primärkällor ..................................................................................................... 30 

5. Empiri ....................................................................................................................................... 31 

5.1. SERVQUAL – de anställdas upplevelse av den interna service-kvaliteten ....................... 31 

5.1.1. Vem ansvarar för inköp av processteknologi? ......................................................... 31 

5.1.2. Finns möjligheten att påverka inköpsfunktionens val av processteknologi? ........... 31 

5.1.3. Respondenternas upplevelse av den interna servicekvaliteten ............................... 32 

Taxichaufförerna .......................................................................................................................... 32 

5.1.4. Vilka kriterier väljer inköp fordon på? ...................................................................... 37 

5.2. Motivation ........................................................................................................................ 37 

5.3. Ergonomi .......................................................................................................................... 41 

6. Analys ....................................................................................................................................... 42 

6.1. SERVQUAL ........................................................................................................................ 42 

6.1.1. Pålitlighet – att leverera som lovat .......................................................................... 42 

6.1.2. Tillit – att framkalla förtroende ................................................................................ 43 

6.1.3. Empati – att behandla kunder som individer ........................................................... 44 

6.1.4. Mottaglighet – Att vara villig att hjälpa till ............................................................... 45 

6.1.5. Sammanfattning av de fem servicekvalitetsdimensionerna .................................... 46 

6.2. Motivation ........................................................................................................................ 46 

6.3. Ergonomi .......................................................................................................................... 49 

7. Slutsatser .................................................................................................................................. 50 

7.1. Förslag på framtida forskning ........................................................................................... 51 

8. Sanningskriterier ...................................................................................................................... 53 

8.1. Giltighet ............................................................................................................................ 53 

8.2. Intersubjektivitet .............................................................................................................. 53 

8.3. Praktisk användbarhet...................................................................................................... 53 

Referenser ........................................................................................................................................ 54 

Bilaga 1. Intervjumall ........................................................................................................................ 58 

 

 

 

  



1 
 

1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet redogör författarna för uppsatsens problembakgrund, 

problemformulering och syfte som handlar om att öka förståelsen för vilken påverkan 

processteknologi har på de anställda inom ett serviceföretag. Utöver detta tydliggörs 

även författarnas avgränsningar och begränsningar samt begreppsdefinitioner.  

1.1. Problembakgrund 
Operations management (OM) är den del av företaget som ansvarar för att organisera 

produktionen av varor och tjänster. OM berör oss alla – allt vi äter, har på oss, läser 

och använder är ett resultat av den produktion som OM ursprungligen organiserat, 

producerat och slutligen levererat (Slack et al., 2010, s.2;3; Lowson, 2002, s.4). OM 

funktionen är med andra ord avgörande för hur väl ett företag lyckas tillfredsställa 

sina konsumenter på ett sätt som överträffar konkurrenternas (Slack et al., 2010, 

s.34). Detta har blivit en alltmer komplex process under senare år då faktorer såsom 

globalisering, högre förväntningar på kvalitet och service samt teknologisk 

utveckling lett till en ökad konkurrens vilket i sin tur ökat kraven på OM´s 

anpassningsförmåga (Slack et al., 2010, s.10;11).  

OM utgör en utav företagets kärnfunktioner (Slack et al., 2010, s.34) och det är 

vanligen inom den operationella verksamheten som majoriteten av företagets 

mänskliga resurser finns (Slack et al., 2010, s.235). Trots detta har human resource 

frågor till dags dato givits begränsat med utrymme inom OM forskningen 

(Koulikoff-Souviron & Harrison, 2007, s.8). Detta på grund av att OM och human 

resource management (HRM) historiskt sett studerats och behandlats separat 

(Koulikoff-Souviron & Harrison, 2007, s.8; Boudreau et al., 2003, s.197) vilket är 

förvånande med tanke på den kritiska roll de anställda spelar för skapandet av 

konkurrensmässiga fördelar (Ahmad & Schroeder, 2003, s.19). Det faktum att HRM 

ofta behandlats separat från den övriga OM verksamheten har lett till att företag får 

svårt att utnyttja de anställdas fulla potential (Lado & Wilson, 1994, s.701), vilket 

blivit ett växande problem.  

Enligt Bowen (1996, s.31) är det framförallt tre faktorer som lett till att företag 

tvingats omvärdera sin syn på HRM. Den första beror på det ökade intresset för 

totalkvalitet (eng. total quality management – TQM) som kom att växa sig stort 

under sent 1980-tal (Slack et al., 2010, s.508). TQM betonar, precis som många 

andra teorier, vikten av extern kundnöjdhet men till skillnad från flera inflytelserika 

managementkoncept fokuserar teorin även på betydelsen av intern kundnöjdhet 

(Bowen, 1996, s.31). Den andra faktorn har med servicesektorns kraftiga tillväxt att 

göra där värdet som levereras till kunden till stor del är beroende av den anställdes 

prestation (Bowen & Schneider, 1988, s.45). Den tredje och sista faktorn har att göra 

med insikten om hur hanterandet av de anställda påverkar företagets prestation. Detta 

gäller särskilt servicesektorn då studier påvisat att ledningens behandling av de 

anställda påverkar de anställdas behandling av konsumenter (Bowen, 1996, s.31).  

Vad resonemanget ovan visar är att HRM många gånger är extra viktigt inom ett 

tjänsteföretag vilket i sin tur ökat behovet av OM-modeller specifikt anpassade efter 

serviceverksamheter. Ett av de områden inom OM som lämnat litet utrymme åt 

servicespecifika modeller gäller leverantörskedjor (eng. supply chain management – 
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SCM). SCM handlar om att utveckla samarbeten utanför företagets gränser vilket 

tillåter företaget att fokusera på sina kärnkompetenser. För att mer effektivt kunna 

konkurrera på marknaden köper därför alltfler företag resurser från specialiserade 

företag för att använda dessa i sin förädlingsprocess. (Slack et al., 2010, s.373)  

Teorier, exempel och forskning som behandlar SCM är ofta anpassade efter 

produktionsorienterade organisationsformer (Ellram et al., 2004, s.17; Johnson, 

1998, s.105;106). Som en följd har företag inom serviceindustrin ofta fått applicera 

produktrelaterade teorier på sina processer (Ellram et al., 2004, s.17) vilket inte alltid 

genererar de mest optimala lösningarna för anställda inom tjänstesektorn. Ett 

exempel är teorier gällande val av leverantör vilket är en central del inom SCM. Vad 

traditionella teorier inom SCM fokuserat på är att tillfredsställa slutkonsumenten 

genom att hantera avvägningen mellan kvalitet, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och 

kostnad (Slack et al., 2010, s375). Samma attribut används därför vanligen som 

kriterier vid val av leverantör (Verma & Pullman, 1998, s.740). Problemet med dessa 

mått är att de ofta är kopplade till finansiella attribut snarare än de mindre påtagliga 

och mjuka värden som HRM fokuserar på såsom de anställdas psykiska (nöjdhet 

samt motivation) samt fysiska (ergonomi) välmående (Tangen, 2003, s.347). Enligt 

Heskett et al., (2008, s.118) bör därför framstående service företag fokusera mindre 

på traditionella lönsamhetsmål och mer på kunders och anställdas behov. I artikeln 

Putting the Service Profit-Chain to work (2008, s.119) argumenterar samma 

författare nämligen för att lönsamhet och tillväxt stimuleras av extern kundlojalitet 

vilket är ett direkt resultat utav intern kundnöjdhet.  

Inköpsfunktionen utgör vanligen mellanhand mellan externa leverantörer och de 

anställda i leverantörskedjan (Stanley & Wisner, 2001, s.288) Ett av de områden som 

inköpsfunktionen ansvarar för är inköp av processteknologi. Processteknologi är de 

maskiner, verktyg och utrustning som de anställda använder vid skapandet och/eller 

levererandet av produkter och tjänster (Slack et al., 2010, s.208). I och med att de 

anställda blir slutanvändare i processteknologins leverantörskedja blir 

inköpsfunktionens val av teknologi därför extra viktig inom ett service företag. Som 

slutanvändare använder de anställda i sin tur teknologin för att leverera värde till 

externa kunder. Eftersom idén om att den interna miljön och den anställdes roll är 

viktig för att uppnå extern servicekvalitet är relativt ny (Stanley & Wisner, 2001, 

s.289) är det få företag som valt att se på sina anställda som kunder (Bowen, 1996, 

s.31).  

Mot bakgrund av att god intern kundnöjdhet är direkt länkad till extern kundnöjdhet 

har en ny syn på inköp växt fram. En syn där inköpsfunktionen ses som viktig 

mellanhand mellan externa leverantörer och interna kunder i leverantörskedjan 

(Stanley & Wisner, 2001, s.288;289). Servicearbetare blir därigenom direkt beroende 

av inköpsavdelningens förmåga att på ett effektivt sätt att hantera, utvärdera och 

välja leverantörer (Stanley & Wisner, 2001, p.288). Trots det så ignoreras ofta de 

interna kunderna till fördel för de externa kunderna (Ling, 2004, s.405) i 

operationella beslut. Det motsägelsefulla i detta är att få författare ägnat tid åt att 

förstå vilken betydelse processteknologin har för de anställda att trots att forskning 

konstaterat att det finns ett samband mellan val av processteknologi och intern 

kundnöjdhet (Heskett et al., 2008, s.19). Vi kan därmed konstatera ett gap i 

forskningen. 
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1.2. Problemformulering 
 

- Hur påverkar inköpsavdelningens val av processteknologi de anställda inom 

serviceföretag? 

1.3. Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom en empirisk undersökning öka 

förståelsen för hur inköpsavdelningens val av processteknologi påverkar de anställda 

inom serviceföretag. I och med att de sätt på vilka en individ kan påverkas är otaliga 

har vi valt att specificera huvudsyftet ytterligare med hjälp av två delsyften; 

1. Vilken påverkan processteknologi har på de anställdas motivation och ergonomi. 

2. Vilken påverkan har inköpsfunktionens val av processteknologi på de anställdas 

upplevelse av den interna servicekvaliteten vilket enligt teorin sägs påverka den 

interna kundnöjdheten. 

Motivation, ergonomi samt intern kundnöjdhet beskrivs inom HRM som avgörande 

för de anställdas trivsel. Genom att undersöka dessa faktorer är syftet att bidra till 

OM-forskningen som kritiserats för att fokusera för lite på HRM-teorier samt teorier 

specifikt anpassade för tjänster. Genom att undersöka HRM relaterade faktorer 

gällande operations management beslut tror författarna att de kan öka förståelsen för 

hur de två disciplinerna kan interageras i praktiken. 

1.4. Avgränsningar och begränsningar 
För att tydliggöra uppsatsens fokus har vi ställt upp fyra kriterier som bidrar till vår 

uppsats avgränsningar och begränsningar; 

- I och med ovan nämnda avgränsning ämnar vi även att enbart fokusera på de 

anställda som påverkas direkt av leverantörsbeslutet. Det vill säga de 

anställda som på daglig basis använder processteknologin. 

- Vi har uteslutande valt att koncentrera arbetet till respondenter i 

Umeåregionen. Detta då studiens kvalitativa art inte syftar till att uppnå 

generaliserbarhet utan snarare till att öka förståelsen för det ämne vi 

undersöker. Syftet är inte heller att undersöka regionala skillnader.  

- Trots att författarna betonar att det enligt teorin finns en koppling mellan 

intern- och extern kundnöjdhet kommer författarna i denna uppsats endast att 

fokusera den interna kundnöjdheten. Det hör med andra ord inte till 

uppsatsens syfte att kartlägga sambandet mellan den interna samt den externa 

kundnöjdheten. 

1.5. Definitioner 
I syftet att underlätta för läsaren har författarna valt att förtydliga vissa begrepp som 

kommer att användas genomgående i uppsatsen samt redovisa de uttryck som vi 

kommer att använda synonymt.  

När författarna hänvisar till processteknologi syftar vi på de maskiner, verktyg och 

redskap som anställda inom serviceföretag använder för att skapa och eller leverera 

en tjänst till extern kund (Slack et al., 2010, s.208). Konkreta exempel på 

processteknologi inom serviceföretag är frisörens sax, eller transportchaufförens 

fordon. I dessa fall utgör de anställda slutanvändare av de processteknologiska 

verktygen konsumeras av den anställde.  
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Då vi talar om inköpsfunktionen syftar vi på den avdelning, funktion eller person som 

ansvarar för inköp av processteknologi. Begrepp som används synonymt med 

”inköpsfunktionen” är ”inköpsavdelningen”, ”den inköpsansvarige” samt ”inköp”. 

Inköpsfunktionen blir i denna mening ansvarig för valet av 

processteknologileverantör och den anställde blir därigenom sista länken i 

processteknologins leverantörskedja.  
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2. Vetenskaplig förhållningsätt 
 
I detta kapitel diskuterar författarna ämnesval, förförståelse och redogör även för sin 

kunskapssyn. Vidare redogör författarna för val av angreppsätt och metod och 

förklarar även hur sekundärkällor valts samt hur dessa granskats kritiskt. 

2.1. Ämnesval 
Då uppsatsens båda författare valt en utbildningsmässig inriktning mot management på 

magisternivå stod det tidigt klart att arbetet skulle ha anknytning till detta ämnesområde. 

Intresset för operations management (OM) växte framförallt i samband med att vi under 

vårterminen läste kursen ”Operations Management D” vid Handelshögskolan, Umeå 

Universitet. Trots att operations management är ett välutforskat ämne med en lång 

historia har forskare uppmärksammat att OM-teorin sällan integreras med andra 

forskningsdiscipliner såsom till exempel HRM, dessa två behandlas således ofta som två 

separata ämnen av forskare. Vi upptäckte också att OM teorier ofta behandlar produkt- 

och tjänsteproduktion synonymt utan att ta hänsyn till de grundläggande skillnader som 

finns mellan varor och tjänster. Vid tjänsteproduktion utgör exempelvis de anställda 

företagets ”ansikte utåt” och spelar en stor roll för hur kunder uppfattar den slutliga 

servicen. Vi blev av denna anledning intresserade av att undersöka dessa aspekter 

närmare och lät därför detta bli utgångspunkten för vår D-uppsats. 

När vi började studera ämnet djupare upptäckte vi, likt andra forskare, att det finns ett 

stort behov av att minska detta gap för att integrera OM och HRM i ett företag och 

bygga mer effektiva strategier för öka ett företags framgångar. Det som framförallt slog 

oss var att trots denna debatt brast till och med vår kurslitteratur i att ta upp dessa ämnen 

för diskussion. Vi tror framför allt att det är viktigt att ha fokus på relationer i en 

organisation såväl interna som externa. Det är vår starka övertygelse att framför allt 

interna relationer är viktiga för en stabil organisation som strävar framåt. Inga individer 

eller företag når sina mål om de inte trivs med det de gör. Därav är det extra intressant 

för oss att undersöka hur de anställda påverkas av relationen med inköpsfunktionen. 

2.2. Förförståelse 
Vår förförståelse för det ämne vi studerar utgörs av de praktiska och teoretiska 

erfarenheterna vi erhållit under vår livstid (Holme & Solvang, 1991, s.103). Författares 

förförståelse utgör det förhållningsätt och är den utgångspunkt de har vid ingången av 

studien (Johansson Lindfors, 2003, s.25). Björklund och Paulsson (2003, s.22) menar att 

förförståelsen har inflytande på hur idéer bearbetas samt på studiens resultat. Därför är 

viktigt att forskare diskuterar och går igenom sin förförståelse, speciellt om det är fler 

än en författare. Dämed vill vi beskriva vår förförståelse för att ge läsaren en bild av hur 

det kan påverka vår studie. 

Våra teoretiska erfarenheter har vi framförallt införskaffat oss under vår studietid på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Där har vi båda läst kurser inom management 

och organisation och ledarskap där ämnen som OM och HRM varit återkommande.  

Genom dessa kurser har vi fått förståelse för hur sällan HRM och OM interageras. Inom 

OM har vi även förvärvat kunskap om SCM där vi fått lära oss att val av leverantör kan 

ha en signifikant påverkan på en leverantörskedjas effektivitet. Vi är överens om att 

denna påverkan har diskuterats ur ett företagsekonomiskt perspektiv men fokuserat på 

hårda attribut såsom vikten av att välja en kostnadseffektiv och pålitlig leverantör till 

exempel. Diskussionen om val av leverantör och dess påverkan på de anställda har dock 
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varit sparsam. I och med det har vi en grundläggande förförståelse för vikten av val av 

leverantör men mindre förförståelse för dess påverkan på de anställda.  

I och med att vi båda har arbetat i serviceyrken där någon form av processteknologi 

används har vi en förståelse för hur man som anställd kan vara mer eller mindre nöjd 

med den teknologi som används. Vi har exempelvis upplevt att hur mycket man 

påverkas av teknologin skiljer sig från person till person. När en av författarna jobbade 

på ett lager och körde truck var det exempelvis väldigt viktigt för de äldre som jobbat 

där länge att ha de truckar som ansågs vara bäst medan de som jobbat en kortare tid och 

speciellt de som var korttidsanställda brydde sig mindre.  

Enligt Holme och Solvang (1991, s.104) har alla individer i mer eller mindre 

utsträckning fördomar som bidrar till en viss subjektivitet vid ingången av ett arbete. 

Även om den teoretiska och praktiska erfarenheten är begränsad har båda författarna 

några förutfattade meningar angående ämnet som skulle kunna påverka studiens 

subjektivitet om dessa inte uppmärksammats i ett tidigt skede. Vi tror exempelvis att de 

anställda kan påverkas olika (mer eller mindre) beroende på i vilken utsträckning 

processteknologin används. Precis som vid privat konsumtion finns det också 

preferenser som vi vill ha uppfyllda för att vara nöjda. Vi tror att om dessa inte blir 

uppfyllda på ett tillfredställande sätt så finns det en risk för att den anställde påverkas 

negativt i mer eller mindre utsträckning. Genom att uppmärksamma denna förförståelse 

och de fördomar vi har, är vår avsikt att hålla en så objektiv ställning som möjligt 

genomgående i studien. Genom att uppmärksamma dessa blir det lättare för oss att skilja 

på faktiskt resultat och förutfattade meningar. 

2.3. Kunskapssyn 
Vår kunskapssyn reflekterar den verklighets- och vetbarhetsuppfattning vi har. Det vill 

säga sättet vi uppfattar en verklighet på och hur vi ämnar studera denna. Positivismen 

och hermeneutiken är exempel på två kunskapssyner med helt skilda verklighets- och 

vetbarhetsuppfattningar. (Johansson Lindfors, 1993, s.10) Även om forskare inte är helt 

överens om positivismens fulla innebörd så menar Bryman och Bell (2005, s.26) att det 

finns vissa generellt accepterade ståndpunkter om dess innebörd. Positivismen lägger 

fokus på att tillämpa naturvetenskapliga metoder vid studier av sociala verkligheter 

vilket gör att studier som utförs med en positivistisk kunskapssyn fokuserar på fakta och 

inte värderingar.  Gustavsson (2004, s.9-10) menar att en positivistisk kunskapssyn 

innebär att man uppfattar att världen har en osynlig ordning som består av 

orsakssamband och det är upp till forskare att identifiera dessa samband med hjälp av 

vetenskapliga metoder.  Positivismen innebär således att vi vill mäta verkligheten och 

framföra ett resultat. Då vårt fokus med denna studie berör individers påverkan känner 

vi att det är viktigt att tolka och förstå de berörda individernas upplevelser i samband 

med inköpet av processteknologi. Därmed är en positivistisk kunskapssyn inte logisk, 

istället anser vi att vi har en hermeneutisk kunskapssyn då vi fokuserar på att just tolka 

och förstå. (Bryman & Bell, 2005, s.29) 

Bryman och Bell (2005, s.29) hävdar att en positivistisk kunskapssyn ämnar förklara en 

människas beteende och att hermeneutiken fokuserar på att öka förståelsen. Vårt 

grundläggande syfte med vår studie är att öka förståelsen för fenomenet men samtidigt 

känner vi att man inte kan förstå ett beteende fullt ut om man inte har förståelse för 

varför en individ känner som den känner. Detta gör dock inte vår studie präglad av 

positivismen då vår kunskapssyn fortfarande innefattar en verklighetssyn som menar att 

världen är uppbyggd av sociala konstruktioner och individers handlingar. Vi anser inte 
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att det finns någon absolut sanning, som positivismen menar. Vi ämnar enbart förstå hur 

de anställdas påverkas genom att försöka förstå deras perspektiv i deras kontext. Detta 

gör att vår studie kan vara svår att upprepa på exakt samma sätt igen då den från början 

är väldigt subjektiv och präglas av vår förförståelse och tolkningsförmåga, däremot 

fungerar den som material för en ökad förförståelse för andra forskare som vill 

undersöka relaterade ämnen (Gustavsson, 2004, s.13-14). 

2.4. Tillvägagångssätt 

2.4.1. Angreppssätt  
Generellt sett diskuterar forskare främst två angreppssätt som en författare kan anamma 

vid ingången av en studie; induktivt eller deduktiv. Kort sagt innebär det deduktiva 

angreppssättet att forskningen går från teori till empiri medan det induktiva innebär att 

forskningsprocessen går från empiri till teori. (Johansson Lindfors, 1993, s.54) I vår 

studie utgår vi från en hermeneutisk kunskapssyn, Johansson Lindfors (1993, s. 54) 

hävdar då att ett induktivt angreppsätt brukar vara det som följer. Hon menar att 

forskare vid användandet av ett induktivt angreppsätt i största möjliga utsträckning bör 

undvika för många teoretiska föreställningar då syftet är att utifrån empiriska studier 

generera en ny teori (Johansson Lindfors, 1993, s.58).  

I denna studie har författarna, trots sin hermeneutiska kunskapssyn, valt att använda 

befintliga teorier för att förstå ett outforskat fenomen och frångår därför det induktiva 

angreppssättet. Enligt Bryman och Bell (2005, s.23) innebär det deduktiva 

angreppssättet att forskningsprocessen utgår från befintliga teorier och tidigare 

forskning inom området för att i slutändan förkasta eller bekräfta befintliga teorier. Vi är 

dock inte intresserad av att förkasta eller bekräfta vår teoretiska referensram utan ser 

den som ett verktyg med vilket vi kan förstå våra empiriska fynd. Detta har författarna 

valt att göra genom att använda en rad beprövade teorier hämtade från olika 

forskningsdiscipliner såsom servicemarknadsföring (SERVQUAL) och human resource 

management (motivation och ergonomi) för att i sin applicera dessa på den del av 

operations management (OM) som gäller val av leverantör. Detta eftersom 

servicemarknadsföring samt HRM enligt författarna fått relativt begränsat med utrymme 

inom denna del av OM. Vi anser därför inte att nya teorier behöver skapas induktivt, 

utan snarare att befintliga teorier inom servicemarknadsföring och HRM behöver 

appliceras på OM för att öka förståelsen för hur de anställda påverkas vid val av 

leverantör. Detta ökar i sin tur förståelsen för varför de olika disciplinerna i praktiken 

bör interageras.  

Vi vill således återigen förtydliga för läsaren att vi endast är ute efter att öka förståelsen 

för hur de anställda påverkas vid val av processteknologi. Detta gör vi med hjälp av 

andra forskares teorier men vi är inte ute efter att bekräfta eller förkasta dem. I och med 

detta konstaterande vill vi hävda att vi snarare anammat en blandning av teoretiska 

angreppsätt än ett ”renodlat” angreppsätt. 

2.4.2. Val av metod 
I samband med val av angreppsätt brukar forskare också redogöra för val av metod. Val 

av metod baseras i stora drag på vilken typ av data man är ute efter. (Holme & Solvang, 

1991, s.13) Vill man fokusera på kvantitet och öka generaliserbarheten så är kvantitativ 

metod det mest fördelaktiga alternativet (Gustavsson, 2004, s.21). Är man intresserad av 

att skapa en djupare förståelse för den sociala miljö man undersöker och tolka den 

utifrån de individer som befinner sig i den bör man rikta in sig på en kvalitativ metod 

(Bryman & Bell, 2005, s.298). 
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Det Bryman och Bell (2005, s.298) beskriver som den kvalitativa metoden är vad vi vill 

fokusera på i vår studie. Med en kvalitativ metod samlas data in och tolkas för att öka 

förståelsen för det som studeras. Då vi ämnar undersöka hur de anställda påverkas vid 

val av processteknologi söker vi information om individers upplevelser och tankar 

varför vi valde att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjumetod beskrivs mer utförligt i kapitlet praktisk metod, där vi även argumenterar 

för varför vi anser att denna metod (avsnitt 4.2. Intervjumetod) är lämplig för 

uppsatsens syfte.  

Det finns olika definitioner av kvalitativ forskning men en övergripande definition säger 

följande: ”att bedriva forskning i en naturlig miljö, att forskaren spelar en avgörande roll 

för forskningens bidrag samt att detta bidrag ofta har en tolkande ambition” (Nylén, 

2005, s.12). Människor upplever beroende på grupptillhörighet, kontext och kultur olika 

verkligheter (Johansson & Lindfors, 1993, s.50). Vi är övertygade om att denna uppsats 

kommer att påverkas i olika riktningar beroende på vilka individer som deltar men även 

att den, allt annat lika, skulle påverkas i en annorlunda riktning om författarna inte vore 

desamma. Studien kommer med andra ord influeras av våra tolkningsmetoder vilket gör 

att en onyanserad bild av studieobjekten är svår att uppnå. Med detta i bakhuvudet är 

dock författarnas mål att hålla öppna sinnen vid tolkningen av det empiriska materialet. 

Vi är intresserade av att förstå det som Nylén (2005, s.12) beskriver som de anställdas 

subjektiva verklighetsuppfattning och vill inte på något sätt försöka styra den eller 

prägla den med våra egna tolkningar under intervjusituationerna. 

2.4.3. Val av studieobjekt 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera på anställda inom servicesektorn. Vidare angav 

vi i våra avgränsningar att vi endast är intresserade av att fokusera på anställda som 

direkt påverkas av den processteknologi som inköpsfunktionen köper in. Vi valde därför 

att rikta in oss på en yrkesgrupp där processteknologin utgör en central del av de 

anställdas arbete.  

Enligt arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2010) sysselsätter transport- och 

kommunikationsbranschen drygt 276´000 anställda. En stor del av dessa personer 

tillbringar en stor del av sin arbetstid i bilen varför författarna ansåg att 

transportchaufförer utgjorde ett lämpligt val av ”studieobjekt”. Då ett av delsyftena med 

uppsatsen är att undersöka hur de anställda påverkas i termer av intern kundnöjdhet som 

i sin tur är beroende av inköpsfunktionens val av processteknologi ansåg vi att det finns 

ett värde i att inkludera chaufförer från olika transportföretag i studien. Detta för att 

skapa bredd i studien genom att inte inkludera respondenter som beskriver sina 

upplevelser utifrån en och samma inköpsfunktion. 

Vi valde även att inkludera anställda från olika typer av transportbranscher (taxi-, buss- 

och lastbilsföretag). Trots att syftet med studien inte är att undersöka hur olika 

branscher skiljer sig åt ansåg vi att det fanns ett intresse i att inkludera 

transportchaufförer med olika grad av kundkontakt (där taxi- och bussbolagen troligtvis 

har en högre grad av kundkontakt än lastbilsbolagen) samt olika typer av fordon (bil, 

buss, lastbil). Ledningen inom de olika transportföretagstyperna kan möjligen ha olika 

policys vad gäller inköpsbeslut, vilket vi dock inte kan uttala oss om på förhand.  

Vi anser att vi genom dessa val av studieobjekt ökar bredden i uppsatsen. Vi kommer 

dock behandla respondenterna enskilt i analysen och söka efter likheter såväl som 

skillnader mellan enskilda respondenters svar. 
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2.5. Insamlande av sekundärkällor 
Stora delar av denna studie bygger på sekundära källor. Framförallt det material som 

ligger till grund för vår teoretiska referensram. Med sekundära källor menar vi det 

material som redan framställts inom ämnesområdet av andra forskare. (Bell, 2006, 

s.124; Johansson-Lindfors, 1993, s. 89) På så sätt har vi ett problemorienterat 

angreppsätt då vi baserar vår frågeställning på information från andra forskare, detta har 

hjälpt oss att avgränsa vårt fokus innan vi tar itu med primärkällorna. (Bell, 2006, s.124) 

De sekundära källorna som vi har inhämtat består av vetenskapliga artiklar och böcker. 

Artiklarna har inhämtats från Umeå universitetsbiblioteks databaser. Främst från de 

företagsekonomiska databaserna ”Emerald” och ”Business Source Premier”. Som 

komplement har även den fria databasen ”Googlescholar” använts.  För att samla in en 

gedigen grund om ämnena operations management och human resource management 

användes bland annat sökord som; operations management (OM), human reosurce 

management (HRM), the interface between OM och HRM samt Operations 

management in service contexts. 

När vi ökat vår kunskap om relationen mellan OM och HRM hade vi avgränsat vår 

studie såpass att vi kunde börja söka mer specifikt kring ämnet supply chain 

management (SCM) och inköpsfunktionen. För att hitta artiklar som behandlade ämnet 

användes bland annat sökorden; purchasing och supplier selection samt motivation och 

ergonomi. Efter lärdomar om vikten av intern kundnöjdhet vid inköp användes även 

sökord som; internal market orientation och internal customer satisfaction. 

De böcker som vi använt i vår studie har sökts fram via sökmotorn för böcker; Album, 

även den tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek. Sökorden har varit desamma som 

ovan nämnda. I brist på böcker där har även Sveriges Lantbruks Universitets sökmotor 

”Lukas” använts för att hitta kompletterande referenser. Viss inspiration har även 

hämtats från andra forskares referenslistor. Vi har i dessa fall försöka identifiera 

originalkällor i största möjliga mån för att inte färgas av andra forskares tolkningar. 

2.5.1. Kritik mot sekundärkällor 
Den främsta kritiken mot valet av våra sekundärkällor är att de flesta artiklarna som 

valts inte refererar till exakt samma ämne som vi vill undersöka. Detta på grund av den 

brist på studier som undersökt hur de anställda påverkas av val av processteknologi. Det 

kritiska i detta är att sekundärkällornas författare inte använt teorierna inom just det 

kontext vi fokuserar på och vi kan därför inte på förhand bekräfta teoriernas gångbarhet 

inom vårt forskningsområde. Vår teoretiska bakgrund bygger därför på artiklar som 

relaterar till det ämne vi vill undersöka vilket skapar den grund vi utgått ifrån vid 

ingången av vår studie. Mer konkret bygger vår teoretiska grund på studier som 

behandlar; extern kundnöjdhet, intern kundnöjdhet, konsekvenser av psykologisk 

påverkan, OM teorier som behandlar val av leverantör samt HRM teorier som berör de 

anställdas välmående. Alla dessa delar knyter vi ihop för att försöka förstå varför och 

hur de anställda påverkas. Vi anser inte att detta tillvägagångssätt är till vår nackdel utan 

innebär enbart att vi gör ett försök till att förstå fenomenet och bana ny väg för 

ytterligare forskning. Orsaken till att vi valt en del externt baserade teorier beror på att 

forskare konstaterat att den interna marknaden bör behandlas som en extern marknad 

och att vi kontinuerligt har reflekterat över vilka teorier som är överförbara på den 

interna miljön. Det här kan vara ett problem då den interna miljön kan skilja sig 

signifikant från den externa. Vi har dock endast använt teorier om ”extern kundnöjdhet” 

som även visat sig vara gångbara vad gäller att undersöka ”intern kundnöjdhet”  
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Viss kritik kan också riktas mot äldre källor då de studier som gjordes på dåtida företag 

inte nödvändigtvis behöver gälla för dagens företag. Författare som Johansson-Lindfors 

(1993, s.89) hävdar dock att äldre källor ofta är användbara trots sin ålder. Vi har strävat 

efter att hitta så nya källor så möjligt i syfte att få så uppdaterade teorier som möjligt. 

Värt att nämna är också att ämnen som vår studie bygger på ofta är studier från andra 

världsdelar och länder. I vissa fall kan det därför vara viktigt att ta hänsyn till att 

svenska bolag kan vara annorlunda. I vårt fall finner vi dock inte detta som något 

problem med tanke på hur erkända de använda teorierna är världen över.   
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3. Teoretisk referensram 
 
I det tredje kapitlet; Teorisk referensram, redogör författarna för den teoretiska 

referensram som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Kapitlet inleds med en 

inledande teoridel där centrala begrepp beskrivs utifrån uppsatsens kontext. I den 

huvudsakliga teoridelen presenteras SERVQUAL samt teorier om motivation och 

ergonomi vilka ligger till grund för den kvalitativa intervjun samt analysen. 

3.1. Inledande teori 
För att förstå centrala koncept såsom leverantörskedjan och inköpsfunktionen utifrån 

den kontext som vi i denna uppsats vill undersöka har vi valt att dela in teorikapitlet i 

två delar.  I den inledande teorin presenteras begreppsdefinitioner och tidigare 

forskning. Syftet med det inledande teorikapitlet är vidare att diskutera hur ny forskning 

samt nya trender på marknaden utmanat och kritiserat traditionella teorier inom OM – 

en diskussion som är av stor relevans för denna studie då den bidrar till förståelsen om 

varför uppsatsen syfte är relevant.  

En översikt över det inledande teorikapitlet åskådliggörs i figur 1 ”Övergripande 

modellteori” där vi redogör för vår syn på sambandet mellan leverantörskedjan, 

inköpsfunktionen, de anställda samt företagets externa kunder. 

 Fig. 1 

Figurens blåmarkerade delar utgör serviceföretagets externa parter; leverantörer och 

extern kund. Leverantörskedjan utgör i detta fall kedjan av företag som ansvarar för att 

producera och leverera serviceföretagets processteknologi. De rosamarkerade rutorna 

inom det streckade området utgör i figuren den interna marknaden. Den interna 

marknaden är en del av leverantörskedjan där inköpsfunktionen fungerar som en 

”mellanhand” mellan leverantörer och anställda. På så vis utgör inköpsfunktionen en 

”intern leverantör” precis som figuren visar. Efter val av leverantör köper 

inköpsfunktionen in processteknologi som i sin tur levereras (vilket pilen demonstrerar) 

till de anställda, företagets ”interna kunder”.  Det är med andra ord de anställda som 

utgör leverantörskedjans slutanvändare. Figurens sista led demonstrerar den anställdes 

serviceleverans till extern kund som produceras och levereras med hjälp av den 

anställdes processteknologin. Modellens delar diskuteras mer utförligt i det inledande 

teorikapitlets övriga delar. 

I teoridelens andra avsnitt (3.2. Teori) presenteras de teorier som uppsatsens empiriska 

undersökning bygger på, det vill säga de teorier som författarna valt att använda i 

Övergripande modellteori 

Intern Marknad 
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Serviceanställd 
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Processteknologi 

Konsument 
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undersökningen om hur kunder påverkas vid val av processteknologileverantör. I brist 

på modeller specifikt utformade för att undersöka hur processteknologi påverkar de 

anställda har författarna valt att fokusera på teorier kring servicekvalitet samt teorier 

gällande mental- och fysisk påverkan. Syftet är att med hjälp av modellens delar öka 

förståelsen, kunskapen och medvetenheten kring vilka konkreta påföljder val av 

processteknologi får för de anställda.  

Nedan definieras och diskuteras de delar som författarna anser vara viktiga för läsarens 

förförståelse (och som sammanfattades i figur 1). Den traditionella synen på 

leverantörskedjan, inköpsfunktionen samt på teorier kring val av leverantör preciseras 

inledningsvis. Avslutningsvis diskuterar vi hur konceptet Internal market orientation 

(IMO) lett till en omvärdering av de traditionella teorierna inom OM.  

3.1.1. Leverantörskedjan och inköpsfunktionen 
Viljan att kostnadseffektivisera har på senare år drivit alltfler företag till att köpa in och 

använda specialiserade företags resurser i den egna förädlingsprocessen (Slack et al., 

2010, s.373) vilket ger företaget möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Trenden 

har lett till att leverantörskedjan blivit ett välkänt begrepp inom OM teorin sedan 1990-

talet (Mentzer, 2003, s.2). Trots detta råder det än idag delade meningar kring hur 

begreppet bör definieras (Mentzer, 2001, s.3). Enligt La Londe och Masters (1993, i 

Mentzer, 2001, s.3) utgör leverantörskedjan ofta en samling, av varandra, beroende 

företag som tillsammans ansvarar för att producera och leverera varor till kunden. Precis 

som Mentzer (2001, s.3) poängterar väljer La Londe och Masters att inkludera 

slutkonsumenten som en del av leverantörskedjan vilket även vi gör då vi ser 

serviceföretagets anställda som sista länken i processteknologins leverantörskedja.  

En viktig länk mellan de operationella verksamheterna i leverantörskedjan är 

inköpsfunktionen som ansvarar för att köpa in varor och tjänster (Slack et al., 2010, 

s.378;379). Författarna har valt att behandla serviceföretagets inköpsfunktion som en 

mellanhand mellan processteknologileverantör och anställd. Klassiska definitioner av 

inköp framhåller vikten av att köpa in material av rätt kvalitet, i rätt kvantitet, levererade 

från rätt leverantör till rätt plats i rätt tid och till rätt pris (Lysons & Farrington, 2006, 

s.6). Trots att detta är en vedertagen definition är den enligt vår tolkning utformad för så 

kallade ”pipelineföretag” vars inköpsfunktioner hanterar ett flöde av produkter/tjänster 

som rör sig in- och ut ur verksamheten (Slack et al., 2010, s.375). Hur effektivt 

leverantörskedjan hanteras baseras inom dessa företag ofta på företagets förmåga att 

effektivt koordinera detta flöde (Mentzer et al., 2001, s.2) genom att hålla låga 

lagernivåer, korta ledtider samt genom att på ett flexibelt sätt matcha utbud med 

efterfrågan (Slack et al., 2010, s.391). Inom ”pipelineföretag” ställs därför stora krav på 

leverantörens förmåga att leverera rätt kvantiteter vid rätt tidpunkt precis som den 

klassiska definitionen poängterar.  

I och med att processteknologi inte lagras och/eller förädlas inom serviceföretaget blir 

exempelvis inköpskvantitet ett mindre centralt fokus. Utifrån uppsatsens kontext 

handlar inköpsfunktionens roll snarare om att välja leverantörer utifrån hur väl de kan 

bistå de anställda med resurser som på ett lämpligt sätt bidrar till det inköpande 

företagets huvudaktiviteter (i vårt fall leveransen av en transporttjänst). En mer lämplig 

definition för denna uppsats ges av Van Weele (2000, s.14) som menar att 

inköpsfunktionens roll är att: 
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”Obtaining from external sources all goods and services which are necessary for 

running, maintaining and managing the company´s primary and support activities at 

the most favorable conditions”. 

Denna definition passar uppsatsens syfte bättre med tanke på att studien utgår från ett 

serviceföretags inköp av processteknologi. Det vill säga inköp av de maskiner, verktyg 

och redskap som används för att skapa och/eller leverera en service (Slack et al., 2010, 

s.208). Konkreta exempel på processteknologi inom serviceföretag är frisörens sax, eller 

taxichaufförens bil. I dessa fall utgör den anställda, enligt vår mening, slutkunden i 

leverantörskedjan eftersom processteknologin används och konsumeras av den 

anställde.  

I och med att inköpsfunktionen är en länk mellan externa leverantörer och företagets 

anställda gäller en av funktionens viktigaste beslut val av leverantör vilket diskuteras 

närmare i avsnittet ´3.1.2. Val av leverantör´ nedan. 

3.1.2. Val av leverantör 
I en av de tidigaste studierna gällande val av leverantör identifierar Dickson (1966, s.8) 

över tjugo leverantörsattribut som chefer väger mellan då de väljer leverantör. Sedan 

dess har en rad teoretiska och empiriska studier utförts på området (Verma & Pullman, 

1996, s.739). I artikeln ´An analysis of the supplier selection process´ ger Verma och 

Pullman (1996, s.739) exempel på ett tiotal publikationer som framhåller att 

avvägningen mellan kvalitet, pris och leveransprestation (såsom ledtid, 

leveranspålitlighet/punktlighet och flexibilitet) hör till de vanligaste måtten vid val av 

leverantör. Tangen (2003, s.348) framhåller dock att de flesta studier utgår från den 

kategorisering som ursprungligen presenterades av Slack, Chambers och Johnston 

(2010, s.375) som skiljer på fem typer av prestationsmått; kvalitet, hastighet/ledtid, 

pålitlighet, flexibilitet och kostnad. 

Trots att ett flertal författare är överens om vilka attribut som vanligen ligger till grund 

för val av leverantör råder det oenighet kring vilka av attributen som är viktigast. Verma 

och Pullman (1996, s.747) gör i sin empiriska studie skillnad mellan de attribut chefer 

uppger vara viktigast samt de attribut som faktiskt används vid val av leverantör. 

Resultatet visar att chefer anser att kvalitet är det viktigaste leverantörsattributet medan 

kostnad och leveranspunktlighet är de attribut som cheferna låter väga tyngst då de 

faktiskt väljer leverantör (Verma & Pullman, 1996, s.747).  

Syftet med prestationsmått vid val av leverantör är att avgöra hur väl olika företag i 

leverantörskedjan kan tillfredsställa konsumentens behov (Slack et al., 2010, s.375) 

vilket gjort prestationsmått till ett välutforskat ämne de senaste 20 åren (Tangen, 2003, 

s.347). Problemet är dock att måtten ofta kopplas till kostnadsrelaterade och 

kvantifierbara mått (Tangen, 2003, s.348). Till de fem prestationsmåttens interna 

effekter hör exempelvis hög produktivitet, korta ledtider och felfria processer (Slack et 

al., 2010, s.52) vilket säger relativt lite om mindre påtagliga effekter såsom de 

anställdas tillfredsställelse, som också har en avgörande betydelse för företagets 

prestation.  

I takt med att HRM fått ett ökat inflytande inom den företagsekonomiska litteraturen har 

dock alltfler företag tvingats tänka om, framförallt inom servicesektorn; 
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”In most service jobs, the real cost of turnover is the loss of productivity and decreased 

customer satisfaction”.  

(Heskett et al., 2008, s.123) 

Detta har lett till de senaste årens ökade intresse för Internal Market Orientation.  

3.1.3. Internal Market Orientation 
Bowen (1996, s.31) lyfter i sin studie fram tre faktorer som på senare år lett till att 

företag tvingats omvärdera den traditionella synen på OM (gällande det som redovisats i 

avsnitten ovan 3.1.1. leverantörskedjan och inköpsfunktionens samt 3.1.2. val av 

leverantör exempelvis);  

- Det ökade intresset för totalkvalitet (eng. total quality management). Konceptet 

betonar, precis som många andra teorier, vikten av extern kundnöjdhet men till 

skillnad från flera inflytelserika managementkoncept fokuserar teorin även på 

betydelsen av intern kundnöjdhet. (Slack et al., s.510) 

 

- Servicesektorns tillväxt. Inom servicesammanhang är värdet som levereras till 

kunden till stor del är beroende på den anställdes prestation (Bowen & Schneider, 

1988, s.45). Trots de grundläggande skillnader som finns mellan produkter och 

tjänster är forskning inom OM teorin ofta anpassad efter produktionsorienterade 

organisationsformer (Ellram et al., 2004, s.17; Johnson, 1998, s.105;106). 

 

- Ett ökat erkännande av HRM teorier. Insikten om hur hanterandet av de anställda 

påverkar företagets prestation har lett till att allt fler forskare insett problemen med 

att behandla OM och HRM separat (Ahmad & Schroeder, 2003, s.19). Detta gäller 

särskilt inom servicesektorn eftersom studier påvisat att ledningens behandling av 

de anställda påverkar de anställdas behandling av företagets konsumenter (Bowen, 

1996, s.31). 

Dessa faktorer har enligt Bowen (1996, s.31) ökat behovet av att utvärdera företags 

interna effektivitet med hjälp av externa kriterier, såsom kundens kvalitetsuppfattning. 

Problemet är dock, argumenterar Bowen (1996, s.31), att få organisationer betraktar 

chefer och anställda som produkt- och tjänsteanvändare utifrån ett marknadsperspektiv. 

Ling (2004, s.405) stödjer denna argumentation och menar att den moderna forskningen 

fokuserar på externa kunder och konkurrenter medan interna kunder, såsom 

servicepersonal, vanligen ignoreras.  

Enligt Heskett et al. (2008, s.119) är de anställda serviceföretagens nyckel till framgång. 

Författarnas resonemang konkretiseras i modellen Service-Profit Chain som påvisar ett 

tydligt samband mellan intern servicekvalitet, de anställdas tillfredsställelse och extern 

kundnöjdhet samt lönsamhet. En av de faktorer som enligt Service-Profit Chain leder 

till intern servicekvalitet är de verktyg som används för att serva kunder (Heskett et al., 

2008, s.120) vilket bekräftar det faktum att processteknologin utgör en viktig del av 

serviceleveransen (Slack et al., 2010, s.218).  

I och med att inköpsfunktionen ansvarar för att köpa in kvalitetssäkrade produkter och 

tjänster åt de anställda (Stanley & Wisner, 2000, s.289) är de anställda beroende av 

inköpsfunktionens förmåga att effektivt hantera och utvärdera leverantörer (Stanley & 

Wisner, 2000, s.288). Detta förhållningssätt innebär enligt Stanley och Wisner (2000, 

s.288) att inköpsfunktionen bör ses som en viktig länk mellan externa leverantörer och 

interna kunder. Utifrån ett modernt förhållningssätt bör inköpsfunktionen ses som en 
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intern leverantör som inte endast ansvarar för att säkra företagets produktion utan som 

också måste möta de anställdas krav (Young & Varble, 2006, s.36). 

Med tanke på att syftet för denna uppsats är att undersöka hur de anställda påverkas vid 

val av processteknologileverantör har vi valt att anta internt marknadsfokus (eng. 

Internal Market Orientation – IMO). IMO-konceptet poängterar vikten av att skapa 

tillfredsställelse och motivation bland de anställda genom att behandla dem som 

”interna kunder” (Lings, 2002, s.408). Konceptet poängterar vikten av att rikta 

marknadsföringsliknande aktiviteter mot de av företagets anställda som är i kontakt med 

externa kunder. IMO menar att konceptets implikationer har en positiv inverkan på; a) 

företagets interna prestationer såsom intern kundnöjdhet och motivation samt b) 

företagets externa prestationer såsom servicekvalitet, extern kundnöjdhet samt 

lönsamhet (Lings, 2002, s.408), vilket motiverar vikten av uppsatsens syfte. 

3.2. Teori 
Vad avsnitten i inledande teori påvisar är att den traditionella synen på 

inköpsfunktionen samt val av leverantör behövt omvärderas med tanke på IMO-

konceptets framväxt. IMO betonar vikten av att se inköpsfunktionen som en intern 

leverantör som vid val av leverantör inte endast ansvarar för att säkra företagets 

produktion utan som också ansvarar för att möta de anställdas krav för att öka deras 

motivation. Viktigt är också att se de anställda som ”interna kunder” vilket företag 

sällan gör enligt den tidigare forskning som presenterats i föregående avsnitt. 

Nedan presenteras de teorier som uppsatsens empiriska undersökning bygger på, det vill 

säga de teorier som författarna valt att använda i undersökningen om hur kunder 

påverkas vid val av processteknologileverantör. I brist på modeller specifikt utformade 

för att undersöka hur processteknologi påverkar de anställda har författarna valt att 

fokusera på teorier kring servicekvalitet samt teorier gällande mental- och fysisk 

påverkan. 

Fig. 2 

Då inköpsfunktionen inte endast levererar en produkt (processteknologi) utan även utför 

en tjänst då de utvärderar och väljer processteknologin anser vi att det är viktigt att 

undersöka hur både produkten och tjänsten påverkar de anställda. I ett första steg har 

författarna därför valt att undersöka hur inköpsfunktionen påverkar de anställdas 

upplevelse av den interna servicekvaliteten. Detta då IMO påpekar vikten av att 

behandla de anställda som ”interna kunder”. I nästa steg undersöker vi hur den 

levererade produkten (fordonet) påverkar de anställdas motivation och ergonomi.  

3.2.1. SERVQUAL 
Som ett resultat av den tätnande konkurrensen på marknaden har alltfler produkter 

kommit att likna varandra både attribut- och prismässigt. Ett sätt för framgångsrika 

Intern Marknad 

Fordon 

Påverkan: 

Mental (motivation) 

Fysisk (ergonomi) 

 Inköpsfunktionen 

”Intern leverantör” 

Chaufför 

”Intern kund” 

Intern service - SERVQUAL 
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företag att differentiera sig har därför blivit att i större utsträckning fokusera på 

servicekvalitet. (Ladhari, 2009, s.172; Parasuraman et al., 1988, s.5; Ling, 2004, s.405) 

Detta i kombination servicesektorns explosionsartade tillväxt har lett till ett ökat intresse 

för servicespecifika managementteorier världen över (Zeithaml et al., 2009, s.6). Teorier 

och forskning som behandlar operations management (OM) är dock ofta anpassade efter 

produktionsorienterade organisationsformer (Ellram et al., 2004, s.17; Johnson, 1998, 

s.105;106) vilket ofta gör dem mindre gångbara inom en servicekontext. Till skillnad 

från produktkvalitet är exempelvis servicekvalitet mer opåtagligt, abstrakt och svårmätt 

(Ladhari, 2009, s.173; Parasuraman et al., 1988, s.5). 

Inom litteraturen finns idag ett flertal exempel på forskare som sökt identifiera hur 

kunders uppfattning av servicekvalitet bör mätas. Få har dock lyckats konkretisera vad 

som bör mätas. (Brady & Cronin, 2001, s.34) Enligt Brady och Cronin (2001, s.34) 

väljer moderna forskare vanligen mellan två förhållningssätt. Det första, utvecklat av 

Christian Grönroos (1984, s.40), hör till vad som i forskningssammanhang brukar kallas 

det Nordiska perspektivet. Enligt Grönroos (1985, s.40) modell kan servicekvalitet delas 

in i två kvalitetskategorier; teknisk och funktionell. Den tekniska kvaliteten är enligt 

Grönroos (1984, s.38) ett resultat av vad kunden får (hotellrummets interiör i form av 

säng, TV, toalett till exempel) vid serviceleveransen, medan den funktionella 

servicekvalitén besvarar frågan om hur kunden tar emot servicen (hotellreceptionistens 

beteende och tillvägagångssätt vid bokning till exempel). Det andra förhållningssättet, 

även kallat det Amerikanska perspektivet (Brady & Cronin, 2001, s.34), utvecklades av 

Parasuraman, Zeithaml och Berry under mitten av 1980-talet (Asubonteng, 1996, s.62). 

Med utgångspunkt från empiriska studier som påvisar att servicekvalitet sällan är 

endimensionell utvecklade Parasuraman et al., SERVQUAL som utgår från fem 

dimensioner specifikt avsedda för att undersöka servicekvalitet i olika servicekontexter 

(Zeithaml et al., 2009, s.111). SERVQUAL-skalan kan härledas från en rad olika 

forskare som undersökt betydelsen av servicekvalitet och bygger på en omfattande 

kvalitativ studie som mynnade ut i de fem dimensioner som kunder använder för att 

utvärdera servicekvalitet; pålitlighet, tillit, empati, mottaglighet och påtaglighet 

(Parasuraman et al., 1988, s.14). Enligt Zeithaml et al., (1990, s.63) samt Parasuraman 

et al. (1988, s.17) utvärderas servicekvaliteten som helhet genom hur väl kundens 

förväntningar stämmer överens med vad som levereras, det vill säga det faktiska 

serviceutförandet. Finns ett glapp däremellan lever serviceleverantören inte upp till 

kundens förväntningar vilket enligt Berry (i Schuler & Jackson, 1999, s.267), en av 

SERVQUAL´s grundare, kan leda till en känsla av orättvisa hos servicemottagaren.Ett 

sätt att undvika detta är enligt Kandampully (1998, s.438) att ha direktkontakt med 

kunder och utveckla en emotionell mellan parterna vilket möjliggör en förståelse för och 

ett förutseende av icke-uttryckta behov hos kunden 

SERVQUAL hör till dagens kanske mest välkända och mest välanvända verktyg vad 

gäller mätning av servicekvalitet (Ladahri, 2009, s.172). Trots det utbredda användandet 

av modellen finns det en rad författare som kritiserat den (Brady & Cronin, 2001, s.38; 

Ladhari, 2009, s.172). Kritiken har framförallt ifrågasatt huruvida de fem dimensionerna 

är applicerbara på olika servicesammanhang. Parasuraman et al. (1991, s.445) menar 

dock att: 

“SERVQUAL is a generic instrument with good reliability and validity and broad 

applicability /…/. The purpose of SERVQUAL is to serve as a diagnostic methodology 

for uncovering broad areas of a company´s service quality shortfalls and strengths. 
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SERVQUAL´s dimensions and items represent core evaluation criteria that transcend 

specific companies and industries”. 

Detta påstående stärks av Ladharis (2009, s.175) studie som bekräftar att SERVQUAL 

använts inom en rad olika serviceindustrier och länder. I artikeln ”A Review of Twenty 

Years of SERVQAL Research” konkluderar samma författare att SERVQUAL, med 

framgång, kan appliceras på en rad olika servicekontexter. Trots de teoretiska och 

empiriska problem och undermåligheter som associerats med SERVQUAL, menar 

därför Ladhari (2009, s.191) att modellen är ett användbart instrument för mätning av 

servicekvalitet. Detta så länge användarna av instrumentet antingen a) anpassar 

modellen till den specifika kontext för vilken modellen används eller b) utvärderar 

instrumentet efter datainsamling (Ladhari, 2009, s.191). 

Ladhiris slutsats samt det faktum att SERVQUAL tidigare använts för att utvärdera 

intern servicekvalitet gör att vi finner modellen passande vår uppsats syfte. Det 

övergripande målet med intern marknadsföring är att identifiera och tillfredsställa de 

anställdas behov i rollen som serviceleverantör (Varey, 1995, s.41) vilket i sin tur leder 

till intern motivation och support (Grönroos, 1985 i Kang et al, 2002, s.191). I och med 

att tillfredsställelse bland anställda är en kritisk faktor för extern kundtillfredsställelse 

har alltfler författare strävat efter att utveckla lämpliga mätverktyg för intern 

kundnöjdhet.  

Även Zeithaml et al. (1990, s.473) menar att SERVQUAL kan användas av interna 

företagsfunktioner för att mäta de anställdas upplevda servicekvalitet. Trots att 

modellens transfererbarhet ifrågasatts av en rad författare bekräftar Kang et al. (2002, 

s.287) modellens användbarhet vid interna mätningar av servicekvalitet i och med sin 

empiriska studie. Alla fem attribut uppvisade validitet argumenterar Kang et al. (2002, 

s.287), som valt att kalla modellen ISQB (Internal Service Quality Battery) vid mätning 

av intern servicekvalitet. Nedan presenteras de fem dimensionerna i SERVQUAL.  

Pålitlighet: Att leverera som lovat 

Av de fem dimensionerna har pålitlighet visat sig vara den viktigaste. Pålitlighet handlar 

om förmågan att utföra den utlovade tjänsten pålitligt och korrekt. Utifrån en bred 

definition innebär pålitlighet att företag levererar som lovat vad gäller leverans, service, 

problemlösning och prissättning. (Zeithaml et al., 2009, s.113) Utifrån ett internt 

perspektiv handlar pålitlighet om medarbetarnas förmåga att leverera som lovat, att de 

gör rätt första gången samt att medarbetare behandlar varandras problem på ett pålitligt 

sätt (Kang et al., 2002, s.287).  

Tillit: Att framkalla förtroende 

Tillit är beroende av de anställdas kunskap och artighet samt företagets och de 

anställdas förmåga att inge tillit och förtroende. Denna dimension anses ofta vara 

särskilt viktig inom servicesammanhang som är förknippade med hög risk eller då 

utfallet av servicen anses vara osäkert. (Zeithaml et al., 2009, s.114) Internt sett är 

tillitsdimensionen beroende av att de interna kunderna litar på varandra, att medarbetare 

uppvisar kunnighet samt att de anställda känner trygghet i att interagera med 

medarbetare (Kang et al., 2002, s.287). 
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Empati: Att behandla kunder som individer 

Empatidimensionen är förknippad med omsorg och omtanke samt de anställdas förmåga 

att erbjuda individuell uppmärksamhet. Empati handlar om att, genom personlig eller 

skräddarsydd service, få kunden att känna sig unik samt att försäkra att deras behov är 

uppmärksammade. (Zeithaml et al., 2009, s.114) Intern empati uppnås genom att 

medarbetare på ett uppriktigt sätt är uppmärksamma på varandras problem och 

arbetsrelaterade behov samt att de interna kunderna ges individuell uppmärksamhet. 

(Kang et al., 2002, s.287) 

Mottaglighet/Responsbenägenhet: Att vara villig att hjälpa  

Mottaglighet speglar företagets vilja att bistå kunder med hjälp och snabb service. 

Dimensionen betonar vikten av att vara snabb och uppmärksam vid hanteringen av 

kunders efterfrågan, frågor, klagomål och problem.  Grad av mottaglighet är beroende 

av tiden kunden måste vänta på assistans, besvarande av frågor samt den 

uppmärksamhet problem ges. (Zeithaml et al., 2009, s.114) Vad gäller intern 

mottaglighet krävs lämplig, riktig och tydlig kommunikation medarbetarna emellan. 

Medarbetare bör vidare vara snabba med att svara på önskemål genom att uppvisa en 

vilja att hjälpa till. Dimensionen handlar även om medarbetarnas anpassning till 

speciella förfrågningar och behov. (Kang et al., 2002, s.287) 

Påtaglighet: Fysiska attribut kopplade till servicen 

Påtaglighet utgör inom servicesammanhang fysiska faciliteter, verktyg, personal och 

kommunikationsmaterial. Påtagliga attribut skapar en fysisk representation eller image 

av den service vars kvalitet kunden kommer att utvärdera. (Zeithaml et al., 2009, s.115) 

Internt handlar påtaglighet om arbetsmiljöns komfort, medarbetarnas utseende 

(prydlighet och professionalitet) samt avdelningens utrustning. (Kang et al., 2002, 

s.287)  

I Tabell 1 nedan åskådliggörs hur SERVQUAL utvecklats för mätningar av den interna 

servicekvaliteten. Tabellen ger läsaren en översiktsbild och ligger delvis till grund för 

den intervjumall som utvecklats för den kvalitativa studien.  

 SERVQUAL Internal Service Quality Battery 

Pålitlig-

het 

Servicen levereras som utlovat Medarbetare levererar som lovat 

 Kunders serviceproblem hanteras på ett 

pålitligt sätt 

Medarbetarna behandlar mina problem på 

ett pålitligt sätt 

 Servicen utförs rätt första gången Medarbetarna utför tjänsten rätt första 

gången 

 Upprätthåller felfria dokumentationer Medarbetarna bistår med korrekt och 

nödvändig information 

 Tjänsten utförs vid utlovad tidpunkt Medarbetarna är tillförlitliga 

Tillit Anställda som skapar tillit hos kunden Jag litar på mina medarbetare 

 Kunder känner sig trygga/säkra vid 

affärsuppgörelser med företaget 

Jag känner mig trygg då jag interagerar 

med mina medarbetare 

 De anställda är alltid artiga Medarbetarna är artiga och trevliga 

 De anställda har tillräcklig kunskap för att 

besvara de anställdas frågor 

Medarbetarna är kunniga 

Påtag-

lighet 

Företaget har modern utrustning Avdelningen har modern utrustning 

 Företaget har visuellt tilltalande Arbetsmiljön är komfortabel och attraktiv 
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anläggningar 

 De anställda har prydlig och professionell 

utseende 

Medarbetarna har prydlig och 

professionell utseende 

 Tjänsten associeras med visuellt tilltalande 

material  

Materialet som används på arbetsplatsen 

är visuellt tilltalande 

Empati De anställda hanterar kunder på ett 

omsorgsfullt sätt 

Medarbetarna är, på ett uppriktigt sätt, 

uppmärksamma på varandras problem 

 Företaget har lämliga öppettider Företaget har lämliga öppettider 

 Kunderna ges individuell uppmärksamhet Medarbetare ger mig individuell 

uppmärksamhet 

 Det viktigaste för de anställda är 

kundernas bästa 

Medarbetarna tänker på varandras bästa 

 De anställda förstår kundernas behov Medarbetarna är uppmärksamma på mina 

arbetsrelaterade behov 

Mottag-

lighet 

Kunderna hålls uppmärksammade på när 

tjänsterna kommer att utföras 

Kommunikationen mellan medarbetarna 

är lämplig, riktig och tydlig 

 Kunderna erbjuds prompt service Medarbetarna svarar snabbt och effektivt 

på mina önskemål 

 De anställda uppvisar en vilja att hjälpa 

kunder 

Medarbetarna uppvisar en vilja att hjälpa 

mig 

 De anställda uppvisar beredskap vad gället 

att svara på kunders förfrågningar 

Medarbetarna är villiga att anpassa sig 

efter speciella förfrågningar och behov 

Tabell 1: Källa: Kang et al. (2002, s.287) 

Ett av syftena med denna uppsats är att undersöka hur inköpsavdelningens val av 

processteknologi påverkar de anställda. Vid undersökning av de anställdas upplevelse 

av den interna servicekvaliteten görs detta med utgångspunkt från hur väl de anställda 

upplever att inköpsfunktionen väljer processteknologi enligt delsyfte 2. Författarna 

kommer därmed inte att fråga vad respondenterna har för förväntningar på 

inköpsavdelningen generellt utan vad de har för förväntningar på inköpsavdelningens 

val av processteknologi. 

3.2.2. Motivation  

Att arbeta är en vital del i de flesta människors liv då en majoritet av vårt dygn 

spenderas på jobbet (Herzberg et al., 1997, s.3; Bohgard, 2009, s.11). Forskare inom 

human resource management har länge hävdat att det finns en korrelation mellan 

prestationen hos individer i ett företag och ett företags prestation som helhet (Becker & 

Gerhart, 1996, s.779). Blumberg och Pringle (1982, i Boxhall & Purcell, 2008, s.5) 

menar att den individuella prestationen består av tre variabler, motivation (M), 

individuell förmåga (A), och möjlighet att prestera (O). För att förstärka en individs 

prestation måste en arbetsgivare förstärka några av dessa variabler. Matematiskt skrivet 

så innebär detta samband det här; P=f(A,M,O) Med andra ord arbetar en individ bra när 

de har: 

- Individuell förmåga att utföra ett arbete, det vill säga att de kan genomföra ett 

arbete för att de har kunskapen. (Boxhall & Purcell, 2008, s.5) 

- Motivation till att genomföra ett arbete, det vill säga att de kommer att genomföra 

ett arbete för att de är sporrade och är intresserade för sitt yrke. (Boxhall & Purcell, 

2008, s.5) 

- Möjligheten att genomföra ett arbete, det vill säga att deras omgivning och 

arbetsstruktur ger nödvändig support för att genomföra arbetet. (Boxhall & Purcell, 

2008, s.5) 
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Att motivera människor att arbeta är alltså viktigt då människorna utgör ett företag och 

deras prestation har en direkt påverkan på företagets framgångar, om man skall 

acceptera HRM teorier. Oavsett om man gör det eller inte kan nog gemene man medge 

att om folk inte arbetade skulle vårt samhälle bryta ihop, det bygger på arbetskraft. På så 

sätt är det viktigt att motivera folk till att arbeta och motivation är således en 

nyckelfråga för både företag och samhälle. När en individ börjar arbeta hos en 

arbetsgivare skapas ett kontinuerligt och oförutsägbart kontrakt mellan de två parterna 

(Boxall & Purcell, 2008, s.22). Det skapas vissa förväntningar mellan dem och det är 

viktigt att båda parters förväntningar uppfylls. Om parternas förväntningar inte uppfylls 

kan det leda till minskad arbetstillfredsställelse, minskat engagemang i organisationen 

och ökad cynism från de anställda. Dessa reaktioner resulterar i sin tur i en minskad 

arbetsinsats. (Pate et al., 2003, s.560) Detta osynliga kontrakt som består av 

förväntningar refereras ofta till vad som kallas det psykologiska kontraktet (Rousseau, 

2001, s.261). Rosseau (2001, s.261) menar att brott mot detta kontrakt kan leda till ovan 

nämnda konsekvenser hos anställda. Dessa brott sker vanligen på grund av tre 

orättvisor; fördelning inom företaget såsom exempelvis lönefrågor, företagets 

procedurer som exempelvis hanterandet av befordringsansökningar och interaktionen 

med företaget, att de anställda exempelvis känner sig illa behandlade eller negligerade 

av ledning och då känner en minskad tillit. (Pate et al., 2003, s.560) Det är alltså viktigt 

att uppfylla de anställdas förväntningar för att inte riskera att minska deras arbetsinsats 

(Purcell & Boxall 2008, s.22). Boxall och Purcell (2008, s.22) beskriver att uppfyllande 

av det psykologiska kontraktet leder till en högre motivation. Coyle-Shapiro och Kessler 

(2002, s.81) hävdar också att om det psykologiska kontraktet uppfylls leder det till ökat 

engagemang i organisationen och en ökad prestation hos de anställda. Det psykologiska 

kontraktet uppfylls om de anställda upplever att arbetsgivaren möter eller överträffar de 

förväntningar som de anställda har (Turnley et al., 2003, s.188). 

Det finns många teorier om vad som motiverar människor att arbeta. Redan 1959 

utförde Herzberg, Mausner och Snyderman en studie som behandlar ämnet. Deras 

slutsatser var att det finns en uppsättning grundläggande förutsättningar som krävs för 

att individen skall vilja arbeta och en uppsättning kriterier som motiverar människor att 

arbeta. De grundläggande förutsättningarna kallar Herzberg (1997, s.113) för 

hygienfaktorer (Figur 2). Hygienfaktorerna motiverar egentligen inte individer att arbeta 

men utan dem skulle de inte vilja arbeta. De upptäckte dessa faktorer när de 

uppmärksammade att respondenterna beskrev faktorer som egentligen inte hörde till den 

direkta arbetsuppgiften utan snarare till miljön runt omkring när de var missnöjda med 

sina jobb. (Herzberg et al., 1997, s.113) En av de hygienfaktorerna som Herzberg et al. 

(1997, s.48) beskriver är den fysiska arbetsmiljön som innefattar alla fysiska verktyg 

som behövs för att utföra ett arbete såsom belysning, verktyg, de faciliteter som används 

för att utföra arbetet etcetera. Processteknologi kan alltså vara en källa till att man är 

missnöjd med sitt arbete men är enligt Herzbergs inte en källa för att känna sig mer eller 

mindre motiverad. Det är med andra ord en förutsättning för att individer skall vilja gå 

till jobbet men inte ett motiv att arbeta. 
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Fig. 3 

För att motivera anställda krävs faktorer som relaterar till självförverkligande och 

personlig utveckling (Figur 3). Detta innefattar: att få erkännande från individerna i 

organisationen om sin prestation, en möjlighet att prestera bättre, ha arbetsuppgifter som 

är stimulerande och erbjuder en lagom svårighetsgrad, möjlighet till befordran och så 

vidare. (Herzberg et al., 1997, s.44-50; 114)  

Herzberg och hans medskribenter har fått ta emot en del kritik från andra forskare. 

Kritiken är främst riktad mot hur de har genomfört den studie som resulterade i ovan 

nämnda hygien och motivationsfaktorer. House och Wigdor (1967, s.369-387) beskrev 

en del av kritiken i deras artikel ”Herzberg’s dual-factor theory of job satisfaction and 

motivation: A review of the evidence and criticism.” Kritik riktas bland annat mot när 

Herzberg och hans kollegor genomförde sin studie och frågade respondenterna frågor 

som relaterade till deras nöjdhet och missnöjdhet i sitt arbete. De fann att när 

respondenterna diskuterade de positiva upplevelserna kring sitt arbete talade de om 

deras egna prestationer och hur väl de genomfört ett arbete medan diskussionerna kring 

missnöje relaterades till deras arbetsomgivning. Detta resulterade i kategorierna 

hygienfaktorer och motivatorer. Vroom (1967 i House & Wigdor, s.371-372) menar att 

individer ofta svarar på frågor utifrån ett försvarsperspektiv gällande saker som gått fel 

och vill gärna skylla ifrån sig på sin omgivning. När saker gått bra vill individer dock 

gärna ta åt sig äran och resonerar att de är nöjda med sitt arbete på grund av deras egna 

prestationer. På grund av detta fenomen så hävdar Vroom (1967 i House & Wigdor, 

s.371-372) att studien är vinklad och att den inte har några större konsekvenser för hur 

chefer skall praktisera sitt ledarskap. 

Det här visar på hur individuellt bundet ett ämne som motivation är och hur subjektiv en 

respondents verklighetsuppfattning kan vara. Det innebär, som författarna tidigare 

diskuterat, att det inte finns någon absolut sanning kring ämnet ’vad som motiverar en 

individ till att arbeta’. Vår avsikt med denna studie är dock inte att ge några absoluta 

svar på hur en arbetsgivare skall bete sig vid inköp av processteknologi. Syftet är enbart 

att öka förståelsen för hur de anställda upplever att processteknologin kan påverka deras 

motivation och ergonomi. Vi tror därför att Herzbergs teori kan hjälpa oss förstå vad 

som bidrar till en ökad motivation. Författarna kommer dock aktivt reflektera över att 

hans meningar inte behöver vara den absoluta sanningen. 

Värt att nämna är också att det trots kritik finns mer nutida forskare som hävdar att de 

fynd Herzberg identifierat fortfarande är av värde. Basset-Jones genomförde under 2005 

en omfattande studie om 3200 respondenter i syfte att utröna huruvida Herzbergs teori 

fortfarande var aktuell. Han fann att, trots att det var 50 år sedan Herzberg utvecklade 

Hygienfaktorer 

 Företagspolicy & admin. – 
Företagets normer och värderingar 

 Ledning(Supervision) – Relationen 

till sin chef 

 Lön – all kompensering för arbete 

inklusive bonusar & belöningar 

 Sociala relationer – Alla relationer 

i företaget 

 Fysisk arbetsmiljö – T.ex verktyg 

som används i arbetet 

 

Motivationsfaktorer 

 Prestation – Hur väl man presterat 
i jobbet, löst problem etc. 

 Erkännande - från de i 

organisationen 

 Arbetsuppgiften – Rutiner, 

kreativitet, svårighetsgrad  

 Ansvar – över eget arbete & 

andras 

 Befodran – möjlighet att ändra 

status eller positions 
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sin teori, låg det värde i teorin och han kunde likt Herzberg identifiera hygien och 

motivationsfaktorer (Basset-Jones, 2005, s.929).  

Att motivera någon innebär att skapa ett incitament till ett beteende. Motivation är en 

intern process som ger energi åt ett beteende och vilken rikting det beteendet tar. Ett 

användbart perspektiv när man undersöker motivation är att ta hänsyn till att ett 

beteende kan vara både internt och externt motiverat. (Lee et al., 2005, s.1096) I vår 

studie är det beteendet att arbeta som är intressant och som behöver motivation. Lee et 

al. (2005, s.1095) undersökte i sin studie studenters mottaglighet att använda 

internetbaserade läroverktyg genom att integrera ett motivations perspektiv. På 

acceptansen av den nya teknologin byggdes en modell upp som förklarade extrinsic 

(yttre) och intrinsic (inre) motivatorer för att förklara studenternas intentioner att 

använda teknologin.  Båda motivationsfaktorer påverkade studenterna positivt och 

ökade intentionerna att använda teknologin. (Lee et al., 2005, s.1095)  

Extrinsic motivatorer handlar om uppfattad användbarhet, det vill säga hur väl man tror 

att en teknologi kan förstärka ens prestation (Lee et al., 2005, s.1097-1098). Som det 

beskrivits ovan, hävdar Herzberg att ’hur väl man kan prestera i sitt yrke’ har en 

avgörande betydelse för en individs motivation. Därför är det viktigt att man uppfattar 

hur väl den valda produkten kommer att förstärka ens prestation för att stimulera 

motivationen. Intrinsic motivatorer handlar om uppfattat nöje, det vill säga hur roligt 

man tycker det är att använda teknologin om man bortser från den förhöjda prestationen 

man förväntar sig (Lee et al., 2005, s.1097-1098).  

I vår studie vill vi undersöka hur den uppfattade användbarheten av processteknologin 

påverkar motivationen. Eftersom transportyrket går ut på att utföra en tjänst åt kunder 

innebär det alltså hur chaufförerna uppfattar hur väl de kan serva sina kunder. Det 

uppfattade nöjet som arbetet med en viss typ av processteknologi förknippas med är 

även av intresse för att kunna härleda hur detta påverkar motivationen att arbeta. 

Likt Lee et al. beskriver även Bloisi et al. (2003, s.191-192) motivationen att arbeta 

utifrån ett intrinsic och extrinsic perspektiv och syftar då på interna och externa 

belöningssystem som motiverar individer till att arbeta. Extrinsic belöningar är de 

belöningar som kommer från externa parter (chefer till exempel) enligt Bloisi et al., 

(2003, s.191-192). I transportchaufförernas fall skulle ett exempel på extrinsic belöning, 

kopplad till processteknologin, enligt vår tolkning kunna vara externa kunders 

tillfredsställelse eller en bättre lönebild. Intrinsic belöningar är de känslor som kommer 

från individen själv, det vill säga hur tillfreds och stimulerad denne känner sig av att 

utföra uppgiften. I fallet med transportchaufförens fall skulle detta kunna kopplas till 

den personliga tillfredsställelsen (belöningen) som chaufförerna förknippar med 

användandet av processteknologin. Det är viktigt för en arbetsgivare att vara medveten 

om dessa två faktorer och kunna skilja dem åt. Genom en medvetenhet om hur de 

anställda känner inför dessa kan de stimulera motivationen att arbeta enligt teorin. 

(Bloisi et al., 2003, s.191-192)  

I vår studie syftar vi till att se hur processteknologin påverkar alla dessa motivatorer 

som forskare sammanfattat. På så vid vill författarna öka förståelsen för hur just 

processteknologin påverkar en individs motivation. 

3.2.3. Ergonomi 
De senaste årens teknologiska utveckling har varit explosionsartad medan människors 

fysiska förutsättningar varit relativt konstanta. En rimlig frågeställning har därför blivit 
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om människor bör anpassas efter tekniken eller om tekniken bör anpassas efter 

människan. Frågan har lett till 2000-talets ökade intresse för ergonomi. En bred 

definition av ergonomi har framställts av International Ergonomics Association (IEA, 

2010) som menar att; 

 

“Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the 

understanding of the interactions among humans and other elements of a system, and 

the profession that applies theoretical principles, data and methods to design in order 

to optimize human well being and overall system performance”. 

 

Definitionen framhåller att ergonomi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde gällande 

samspelet mellan människor, teknik och företag där produkter och system utvecklats på 

ett sätt som optimerar människors hälsa och välbefinnande, vilket passar vår studie som 

berör processteknologins påverkan på mänskliga resurser. IEA´s definition stämmer 

dessutom väl överens med det svenska arbetsmiljöverkets definition (Arbetsmiljöverket, 

2010). 

 

Arbetet är en central del av de flesta människors liv. Social status, hälsa, finansiella 

omständigheter, utveckling och självuppfyllelse är exempel på faktorer som vanligen är 

direkt kopplade till en persons yrke och arbetssituation. (Bohgard, 2009, s.11) Enligt 

Bohgard (2009, s.11) är goda arbetsförhållanden nyckeln till ett produktivt och 

hälsosamt arbetsliv. Det är därför viktigt att förstå interaktionen mellan människor samt 

interaktionen mellan människor och teknologi. Trots att det finns ett flertal faktorer som 

påverkar arbetsförhållanden och jobbmiljö är teknologi vanligen en av de mest 

inflytelserika; 

 

“When a company buys an expensive machine, it obviously sees the value of protecting 

its investment with regular maintenance, often through expensive service contracts. It is 

not always as obvious that there should be regular maintenance of its most important 

resources, its staff. This seems remarkable, particularly as a major Swedish study has 

shown that by far the greatest effects of investing in its staff are improved productivity, 

quality and sales”. 

(Bohgard, 2009, s.635). 

En anställd som upplever hög arbetstillfredsställelse kan enligt Lindqvist och Skogsberg 

(2008, s.9) motiveras till att arbeta mer effektivt och bli mer aktivt engagerad i 

produktionsprocessen. Samverkan mellan processteknologin, organisationen och de 

anställda är därför viktig för produktivitet och ökad kvalitet. Val av verktyg är med 

andra ord en viktig faktor vid utformandet av en arbetsplats. (Lindqvist och Skogsberg, 

2008, s.9; 11) 

Då denna studie utgår från fordonschaufförer är stillasittandets ergonomiska påverkan 

av extra stor vikt för denna uppsats. Utformandet av en sittande arbetssituation kräver 

särskild hänsyn till arbetsställningar samt belastningen av skelett och muskler – i 

synnerhet ländryggen, skuldrorna samt hand- och armsystemen. En ergonomisk 

utformning av en sittande arbetsstation ställer krav på en noggrann studie av sambanden 

mellan komponenterna i arbetssituationen där stolen kan ha stor inverkan. En god 

sittergonomi innefattar låg belastning på skelett och muskler samt faktorer såsom 

tillräckligt benutrymme och justerbara stolslägen som passar användarens fysiska mått. 

Andra faktorer som kan påverka den anställdes arbetsförhållanden är utrymmen som är 
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för varma, för kalla eller allt för bullriga och högljudda vilket i sin tur kan påverka 

graden av nöjdhet som förknippas med ett arbete. (Lindqvist och Skogsberg, 2008, s.16) 

Vi är av uppfattningen att de ergonomiska aspekter som presenterats ovan kan ha stor 

påverkan på hur de anställda påverkas av sin processteknologi och att de därav har 

relevans för uppsatsens syfte.   
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4. Praktisk metod 
 
I metodkapitlet presenterar författarna de metoder författarna utgått från vid den 

kvalitativa datainsamlingen. Utöver detta redogör författarna för hur 

intervjuundersökningen utformats och genomförts samt hur val av intervjufrågor 

utformats.  

4.1. Urvalsmetod 
Vi valde att genomföra åtta intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer är vanligen ett relativt 

litet urval att föredra (mellan omkring fyra och åtta intervjupersoner) eftersom ett stort 

antal intervjuer gör det svårt att skapa en överblick över materialet samtidigt som 

viktiga detaljer som förenar eller skiljer respondenterna åt blir svårare att upptäcka 

(Trost, 2005, s.123). Åtta respondenter ansåg vi dessutom vara ett lämpligt antal med 

tanke på uppsatsens tidsram.  

Vid urvalet valde vi att utgå ifrån människor anställda inom servicesektorn och som 

använder ett transportfordon (processteknologi) för att utföra en tjänst. Utifrån denna 

kategori människor valde vi att göra ett stratifierat urval vilket innebär att populationen 

delades in efter olika kategorier (Bryman & Bell, 2005, s.595) i vårt fall 

yrkeskategorier. Då vi valt att använda oss av SERVQUAL som instrument för att 

undersöka de anställdas upplevelse av intern servicekvalitet fann vi det dessutom viktigt 

att låta personer från olika företag delta i intervjun. Detta då det kan vara rimligt att anta 

att anställda från samma företag beskriver en liknande relation till inköpsfunktionen 

inom det företaget. Vi valde därför att låta urvalet utgöras av tre taxichaufförer (som 

representerar minst två olika bolag), två busschaufförer samt tre lastbilschaufförer.  

Vi har valt att utgå från ett bekvämlighetsurval av respondenter, vilket är en vanlig 

metod som används för att få ett strategiskt urval (Trost, 2005, s.120). Detta innebär att 

urvalet baseras på vad man råkar finna (Trost, 2005, s.120). Anledningarna till detta var 

flera. Då det inte fanns tillgång till ett register över buss-, taxi- och lastbilsanställda fann 

vi ett bekvämlighetsurval mest lämpligt. Bekvämlighetsurval används också då 

forskarna vill undvika restriktioner som en följd av att bolagen kräver att få välja ut 

intervjupersoner (Bryman & Bell, 2005, s.126). Då vår uppsats berör de anställdas 

nöjdhet samt hur de anställda påverkas av sin processteknologi ansåg vi att det fanns en 

risk för att företagen i första hand skulle välja respondenter de tror kan ge en fördelaktig 

bild av företaget. På så vis gav bekvämlighetsurvalet oss friare tyglar vid val av 

intervjupersoner.  

Bekvämligtesurvalet utfördes efter en så kallad påstan [sic!]
1
metod. Detta innebär att vi 

som undersökare väljer en plats där potentiella respondenter befinner sig och där vi 

således kan tillfråga förbipasserande personer huruvida de kan tänka sig att ställa upp i 

undersökningen. undersökarna väljer en plats där intressanta respondenter befinner sig 

och där personer som passerar tillfrågas (Christensen et al., 1998, s.107). För att 

undvika den risk som vanligen förknippas med påstana urval [sic!] – att endast 

människor inom en viss kategori tillfrågas (Christensen et al., 1998, s.107) bestämde vi 

oss på förhand för att tillfråga var tredje chaufför.  

                                                           
1
 Sic används för att bekräfta ord som är till synes osannolika eller felstavade samt för att bekräfta att dessa 

härstammar från originalkällan (www.sprakradet.se)  

http://www.sprakradet.se/


26 
 

4.2. Intervjumetod 
I och med att syftet med uppsatsen är att undersöka hur de anställdas påverkas vid val 

av processteknologi ämnade vi söka information om individers upplevelser och tankar 

varför vi valde vi att genomföra en kvalitativ intervju. Genom denna typ av intervju kan 

vi med fördel låta respondenten styra intervjun och således skapas en möjlighet att 

efterlikna en så vardaglig konversation som möjligt för att respondenten skall känna sig 

avslappnad. (Holme & Solvang, 1997, s.99) En konversation är viktig för att kunna 

öppna upp en diskussion igenom vilken relevant information framkommer. Vi valde en 

semistrukturerad intervju vid undersökningsförfarandet (Bryman & Bell, 2005, s.363) 

där vi utgick ifrån en intervjuguide som fokuserades kring särskilda teman som vi ville 

beröra i studien. Till skillnad från en strukturerad intervju där alla respondenter får 

exakt samma frågor i samma ordning (Bryman & Bell, 2005, s.363) utgick vi i den 

semistrukturerade intervjun från guiden men skapade även möjligheter att ställa andra 

frågor som anknöt till vad intervjupersonen sagt samt även följdfrågor om så krävdes. 

Vi valde att ha så öppna frågor som möjligt för att undvika att leda respondenterna i sina 

svar. Om vi fann att respondenternas svar saknade relevans var det extra viktigt för oss 

med följdfrågor såsom ”kan du förklara ytterligare” eller ”kan du ge ett exempel”. Detta 

för att hjälpa respondenten att utveckla sina svar i en större utsträckning. 

Innan intervjun informerades alla respondenter om vad vår studie handlade om samt 

syftet med denna. Detta är enligt Holme och Solvang (1991, s.110) viktigt för att 

respondenten ska vara medveten om vad de medverkar i. Holme och Solvang (1991, 

s.110) hävdar vidare att det finns fyra huvudelement som har en avgörande påverkan på 

intervjuns resultat, de kallas; teman, roller, aktörer och kulisser. 

De teman man har i sin intervju kan vara mer eller mindre svåra att prata om för både 

forskare och respondenter. Att prata om sin psykiska hälsa kan till exempel vara svårare 

att prata om än vad respondenten gör på sin fritid. Av denna anledning använde vi oss 

av väldigt allmänna och ”oladdade” frågor som gick att relatera till flera av de teorier vi 

beskrivit i vår teoretiska referensram. De allmänna frågorna innebar också att 

respondenterna kunde svara mer eller mindre detaljerat beroende på kunskap, ingen 

fråga blir därmed för ”svår” att svara på eftersom att alla kan svara på frågorna inom 

ramen avsina egna upplevelser.  

Med roller påpekar Holme och Solvang att det är viktigt att forskaren är medveten om 

de förväntningar som finns både från respondentens och intervjuarens sida, samt att 

dessa kan påverka studiens utfall. Vi var noggranna med att inte försöka ge sken av att 

vi gjorde en bedömning av respondenternas svar. Istället försökte vi enbart se genuint 

intresserade ut och vi undvek att ifrågasätta eller tillrättavisa ett svar. Detta för att skapa 

ett förtroende med respondenten och undvika att denne skulle känna sig obekväm vilket 

Trost (2005, s.83) anser vara viktigt i en intervjusituation. Vi var även noga med att 

undvika att ställa ledande frågor som skulle kunna baserats på vår förförståelse samt 

våra fördomar (se kapitel 2). Vi är medvetna om att det är svårt att undvika dessa 

faktorer helt men genom att diskutera frågorna i förväg och uppmärksamma varandra 

om vi tenderar att ställa alltför ledande frågor vill vi mena att vi lyckats undvika 

påverkan av detta i största möjliga mån.  

Med aktörer menar Holme och Solvang att det är viktigt att öka aktörens förmåga att 

delta i intervjun. Detta innebär att skapa rätt stämning och vara lyhörd på de signaler 

som ges under intervjutillfället. Vi var noggranna med att låta respondenten tala till 
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punkt och ge den tid denne behövde för att ge ett tillfredställande svar både från hennes 

och vår sida. Vi försökte aldrig pressa fram ett svar från respondenterna men ställde 

naturligtvis följdfrågor om vi kände att denne var på väg att säga något intressant men 

av någon anledning inte slutförde resonemanget.  

För att skapa en god stämning ansåg vi att kulisserna/miljön var viktig. Tack vare det 

vackra vädret valde vi att genomföra intervjuerna utomhus. I och med att vi sökte 

respondenter i yrkeskategorierna busschaufför, taxichaufför och lastbilschaufför valde 

vi att befinna oss på ett ställe en samlingsplats där dessa ofta befinner sig; resecentrum i 

Umeå. Intervjuerna hölls på chaufförernas rastplats där det fanns bänkar. När 

respondenten slagits sig ned på bänken erbjöd vi fika som tack för att denne ställde upp 

vilket skapar en trevligare och mer avslappnad stämning (Holme & Solvang, 1997, s.99-

107) 

Intervjuerna var mellan tio och tjugo minuter långa beroende på hur utförliga svar 

respondenten gav. I och med att vi använde ett påstant urval och räknade med att 

potentiella respondenter skulle neka till att ställa upp om intervjuerna var för långa 

strävade vi efter att hålla dem omkring femton minuter. Denna förmodan visade sig vara 

riktig då nästintill alla respondenter vi tillfrågade ville veta hur lång tid intervjun skulle 

ta innan de tackade ja. Vissa potentiella respondenter tackade dock nej då de inte ville 

spendera sin rast med att bli intervjuad. Av cirka tio tillfrågade nekade två stycken till 

att ställa upp på intervju. 

 

Alla intervjuer spelades in. Detta är något som enligt Holme och Solvang också kan 

påverka kulisserna. (Holme & Solvang, 1997, s.107) Att spela in intervjuerna var dock 

nödvändigt för oss, för att underlätta den fortsatta analysen av materialet. Vi förklarade 

dock innan intervjutillfället att vi ämnade spela in respondentens svar och vi frågade 

även hur respondenten ifråga ställde sig till detta. Ingen respondent nekade. 

 

Enligt Johanssons Lindfors (1993:113) rekommendationer valde författarna att 

informera alla respondenter om studiens syfte och garanterade vidare deras (personliga 

samt företagets) anonymitet. Vi informerade respondenterna att de inte behövde uppge 

sitt namn alls under intervjun (varken innan, under eller efter inspelning). Detta för att 

försäkra att de anställda ej behövde oroa sig för att deras svar skulle kunna nå de företag 

de var anställda hos vilket skulle kunna innebära att respondenterna beskriver företaget 

ur en mer positiv synvinkel än de i verkligheten uppfattar. Författarna uppmärksammar 

dock att det finns nackdelar med anonymitet. Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s.193) 

kan en icke-anonymiserad studie exempelvis uppfattas som mer intressant och verklig.   

4.3. Databearbetning 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att öka studiens trovärdighet och 

underlätta studiens fortsatta analys. Som kvalitativa forskare är vi intresserade både av 

hur respondenterna svarar och vad de svarar. (Bryman & Bell, 2005, s.374) Hur 

respondenterna svarar får vi ta del av i intervjusituationen medan vad de svarar blir 

lättare att analysera på grund av transkriberingen. Transkriberingen genomfördes så 

tidigt som möjligt efter intervjuerna, detta för att ha informationen så färskt i minnet 

som möjligt och för att möjliggöra en analys av materialet så snart som möjligt. På så 

sätt kunde vi komma ihåg respondenternas uttryck och gester under intervjuerna och i 

största möjliga mån inkludera dessa i transkriberingen. (Trost, 2005, s.127) Intervjuerna 

lyssnades igenom ett flertal gånger för att vi inte skulle missa något vitalt, samt för att 

undvika eventuella feltolkningar. Detta på grund av att det är viktigt att man får en klar 
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bild över hur respondenten svarar. Alla transkriberingar användes som underlag till 

sammanställningen av resultatet och studiens analys. 

4.4. Analysmetod 
Efter insamlandet av primär och sekundärdata analyserades och tolkades materialet. Vi 

har genomgående genom uppsatsen valt att ha samma upplägg som i den teoretiska 

referensramen när vi redovisat resultatet och diskuterat i analysen. Detta för att 

underlätta för läsaren att se hur svaren på frågorna under intervjun relaterade till 

teorierna. Vi har använt den teoretiska referensramen som utgångspunkt för vår studie 

och använder teorierna för att förstå empirin. Teorierna handlar om vad som motiverar 

anställda att arbeta och vad ergonomi är, denna information hjälper oss att förstå hur de 

anställda påverkas av processteknologin. Eftersom processteknologi består av mer än 

bara produkten som levereras såsom servicen som kommer med den har vi valt att 

använda oss av teorier om servicekvalité för att se hur de anställda påverkas av den 

interna servicen som medföljer processteknologiprodukten. 

 

Fig.3 

4.5. Utformande av intervjumall 
En intervju bör inte inledas med kontroversiella frågor då detta kan leda till att 

respondenten blir låst. Det är därför mer lämpligt att inleda intervjun med frågor av 

enklare art, rena faktafrågor till exempel, medan svårare frågor bör introduceras 

eftersom intervjun fortskrider. För att följa dessa rekommendationer inledde vi intervjun 

med oproblematiska frågor (Holme och Solvang, 1997, s. 174) vilka läsaren finner i 

bilaga 1, intervjumall.  

 

Intervjumallen har utformats utifrån uppsatsens teoretiska referensram och innehåller 

delarna servicekvalitet samt motivation och ergonomi. Författarna har dock valt att låta 

frågor gällande motivation och ergonomi föregå frågor gällande den interna 

servicekvaliteten i intervjumallen trots att upplägget är tvärtom i den teorietiska 

referensramen, empirin samt analysen. Detta berodde på att vi ville ställa frågan ”Vad 

motiverar dig mest i sitt arbete” inledningsvis för att inte låta resterande frågor influera 

respondenterna till att svara i termer av processteknologi (fordon). Vi ansåg vidare att 

frågor angående motivation skulle öppna för en mer naturlig start på intervjun. 

4.5.1. Motivation och ergonomi 

- Vad motiverar dig mest i din jobbsituation som chaufför? 

- Tror du att typ av fordon kan påverka dessa faktorer? 

Motivationsdelens första frågor syftar till att undersöka vad som motiverar 

respondenterna till att arbeta samt om deras fordon påverkar denna motivation. Frågorna 

syftade vidare till att undersöka vilken påverkan processteknologin har på de anställdas 

upplevelse av den egna arbetssituationen. 

  

- Påverkar ditt fordon hur väl du kan serva kunden? 

- Påverkar ditt fordon dig personligen? 

Teoretisk referensram 

-Motivation 

-Ergonomi 

- Servicekvalité 

Utformande av 

intervjumall; påverkar 

processteknologin det 

som nämns i teorierna? 

Slutsats; De anställda 

påverkas eller ej i 

enlighet med teorierna 
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Frågorna gällande hur processteknologin påverkar de anställdas förmåga att serva 

kunden samt hur processteknologin påverkar den anställde personligen handlar om att 

fordonet stimulerar, eller anses bidra till inre- och/eller yttre belöningar. Vi valde även 

att fråga om processteknologin ansågs påverka grundläggande hygienfaktorer 

 

- Kan ditt fordon påverka din lönesättning?  

Denna fråga ställde vi för att undersöka om processteknologin anses ha en påverkan på 

grundläggande motivationsfaktorer. Enligt Herzberg är lön en hygienfaktor som inte 

nödvändigtvis bidrar till ökad motivation. En utebliven hygienfaktor leder dock till 

missnöje menar Herzberg.  

 

- Vad skulle du tycka om du blev tvungen att köra ett äldre/mindre modernt 

fordon än det du har? 

Frågan ställdes för att undersöka om ett byte till ett äldre fordon enligt respondenterna 

förknippades med missnöje eller ej.  

 

- Hur påverkar ditt fordon dig fysiskt?  

För att utröna huruvida de anställda ansåg att de påverkade ergonomiskt valde vi att 

fråga dem om processteknologin påverkade respondenterna fysiskt.  

 

- Vilken påverkan upplever du att ditt fordon har på dig och din trivsel i 

jobbet som chaufför? 

Vi valde att avsluta motivationsdelen i intervjudelen med en övergripande fråga där 

respondenten fick möjlighet att sammanfatta sina tankar kring processteknologins 

påverkan på respondenten och dennes trivsel.  

4.5.2. Intern Service Kvalitet (SERVQUAL) 

 

Pålitlighet – vilka förväntningar har du på inköpsfunktionens val av fordon? Uppfylls 

dessa? 

Frågan gällande respondenternas förväntningar på inköpsfunktionens val av fordon 

ställdes för att få en uppfattning om huruvida inköpsfunktionen uppfyllt chaufförernas 

förväntningar gällande den service inköpsfunktionen utför. Det vill säga val och inköp 

av fordon. Vi valde vidare att tillfråga respondenterna om dessa förväntningar uppfyllts 

i och med chaufförernas nuvarande fordon.  

Är du nöjd med ditt nuvarande fordon – hade du kunnat vara mer nöjd? 

Denna fråga ställdes för att undersöka om det fanns möjligheter till förbättringar utöver 

vad respondenterna förväntade sig från inköpsfunktionen genom att fråga om 

respondenterna var fullständigt nöjda med sitt nuvarande fordon eller om det fanns 

förslag till förbättringar?  

Tillit – vad anser du om inköpsavdelningens förmåga att välja fordon? 

Syftet med denna fråga var att undersöka respondenternas upplevelse av 

inköpsfunktionens kunnighet samt att få en uppfattning om huruvida de anställda litar 

på och känner trygghet då de interagerar med inköpsfunktionen.  
 

Empati – Är inköpsavdelningen angelägna om dina individuella behov/problem? 

Empatidimensionen grundar sig internt sett på medarbetarnas förmåga att 

uppmärksamma individuella arbetsrelaterade behov samt medarbetarnas vilja att hjälpa 
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till varför vi valde att tillfråga de anställda om de ansåg att inköpsavdelningen är 

angelägna om chaufförerna individuella behov och/eller problem.  

Mottaglighet – Vad anser du om din kommunikation med inköpsfunktionen?  

I och med att syftet med mottaglighetsdimensionen internt sett är att undersöka om 

inköpsfunktionen informerar de anställda på ett snabbt och effektivt sätt samt om 

kommunikationen parterna emellan är lämplig och tydlig valde vi att fråga de anställda 

om deras upplevelse av kommunikationen med de anställda. 

 

På vilka kriterier köper inköpsfunktionen in fordon? 
Denna fråga ställdes för att fastställa om de anställda anser att inköpsfunktionen väljer 

leverantör utifrån vad kunders eller anställdas behov samt om de anställda anser att 

valet av leverantör baserad på de traditionella mått som nämndes i teorikapitlet. Vi 

ansåg vidare att frågan sa oss något om kommunikationen eller ”öppenheten” mellan 

inköpsfunktionen och de anställda.  

4.6. Kritik mot primärkällor 
Våra primärkällor utgörs av de åtta respondenter vi intervjuat vilket enligt Trost (2005, 

s.123) är ett lämpligt urvalsmängd. Kritik kan dock riktas mot att begränsningen av 

antalet respondenter ledde till att det inte blev en jämn fördelning av respondenter över 

de olika yrkesgrupperna; taxichaufför, busschaufför och lastbilschaufför. Om vi valt att 

intervjua nio respondenter hade det varit tre individer som representerade varje 

yrkesgrupp istället för att busschaufförerna blev representerade av endast två personer. 

Syftet med uppsatsen är dock inte att studera likheter och skillnader mellan olika 

yrkesgrupper utan snarare att öka studiens bredd. Eftersom syftet med vår studie är att 

öka förståelsen för hur val av processteknologi påverkar de anställda är det viktigaste 

kriteriet för val av respondent att de använder sig av någon form av processteknologi. 

Som Bryman och Bell (2005, s.298) beskriver är det huvudsakliga syftet med en 

kvalitativ studie att intervjua individer som befinner sig i den miljön som man avser att 

undersöka. Att resultatet blev respondenter från olika yrkesgrupper ger således vår 

studie en bredd men är inte avgörande för att kunna besvara vårt syfte. 

Kritik kan också riktas mot att en av författarna kände en av respondenterna på ett mer 

personligt plan. Detta är enligt Holme och Solvang (1986, s.116) mindre lämpligt då 

man bör undvika att intervjua individer som man har en personlig relation till då det kan 

innebära att respondenten svarar det denne tror att intervjuaren vill höra. Vi kände inte 

att detta var något problem utan upplevde mer att respondenten kände sig mer bekväm i 

intervjusituationen än vissa av de andra respondenterna och fick tack vare det väldigt 

uttömmande svar. 

Värt att nämna är slutligen att författarna är medvetna om att de olika respondenternas 

svar gällande ergonomi kan ha färgats av chaufförernas fysiska grundförutsättningar 

(såsom problem med rygg- och nackmuskulatur etcetera) vilka vi inte behandlar i 

uppsatsen.  
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5. Empiri 
 
I uppsatsens femte kapitel presenterar författarna de empiriska resultat som 

framkommit under de åtta kvalitativa intervjuer som genomförts och som ligger till 

grund för analysen. Resultaten från intervjuerna presenteras utifrån den teoretiska 

referensramens upplägg samt intervjumallens frågor. 

För att bevara respondenternas anonymitet i så stor utsträckning som möjligt har vi valt 

att benämna alla respondenter som ”hon” i empirin och analysen. Vi valde ha ett 

könsneutralt förhållningssätt för att inte riskera att respondenterna, som befann sig i 

närheten, skulle kunna härleda vem som har sagt vad om i uppsatsen. Vi är inte heller 

intresserade av att undersöka om eller hur svaren skiljer sig baserat på kön. 

5.1. SERVQUAL – de anställdas upplevelse av den interna service-

kvaliteten  

5.1.1. Vem ansvarar för inköp av processteknologi? 
Inom taxibolagen angav alla tre respondenter att deras chef tog beslut om inköp och 

syftade då på företagets ”åkare”. Busschaufför 1, verksam inom ett mindre bussbolag 

menade att bolagets två ägare stod för bussinköpen medan busschaufför 2 trodde att 

inköp sköttes centralt av huvudkontoret i Stockholm. Lastbilschaufför 1 antog att 

företagets ”högsta folk” skötte inköpet av bilar. Både lastbilschaufför 2 och 3, anställda 

inom mindre företag berättade att ägaren ansvarade för lastbilsinköp. 

5.1.2. Finns möjligheten att påverka inköpsfunktionens val av 
processteknologi? 
På frågan gällande de anställdas inflytande på inköpsfunktionens val av leverantör 

ansåg ingen av taxichaufförerna att de hade någon större möjlighet att vara med och 

påverka. Taxichaufför 1 beskrev dock att hon hade möjlighet att påverka i den mån att 

hon kunde kontakta garagechefen om bilen krånglade, om växellådan inte fungerade 

som den skulle till exempel. Detta såg hon som en möjlighet att påverka 

inköpsfunktionen till att ta ett beslut om bilinköp men mer än så hade hon dock inte 

möjlighet att påverka. Alla taxichaufförer antog att deras begränsade möjlighet att 

påverka hade med ekonomiska faktorer att göra. Respondenterna trodde vidare att 

faktorer såsom; att ha fordonsparker som klarar avtalen med skolor och kommun, att ha 

bilar som gör det möjligt att matcha utbud med efterfrågan genom att köpa in rätt 

storlek på bilarna (minibuss eller vanlig kombi) och bindande avtal med specifika 

billeverantörer, går i första hand. 

Inte heller busschaufförerna upplevde att de hade något större inflytande över 

inköpsfunktionens val av leverantör. Busschaufför 1 som arbetar för ett mindre 

bussbolag berättade att de anställda visserligen kunde bli tillfrågade om placeringen av 

vissa mindre funktioner i bussen men att det mesta bygger på de grundkrav som 

länstrafiken ställer på utrustning för den typ av körning bussen är avsedd för. De blir 

därför inte tillfrågade personligen berättar respondenten. Busschaufför 2 menade att det 

faktum att inköpen sker centralt gör det svårt för de anställda att vara med och påverka; 

”Det är oftast aldrig vi som kör som har något att säga till om. Man kan nog påverka 

men de som har största makten är nog länsstyrelsen eftersom vi kör länstrafik då, de 

kräver att vissa saker ska ingå i bussen och då har inte jag något alls att säga till om 

där” 
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Detta är funktioner som inte alltid används av chauffören uppger respondenten.  

De tre lastbilschaufförerna ansåg att de hade ett visst inflytande på inköpsavdelningen. 

Trots att inköpen i lastbilschaufför 1:s fall sköttes centralt och det fanns en rad avtal 

med specifika billeverantörer berättade respondenten att en fordonsansvarig i Umeå lät 

henne provköra tre bilar innan de köptes in. De anställda fick med hjälp av en checklista 

betygsätta bilen utifrån olika attribut, såsom komfort tillexempel. Den högst rankade 

bilen köptes därefter in. Lastbilschaufför 2:s inflytande rörde ”småsaker” såsom säten i 

stolar och armstöd men hon hävdade att hon inte hade så mycket inflytande gällande 

vilken bil som köps in. Lastbilschaufför 3 hade inte själv varit med och påverkat vilken 

bil hon skulle köra men trodde att hon skulle bli tillfrågad om det varit aktuellt med en 

ny lastbil.  

5.1.3. Respondenternas upplevelse av den interna servicekvaliteten 

Taxichaufförerna 
Taxichaufför 1 förväntar sig att inköpsfunktionen köper in bilar som går bra, som håller 

och som är anpassade för kunder med olika funktionshinder. Detta tycker hon att inköp 

uppfyller då hon bland annat har ett stort bagageutrymme i sin nuvarande bil. Trots att 

hon generellt sett är nöjd menar hon att bilen presterat sämre vad gäller hållbarhet. Hon 

framhåller också att bilen ser ”skamfilad” ut utvändigt då den gått många mil. Detta har 

resulterat i att respondenten tvingats lämna in bilen på verkstad ett par gånger. Vid 

dessa tillfällen har respondenten fått köra en utav taxigaragets andra bilar så att hon 

sluppit stå utan jobb under tiden.  

Trots att taxichaufför 1, som tidigare nämnts, inte ansåg att hon hade möjlighet att 

påverka inköp ansåg hon att inköp var uppmärksamma på om bilen hon körde krånglade 

mycket. Hon berättade vidare att upprepade problem med bilen kunde påverka 

inköpsfunktionen att köpa in en ny bil eftersom det är kostsamt att ha bilen på verkstad. 

Trots att taxichaufför 1 menade att chaufförerna inte kan förvänta sig att de ska få 

påverka menade hon att det skulle finnas ett värde i att få göra det. Detta eftersom 

chaufförerna enligt hennes mening har större uppfattning om vad som fungerar än den 

personal som sitter på kontor. Hon exemplifierade genom att berätta om mindre 

”finesser” som hon tycker faller i glömska; 

”Jag måste ha någonstans att ställa kaffemuggen på, sådana där småsaker kan ha 

väldigt stor betydelse för hur jag upplever min arbetsplats och som kanske inte de 

tänker på” 

Taxichaufför 1 bedömer trots detta att inköpsavdelningens förmåga att välja 

bil/leverantör är ”ganska bra”. Hon anser dock inte att inköp uppmärksammar henne 

individuellt uppger hon då vi frågar. Det har hänt att hon tillsammans med sina kollegor 

försökt framföra sina åsikter till trafikledningen, utan resultat; 

”Dom tänker nog mer på sig själva än oss i slutändan” 

Trots detta anser respondenten att hon har en god relation till/kommunikation med 

garagechefen som är snabb på att lösa de problem som uppstår. När det gäller inköp och 

ledning ansåg respondenten dock att kommunikationen är mindre bra – det är mest 

papperskommunikation och post-it lappar berättar hon, och när det gäller möten har de 

dålig framförhållning.  
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Taxichaufför 2 förväntar sig att inköpsfunktionen ska köpa in bilar som är säkra, 

fungerande och som är utrustade med bra AC under sommartid och värmesystem under 

vintertid. Dessa attribut tycker respondenten att inköp tillfredsställt. Även om hon anser 

att den nuvarande bilen är komplett på det tekniska planet uttrycker respondenten att 

hon gärna skulle köra en större bil som tar större sällskap. Kunder efterfrågar ofta detta 

menar respondenten, speciellt under krogkvällar och vid flygplatshämtningar/lämningar 

då en kombi känns otillräcklig.  

Taxichaufför 2 uppger som tidigare nämnt att hon inte har möjlighet att påverka det 

slutgiltiga valet av billeverantör. Hon berättar dock att det hänt att åkaren fått tips om en 

ny dieselmodell eller en automatväxlad bil med förmånligt serviceavtal som 

chaufförerna kan få i uppgift att provkör. Inköpen styrs dock i slutändan av kunders 

behov anser respondenten. Respondenten, som önskar köra en större bil, berättar 

exempelvis att storleken på bilarna i bilparken styrs av hur väl körslingorna (för 

skolskjuts till exempel) kan pusslas samman på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. 

Respondenten menade dock att en åttapersoners bil inte drar särskilt mycket mer bränsle 

än en sexpersoners och att det därför inte borde vara ” så mycket att tala om”. På frågan 

om hon skulle vilja vara med och påverka svarar respondenten; 

”Njaa, jag vet inte. Kanske! Men jag tror i slutändan att min åsikt kanske inte väger så 

tungt” 

Även om taxichaufför 2 inte upplever att hon får vara med och påverka så framhåller 

hon att bilarna trots allt är nya vilket innebär att de kontinuerligt förfinas och förbättras. 

Respondenten anser därför att inköpsfunktionens förmåga att välja billeverantör är 

duglig. Samtidigt uttrycker respondenten att mer teknisk flexibilitet kunde ha en 

påverkan på henne på grund av att mer teknik kan innebära mer tekniska problem vilket 

kan leda till fler besök på verkstaden. Står bilen på verkstan finns det en risk att jag står 

utan jobb, sade respondenten, men poängterade också att möjlighet till en backup bil 

fanns på hennes företag, vilket inte alltid är en självklarhet. Taxichaufför 2 har aldrig 

blivit tillfrågad personligen inför val av bil och menade att taxichaufförer som kör 

citytrafik får acceptera den bil de blir tilldelade. Respondenten berättar att hon inte har 

några förväntningar på att hon ska få vara med och påverka förutom när det gäller viss 

extrautrustning. Framåt hösten brukar hon exempelvis påminna inköp om extraljus om 

det saknas. Respondenten menar att detta uppmärksammas men att det ofta tar tid innan 

åtgärder vidtas.   

Vad gäller kommunikationen med inköp berättar taxichaufför 2 att hon inte får 

information om bilinköp eller förändringar på förhand. Information får de anställda 

främst genom diskussioner i garaget om att en bil ska säljas. Respondenten berättar; 

”Efter 50´000-60´000 mil säljs ju de flesta bilarna och då vet man ju om att det kommer 

en ny, men vad det blir det vet man aldrig. Det kan man liksom bara spekulera i” 

Taxichaufför 3 hävdade att ”fyra hjul och en ratt” hörde till hennes grundläggande krav 

men menade att hon komfortmässigt föredrog bilar med elhiss, automatväxel och AC. 

Respondenten uttrycker att hon inte har möjlighet att påverka inköpsavdelningens val av 

bil men säger också att hon litar på inköpsavdelningens förmåga att välja bil. Hon 

känner därför inget behov av att påverka den inköpsansvarige; 
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”Jag litar fullt och fast på att han vet vad han gör, man utsätter ju inte sitt företag för 

onödiga risker, förhoppningsvis /…/ det är ju inte så att han skulle köpa in en bil som 

inte går att sitta i och köra i” 

Taxichaufför 3 säger att hon kör en stor Volkswagen Caravelle men att hon skulle vara 

mer nöjd med en Mercedes. Hon menar att missnöje ofta är ett resultat av att man som 

chaufför inte vågar prova nya bilar. Respondenten berättar att hon aldrig får information 

eller blir tillfrågad innan en bil köps in. Hon anser inte heller att inköp uppmärksammar 

hennes behov individuellt. Respondenten menar att hon haft en del problem med den 

nuvarande bilens höjd och det faktum att alla inte tar sig in i den problemfritt. Hon 

köpte därför in en badrumspall vilket hon också berättade för sin chef; 

”Han sa att jag gärna fick köpa en, han kunde ju stå för det men den kostade ju 19 

kronor så att jag köpte den själv. Det var inte så mycket att orda om” 

Däremot vet respondenten att chaufförer som har ryggproblem eller liknande fått 

behovsanpassad service från inköpsfunktionen i form av specialdesignade säten.  

Busschaufförerna 
Busschaufför 1 berättar att han är verksam inom ett bolag som tillhandahåller relativt 

nya bussar och ser sig själv som ”lyckligt lottad”. Hon anser dock att det finns en rad 

förväntningar som den inköpsansvarige inte lyckats uppfylla, såsom servostyrning, 

vilket respondenten tycker bör ses som en självklarhet 2010. Detta gör bussarna extremt 

tungstyra menar respondenten.  

Samma chaufför uppger att hon har anser att det finns mycket att jobba på vad gäller 

ergonomisk anpassning där hon menar att busschaufförernas fordon ligger 15 år före. 

Respondenten tror att detta kan bero på att det i bussar är för liten golvyta (i förarhytten) 

för att de rent juridiskt ska räknas som en arbetsplats.  

”Däremot när du kör lastbil får du golvarean – lastbilshytterna ligger ju långt före 

ergonomiskt jämfört med bussar. Så lastbilar är ergonomiskt mycket bättre för 

chauffören” 

Detta är dock inget som respondenten tycker att den inköpsansvarige kan beskyllas för. 

Busschaufför 1 uppger, som tidigare nämnt, att hon som anställd kan bli tillfrågad om 

placeringen av vissa mindre funktioner i bussen men att det mesta beror på regler som 

länstrafiken satt upp. Respondenten menar därför att hon inte känner sig förbisedd av att 

inte får vara med att påverka. Samma respondent framhåller dock att det tveklöst finns 

bättre och finare bussar att köra och att hon skulle bli glad om hon tillfrågats vid inköp 

av nya bussar. Detta tror hon dock skulle bli komplicerat – ju fler chaufförer, desto fler 

viljor, säger respondenten vilket hon tror är förklaringen till att chaufförerna sällan 

uppmärksammas individuellt utan mer som en grupp.  

Busschaufför 1 anser att inköpsansvariges förmåga att välja lastbil är god och att hennes 

förväntningar uppfylls. Respondenten framhåller även att val av buss är en 

kostnadsfråga för inköp och att det känns naturligt att ”de inte kostar på mer än vad som 

är nödvändigt”. Relationen med inköp beskriver busschaufför 1 som god då företaget är 

litet. 

Busschaufför 2 förväntar sig att inköpsfunktionen ska köpa in fungerande bussar som 

tar henne från punkt A till punkt B. Detta tycker respondenten inte uppfylls helt av 

inköpsansvarig då hon varit med om att saker gått sönder under färd. Bussarna är gamla 
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och har rullat nära 200´000 mil vilket gör att de i dagsläget börjar bli dåliga och slitna 

berättar busschaufför 2 som tycker att inköpsavdelningen borde byta ut de gamla 

bussarna mot nya, vilket inte gjorts. Vilken leverantör (bussmärke) som väljs in spelar 

dock mindre roll uppger chauffören.  

Busschaufför 2 upplever, som tidigare nämnts, att hon inte kan påverka 

inköpsfunktionens val av buss eftersom inköpen sker centralt i Stockholm vilket gör att 

hon som chaufför blivit van vid att ”rätta sig i ledet”. Trots detta har respondenten en 

förhoppning om att fackliga representanter eller en grupp busschaufförer i framtiden ska 

få vara med och påverka saker såsom arbetsmiljö, förarsäte och utrymme då hon anser 

att det viktigaste är hur man som busschaufför sitter.  

Trots att busschaufför 2 inte givits möjlighet att påverka känner hon tillit till 

inköpsfunktionens förmåga vid val av buss. Hon menar att man som chaufför måste 

komma ihåg att inköpsfunktionen sitter emellan två intressenter – ägarna (länsstyrelsen) 

och chaufförerna. Utifrån denna position anser respondenten att inköpsavdelningen 

presterar så bra de kan. Chauffören säger att hon inte upplever att hennes individuella 

behov uppmärksammats av inköpsfunktionen och hon har heller aldrig haft någon 

kommunikation med dem. Buss väljs istället utifrån hur väl den kan uppfylla de externa 

kundernas behov – resenärerna, säger respondenten.  

Lastbilschaufförerna 
Lastbilschaufför 1 förväntar sig att inköpsfunktionen ska köpa in bilar med bra komfort 

och sköna säten eftersom jobbet som chaufför innebär att respondenten spenderar upp 

till 7 timmar i bilen under sina pass. Denna förväntning uppfylls enligt chauffören. 

Respondenten anser därför inte att det finns någon bil som skulle göra henne mer nöjd. 

Lastbilschaufför 1 får, som tidigare nämnt, vara med och påverka valet av lastbil vid 

inköp; 

”Vi har kanske fyra bilar vi kan välja mellan. Vi har en fordonsansvarig här i Umeå 

som innan han beställer in nya bilar tar hem testbilar som vi får provköra” 

Bilarna betygsattes med hjälp av en checklista där den högst rankade bilen köptes in, 

berättar respondenten vilket innebar att chauffören i samarbete med sina kollegor fick 

avgöra vilken lastbil som köptes. Respondenten säger att hon har höga förväntningar på 

att inköpsfunktionen levererar det som chaufförerna beställt, särskilt eftersom det enligt 

hennes uppfattning inte skiljer mycket i pris på mellan bilar de har att välja på. Dessa 

förväntningar har inköpsfunktionen enligt respondenten uppfyllt då de alltid levererat 

som utlovat. 

Trots att inköpsbesluten tas centralt i lastbilschaufför 1:s fall tycker respondenten att 

hon har en god kommunikation med inköpsavdelningen genom sin fordonsansvarige i 

Umeå. Chauffören ser vidare den tidigare nämnda checklista som användes vid 

utvärderingen av lastbilarna som ett kommunikationsverktyg. Respondenten berättar 

också att inköp är lyhörda på önskemål om extrautrustning. 

Lastbilschaufför 2 förväntar sig att inköpsfunktionen ska köpa in lastbilar som fungerar 

problemfritt och som är anpassade efter det jobb hon utför. Detta uppfylls väl av inköp 

anser respondenten eftersom inköpsansvarig i hennes företag själv kör lastbil och låter 

lastbilarna byggas precis som chaufförerna vill ha dem. Respondenten själv har dock 

inte mycket att säga till om vad gäller vilken typ av lastbil som köps in. Däremot får hon 

vara med och påverka val av förarsäten och armstöd. Trots att chauffören uppger att hon 
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är nöjd med inköpsansvariges förmåga att välja lastbil anser respondenten att det vore 

roligt att få ha ett större inflytande vad gäller växellåda och motor till exempel.  

Eftersom lastbilschaufför 2 är verksam inom ett litet företag har hon god 

kommunikation med inköpsansvarig. Hon upplever dock inte att hänsyn tas till 

individuella behov bland chaufförerna. Ett beslut om inköp tas dessutom utan att 

informera de anställda först uppger respondenten. 

Lastbilschaufför 3, som kör en kranlastbil, har förväntningar på att inköpsfunktionen 

ska köpa in fungerande bilar som inte går sönder och som kan utföra det jobb de är 

avsedda för. Trots att hennes förväntningar uppfyllts gällande dessa kriterier anser hon 

att hennes förväntningar kunnat uppfyllas bättre med en nyare lastbil med automatväxel.  

”Den skulle kunna vara bättre på nästan allt, men den fungerar, det gör den” 

Respondenten anser att hon skulle vara mer nöjd med en bil med större motor och större 

kran av märket Scania istället för den nuvarande Volvon.  

Lastbilschaufför 3 ansåg inte att hon hade möjlighet att påverka inköpsavdelningen 

personligen men menar att det hänt att anställda inom företaget fått påverka. 

Respondenten gav ett konkret exempel där en av de anställda som varit verksam länge i 

företaget fick vara och påverka inköpet av en ny lastbil som han skulle köra; 

”/…/ han var ju med på Volvo och förklarade hur han ville att kranen skulle vara och 

hur man skulle ha lådor monterat så att man kunde använda lastutrymmet på ett bättre 

sätt” 

Anledningen till att den anställda hade fått vara med och påverka trodde respondenten 

berodde på att inköpet gällde en kostsam höglyftsbil i prisklassen 3-6 miljoner kronor 

samt det faktum att den inköpsansvarige själv inte kör lastbil och därför inte vet exakt 

vad som krävs.  

Lastbilschaufför 3 beskriver inköpsavdelningens förmåga att välja lastbil som god. Hon 

menar att det är svårt att förutse vad kunderna efterfrågar och att inköp av lastbil därför 

kan vara riskfyllt beslut som den inköpsansvarige skött bra. I övrigt anser respondenten 

att problem vid inköp ofta har med brister hos leverantören att göra, det vill säga att de 

inte levererar som lovat. Det har hänt att inköp gjort specialbeställningar som vid 

leverans inte fungerat som utlovat, säger respondenten.   

Respondenten anser att företagets inköpsansvarige är relativt bra, men framhåller att han 

kunnat vara bättre, men även att det finns många som säkerligen är sämre. 

Respondenten anser att inköpsfunktionen ”på sätt och vis” ser till hennes individuella 

behov vid inköp – eller åtminstone att den inköpsansvarige har de intentionerna. 

Exemplet respondenten ger rör arbetskläder. I vintras då det var extra kallt fick 

respondenten hämta ut skoterkängor och hon berättar även att hon förses med bra 

skyddskläder.  

Lastbilschaufför 3 anser att hon har en relativt god kommunikation med 

inköpsavdelningen, men framhåller att det för tillfället inte är aktuellt att köpa in nya 

lastbilar. Respondenten framhåller dock att hon tror att även hon skulle kontaktas av den 

inköpsansvarige om ett kostsamt inköp likt det nämnt ovan skulle bli aktuellt för hennes 

del. Vid köp av en ”vanlig” lastbil anser dock respondenten inte att det finns så mycket 
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att ”lägga sig i” eftersom det finns en klar mall över hur arbetsfordonet ska vara och se 

ut.  

Ingen av respondenterna hade gjort ett besök på inköpsavdelningen och kunde inte 

heller uttala sig om de faciliteter eller den utrustning som används då processteknologi 

köps in. Vi väljer därför att inte behandla ”påtaglighetsdimensionen” vidare i uppsatsen. 

5.1.4. Vilka kriterier väljer inköp fordon på? 
Alla tre taxichaufförer tror att ekonomi är ett av de viktigaste kriterierna då 

inköpsfunktionen väljer fordon. Ekonomi och driftskostnader är prioritet menar 

taxichaufför 1; 

”Någonstans hoppas jag att de även fokuserar på oss anställdas behov, sen vet jag ju 

inte om det bara sitter i plånboken. Det är ju lätt så, men det klart de har kundansvar de 

också” 

Taxichaufför 2 tror även att inköpsfunktionen kommunicerar med andra åkare gällande 

om bilen varit ekonomisk och/eller tekniskt funktionell medan taxichaufför tror att 

serviceavtal och garantier kan påverka inköpsfunktionens val. Även driftsäkerhet och så 

billig drift som möjligt tror taxichaufför 3 avgör – ”det är inte många som provar nya 

grejer utan man går på säkra kort”. 

Busschaufför 1 anser att val av buss är enkel matematik – inköp köper enligt 

respondenten in så billiga bussar som möjligt som samtidigt lever upp till de kriterier 

som länstrafiken ställer krav på. Dessa krav kan gälla saker som busschaufförerna inte 

har användning av, argumenterar respondenten trots att arbetsgivaren måste betala för 

den. Några ergonomiska krav upplever hon inte att det finns och menar att busstolen 

och utrymmet är ”ett sorgebarn”. Detta kan dock inte arbetsgivaren beskyllas för menar 

respondenten. Även busschaufför 2 talar om länstrafikens krav.  

”Vad som är viktigast? Det är nog i första hand vilket behov som finns hos de som ska 

åka” 

Chauffören menar att beroende på om bussen går ställnings- eller turisttrafik har 

ledningen mer att säga till om, de som köper in tjänsten måste chaufförerna rätta sig 

efter. 

Även de tre lastbilschaufförerna tror att ekonomi och bensinförbrukning hör till ett av 

de viktigaste inköpskriterierna. Lastbilschaufför 2 tror även att miljö blivit allt viktigare 

de tre-fyra senaste åren. Lastbilschaufför 3 belyser även vikten av krantillverkarnas 

servicenät. 

5.2. Motivation 
Respondenterna gav olika exempel på vad som motiverar dem mest i arbetet som 

chaufför. Taxichaufför 1 och 3 uppgav att det var variationen av kunder man får träffa 

som till stor del motiverar dem att gå till jobbet. Taxichaufför 2 menade dock att det var 

friheten som motiverade mest.  

Busschaufför 2 menade att det var omväxlingen i arbetet som motiverar; ”ingen dag är 

den andra lik” medan busschaufför 1 tvärtom menade att det var bristen på omväxling 

som gjorde henne mindre motiverad att gå till jobbet. 
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Bara en respondent, lastbilschaufför 1, svarade att det var hennes trivsel som motiverade 

henne i jobbet. Respondenten drog direkt slutsatsen att lastbilen var en stor 

motivationsfaktor eftersom den enligt henne utgjorde hennes arbetsplats; 

”Ja men bilen är ju en viktig del, så är det ju, för om jag jobbar 10 timmar, då lastar 

jag kanske två timmar, ja men säg att jag spenderar 7 timmar i bilen, så bilen är ju rätt 

viktig.” 

Lastbilschaufför 2 menade, precis som taxichaufför 2, att det var friheten som lockade 

mest, friheten över arbetstimmar samt möjligheten att uträtta ärenden när man inte har 

körning. Respondenten beskrev chaufförsyrket som ”frihet under ansvar” eftersom 

ingen sitter och övervakar henne. Lastbilschaufför 3 beskrev sin motivation på ett 

liknande sätt då hon betonade friheten och omväxlingen samt möjligheten till att 

självständigt lägga upp dagens arbete. Chauffören beskrev arbetet som skönt och 

avslappnande.  

Trots att majoriteten av respondenterna inte uppgav att deras fordon var det som 

motiverade dem mest till att gå till jobbet ansågs den ändå påverka deras motivation.  

En respondent, taxichaufför 1, tyckte framför allt att det kändes pinsamt gentemot 

kunder om hon skulle ha en gammal eller ”skrotig” bil, hon var en av de som svarade 

tidigare att det som motiverade henne mest att arbeta var kontakten med kunder. 

Taxichaufför 2 tyckte att bilen påverkade hans trivsel med jobbet, avgörande var bland 

annat om han satt bekvämt eller inte. Taxichaufför 3 som också uppgav att det som 

motiverade henne mest att arbeta var kunder tyckte dock inte att bilen påverkade hennes 

motivation att arbeta.  

Busschaufför 2, menade att om de skulle bli tvungna att köra en dålig buss så kunde de 

vara oroliga redan dagen innan samtidigt som humöret skulle påverkas av en sämre 

buss. Ett exempel på en sämre buss skulle enligt respondenten vara en avsevärt äldre 

modell. Hon refererade dock till faktorer som hon tyckte hade större inverkan på 

motivationen;  

”Det påverkar min motivation, men det påverkar inte lika mycket som folket som åker. 

Om det är stammisar, standardpendlare, om det är turister eller om det är skolbarn.” 

Busschaufför 1 menade också att hennes buss inte påverkade hennes motivation i 

dagsläget vilket framförallt berodde på att de körde nya bussar. Skulle hon köra en äldre 

buss skulle det dock förmodligen påverka, menade hon; 

”Som jag sa så är de ju så pass fräscha. Däremot skulle man kunna tänka sig att om vi hade 

större skillnad mellan nyaste och äldsta buss, skulle man känna ’måste jag ha det där gamåket 

idag’. Men nu är ju våra bussar så pass fräscha så det är inget problem.” 

Lastbilschaufför1 och 2 uppgav båda att de tyckte att det var roligare att gå till jobbet 

om de hade en bra lastbil. Lastbilschaufför 3 kände också att det var roligare att gå till 

jobbet om han fick köra en roligare bil. 

De flesta av respondenterna ansåg att bilen/bussen/lastbilen påverkar deras jobbsituation 

på ett eller annat sätt. Exempel som gavs var både ergonomiska och psykologiska 

faktorer. 

Taxichaufför 1 tyckte att bilen framförallt påverkade henne fysiskt. Hon påpekade att 

ryggen kunde göra väldigt ont efter tio timmar långa pass. Taxichaufför 2 tyckte den 
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påverkade hennes möjlighet att göra ett bra jobb gentemot kund. Taxichaufför 3 talade 

om frustrationen som kunde komma om bilen inte fungerade korrekt.  

Busschaufför 1 nämnde mer ergonomiska faktorer - en dålig buss kan trötta ut kroppen 

och göra att det blir svårt att hålla koll på allt i bussen från förarsätet. Busschaufför 2 

talade om att bussen kan påverka humöret och uttryckte att hon kunde oroa sig redan 

dagen innan om hon visste att hon skulle bli tvungen att köra en dålig buss. 

Likt taxichaufför 3 menade lastbilschaufför 1 och 2 att de ansåg att ett icke-

välfungerande fordon eller ett fordon som inte var anpassat för det jobb man ville utföra 

försvårade det arbetet vilket enligt respondenterna kunde leda till frustration och 

irritation. Lastbilschaufför 1 nämnde hur en dålig bil kunde hur roligt man tycker det är 

att jobba. 

”Ja, jag tycker det påverkar hur trivsamt och hur roligt man kan tycka att det är att 

jobba. Det är samma sak som att det inte är så roligt om man sitter och jobbar på ett 

kontor i en betongbunker.” 

Lastbilschaufför 3 menade att lastbilen hade en stor inverkan på hennes jobbsituation. 

Hon exemplifierade med att om hon skulle byta jobb så skulle bilen ha en stor inverkan 

på om hon skulle känna att det var aktuellt eller inte. 

Samtliga respondenter förutom lastbilschaufför 3 uppgav att bilen påverkar deras 

möjlighet att serva kunder. Taxichaufförerna menade att det framförallt påverkade 

kundernas trivsel under färd. Luftkonditionering är exempelvis ett krav för att kunden 

ska kunna kliva in i en sval bil under sommaren och en varm bil under vintern; ”Det är 

viktigt att kunden är nöjd” sa taxichaufför 2. 

Taxichaufför 3 menade att om hon inte hade en ren och fräsch bil så blev kunderna 

mindre motiverade att åka taxi; ”det är viktigt att de upplever en trevlig miljö”. Hon 

beskrev även att bilen inte alltid var anpassad för alla typer av kunder, exempelvis vissa 

kunder som hade svårigheter att ta sig in bilen på grund av att den var för hög. 

Taxichaufför 1 beskrev liknande påverkansfaktorer på frågan om bilen påverkar 

möjligheten att serva en kund; 

”Ja gud ja! Framförallt för kundernas skull, om en äldre dam ska in i bilen så är det av 

stor betydelse om den är fruktansvärt låg eller fruktansvärt hög och om de sitter 

bekvämt.” 

Busschaufför 1 menade att faktorer som bra däck på vintern och att bussen startar en 

kall vinter morgon påverkar både kund och chaufför. Busschaufför 2 uppgav att; 

”En bra buss ger bra service, glada resenärer och nöjda resenärer” 

Lastbilschaufför 3 menade att lastbilen inte påverkade hennes möjlighet att serva kunder 

eftersom att hon ansåg att andra utomliggande attribut till bilen var viktigare.  

”Lyftkranen sitter monterad på bilen, så det är oftast så att kunden vill ha någonting 

väldigt högt eller någonting väldigt långt bort och då är det mer det som avgör om man 

ska göra kunden nöjd eller inte. Och hur kranen fungerar, att man kan lita på att 

kranen fungerar som den ska göra.” 

Däremot tyckte hon att den hade en stor påverkan på henne personligen då hon ansåg att 

bilen innefattade hennes arbetsmiljö. 
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Busschaufför 1 menade att bussen påverkade både resenär och busschaufför, om man 

har en dålig buss menade hon att osäkerheter som om bussen startar eller ej en kall 

vintermorgon påverkar både chaufför som ett stressmoment och resenär om bussen blir 

sen. Busschaufför 2 menade också att bussen var avgörande för om hon kände om hon 

hade haft en bra eller dålig dag på jobbet. 

Taxichaufför 1 tyckte att bilen påverkade henne ergonomiskt men inte personligen. 

Taxichaufför 2 tyckte inte att den påverkade något speciellt men kände att det var 

roligare att köra en nyare bil än en äldre modell. Samma sak kände Taxichaufför 3 som 

tyckte att en nyare bil var roligare att köra och att en bil kunde påverka hur roligt man 

tyckte det var att arbeta. Hon menade även att en större bil kunde vara påfrestande när 

hon körde under natten och fick köra åtta onyktra människor istället för fyra som i en 

vanlig bil. 

Beträffande frågan om de anställda körde samma typ av bil svarade taxichaufförerna att 

ingen av de anställda körde samma typ av bil. Taxichaufför 1 berättade dock att det 

förkom att två chaufförer delade på samma bil. Ingen av taxichaufförerna upplevde att 

det var någon bil som föredrogs av chaufförerna men taxichaufför 2 menade att det förut 

fanns en önskan om att få köra Mercedesbilarna ur deras ”bilstall”. Men då det i 

dagsläget finns så många olika typer av bilar så existerar inte det längre. Ingen av 

respondenterna upplevde heller att det skulle vara ett problem att byta till en bil som 

ansågs vara ”sämre”. Taxichaufför 2 menade att detta sällan händer då hennes företag 

har som policy att byta ut taxibilarna var fjärde år. Taxichaufför 1 menade att en äldre 

och mindre dyr bil rent av kan vara mindre stressande att köra på grund av att hon då 

inte behöver oroa sig för att något skulle hända med den. Taxichaufför 3 var övertygad 

om att hennes chef skulle ha en bra anledning till att tilldela henne en sämre bil om detta 

skulle ske och litade på dennes omdöme. Hon kände också att man som chaufför måste 

vara öppensinnad för att pröva att köra olika bilar.  

Busschaufförerna körde likadana bussar i deras respektive bolag. Busschaufför 1 sa att 

deras bussar var så nya att om det skiljde något så var det väldigt små skillnader. 

Busschaufför 2 uppgav att alla deras bussar var så pass gamla att alla hade lika dåliga 

bussar. De uppgav också att om de skulle bli tvungna att köra en sämre buss skulle de 

bli mindre glad/nöjd, men kände samtidigt att de inte att de kunde neka. Busschaufför 2 

skulle helst se att hennes arbetsgivare skulle byta ut bussarna eftersom de är gamla. 

”Ja helst känner jag att man hade kunnat byta ut bussarna mot nya, det har man ju inte 

gjort...till en nyare årsmodell, som inte gått så långt” 

 

Lastbilschaufförerna uppgav också att de körde liknande lastbilar inom företaget. 

Varken lastbilschaufför 1 eller 2 var intresserade att byta fordon och skulle känna att det 

vore tråkigt om de blev tvungna att skiljas från deras nuvarande bilar. De ville inte 

heller byta upp sig om de fick en möjlighet att köra en bättre bil utan kändes sig tillfreds 

med de bilar de körde nu. Lastbilschaufför 3 ville byta till en liknande bil fast nyare 

modell med bättre motor. 

Respondenterna hade olika uppfattning om typ av fordon kunde påverka deras 

lönesättning. Taxichaufför 1 sa exempelvis att man troligen kunde få mer eller mindre 

dricks beroende på om kunderna tyckte att det var roligare att åka en viss typ av bil och 

att många gånger passerar strökunder stora bilar för att de tror att det skall vara dyrare 

att åka i dem. Taxichaufför 2 sa också att en större bil kunde ta fler kunder och på så sätt 

var den anpassad efter en större kundkrets, man blev därmed aldrig begränsad på grund 
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av antal sittplatser. Taxichaufför 3 menade dock att typ av bil inte påverkade hennes 

lönesättning; 

”Nej det tror jag inte, för jag kör ju inte in mer pengar för att jag kör en bättre eller 

dyrare bil, den kör ju in samma pengar iallafall, för det är ju upp till en själv att se till 

att man får jobb.” 

 

Ingen av busschaufför 1 och 2 tyckte att typ av buss kunde påverka deras lön. 

Lastbilschaufför 1 och 2 upplevde inte heller att typ av lastbil kunde påverka deras lön. 

Lastbilschaufför 3 nämnde att beroende på vilket körkort man har så kan man köra olika 

typer av bilar och på så sätt kunde bilen påverka ens lönesättning. 

5.3. Ergonomi 
Alla taxichaufförer svarade att deras bil hade någon form av påverkan på deras kroppar 

fysiskt. Ergonomin ansågs vara en viktig del i arbetet. Taxichaufför 1 menade att ryggen 

kunde göra fruktansvärt ont efter att ha suttit en hel dag och att det rent psykiskt kan vara 

påfrestande att bara sitta en hel dag. Taxichaufför 3 menade att hon satt väldigt bra i sin 

nuvarande bil jämfört med den bilen hon körde innan. 

”Jag sitter väldigt bra i karavellen /.../ det blir nittiograder i benen eftersom man sitter så 

högt i den så på det viset så är den jätte bra. Den belastar ju inte ryggen på samma sätt 

som i de låga bilarna där man halvligger och så. Det blir ju en himla påfrestning på 

ryggen när man sitter hela dagarna så det blir ju väldigt viktigt att sitta rätt. Det märker 

man med åren också, från början låg jag ju ner, då var man lite cool men sen inser man ju 

att det kanske inte är så bra man ska ju hålla hela livet.” 

 

Busschaufförerna kände sig också ergonomiskt utsatta, ”/…/ en dålig stol då är man ju 

dålig flera dagar när man kommit hem” (busschaufför 2). Busschaufför 1 menade att 

bolaget inte satsat särskilt mycket på busschaufförstolar och att nackar och ryggar får lida 

extra mycket då de kör på dåliga vägar. Hon menar att ergonomifaktorer såsom förarstol 

och utrymmet hos föraren är ett ”sorgebarn”. 

Lastbilschaufför 1 var nöjd med sin stol och upplevde inga problem ergonomiskt och 

menade att det var ”superviktigt med en bra förarstol” eftersom den hade en stor påverkan 

på hennes trivsel på jobbet. Lastbilschaufför 2 tyckte också att stolen var väldigt viktig och 

att den hade bra fjädring för körningar över sämre vägunderlag. Lastbilschaufför 3 tyckte 

att det var väldigt individuellt och menade att hon personligen inte led av det i någon större 

utsträckning. Främst trodde hon at det berodde på att hon inte behövde sitta så mycket och 

att hon gillade att träna på sin fritid. Hon hävdade därmed att de förare som hade sämre 

grundläggande fysik tyckte att det var viktigare med ergonomi och kände sig mer 

påverkade av tillexempel förarstolen. 
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6. Analys 
 
I det sjätte kapitlet; Analys, analyserar författarna de empiriska resultaten från 

intervjuerna med utgångspunkt från de teoretiska verktyg som presenterades i 

teorikapitlet.  

6.1. SERVQUAL 

6.1.1. Pålitlighet – att leverera som lovat 

Pålitlighetsdimensionen handlar om att utföra en utlovad tjänst på ett pålitligt och 

korrekt sätt (Zeithaml et al., 2009, s.113). Internt sett handlar pålitlighet om 

medarbetarnas förmåga att leverera som lovat, deras förmåga att göra rätt första gången 

samt deras förmåga att hantera problem på ett pålitligt sätt (Kang et al., 2002, s.287). Vi 

har valt att undersöka denna dimension utifrån hur väl inköpsfunktionen i 

transportföretaget uppfyllde de anställdas förväntningar vid val av processteknologi.  

Vid analys av respondenternas svar finner vi att de flesta av respondenterna inte givits 

några specifika löften gällande det fordon de tilldelats – sju av åtta respondenter uppgav 

att de inte har möjlighet att påverka inköpsfunktionens val av processteknologi. Deras 

svar utgår därför istället utifrån hur väl inköpsfunktionen uppfyllt förväntningar (inte 

löften) genom val av fordon. 

Trots att endast en respondent fick vara med och påverka val av fordon angav alla 

respondenter, utom de två busschaufförerna, att deras förväntningar uppfyllts vilket 

tyder på en god pålitlighet. Som vi nämnt i teorin utvärderar kunder servicekvalitet 

genom att jämföra serviceleverantörens faktiska utförande med de förväntningar 

anställda har på serviceleveransen. Respondenternas uttryckte förväntningar såsom att 

fordonet skulle fungera, vara bekvämt, ha AC samt fyra hjul och en ratt.  Andra 

exempel på förväntningar var att fordonet skulle vara hållbart, kunna ta chauffören från 

en punkt till en annan samt göra det möjligt för chauffören att utföra sitt jobb. Dessa 

faktorer uppfattar författarna som relativt basala och grundläggande och mindre 

svåruppfyllda utifrån ett inköpsperspektiv. Vi kopplar därför det faktum att chaufförerna 

anser att deras förväntningar uppfyllts till att deras förväntningar på inköpsfunktionens 

val av fordon tycks vara relativt låga. Först då chaufförerna tillfrågades om de önskade 

att de fick vara med och påverka i större utsträckning samt om de var nöjda med det 

nuvarande fordonet uttryckte respondenterna mer individuella önskemål. Detta kan 

enligt författarnas tolkning bero på att chaufförerna i första hand utgår från vilka 

funktioner som krävs för att tillfredsställa kundens behov och inte sina egna personliga 

önskemål. Alla chaufförer utom lastbilschaufför 1, som har möjlighet att påverka val av 

fordon samt extrautrustning, menade att de skulle känna tillfredsställelse av att få vara 

med och påverka inköpsfunktionens val av fordon, extrautrustning och/eller placeringen 

av vissa funktioner.  

Busschaufförerna var de enda två respondenterna som inte ansåg att deras förväntningar 

uppfylls trots att deras förväntningar inte skiljde sig nämnvärt från de andra 

respondenternas. En möjlig förklaring till detta kan vara att inköpsfunktionen i dessa två 

respondenters fall inte lyckats leva upp till de grundläggande förväntningarna; den ena 

bussen saknade servostyrning och var svårstyrd vilket tyder på ett missnöje kopplat till 

att nya inköp ej sker.   
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Enligt Leonard L. Berry (i Schuler & Jackson, 1999, s.267), en av SERVQUAL´s 

grundare, kan en tjänsteleverans som inte lever upp till en mottagarens förväntningar 

gällande någon av de fem dimensionerna leda till en känsla av orättvisa. Då 

respondenten i en intervju tillfrågas om negativa serviceerfarenheter kommenteras ofta 

den upplevda orättvisan (Schuler & Jackson, 1999, s.267). Enligt författarnas tolkning 

skulle en källa till missnöje i busschaufförernas fall även kunna vara kopplad till att 

deras fordon, till skillnad från lastbilschaufförernas, inte klassas som arbetsplatser rent 

juridiskt. Lastbilschaufförer har det därför processteknologiskt bättre, menar en av 

respondenterna.  

Utöver inköpsfunktionens val av fordon tog en del av respondenterna upp 

inköpsfunktionens förmåga att hantera fordonsrelaterade problem vilket även berör 

pålitlighetsdimensionen enligt Kang et al. (2002, s.287). De enda respondenter som talar 

om hur väl inköpsfunktionen behandlat fordonsrelaterade problem är taxiförarna. Två 

av dessa berättar att de blivit tvungna att lämna in sin bil på verkstad och att de vid 

dessa tillfällen fått tillgång till en ersättningsbil (vilket enligt en av chaufförerna inte är 

en självklarhet) vilket respondenterna tycktes koppla till pålitlighet. Att just 

taxichaufförerna pratar om hur inköpsfunktionen hanterar deras problem med bilen tror 

vi kan kopplas till det faktum att taxichaufförer har provisionsbaserad lön som baseras 

på inkört belopp. Detta innebär att problem med bilen skulle kunna ha direkt negativ 

inverkan på taxichaufförernas lönesättning. Om inköpsfunktionen brister i sin 

problemhantering utsätts servicemottagaren (den anställde chauffören) för en risk – 

lägre lön, vilket undviks om backup fordon finns tillgängliga.  

6.1.2. Tillit – att framkalla förtroende 

Tillitsdimensionen är beroende av företagets samt de anställdas förmåga att inge tillit 

och förtroende. Dimensionen anses vara extra viktig i servicesammanhang förknippade 

med risk (Zeithaml et al., 2009, s.114). När det gäller intern tillit är denna ett resultat av 

att medarbetarna litar på varandra, uppvisar kunnighet samt att de anställda känner 

trygghet då de interagerar med varandra (Kang et al., 2002, s.287).  

Alla de anställda ansåg att inköpsavdelningens förmåga att välja fordon var relativt god. 

Endast tre av respondenterna (taxichaufför 3 samt lastbilschaufför 1 och 2) beskrev den 

som bra utan att använda ordval såsom ”nog”, ”ganska” och ”under omständigheterna”. 

Vi tolkar detta som att dessa tre respondenter ansåg att de var mer nöjda med 

inköpsfunktionens förmåga att välja processteknologi. Vid en närmare analys av dessa 

respondenter fann vi en rad faktorer som rimligtvis kan ligga till grund för att just dessa 

chaufförer var mer tydliga i sina svar. Taxichaufför 3 uppgav att hon inte hade något 

behov av att påverka valet av processteknologi på grund av att hon litade på den 

inköpsansvariges förmåga då denne enligt hennes mening aldrig skulle utsätta företaget 

för risker. Samma respondent uppgav att missnöje inte sällan grundar sig i chaufförers 

ovilja att prova olika bilar, det vill säga ett motstånd mot förändring. Lastbilschaufför 1 

fick själv vara med och påverka valet av bil och hade vid leverans fått vad hon 

efterfrågat. Denna respondent ansåg att tilliten grundades i att inköp alltid levererat 

enligt hennes önskemål. Den tredje positiva respondenten (lastbilschaufför 2) uppgav att 

den inköpsansvarige i hennes företag själv kör lastbil och därför låter bilarna byggas 

upp precis som chaufförerna vill ha dem. Vad vi dessutom finner är att denna 

respondent önskar påverka mer kostsamma faktorer, såsom motor, än de övriga 

respondenterna, då hon redan har möjlighet att påverka armstöd och förarsäte. Enligt vår 

uppfattning kan dessa faktorer tydligt kopplas till de tillitsfaktorer som anges i Internal 
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Service Quality Battery (ISQB) såsom trygghet vid interaktion med medarbetare och 

kunnighet bland medarbetare. 

Övriga respondenter uttrycker sig inte negativt angående inköpsfunktionens förmåga att 

välja processteknologi, men mindre positivt än de tre ovan nämnda chaufförerna. Vid en 

närmre analys av respondenternas narrativ finner vi att fyra av dessa övriga fem 

respondenter uttryckt någon form av missnöje över det faktum att de inte får påverka, 

alternativt uttrycker de en övertygelse om att de inte skulle ha möjlighet att påverka 

inköpsavdelningen. Alla fem respondenter uttrycker vidare att de önskade att 

möjligheten fanns. 

En fråga författarna ställer sig är om det finns ytterligare förklaringsfaktorer till det 

faktum att de anställda uttrycker sig i positiva ordalag vad gäller blåde pålitlighet och 

tillit trots att en majoritet saknar möjligheten att påverka och/eller uttrycker ett 

missnöje/nackdelar med sitt nuvarande fordon. Det vi fann vid en analys av 

respondenternas svar var att alla respondenter kunde besvara frågan gällande vilka 

kriterier de ansåg att inköpsavdelningen prioriterar vid val av fordon.  

Enligt en studie över modern forskning har Tyler (2000, s.118) funnit att människor är 

mer villiga att acceptera beslut om dessa tagits utifrån en beslutsprocess som enligt 

berörda parter upplevs som ”rättvis”. Människor utvärderar rättvisa främst genom 

kriterier som berör alla parter i en konflikt; människors möjlighet att delta, auktoritetens 

neutralitet, den tillit människor känner till auktoritetens motiv samt grad av värdighet 

och respekt de berörda människorna upplever. Dessa faktorer påverkar enligt samma 

författare hur berättigat ett beslut anses vara (Tyler, 2000, s.118). Enligt Tyler (2000, 

s.118) kan företagsledningen med andra ord överbrygga intresse och 

värderingsskillnader genom rättvisa beslutsprocesser. Denna argumentation kan enligt 

författarnas tolkning vara ytterligare en förklaring till de relativt positiva svar 

respondenterna ger vad gäller pålitlighet och tillit. En stor mängd av respondenterna 

(framförallt taxi- och bussrespondenterna) menar att inköpsfunktionen måste ta hänsyn 

till kundernas behov samtidigt som de måste agera inom företagets ekonomiska ramar 

vilket tyder på en förståelse för inköpsfunktionens motiv. Busschaufförerna lyfter fram 

det faktum att inköpsfunktionen sitter emellan länsstyrelsens/ägarens krav och 

chaufförernas viljor och att de utifrån denna position gör så gott de kan. En 

busschaufför menar vidare att en individuell behandling av alla de anställda vore 

orimligt att begära av inköpsfunktionen. Chaufförerna anser enligt författarnas tolkning 

att en tillfredsställelse av alla parter är svåruppnåelig och att de har en förståelse för att 

de får ge avkall på delar av sina personliga önskemål. ”Detta kan dock inte 

arbetsgivaren beskyllas för…”, ”Man utsätter ju inte sitt företag för onödiga risker”, 

”/…/det mesta beror på regler som länstrafiken satt upp och för den sakens skull skulle 

man kunna känns sig undanskuffad, men så är det inte”, ”Desto fler chaufförer desto 

fler viljor, så skulle de fråga allihop skulle de nog inte bli så mycket klokare”, ”/…/ 

men det klart, de som köper in bilarna har ju kundansvar också”.   

6.1.3.  Empati – att behandla kunder som individer 

Empatidimensionen är förknippad med omsorg och omtanke samt de anställdas förmåga 

att erbjuda individuell uppmärksamhet och få kunden att känna sig unik samt försäkra 

att deras behov är uppmärksammade (Zeithaml et al., 2009, s.114). Intern empati 

uppnås genom att medarbetare på ett uppriktigt sätt är uppmärksamma på varandras 

problem och arbetsrelaterade behov samt att de interna kunderna ges individuell 

uppmärksamhet (Kang et al., 2002, s.287). 
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Enligt vår analys av respondenternas svar tycks empatidimensionen vara den som 

respondenterna upplever att företagen presterar lägst på. Alla respondenter utom en 

uppgav att deras behov eller önskemål inte uppmärksammas individuellt. En del 

poängterade vidare att de upplevde att inköpsfunktionen behandlade de anställda utifrån 

ett grupperspektiv. Många av respondenterna ansåg att de externa kundernas behov 

prioriterades trots att respondenterna i vissa fall hade möjlighet att påverka faktorer 

såsom extrautrustning (extraljus, förarsäte, armstöd).  

Enligt Kandampully (1998, s.438) kan direktkontakt med kunder, på en intim nivå, göra 

det möjligt för anställda att utveckla en emotionell koppling (empati kan enligt vår 

mening ses som en emotionell koppling) mellan parterna vilket i sin tur möjliggör en 

förståelse för och ett förutseende av icke-uttryckta behov hos kunden. I och med att vi i 

denna uppsats valt att se tjänsteföretaget som en intern marknad där inköpsfunktionen 

utför en service åt sina interna kunder (chaufförerna) anser vi att denna teoretisering kan 

appliceras på uppsatsens kontext. I och med att denna ”intima relation” mellan 

inköpsfunktionen och chaufförerna enligt vår tolkning inte tycks finnas i samband med 

inköp av processteknologi. Detta skulle enligt Kandampullys resonemang innebära att 

inköpsfunktionen har svårt att förutse kundens icke uttryckta behov vilket bekräftas av 

vår analys av pålitlighetsdimensionen. Denna analys påvisade att endast de mest 

grundläggande behov som de anställda primärt uttryckte under intervjun tillfredsställts. 

Vid följdfrågor om huruvida de anställda kunnat vara mer nöjda fann vi dock att så var 

fallet, chaufförerna gav exempel på önskemål som inte tillfredsställts. Dessa visade sig 

vara mer individuella då de skilde sig från respondent till respondent. I och med att en 

majoritet av de anställdas behov inte tycks ha uppmärksammats individuellt blir dock en 

möjlig slutsats att inköpsfunktionen inte känner till de anställdas personliga behov.  

6.1.4.  Mottaglighet – Att vara villig att hjälpa till 

Mottaglighet speglar företagets vilja att bistå kunder med hjälp och snabb service, det 

vill säga snabb och uppmärksam vid hanteringen av kunders klagomål och problem 

(Zeithaml et al., 2009, s.114). Vad gäller intern mottaglighet krävs lämplig, riktig och 

tydlig kommunikation medarbetarna emellan. Dimensionen handlar även om 

medarbetarnas anpassning till speciella förfrågningar och behov. (Kang et al., 2002, 

s.287)  

En stor del av respondenterna uppgav, trots de svar som angavs gällande 

empatidimensionen, att de hade god kommunikation med den 

inköpsansvarige/inköpsfunktionen. Beslut om inköp skedde centralt i två av 

respondenternas företag och i de resterande företagen var den anställdes närmaste chef 

inköpsansvarig. Vi såg dock inget samband mellan storlek på företaget och den 

upplevelsen av kommunikationen med inköpsfunktionen.  

Enligt författarnas tolkning besvarade en del av respondenterna frågan utifrån den 

”fysiska närheten” till den inköpsansvarige på företaget, vilket säger mindre om den 

kommunikation som berör val av processteknologi. Trots att frågan berörde 

inköpsfunktionen finns det en risk för att frågan inte uppfattades på det vis som 

författarna avsett, vilket är en brist. En majoritet av respondenterna uppgav nämligen 

också att de inte får någon tydlig information om inköp förrän efter att inköpet 

genomförts, eller via ryktesvägen i en av respondenternas fall vilket tyder på låg 

mottaglighet. I och med att den inköpsansvarige i vissa av företagen också utgör de 

anställdas närmaste chef finns risken att dessa respondenters svar influerats av hur 
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personen kommunicerar i egenskap av närmaste chef, och inte enbart utifrån rollen som 

inköpsansvarig.  

Den kommunikation som fördes med inköpsfunktionen tycktes främst handla om behov 

såsom extraljus på vintern eller fordonsrelaterade problem (om fordonet går sönder), 

och inte kommunikation gällande val av processteknologi. Lastbilschaufförerna tycktes 

vara mest nöjda vad gäller inköpsfunktionens lyhördhet på önskemål om extrautrusning. 

En taxichaufför uppger vidare att hon har möjlighet att påverka saker såsom extraljus, 

men att hon behöver påminna inköpsfunktionen om detta samt att det inte åtgärdas 

direkt. Taxichaufför 3 ger dessutom ett exempel där hon tog saken i egna händer och 

köpte in en pall som underlättade på- och avstigning för kunderna. Trots att chefen 

menat att han kunde stå för kostnaden tilläts och valde respondenten att stå för 

kostnaden själv och skötte inköpet på egen hand vilket enligt vår mening är ett tecken 

på lägre mottaglighet.  

En intressant observation som gjordes vid analysen av respondenternas svar var att ett 

av taxibolagen tycktes kunna ha förbättrat graden av mottaglighet endast genom att låta 

två av respondenterna (anställda inom samma bolag) byta bil. En av respondenterna 

tycks anse att hon fått göra ett mindre fördelaktigt byte då hon gick från sin dåvarande 

Mercedes till den nuvarande Volkswagen Caravelle (stor bil). Den andra 

taxirespondenten, verksam inom samma företag menade att hon skulle föredra att köra 

en stor bil framför sin nuvarande Mercedes. Båda respondenter beskriver en rad 

nackdelar med sina nuvarande bilar och en rad fördelar med varandras bilar vilket tyder 

på att en högre tillfredsställelse kunnat uppnås genom ett byte.  

6.1.5. Sammanfattning av de fem servicekvalitetsdimensionerna 

Vad vi tycker oss urskilja är att tre av respondenterna (lastbilschaufför 1 och 2 samt 

taxichaufför 3) är mer nöjda än de övriga. I två av fallen tycks detta bero på att 

chaufförerna får vara med och påverka i större utsträckning. I ett av fallen tycks det 

dock bero på chaufförens personliga inställning då hon är av uppfattningen att missnöje 

snarare är ett resultat av att man motsätter sig förändringar och inte har ett ”öppet 

sinne”.  Trots detta tycks de anställda anse att den interna servicekvaliteten är relativt 

god då respondenterna beskriver inköpsfunktionernas pålitlighet, tillit samt mottaglighet 

i relativt positiva ordalag. Empatidimensionen är den dimension som de anställda anser 

att inköp presterar sämst på vilket de inte tycks influera de anställdas uppfattning av 

pålitlighets- och tillitsdimensionen i någon större utsträckning. 

6.2. Motivation 
De motivationsfaktorer som tycktes motivera respondenterna mest tycktes främst var; 

friheten/omväxlingen samt möjligheten att få träffa människor/kunder.  

Frihet kan räknas som eget ansvar över sitt arbete. Såsom lastbilschaufför 2 uttryckte 

det ”frihet under ansvar /…/ jag har ingen som sitter och övervakar mig.” Detta är en 

motivationsfaktor enligt Herzberg (1997, s.113), genom att få bestämma över sin egen 

arbetstid och ha eget ansvar över sina arbetsuppgifter motiveras individer till att arbeta. 

Omväxling relaterar till de rutiner som ingår i arbetsuppgiften, att ha en tillfredställande 

rutin leder till en ökad nöjdhet med arbetsuppgiften och således en ökad motivation 

enligt Herzberg (1997, s.48). Eftersom frihet och omväxling nämndes vid frågan om 

vad som motiverar respondenterna mest när de arbetar, finner vi belägg för att stödja 

Herzbergs slutsatser angående just dessa motivatorer. Att träffa kunder nämndes dock 

också som en faktor som påverkade huruvida man var motiverad till att arbeta eller inte.  
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Taxichaufför 3 menade att det var interaktionen med kunden som motiverade henne att 

arbeta, det vill säga det sociala interagerandet vid möte med människor. Att bli 

motiverad av möte med kund är något som Herzberg inte diskuterat. Som nämnt i kritik 

mot sekundärkällor och den teoretiska referensramen, kan detta bero på teorins ålder. 

Hans studie genomfördes under en tid då produktionssamhället var mer centralt. 

Övergången till tjänstesamhället kan vara en anledning till att relationer med kund har 

kommit att bli en motivator. Herzberg (1997, s.113) beskriver sociala relationer som en 

hygienfaktor, dessa relationer syftar dock på de som finns inne i en organisation med 

kollegor och chefer. Enligt författarnas mening skulle de sociala relationerna med kund 

inte relateras till en hygienfaktor då taxichaufför 3 ansåg att kunderna var hennes största 

motivator och därmed bytte jobb för att få ha mer kundkontakt, ”Jag tycker om att köra 

bil och träffa folk, jag jobbade inom handeln innan och kände att jag ville ut, inte bara 

stå innanför fyra väggar”. Det var således en motivator för att byta jobb och kan enligt 

författarnas mening ses som en motivationsfaktor. Herzberg (1997, s.114) menar dock 

att frånvaro av hygienfaktorer leder till missnöje av arbete. Kontakt med kund kan 

således anses vara en hygienfaktor då respondenten var missnöjd med sitt tidigare arbete 

på grund av dess karaktär och utformning och valde därför att byta jobb. Övervägande 

är dock att vi såg ett mönster i att de som ansåg att kunderna var den huvudsakliga 

motivatorn också genomgående svarade på frågorna med kunden i fokus. 

Hur väl man kan serva en kund blir således en ännu viktigare fråga för de som känner 

att möten med kunder motiverar dem. Taxichaufför 1 uttryckte exempelvis att hon 

tyckte att det var pinsamt gentemot kunder att köra en för gammal och skrotig bil och 

taxichaufför 3 berättade att hon mår bättre av att kunna hjälpa kunderna på ett så 

optimalt sätt som möjligt. I dessa fall har alltså processteknologin en påverkan på det 

som motiverar respondenterna mest; kunderna. 

Hur väl man kan serva en kund relaterar också till hur väl man kan prestera i sitt yrke 

och är enligt Herzberg (1997, s.114) en motivationsfaktor. Här kan processteknologin, 

enligt empirin, hjälpa eller stjälpa de anställda. Sju av åtta respondenter uppgav att bilen 

påverkade deras möjlighet att serva kunden. Det är därmed viktigt för de anställda att de 

har processteknologi som kan underlätta detta arbete. Lastbilschaufför 2 påpekade 

exempelvis ett flertal gånger vikten av att bilen var anpassad efter vad man skulle utföra 

för typ av arbete och flera av respondenterna nämnde exempel då bilen har underlättat 

eller försvårat arbetet. Med det här resonemanget kan vi se att även om 

processteknologin inte kan ses som en motivator i sig, enligt Herzberg (1997, s.113), 

influerar den andra motivatorer som leder till en högre eller lägre motivation att arbeta. 

Trots att processteknologin inte nämndes som en direkt motivator till att arbeta har den 

en övergripande påverkan enligt vårt resultat. Den påverkar inte bara möjligheten att 

serva kunder utan även de anställdas trivsel och på ett mer personligt plan. Fenomenet 

att processteknologin påverkar på både ett personligt och arbetsrelaterat plan är det som 

Lee et al. (2005, s.1095) benämner som extrinsic och intrinsic motivatorer. 

Processteknologin påverkar extrinsic motivatorer genom att den påverkar den 

uppfattade användbarheten att serva kund som författarna diskuterat med ovanstående 

resonemang. Processteknologin kan alltså påverka de anställdas motivation som helhet. 

Respondenterna förklarade även hur processteknologin påverkade deras trivsel med 

yrket. De förklarade att en bra bil gjorde att de tyckte att det var roligare att gå till 

jobbet och att en dålig bil kunde leda till frustration och oroligheter. Här kan vi se 

exempel på hur processteknologin även har betydelse för intrinsic motivatorer, det vill 

säga hur roligt de anställda tycker det är att använda teknologin. 
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Herzberg (1997, s.113) benämner processteknologin som en hygienfaktor, alltså en 

faktor som kan påverka ett missnöje med sitt arbete men inte hur nöjd man är. Utan en 

bil/buss/lastbil skulle våra respondenter inte kunna utföra sitt yrke och dessa är därmed 

onekligen en hygienfaktor eftersom frånvaro av dem skulle innebära ett missnöje. I vårt 

resultat kan vi se att processteknologin anses vara en hygienfaktor för vissa av 

respondenterna, specifikt de som uttryckte att de endast krävde basfunktioner på sin bil 

för att vara nöjd. För de respondenter som ansåg att de skulle vara mer nöjda med en 

bättre bil och relaterade det till att kunna utföra sitt yrke bättre indikerar det att 

processteknologin är något mer än bara en hygienfaktor. Om processteknologin 

förstärker hur den anställde kan utföra sitt jobb, har detta onekligen en påverkan på en 

motivationsfaktor.  Huruvida processteknologin är en motivator eller hygienfaktor är i 

vår studie svårt att utröna, men det är inte heller det författarna har haft för avsikt att 

undersöka. Författarnas avsikt har varit att undersöka hur processteknologin påverkar 

det som motiverar individer att arbeta. Vad som motiverar människor att arbeta och hur 

det skall delas in har redan diskuterats av andra forskare såsom Herzberg med flera. Om 

vi anammar Herzbergs resonemang kan vi konstatera att om bilen/bussen/lastbilen inte 

finns tillgänglig försvinner möjligheten att arbeta och således möjligheten till att 

motiveras av andra faktorer. Utifrån resonemang av Bloisi et al. och Lee et al. kan vi se 

att bilen påverkar yttre motivatorer genom lönesättningen och möjligheten att utföra 

arbetet och inre motivatorer genom hur roligt det är att gå till jobbet. 

Författarna uppmärksammade även att processteknologin i tre av fallen ansågs ha en 

påverkan på lönesättningen hos de anställda. Taxichaufförerna, som till viss del har en 

provisionsbaserad lön, uppgav att kunder skulle vara mer motiverade att åka med dem 

om de hade en finare bil, vilket därmed kunde bidra till högre lön. Taxichaufförerna 

menade även att en större bil har för- och nackdelar. En respondent som körde en stor 

bil uppgav att hon många gånger förlorade ”spontana” kunder som undviker att gå fram 

till en stor bil då de tror att dessa är dyrare att åka. En annan  respondent menade att om 

man hade en stor bil kunde man attrahera en större kundbas eftersom man kunde köra 

flera olika typer av människor. Det här tyder på att typ av processteknologi kan påverka 

en annan hygienfaktor, nämligen lön. Utefter resonemang av Bloisi et al. kan lön anses 

vara en extrinsic motivator och när processteknologin påverkar lönen kan det påverka 

motivationen att arbeta. 

Som författarna diskuterat i avsnitt 3, den teoretiska referensramen, är det viktigt att en 

arbetsgivare uppfyller de förväntningar som de anställda har för att ge dem den 

motivation de behöver. Enligt författarnas tolkning är en förväntning som de anställda 

kan ha att arbetsgivaren skall förse de anställda med de verktyg som krävs för att utföra 

arbetet. Således är det viktigt att den processteknologi som valts uppfyller den 

anställdes förväntningar. Vid förfrågan om detta svarar respondenterna att 

inköpsavdelningen lyckas köpa in produkter som uppfyller de förväntningar de har. 

Men vid närmare förfrågan kommer det fram att det finns attribut och funktioner som de 

anställda är mindre nöjda med. Detta kan vara ett resultat av att de anställda har relativt 

låga förväntningar på processteknologin. Som en respondent uttryckte det ”så länge det 

finns en ratt och fyra hjul”. Det kan även vara ett resultat av att alla förväntningar inte 

är besvarade. Att de anställda fortfarande finner saker som de inte är nöjda med trots att 

de säger att de är nöjda kan bero på att inköpsavdelningen inte köpt in processteknologi 

som tillfredställer den interna kunden personligen. Det kan vara så att de anställda väljer 

produkter på andra preferenser i yrkeslivet än vad de gör privat, men det borde ändå 

vara en strävan efter att tillfredställa kunden på alla nivåer. Då respondenterna hävdade 

att det fanns bilar de skulle var mer nöjda med så finns det utrymme för detta. En 
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nöjdare intern kund leder till en mer motiverad anställd (Purcell & Boxall, 2008, s.22). 

Att stimulera motivation och intresse för sitt yrke hos de anställda är av vikt för att öka 

ett företags prestation som Blumberg och Pringle (1982, i Boxall & Purcell, 2008, s.5) 

visat i sin formel P=f(A,M,O). Enligt denna matematiska formel leder högre motivation 

till högre prestation inom företaget. Alltså bör företag sikta på att öka 

motivationsvariablerna i största möjliga mån. Så länge det finns variabler de anställda 

kan vara mer nöjda mer så finns det något att sträva efter.  

6.3. Ergonomi 
Samtliga respondenter upplevde att ergonomin på arbetsplatsen var en viktig del av 

arbetet. Ergonomin påverkade enligt respondenterna såväl trivsel med arbetet som 

möjligheten att utföra arbetet vilket stödjer Bohgarts (2009, s.11) resonemang om att 

ergonomiska förutsättningar påverkar de anställdas arbetsförhållanden. Då samtliga 

respondenter spenderar en majoritet av sin arbetstid i bilen/bussen/lastbilen är 

ergonomin en stor del av de anställdas arbetstillfredsställelse. Vilket vårt resultat också 

påvisar.  

En intressant iakttagelse var att det busschaufförernas, taxichaufförernas och 

lastbilschaufförernas nöjdhet med ergonomin skiljde sig åt. Spridningen på svaren kan 

bero på många anledningar. Busschaufförernas stolar ansågs exempelvis inte vara en 

arbetsplats, rent juridiskt, till skillnad från lastbilschaufförens hytt. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att lastbilshytterna är bättre utformade ergonomiskt utvecklad än i 

bussar vilket kan vara orsaken till att lastbilschaufförerna är mer nöjda med sin 

processteknologi. Framförallt förarstolen- och utrymmet tycks vara de faktorer som 

påverkar busschaufförerna negativt. Det kan följaktligen vara så att busschaufförerna 

jämför sina förarhytter med en lastbilens förarhytt och blir missnöjda på grund av att de 

finns andra individer med liknande yrken som har bättre processteknologi. 

Taxichaufförerna tycktes även de vara mer nöjda ergonomiskt sett jämfört med 

busschaufförerna. Detta skulle kunna bero på att taxichaufförerna faktiskt inte upplever 

att de påverkas negativt fysiskt i lika stor utsträckning som busschaufförerna. Enligt 

författarnas tolkning skulle det dock även kunna bero på att taxichaufförerna inte jämför 

sin ergonomiska situation med andra yrkesgruppers (utan enbart bilar som används för 

privat bruk) vilket skulle stödja resonemanget ovan ytterligare.  

Respondenterna uppger framförallt att den fysiska påverkan de upplever berör rygg- och 

nackpartierna vilket stämmer överens med Lindqvist och Skogbergs (2008, s.16) 

resonemang om vilken effekt stillasittande yrken kan ha på de anställda. Även utrymme 

samt temperatur nämns vilket samma författare menar är avgörande för den grad av 

tillfredsställelse de anställda upplever.  

Slutsatsen är att processteknologin påverkar de ergonomiska förutsättningarna för de 

anställda och deras arbetssituation i och med att bilen inte bara är verktyg för att utföra 

ett yrke utan även en arbetsplats i sig.  
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7. Slutsatser 
 
Nedan presenteras författarnas slutsatser gällande uppsatsens syfte; hur valet av 

processteknologi påverkar de anställda. Uppsatsen problemformulering kommer vidare 

att besvaras. Kapitlet avslutas med författarnas egna reflektioner samt förslag på 

framtida forskning. 

Utifrån uppsatsens problembakgrund ställde författarna upp följande 

problemformulering: Hur påverkar inköpsavdelningens val av processteknologi de 

anställda inom serviceföretag? 

 

Vår studie visar på att processteknologi påverkar en anställd i termer av motivation och 

ergonomi. Vi fann även att trots det faktum att processteknologin i sig inte anses vara en 

stark motivator till att arbeta, så har den inverkan på andra arbetsrelaterade 

motivationsfaktorer, såsom lön, möjligheten att utföra ett bra jobb samt de anställdas 

allmänna trivsel. Studien visar även att processteknologin påverkar de ergonomiska 

förutsättningarna för de anställda och deras arbetssituation. I och med att bilen inte bara 

är ett verktyg för att utföra ett yrke utan även en arbetsplats i sig så har ergonomin inte 

bara en fysisk påverkan utan även en psykisk påverkan på de anställda, vilket i sin tur 

har en påverkan på motivationen till att arbeta. 

Givet att vi accepterar sambandet mellan motivation och ett företags prestation kan vi 

dra slutsatsen att det är viktigt för företag att reflektera över hur processteknologin kan 

påverka de anställda innan de köper in en teknologi. Ett sätt att göra det på är att 

effektivisera kommunikationen mellan inköpsavdelningen och de anställda som utför 

tjänsten. Genom att se de anställda som interna kunder kan en högre kundnöjdhet 

uppnås såväl internt som externt. 

Vad denna studie påvisar är dock att en överhängande majoritet av respondenterna 

upplever att de inte har möjlighet att påverka inköpsfunktionens val av 

processteknologi. Vi finner vidare att en majoritet av respondenterna önskar att de fick 

påverka mer samt att de skulle kunna vara mer nöjda om de fick vara med och påverka. 

Trots att detta utifrån teorin om SERVQUAL bör tyda på att de anställda upplever en 

mindre tillfredställande intern servicekvalitet visar studien att de anställda anser att 

inköpsfunktionen presterar relativt bra i termer av pålitlighet, tillit samt mottaglighet. 

Den interna servicekvaliteten påverkas med andra ord inte markant av 

inköpsfunktionens val av processteknologi. Detta kan enligt författarna bero på att 

respondenterna inte ser sig själva som, eller uppmärksammas som, ”interna kunder”. Ett 

rimligt antagande är att de undersökta företagens ledning och anställda genomsyras av 

ett externt marknadsfokus där man inte reflekterar över sambandet mellan intern och 

extern kundnöjdhet. Detta förstärks ytterligare av det faktum att inköpsfunktionerna i en 

majoritet av fallen presterar sämre vad gäller empati, det vill säga inköpsfunktionens 

uppmärksammande av chaufförernas individuella behov/problem, vilket inte tycks 

influera pålitlighets- och tillitsdimensionerna negativt. Att respondenterna trots detta är 

relativt nöjda tyder på att de anställda låter de externa kunderna och ledningens/ägarnas 

önskemål stå i fokus.  

För att återkoppla till modellen i avsnitt Inledande teori (fig. 4), kan vi konstatera att 

trots det faktum att vikten av internal market orientation (IMO) ”intern kundnöjdhet” 

inom serviceföretag tycks vara väluppmärksammat inom forskningen påvisar denna 

studie att resonemanget inte är lika vedertaget i praktiken. Åtminstone inte vad gäller 
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val av processteknologi som trots allt indirekt, eller i vissa fall direkt, påverkar de 

anställdas motivation och ergonomi. 

Fig. 4 

Vi kan även konstatera att de hårda attribut (såsom kostnader) som traditionella teorier 

gällande val av leverantör fokuserar på tycks styra inköpsfunktionens beslut då 

processteknologi köps in.  

Resultatet påvisar att ett missnöje med den interna servicekvaliteten tycks uppstå om de 

mest grundläggande förväntningarna inte uppfylls vilket var fallet för de två 

busschaufförerna. En slutsats är därför att ett krav för att ett missnöje med den interna 

servicekvaliteten inte ska uppstå är att de mest grundläggande förväntningarna vad 

gäller pålitlighet måste vara uppfyllda. Vi kunde även urskilja att de chaufförer som 

hade störst möjlighet att påverka tycktes uppvisa en högre nöjdhet med den interna 

servicekvaliteten. Detta tyder på att den interna servicekvaliteten har en positiv inverkan 

på den interna kundnöjdheten vid val av processteknologi. 

Genom att inkludera de anställda vid val av processteknologi kan ett vanligt 

förekommande operations management beslut interageras med en central HRM-fråga; 

de anställdas trivsel. Istället för att basera beslut på vad som är bäst för företaget i form 

av hårda attribut kan mer hänsyn tas till mjuka värden vilket kan resultera i mer 

motiverade anställda och en bättre företagsprestation. Genom att bygga upp HRM 

strategier där anställda involveras i OM beslut på en mikronivå kan de två disciplinerna 

interageras bättre i praktiken.  

7.1. Förslag på framtida forskning 
Vår studie har uppmärksammat att processteknologi har en påverkan på de anställda. 

Som författare tycker vi att det vore lämpligt att genomföra en kvantitativ studie över 

samma fenomen för att undersöka  i vilken utsträckning detta gäller. Det vore även 

lämpligt att sätta denna studie i relation till andra faktorer som påverkar den interna 

kundnöjdheten för att ta reda på exakt hur viktigt val av processteknologi är i relation 

till andra variabler som påverkar.  

Vår studie har också påvisat att ett IMO tänk inte är vedertaget i praktiken. De anställda 

ser inte sig själva som interna kunder. Teorin kring IMO visar på de fördelar som 

kommer genom att reflektera över de anställda som kunder.  Teorin kommer dock aldrig 

få ett fullt erkännande i praktiken om inte fler studier görs som visar på hur man som 

företagsledning kan praktisera ett ’internt marknad synsätt’. Därför behövs fler studier 

som sätter de anställda i fokus och som fokuserar på förklaringar hur IMO kan tillämpas 

i praktiken.  

Övergripande modellteori 

Intern Marknad 

Service 

Leverantörskedja 

Serviceanställd 

”Intern kund” 

Processteknologi 

Konsument 

Extern kund 

Inköpsfunktionen 

”Intern leverantör” 
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Vi anser även att det kan vara av värde att undersöka skillnader över hur de anställda 

påverkas av val av processteknologi i olika branscher. I vår studie undersökte vi 

transportsektorn men det behöver inte betyda att val av processteknologi påverkar de 

anställda på samma sätt i andra branscher.  
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8. Sanningskriterier 
 

Nedan presenteras uppsatsens sanningskriterier där författarna diskuterar giltighet, 

intersubjektivitet och praktisk användbarhet. Författarna motiverar hur dessa 

sanningskriterier tagits i beaktning samt hur sanningskriterierna uppfyllts i denna 

uppsats.  

Beroende på om en studie genomförts med en kvalitativ metod eller kvantitativ metod 

diskuterar forskare olika sanningskriterier (Trost, 1993, s.113). Vi kommer att använda 

oss av kriterierna giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. (Johansson-

Lindfors, 1993, s.165)  

8.1. Giltighet 
En god giltighet på studien innebär att man samlat in tillräckligt med data från alla delar 

man önskar studera. (Johansson-Lindfors, 1993, s.165) I och med att vår uppsats ämnar 

att öka förståelsen för ett fenomen var antal respondenter inte i fokus utan fokuset ligger 

på att få ut tillräckligt med data från våra individuella respondenter. Vi upplevde att alla 

respondenter hade ett intresse för att svara på de frågor vi ställde och vi var därmed 

nöjda med de svaren vi fick från respektive respondent. 

8.2. Intersubjektivitet 
Johansson-Lindfors (1993, s.166) menar att intersubjektivitet innebär att de tolkningar 

som forskaren gjort accepteras av respondenter och andra forskare. I och med att alla 

respondenter var komplett anonyma (de behövde varken uppge namn eller företag de 

arbetade för, således tog vi inga kontaktuppgifter) försvann möjligheten att låta 

respondenterna gå igenom det transkriberade materialet. Vi värderade högt att de 

anställda skulle kunna bidra med sina åsikter på ett så fritt sätt som möjligt utan att 

behöva känna en press av att de representerade företaget. För att öka intersubjektiviteten 

i studien får vi därmed förlita oss på ett godkännande från en annan forskare, nämligen 

vår handledare som vi blivit tilldelade vi studiens ingång. Vid studiens slut kommer hon 

att ha granskat och läst igenom allt material som denna uppsats bygger på. 

8.3. Praktisk användbarhet 
Genom att diskutera den praktiska användbarheten av vår studie vill vi ge en bild över 

hur vår studies slutsatser kan användas i praktiken. (Johannsson-Lindfors, 1993, s.167) 

Vårt främsta mål är att öka förståelsen för hur de anställda påverkas av val av 

processteknologi. Vi hoppas att en upplysning om detta kan i praktiken innebära att 

arbetsgivare tar en större hänsyn till de anställda när de står inför beslutet om vilken 

processteknologi som skall köpas in. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
 
Bakgrundsfakta 

- Hur länge har du arbetat som chaufför? 

- Varför valde du att arbeta som chaufför? 

- Vilket fordon kör du idag? 

- Har alla anställda samma fordonsmodell/typ?  

- Har du kört något annat fordon under din tid som chaufför? 

 

Del 1 – Processteknologins påverkan på motivation och ergonomi 

- Vad motiverar dig mest i din jobbsituation som chaufför? (Lön, självförverkligande, 

jobb eller liknande). 

- Tror du att typ av fordon kan påverka dessa faktorer (som respondenten uppger)? 

- Påverkar ditt fordon hur du upplever din jobbsituation? 

- Vilka funktioner tycker du att ditt fordon bör ha för att du ska trivas med det? 

- Påverkar ditt fordon hur väl du kan serva kunden? På vilket sätt? Ge exempel. 

- Påverkar ditt fordon dig personligen? På vilket sätt? Ge exempel. 

- Kan ditt fordon påverka din lönesättning?  

- Vad skulle du tycka om du blev tvungen att köra ett äldre/mindre modernt fordon 

än det du har? En äldre modell till exempel. 

- Hur påverkar ditt fordon dig fysiskt?  

 Om du påverkas/påverkats fysiskt hur har det i sin tur 

påverkar det dig i ditt arbete? 

- Vilken påverkan upplever du att ditt fordon har på dig och din trivsel i jobbet som 

chaufför? 

Del 2 – Intern Service Kvalitet (SERVQUAL) 

- Vem/vilka är det som tar beslut om fordonsinköp/Vem bestämmer vilken typ 

av fordon som ska köpas in? 

o Har du möjlighet att påverka vilken bil du använder? Hur och vad? 

o Finns det någonting utöver det du får påverka som du önskar att du fick 

påverka? 

- Pålitlighet – Vilka förväntningar har du på inköpsfunktionens val av fordon? 

Uppfylls dessa? (Levererar de som lovat, löser de dina problem) 

o Skulle du säga att du är nöjd med ditt fordon? 

o Finns det något fordon du känner att du skulle vara mer nöjd med?  

- Tillit – Vad anser du om inköpsavdelningens förmåga att välja fordon? (Kunnighet, 

artighet) 

- Empati – Är inköpsavdelningen angelägna om dina individuella behov/problem? 

- Mottaglighet – Vad anser du om din kommunikation med inköpsfunktionen? 

(Informerar de dig på ett bra sätt, svarar de på dina förfrågningar snabbt och effektivt, är de villiga 

att hjälpa dig) 

- Pålaglighet – Vad anser du om inköpsfunktionens kontor och verktyg? (Är faciliteterna 

visuellt tilltalande, används modern utrustning?)  

- På vilka kriterier tror du inköpsavdelningen köper in fordon? 
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