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Sammanfattning 
På dagens tjänstemarknad råder hård konkurrens. Inom bilservicebranschen har fokus tidigare 

endast varit på bilen men har nu skiftat till ett mer kundinriktat fokus. Bilservicebranschen har 

svårt att leverera vad som utlovas och flera oberoende tester visar på fusk under bilservicen, 

kunderna får därmed inte vad de betalar för. Det kombinerat med att bilarna blir mer tekniska 

och att kunder överlag saknar kompetens och har lite insyn i det arbete som utförs på 

verkstäderna skapar en problematik. Problematiken ligger i att bristen på transparens och 

kunskap gör det svårt för kunderna att bedöma om den utförda bilservicen är av hög kvalitet. Hur 

ska kunden då bedöma att tjänsten är bra utförd? I dagsläget finns ingen svensk forskning inom 

ämnet upplevd tjänstekvalitet i bilservicebranschen. Därför har vi gjort en fallstudie för att 

identifiera de viktigaste faktorerna för kunders upplevda kvalitet i ett tjänsteerbjudande på ett 

bilserviceföretag som ligger i framkant. Upplands Motor i Stockholm är det företag vi anser har 

kommit längst med att skifta fokus från bilen till kunden. Upplands Motor erbjuder förutom sin 

kärntjänst (bilservice) även sina kunder kostnadsfria mervärden i form av frukost/lunch, gym, 

golf och har personliga servicetekniker.  
 

Grundat på ovanstående problematik är syftet med studien att undersöka och förklara vilka delar 

av tjänsteerbjudandet som gör att kunder upplever kvalitet på bilserviceavdelningen hos 

Upplands Motor. Studiens delsyfte är att förstå vilka av Upplands Motors erbjudna mervärden 

som skapar mest värde för kunderna. För att besvara vår problemformulering och syfte har en 

kvalitativ insamlingsmetod använts. Empirin har samlats in genom individuella intervjuer med 

kunder och en enkät på Upplands Motors anläggning i Akalla. Målet har varit att hitta mönster, 

men även att finna det unika i respondenternas svar. Empirin har tolkats och analyserats mot den 

teoretiska referensramen. 
 

Studiens slutsats är att kärntjänsten är den faktor som kunderna ansåg bidrog mest till upplevd 

tjänstekvalitet. Pris och personal var de faktorer som bidrog näst mest till upplevd kvalitet. Det 

går inte att avgöra vilken av faktorerna pris och personal som var viktigast då resultatet från 

enkäten och intervjuerna visade olika resultat. De mervärden som skapade mest värde för 

kunderna var trådlöst nätverk och frukost/lunch. Studiens resultat ämnar att ge indikationer och 

hjälpa Upplands Motor samt bilservicebranschen gällande vad kunderna värderar högst. Detta 

hoppas vi kan utmynna i ett starkare fokus och bättre resursallokering på de faktorer som från 

kundernas håll anses som mest kvalitetshöjande. Då denna studie endast har konstaterat vilka 

faktorer som anses som bidrar till mest kvalitet i ett tjänsteerbjudande bör framtida forskning 

fördjupa sig i de viktigaste faktorerna och vad de är uppbyggda av. 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel är tanken att läsaren ska få en överblick över ämnet tjänster samt den 

problematik som i dagsläget råder inom bilservicebranschen. Kapitlet innehåller även en 

kort presentation av vårt valda företag för vår fallstudie. Avslutningsvis kommer 

problemformulering, syfte, teoretiskt och praktiskt bidrag, samt studiens avgränsningar 

presenteras. 

1.1 Tjänster 
Hur produkter och tjänster ses av samhället har under det senaste århundradet förändrats. I 

början av 1900-talet ansågs en standardiserad arbetsform och massproducering som det 

bästa arbetssättet. (Bloisi, Cook & Hunsaker 2003, s.7; Grönroos, 1994, s.5) På senare år 

har tjänsters roll i ekonomin förändrats och ses nu inte endast som ett tillägg till en produkt 

utan som en del av ett totalt tjänsteerbjudande (Grönroos, 2008, s.15). Utvecklingen har lett 

till att en kärnprodukt inte längre på egen hand räcker för att särskilja ett tjänsteerbjudande 

från andra företag. Ett tjänsteerbjudande består av produkter, tjänster, information och 

andra beståndsdelar. Det totala tjänsteerbjudandet tillgodoser kunden med service och 

skapar värde för kunden. (Grönroos, 2008, s.18) Att se ett erbjudande som består av 

produkters eller tjänsters fysiska komponenter, information, bemötande osv., som ett totalt 

tjänsteerbjudande benämns serviceperspektivet. Serviceperspektivet innebär att fokus på 

tjänster anses som det strategiskt mest viktiga (Grönroos, 2008, s.21). 

 

En tjänst är även en upplevelse. Den kan inte placeras på en hylla, röras vid eller 

provsmakas. (Shostack, 1977, s.73) Oavsett vad ett företag har producerat, så erbjuder de i 

grunden alltid sina kunder en tjänst. En kund köper alltså inte en produkt för dess 

egenskaper utan för den tjänst som produkten skapar. (Grönroos, 2008, s.18; Vargo & 

Lusch, 2008, s.7) Värdet för kunder uppstår vid användandet av tjänsten, där kunden 

fungerar som en medskapare till värdet (Vargo & Lusch, 2008, s.7). Service innebär att 

stödja kundernas aktiviteter och processer där samtliga lösningar, vad de än består av, är 

tjänster som tillhandahålls företagets kunder. Därför bör företag försöka tillfredsställa sina 

kunder med lösningar som består av alla de funktioner som krävs för värdeskapande. Det är 

dessa aktiviteter som finns hos tjänsteföretag och som benämns kunders värdeskapande 

processer. (Grönroos, 2008, s.18) Tjänster är ett komplicerat fenomen att definiera 

(Grönroos, 2008, s.61) och från 1960-talet och framåt har flera framstående forskare 

försökt sig på att definiera tjänster (Grönroos, 2008, s.62). Då Grönroos är en av de mest 

framstående forskarna inom branschen har vi valt att utgå ifrån hans definition: 
  
”En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter 

som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden och 

servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens 

system, och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem.” (Grönroos, 2008, 

s.62). 
  
Tjänster har tre identifierade karakteristika: abstrakta/icke-påtagliga, heterogena och icke-

separerbara (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, s.42). De flesta tjänster är 

abstrakta/icke-påtagliga (Shostack, 1977, s. 73) och eftersom de är utföranden snarare än 
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objekt, så är tjänster svåra att mäta, inventera och testa för att försäkra sig om att tjänsten 

håller hög kvalitet (Parasuraman et al., 1985, s. 42). På grund av att tjänsten är abstrakt har 

företag svårt att förstå hur konsumenter uppfattar deras tjänst och utvärderar den 

(Parasuraman et al., 1985, s. 42). Tjänsters andra karakteristika är att de är heterogena; 

alltså att utförandet varierar från tillverkare till tillverkare, från kund till kund och från dag 

till dag. Överensstämmelse från servicepersonalen är svår att säkerställa eftersom det 

företaget tenderar att leverera kan skilja sig från hur kunden uppfattar det. (Parasuraman et 

al., 1985, s.42) Det tredje som karaktäriserar tjänster är att de produceras och konsumeras 

samtidigt, de går inte att separera (Grönroos, 2008, s.63). På grund av att tjänster är icke-

separerbara har tjänsteföretaget svårt att kontrollera kvaliteten på sin tjänst eftersom 

konsumenten har en stor inverkan på tjänsteprocessen. Konsumentens input i 

tjänsteprocessen blir därmed avgörande för tjänsteutförandets kvalitet. (Parasuraman et al., 

1985, s.42) 
  
För att nå framgång och överleva på dagens konkurrenskraftiga marknad är det viktigt att 

leverera kvalitet i sitt tjänsteerbjudande (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996, s.31). Det 

är därför viktigt att förstå att tjänstens kvalitet kan påverka ett företags framgång (Greising, 

1994, s.55). Tjänstekvalitet innehåller många olika variabler som pris, image, effektivt 

utförande osv., och samtliga påverkar kundens upplevda kvalitet (Zeithaml et al., 1996, 

s.32). Upplevd kvalitet är svårförklarat av kunder (Takeuchi & Quelch, 1983, s.141) och 

det finns många olika definitioner (Gummesson, 1993, s.229). Det är svårare för en kund att 

bedöma kvaliteten på en tjänst jämfört med en produkt eftersom det finns färre konkreta 

attribut som färg och form att bedöma tjänstens kvalitet på. Detta gör att tjänsten måste 

bedömas efter de begränsade konkreta egenskaper som finns samt med hjälp av andra 

parametrar. (Parasuraman et al., 1985, s.42) Ur företagssynpunkt måste tjänsten gå hand i 

hand med företagets strategier och utförande för att garantera framgång (Zeithaml et al., 

1996, s.32). 
  
Konsumenter kräver nuförtiden högre kvalitet på produkter och tjänster än tidigare 

(Takeuchi & Quelch, 1983, s.142). Därför är det viktigt att företagen lever upp till de 

förväntningar som konsumenterna har (Grönroos, 2008, s.85). Grönroos beskriver kundens 

uppfattade tjänstekvalitet som ett resultat av skillnaden mellan kundens förväntade kvalitet 

på tjänsten och det verkliga tjänsteutförandet (2008, s.85). Svårigheterna för ett 

tjänsteföretag att kontrollera levererad kvalitet i sin tjänst är många och mycket beror på att 

kunden ofta deltar i tjänsteprocessen (Parasuraman et al., 1985, s.42). Problematiseringen 

med att definiera och mäta kvalitet i en tjänst har gjort att vi vill undersöka ett 

tjänsteföretag närmare och hur dess kunder uppfattar kvalitet i företagets tjänsteerbjudande. 

En bransch som vi anser ha förändrats mycket på sista tiden är bilservicebranschen, där 

fokus har gått från bilen till kunden. 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Bilservicebranschen   
Servicekvaliteten inom bilbranschen har under flera år varit undermålig. Enligt Thomas 

Engström på Kontrollerad Bilverkstad slarvade 50 % av verkstäderna med bilservice i 

Sverige år 1995. År 2014 hade siffran sjunkit till 20 %, men problemet kvarstår. (Kalla 

Fakta, 2014) Motorbranschens riksförbund förklarar att bilverkstäder utför service, exempel 
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på en service kan vara en 1000-milaservice där bilen kontrolleras och man utför 

reparationer om så behövs (Motorbranschens Riksförbund, 2015). 
  
Vi har observerat flera oberoende tester som har utförts för att undersöka om 

serviceverkstäder utför det de säger att de ska till kunden eller om de fuskar med utförandet 

av bilservicen. Samtliga tre tester av Kalla Fakta, Motormännen och Vi Bilägare leder till 

samma slutsats; att bilservicebranschen har stora problem med att leverera vad som utlovas. 

Ett av testerna visar att endast en av åtta verkstäder blir godkända i servicetestet (Kalla 

Fakta, 2014). Detta innebär att kundernas förväntningar på servicen inte uppfylls på grund 

av det utbredda fusket inom bilservicebranschen. Trots det måste kunden lita på 

servicepersonalen och betala för tjänsten, vilket vi ser som ambivalent då förväntningarna 

på servicen inte uppfylls och den upplevda kvaliteten därmed inte bör anses som 

tillfredsställande (Grönroos, 2008, s.85). 
 

Ett av de största problemen inom bilservicebranschen anser vi är att kunderna har för lite 

insyn i arbetet på verkstäder och det är vanligt att kunden inte får ta del av 

serviceprotokollet efter utförd service. Sviokla (2009) förklarar att det innebär fördelar för 

företag att vara transparenta, att låta kunden se hur de interna systemen fungerar och 

därmed låta kunden se hur tjänsten egentligen ser ut och utförs. En av fördelarna med att 

vara transparent gentemot sina kunder är en mer positiv attityd mellan kund och företag 

(Sviokla, 2009). Den i många fall obefintliga transparensen i den svenska 

bilservicebranschen kombinerat med att bilarna har blivit mer tekniska gör det svårare för 

kunderna att bedöma servicens kvalitet, men trots det måste kunderna förlita sig på att 

mekanikerna utför arbetet på rätt sätt. (Kalla Fakta, 2014; Motormännen, 2013).  
  
En kundkommentar från testerna visar på problematiken: 
 

“Krångligt att boka tid, vi fick ringa tillbaka flera gånger. När vi väl bokat tid hade Bilia 

dubbelbokat och återkom med en ny tid en vecka senare. Suckar från kundmottagningen 

när vi kommer och lämnar in bilen. Här känns det som om man ställer till besvär som kund. 

Vi får tre olika servicepriser, vilket är mycket förvillande. Kan man lita på att Bilia inte 

trixar med priset? Nja, helt säkra på den saken är vi inte.” (Wennberg, 2011) 
  
En intressant aspekt i resonemanget är att majoriteten av de undersökta verkstäderna inte 

medger att de har gjort fel när de blir påkomna att de har fuskat med servicen (Kalla Fakta, 

2014). Det finns dock undantag där verkstäder erkänner sina fel, men i stor mån skyller 

ifrån sig på andra: ”Det är förjävligt. Vi har gjort ett stort misstag som jag faktiskt inte 

kände till. Jag var bortrest den veckan. Såhär får det inte gå till. Sådant här skrämmer iväg 

kunderna”. (Kalla Fakta, 2014, Motormännen, 2013) 
  
Pär Källhäger, chef för kundservice hos Volvo Personbilar uttrycker att stora opersonliga 

anläggningar inte bidrar till ökad kundnöjdhet. Nyckelknepet är att åstadkomma personliga 

relationer mellan mekaniker och kund för att på så sätt skapa förtroenden (Wennberg, 

2011). Detta var något som saknades hos majoriteten av verkstäderna i testerna (Kalla 

Fakta, 2014; Wennberg, 2011). 
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Pär Rönnberg förklarar i ett reportage att bilbranschen är en konservativ marknad men 

menar att det finns aktörer som är på väg att skapa en ny standard på marknaden 

(Rönnberg, 2011). Det talas om ett skifte från att se bilen som endast en produkt, till att se 

bilen som ett tjänsteerbjudande innehållande ett flertal olika sorters lösningar (Kessler & 

Stephan, 2013, s.238). För att lyckas med övergången mellan att vara ett företag med starkt 

produktfokus till att bli tjänstefokuserade krävs det att bilföretagen har förmågan och 

resurserna att erbjuda en rad olika aktiviteter och tjänster (Kessler & Stephan, 2013, s.238). 

Genom att vara mer tjänsteinriktade kan företag erhålla konkurrensfördelar så som bättre 

kvalitet på utförd service och ökad kundlojalitet (Kessler & Stephan, 2013, s.238). 
 

Ett företag inom bilservicebranschen där fokus har flyttats från bilen till kunden är 

tjänsteföretaget Upplands Motor.  

1.2.2 Tjänsteföretaget Upplands Motor 

Upplands Motor är ett bilföretag som säljer, reparerar och servar bilmärkena Volvo, 

Renault, Ford och Dacia. Totalt finns fyra anläggningar i Stockholmsområdet med den 

största anläggningen i Akalla. (Upplands Motor, 2009a) Anders Lindström köpte Upplands 

Motor 1989 och är grundaren till företagets koncept och hur företaget har utvecklats genom 

åren (Upplands Motor, 2009c). 
  
“Redan från början var målet att bli Sveriges bästa bilhandelsföretag, sa Anders 

Lindström. Metoden kan tyckas förbluffande enkel. Det gäller att förstå kunderna och deras 

behov. Det är inte så vanligt i branschen. Ska förståelsen bli till nytta gäller det att anpassa 

verksamheten till just det som passar kunderna bäst.” (Rönnberg, 2011) 
  
Upplands Motors koncept bygger på att etablera långvariga relationer med sina kunder, 

med hjälp av till exempel personliga servicetekniker (Rönnberg, 2011). När kunden lämnar 

in sin bil för service får kunden möjligheten att stanna kvar på anläggningen och blir 

därmed bjuden på frukost eller lunch, har möjlighet att sitta och arbeta via kostnadsfritt 

trådlöst nätverk, utnyttja anläggningens gym och flera säsongsbetonade aktiviteter som golf 

och skidåkning. (Upplands Motor, 2009b) Verkstäderna på Upplands Motors anläggningar 

är öppna och vem som helst är välkommen att ta del av både mekanikerjobbet och få en 

förklaring av protokoll-punkterna (Lean Forum, 2011). Tidigare vd Per Rosén menar: 
  
“På bra restauranger kan gästerna se in i köket. Här låter vi kunderna få ta del av vad 

våra servicetekniker gör med deras bilar, antingen om de vill sitta utanför glasväggarna 

och samtidigt äta frukost eller surfa på nätet eller om de vill vara med inne i hallen och 

prata med teknikerna. Upplevd kvalitet är hur viktigt som helst i de här sammanhangen.” 

(Wennberg, 2011). 
  
Upplands Motor arbetar alltså annorlunda jämfört med många andra företag som innefattar 

den konservativa bilhandeln. “Vi sätter våra kunder främst och utvecklar all vår 

verksamhet ur kundens perspektiv.” (Lean Forum, 2011). 
  
Tjänstekvalitet är som tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp som skiljer sig åt beroende 

på vem som tillfrågas. Då kvaliteten på en tjänst kan bestämmas av flera olika faktorer som 

till exempel förväntningar, utförande, konkreta samt abstrakta attribut, pris, erbjudna 
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mervärden med mera, ser vi det som ett intressant ämne att undersöka. Med hjälp av att 

studera bilserviceföretaget Upplands Motor, ett företag som i sitt totala tjänsteerbjudande 

erbjuder ett flertal olika tjänster och mervärden, hoppas vi kunna besvara vår 

problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
Vilka är de viktigaste faktorerna för kunders upplevelse av kvalitet i tjänsteerbjudanden 

inom bilservicebranschen och varför?  

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka och förklara vilka delar av tjänsteerbjudandet som gör 

att kunder upplever kvalitet på bilserviceavdelningen hos Upplands Motor. Studiens 

delsyfte är att förstå vilka av Upplands Motors erbjudna mervärden som skapar mest värde 

för kunderna. 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Då bilservicebranschen i Sverige är tämligen outforskad ser vi en unik möjlighet att 

undersöka denna djupare. Genom att utföra en studie fokuserad på tjänstekvalitet och 

mervärden i bilbranschen har vi funnit en unik kombination som inte tidigare undersökts i 

Sverige. Vi kommer att utföra en fallstudie hos Upplands Motor med målet att undersöka 

vilka faktorer som bidrar till högst kvalitet i deras tjänsteerbjudande. Studien kan ses som 

ett första steg till att förstå faktorernas påverkan på tjänstekvalitet i bilservicebranschen.  
 

Den tidigare forskningen som berör tjänstekvalitet och tjänsteerbjudanden är bred och väl 

utforskad, medan forskningen inom bilservicebranschen som tidigare nämnt är relativt 

outforskad. Studier har tidigare gjorts inom branschen, men i länder som Brasilien, Iran och 

Tyskland (se Keshavarz, Yazdi, Hashemian & Meimandipour, 2009; Brito, Aguilar & 

Brito, 2007; Kessler & Stephan, 2013). Studierna har fokuserat på skillnaderna mellan 

kunders förväntningar och uppfattningar gällande ett specifikt bilmärke, varför 

konsumenter väljer fristående verkstäder eller märkesverkstäder och vilka serviceattribut 

som avgör kundens val av verkstad. Två av studierna utgick från 

servicekvalitetsdimensioner och använde SERVQUAL-modellen av Parasuraman et al., 

(1985, s.47). Till skillnad från tidigare forskning kommer vi att undersöka en verkstad, inte 

jämföra flera. Den tidigare forskning som ligger närmast vår studie är kartläggningen av 

vilka serviceattribut som är viktigast för kundens val av verkstad. Det finns ingen tidigare 

forskning som undersöker mervärden inom bilservicebranschen.  

 

Genom att undersöka vilka faktorer inom bilservicebranschen som bidrar till kvalitet i ett 

tjänsteerbjudande kan vår studie hjälpa andra företag i branschen att utveckla sina 

tjänsteprocesser och erbjudanden så att dessa upplevs som mer värdefulla för kunden.  

Genom att identifiera de mest värdefulla faktorerna och mervärdena i ett tjänsteerbjudande 

kan vi även hjälpa företag inom branschen att prioritera sitt resursanvändande. 

1.6 Avgränsningar 
Vi kommer att avgränsa oss till Stockholm och en av Upplands Motors fyra verksamheter, 

lokaliserad i Akalla. Vi kommer endast att undersöka bilserviceavdelningens kunder, alltså 



 
  6 

de som är där för service eller reparation. Vi kommer därför inte att beröra 

försäljningsavdelning på företaget och dess kunder. Avgränsningen innefattar kunder som 

har bilmärkena Volvo, Renault, Ford eller Dacia då de servas och repareras på Upplands 

Motor.  
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2. Om Upplands Motor   
 

I följande kapitel kommer en djupare beskrivning av företaget Upplands Motor att 

presenteras. En kort presentation av historien följer av en tydligare förklaring av deras 

koncept.  

 

År 1939 startade Henrik Lindström sin verksamhet som återförsäljare för Volvo i Skellefteå 

och senare även i Luleå. Under 30 år var hans son, Anders Lindström, aktiv 

styrelseordförande i sin pappas företag, med namnet Bil & Traktor. Anders fortsatte i sin 

fars fotspår och köpte 1989 Upplands Motor i Uppsala, för att fortsätta inom svensk 

bilhandel. Idag är Anders Lindström, hans fru och barn aktiva inom Upplands Motor – de 

sitter alla i koncernens styrelse. Investeringarna på Stockholms marknad under de senaste 

åren är ett resultat av familjens ambition att driva företaget vidare som långsiktiga ägare. 

(Upplands Motor, 2009c) 
  
Upplands Motor AB är idag ett serviceföretag i bilbranschen och innefattar anläggningar i 

Akalla, Arlandastad, Hammarby Sjöstad och Uppsala. I Upplands Motors verksamheter 

servas och säljs bilmärkena Volvo, Ford, Renault och Dacia. I verksamheten ingår även 

försäljning av reservdelar samt ett däckhotell. (Upplands Motor, 2009a) Det som skiljer 

Upplands Motor från andra företag som säljer och servar bilar är bland annat deras all-

inclusive-priser. En service innehåller nämligen material, filter och diverse 

förbrukningsvaror. (Upplands Motor, 2009b) 

 

Att besöka verkstaden eller använda tjänsten bilservice på Upplands Motor ska enligt 

ägaren Anders Lindström vara enkel och personlig. Det ska vara simpelt att boka, enkelt att 

ta sig dit och därifrån, det ska finnas tider för alla, det ska ges raka besked och kunden ska 

få en personlig kontakt med en servicetekniker. Upplands Motor har förändrat synen på att 

lämna in bilen på service, från att ses som ett måste till att istället kännas som en 

upplevelse. Kunden ges möjligheten att stanna kvar på anläggningen och invänta sin bil 

medan den servas eller repareras. Om kunden väljer att vänta så finns antingen frukost i 

deras café om det är på morgonen eller lunch i deras restaurang samtidigt som kunden kan 

ta del av trådlöst nätverk, allt kostnadsfritt. Upplands Motor erbjuder även möjligheten att 

utnyttja ett gym i anslutningen till lokalen, att åka iväg och spela golf eller under 

vinterhalvåret åka skidor i Hammarbybacken. De olika mervärdena skiljer sig lite åt 

beroende på verksamhet, men samtliga Upplands Motor erbjuder frukost, lunch, trådlöst 

nätverk och gym, allt kostnadsfritt för kunden. Verksamheten i Arlandastad erbjuder till 

skillnad från de andra verksamheterna Mallorca-service där kunden lämnar in bilen innan 

sin semester och vid hemkomst är bilen färdigservad. (Upplands Motor, 2009b; Rönnberg, 

2011) 
 

Vill kunden inte vänta kvar på bilen eller lämna in den på en tid som inte passar med 

verkstadens öppettider finns andra erbjudanden som kunden kan ta del av. Till exempel 

låna en cykel, hyra en hyrbil eller få skjuts till tunnelbanan, men kunden kan även lämna in 

nyckeln till bilen innan anläggningen öppnat. Vid bokning meddelar kunden hur den vill 

göra. (Upplands Motor, 2009b) Upplands Motors tidigare Vd, Per Rosén: “Jag får till och 
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med rycka ut själv ibland och hämta folk vid tunnelbanan. Säg den vd på ett modernt 

svenskt företag idag som åtar sig motsvarande uppgifter…” (Wennberg, 2011) 
 

Tanken med Upplands Motor är enligt Anders Lindström att upplevelsen ska vara 

annorlunda när man lämnar in bilen. Att vänta på sin bil ska vara en trevlig upplevelse, inte 

ett stressmoment och ett tråkigt måste. (Lindström, 2014) Anders menar också att en bra 

bilservice kan leda till långvariga relationer för både bil och dess ägare. Upplands Motor 

har därför personliga servicetekniker: “De minns både kund och bil. Man kan ringa direkt 

till sin mekaniker och boka tid eller fråga om något bilproblem”. (Rönnberg, 2011) 

  
Vid ankomst till Upplands Motor möts kunden av de ljusa öppna lokalerna och glasväggar 

intill verkstaden. Inget är undangömt och kunden är välkommen in överallt för att se vad 

som görs med bilen. (Upplands Motor, 2009b) I kundmottagningen gäller nummerlapp och 

en kort väntan vilket kan vara lite konventionellt i sammanhanget. Om dröjsmålet däremot 

blir längre än tio minuter bjuder Upplands Motor på en full tank, vilket är mindre vanligt att 

det händer. (Rönnberg, 2011) Ett företag som liknar Upplands Motor mer och mer är Bilia, 

som har samma bilmärken. Från början var Bilia ett vanligt bilföretag som endast erbjöd 

bilservice. Men efter Upplands Motors start har Bilia tagit efter deras kundlöften och 

koncept. (Bilia, 2013) 
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3. Teoretisk metod 
 

I följande kapitel presenteras varför vi valt ämnet samt vår förförståelse och hur den kan 

ha påverkat vår studie. Vi kommer även redogöra för vilken forskningsmetod som använts, 

forskningsstrategi, utgångspunkter samt vilket perspektiv studien har. Senare i kapitlet 

presenteras val av teorier, litteratursökning och källkritik.  

3.1 Val av ämne 
Båda uppsatsförfattarna har ett intresse för marknadsföring, vilket gjorde att detta blev det 

självklara valet av uppsatsinriktning. Tjänster, kvalitet och kundrelationer är även det något 

som författarna har ett stort intresse av, mycket på grund av författarnas utbildning samt 

egna erfarenheter inom servicebranschen. Genom studier i bland annat service management 

och service marketing har författarna utvecklat ett intresse och nyfikenhet för ämnet 

tjänstekvalitet och vad det är som påverkar upplevd kvalitet i ett tjänsteerbjudande. Valet av 

bransch grundar sig på en nyfikenhet för bilservicebranschen som författarna fått genom att 

ha tagit del av rykten och negativ word-of-mouth från bekanta som klagat på hur servicen 

inom bilbranschen utförts. Det kombinerat med att branschen har börjat skifta fokus, där 

mer fokus läggs på ett totalt tjänsteerbjudande med kunden istället för bilen i centrum 

finner vi intressant och spännande. Vi har valt att inrikta oss på Upplands Motor då de är ett 

företag inom bilservicebranschen som har lyckats med att skifta sitt fokus från bilen till 

kunden. Vi ser även Upplands Motor som ett fascinerande företag att undersöka då deras 

totala tjänsteerbjudande skiljer sig från dess konkurrenter, framförallt på grund av 

företagets unika koncept.  

3.2 Förförståelse 
Förförståelse är en viktig aspekt att beskriva i en studie, eftersom den påverkar studiens 

upplägg och genomförande (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Genom att få en uppfattning 

om författarnas förförståelse kan läsaren ta hänsyn till det vid läsandet av studien och dess 

resultat (Johansson Lindfors, 1993, s.26). Förförståelse är de uppfattningar som man har 

angående ett speciellt ämne och förförståelsen kan grunda sig på tidigare erfarenheter, 

utbildning och fördomar. Det är omöjligt som forskare att inte påverkas av sin förförståelse 

vid genomförandet av en studie. (Holme & Solvang, 1997, s.95) Det finns två sorters 

förförståelse; teoretisk och allmän (Holme & Solvang, 1997, s.151). 
 

Genom utbildning kan förförståelse skapas inom olika ämnen och beroende på denna 

teoribaserade förförståelse kommer forskare fram till olika idéer och angriper problem på 

olika sätt (Holme & Solvang, 1996, s.151). Tolkningen av material tar aldrig slut och 

individens kunskapsförråd är under ständig utveckling och revidering med målet att nå 

djupare förståelse (Gustavsson, 2003, s.214). Vår teoretiska förförståelse grundar sig till 

stor del på de teorier vi studerat under våra sju, snart åtta, terminer på 

Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet. Service management-programmet har ett starkt fokus på 

tjänstemarknaden och marknadsföring, där vi genom vår utbildning har varit i kontakt med 

flera framstående forskare inom området tjänstekvalitet. Exempel på framstående forskare 

vi tidigare kommit i kontakt med är bland annat Christian Grönroos, Evert Gummesson 

samt Parasuraman, Zeithaml och Berry. Uppsatsförfattarna studerade samma kurser fram 
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till den sjunde terminen då Andersson studerade marknadsföring på Umeå Universitet och 

Rosendahl studerade marknadsföring, public relations och projektledning på University of 

Wollongong i Australien. Den gemensamma teoretiska förförståelsen kan därför ses som 

tämligen lika, vilket kan vara både positivt och negativt för studien. Positivt är att 

författarna har intresse för samma ämnen, de är väl inlästa på ämnena som berörs i 

uppsatsen och de kan gemensamt diskutera teorier som de läst om i andra kurser. Det 

negativa kan vara att författarnas teoretiska förförståelse är för lika varandra, vilket kan 

leda till att författarna blir mycket selektiva i sitt val av teorier. 
 

Tidigare erfarenheter, värderingar och förutfattade meningar är något som påverkar den 

allmänt grundade förförståelsen (Holme & Solvang, 1997, s.151). Några exempel på 

tidigare erfarenheter som påverkar vår allmänna förförståelse är bland annat uppväxt och 

tidigare yrkeserfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s.25). Författarna är uppväxta i olika 

städer, en i Stockholm och en i Boden. Båda författarna är uppväxta i trygga kärnfamiljer 

vars föräldrar har akademiska bakgrunder. Vi anser att våra uppväxter är tämligen lika och 

är något vi anser har påverkat vår allmänna förförståelse men är inte den främsta faktorn till 

vår allmänna förförståelse. Båda författarna har arbetat sedan de var unga tonåringar och 

har på så sätt erhållit en bra spridning av olika yrkeserfarenheter. Andersson har främst 

erfarenheter från service- och marknadsföringsbranschen där hon bland annat jobbat som 

receptionist, bartender och marknadsförare för en känd energidryck. Rosendahl har även 

hon erfarenheter från servicebranschen där hon arbetat i olika butiker, kundtjänster samt på 

försäkringsbolag. Den samlade förförståelsen inom service- och kundbranschen ser vi som 

en bra plattform för studien. Andersson har under våren 2014 gjort praktik under tio veckor 

på Upplands Motor, där hon främst arbetade med att utveckla företagets mervärden golf 

och gym. Genom praktiken har hon fått en förförståelse om företaget och dess erbjudanden 

och en positiv bild av företaget. Andersson går därmed in med en förutfattad mening om 

företaget, vilket kan färga studien. Den enda kontakten Rosendahl haft med företaget var 

via en föreläsning på Umeå Universitet under hösten 2011. Då Rosendahls kontakt med 

företaget innan denna studie var begränsad kan det leda till att hon kan vara mer objektiv 

och kritisk till den information som presenteras. 
  
Uppsatsförfattarna har aldrig själva ägt en bil och därmed aldrig personligen upplevt hur 

servicen inom bilservicebranschen utförs. Det kan göra att författarna kan titta på branschen 

med objektiva ögon. Men författarna har ändå en negativ bild gällande branschen som de 

fått genom negativa rykten från framförallt sina familjer och vänner. Denna negativa 

uppfattning redan innan studien kan även det påverka studiens resultat. Trots den negativa 

inställningen gentemot branschen redan innan studien är uppsatsförfattarna medvetna om 

problemet och hur det kan påverka studiens upplägg och genomförande. Denna 

medvetenhet gör att uppsatsförfattarnas inställning ändå kan anses som mer objektiv 

eftersom de är medvetna om hur negativa rykten kan påverka en människas inställning och 

studiens genomförande och har haft detta i åtanke vid studiens genomförande. För att kunna 

genomföra studien med en så objektiv inställning som möjligt har uppsatsförfattarna haft 

många diskussioner sinsemellan och med andra, för att undvika subjektiva antaganden 

baserade på tidigare uppfattningar. 



 
  11 

3.3 Epistemologisk utgångspunkt 
Epistemologi handlar om hur vi kan uppnå kunskap (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.11) 

och vad som anses som accepterad kunskap inom ett speciellt ämnesområde (Bryman, 

2011, s.29; Saunders et al., 2012, s.132). Det finns två olika inriktningar, positivism och 

hermeneutik, där den största skillnaden är uppfattningen om hur den sociala verkligheten 

bör studeras (Bryman, 2011, s.29). 
  
Inom den positivistiska kunskapssynen används naturvetenskapliga verktyg för att försöka 

förklara och kartlägga den sociala verkligheten och människans beteende. Kunskap är bara 

de företeelser som sinnena kan bekräfta. Positivisten anser att kunskapen skall vara 

värderingsfri och att fokus bör ligga på fakta och testande av hypoteser. (Bryman, 2011, 

s.30, 32) Fokus ligger på vetenskap och man söker efter det som redan finns, det som redan 

”är” och påverkas ej av yttre påverkan från andra aktörer (Holme & Solvang, 1996, s.332). 
 

Till skillnad från den positivistiska kunskapssynen ligger fokus inom hermeneutiken på att 

förstå människors beteende, inte bara att förklara och kartlägga (Bryman, 2011, s.32). 

Hermeneutiken bygger på tolkning av information för att erhålla ökad kunskap och 

förståelse (Gustavsson, 2003, s.72). Inom hermeneutiken erhålls kunskap inom icke 

mätbara dimensioner som till exempel känslor. Fokus ligger ofta på språket och innebörden 

i ord, för att sedan tolka innehållet tillsammans med icke-språkliga uttryck. (Gustavsson, 

2003, s.71-72) 
 

Vår studie utgår från en hermeneutisk kunskapssyn. Vi ämnar inte endast att kartlägga den 

sociala verkligheten och människans beteende likt inom positivism, utan vi vill tolka och 

förstå mer på djupet vilka faktorer det är som påverkar en kunds upplevelse av ett 

tjänsteerbjudandes olika delar. Kunskapssynen inkluderar det faktum att världen och dess 

kunskap är beskaffad och påverkad av människors beteenden och individuella erfarenheter 

(Bryman, 2011, s.32). Eftersom vi ämnar försöka förstå och tolka kundernas individuella 

erfarenheter gällande kvalitet i ett tjänsteerbjudande från Upplands Motor anser vi att den 

hermeneutiska kunskapssynen passar bäst i vår studie. 

3.4 Ontologisk utgångspunkt 
Ontologin handlar om hur vi uppfattar verkligheten och vad som existerar (Saunders et al., 

2012, s.130). Inom ontologin finns det två olika ståndpunkter; objektivism och 

konstruktionism (Saunders et al., 2012, s.131; Bryman, 2011, s.35). Inom objektivism anses 

sociala företeelser och deras betydelse inte ha någon koppling till sociala aktörer (Saunders 

et al., 2012, s.131). Vi möter därmed varje dag sociala företeelser i form av fakta som vi 

inte har någon påverkan på (Bryman, 2011, s.36) och att saker skulle existerat oberoende av 

sociala aktörer (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.22). Inom konstruktionism anser man 

däremot att sociala företeelser är påverkade och skapade av sociala aktörer (Saunders et al., 

2012, s.132). Vår uppfattning och kunskap om världen är därmed konstruktioner av 

verkligheten som vi människor gemensamt skapat via samhällsbestämda tolkningar, 

upplevelser och erfarenheter (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.22). Därmed är verkligheten 

inte konstant och vår uppfattning av verkligheten är beroende av vår förståelse av den 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.23).  
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Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionism, vilket är vanligt då kunskapssynen är 

hermeneutik (Bryman, 2011, s.40). Sociala aktörer kan som tidigare nämnt påverka sociala 

företeelser som sker i deras omgivning (Bryman, 2011, s.37). Därmed kan sociala aktörer 

som kunder eller anställda påverka hur Upplands Motor bygger upp sitt tjänsteerbjudande 

för att nå så högt kundvärde och tjänstekvalitet som möjligt. Eftersom sociala företeelser är 

under ständig revidering (Bryman, 2011, s.37), anser vi att detta synsätt är det självklara för 

vår studie eftersom vi vill hjälpa företaget att finna vilka delar av deras tjänsteerbjudande 

som kunderna anser tillför mest kvalitet. Därefter vill vi kunna ge rekommendationer till 

framtida allokering av resurser till de områden som tillför mest kvalitet i tjänsteerbjudandet. 

3.5 Angreppssätt 
 Det finns två olika vetenskapliga angreppssätt, induktiv och deduktiv (Bryman, 2011, 

s.26). Inom det induktiva angreppssättet samlas data in för att undersöka ett fenomen 

närmare, skapa ramverk och sedan skall insamlad data generera nya teorier kring ämnet 

(Saunders et al., 2012, s.144). Utgångspunkten är alltså observationer och resultat, som 

sedan utmynnar i nya teorier (Bryman, 2011, s.28). I det deduktiva angreppsättet ligger 

fokus istället på att samla in data för att verifiera eller falsifiera redan befintliga teorier 

(Saunders et al., 2012, s.144). Utgångspunkten inom detta angreppsätt ligger alltså till 

skillnad från det induktiva angreppsättet på redan befintliga teorier som sedan testas genom 

observationer och resultat (Bryman, 2011, s.28). 
  
Den deduktiva ansatsen hör i vanliga fall ihop med en kvantitativ forskningsstrategi 

(Bryman, 2011, s.40). Vi har valt att anta en kvalitativ forskningsstrategi men har ändå valt 

att anta ett deduktivt angreppssätt på vår studie. Anledningen till att vi valt det deduktiva 

angreppssättet är att vi vill få en ökad förståelse över hur företaget använder sig av teorier 

kring tjänstekvalitet för att uppnå högre kvalitet i sitt tjänsteerbjudande. Vi vill se hur 

teorierna används i verkligheten, i praktiken och därmed anser vi att en deduktiv ansats är 

att föredra eftersom vi inte är ute efter att generera nya teorier. Eftersom studien är ett 

examensarbete och genomförs inom en begränsad tidsram anser vi att den deduktiva 

forskningsstrategin passar bättre då det är den ansats vi är mest bekanta med och den ansats 

som ramverket för uppsatser på Umeå Universitet är uppbyggd efter. Att arbeta med en 

induktiv ansats skulle istället kräva mer från oss som författare, samt ta längre tid, något 

som vi anser inte är rimligt inom den tidsram vi har. 

3.6 Metodval 
De två vanligaste forskningsstrategierna är kvalitativ och kvantitativ forskning (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011, s.12; Bryman, 2011, s.39; Saunders et al., 2012, s.547). Vid val av 

forskningsstrategi bör studiens frågeställning vara utgångspunkten till strategivalet (Holme 

& Solvang, 1997, s.14). Den kvantitativa forskningsstrategin innehåller metoder med målet 

att generera material bestående av tal och siffror som skall möjliggöra framtida 

kvantifierbara analyser (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.13). Den insamlade datan är ofta 

baserad på nummer och resulterar oftast i standardiserad data, där analysen genomförs 

genom statistiska mått och diagram. (Saunders et al., 2012, s.547) Exempel på kvantitativa 

insamlingsmetoder är bland annat enkätundersökningar där svaren samlas in och sedan 

analyseras i olika datorprogram. Det är även ofta det generella som betraktas som det mest 
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intressanta och att resultatet skall kunna generaliseras efter studiens slut. (Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s.13) 
 

Till skillnad från fokus på kvantifiering inom den kvantitativa forskningsstrategin läggs 

fokus inom den kvalitativa forskningsstrategin istället på ord både under insamlingen och 

analysen av data (Bryman, 2011, s.40). Holme och Solvang (1996, s.82) beskriver det som 

att ”kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes 

speciella livssituation”. Den insamlade kvalitativa datan är ofta mycket komplex och inte 

standardiserbar (Saunders et al., 2012, s.546-547). Den insamlade kvaliteten och 

innebörden av datan är mycket beroende på informationskällan (Holme & Solvang, 1997, 

s.82). Exempel på en kvalitativ insamlingsmetod är intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s.14). 
 

Utifrån tidigare nämnda utgångspunkter och vår frågeställning ”Vilka är de viktigaste 

faktorerna för kunders upplevelse av kvalitet i tjänsteerbjudanden inom 

bilservicebranschen och varför?” kommer studien att anta en kvalitativ forskningsstrategi. 

Det för att vi ämnar få en djupare förståelse för vad kunderna upplever som kvalitet i ett 

tjänsteerbjudande. Genom att arbeta kvalitativt kommer vi därmed att kunna samla in 

empirisk data från enskilda individer, som vi sedan kan tolka och gruppera för att enklare 

förstå resultatets innebörd. Genom den kvalitativa metoden kommer vi kunna gå in mer på 

djupet med respondenterna och därmed få en ökad förståelse för deras tankar, problem och 

upplevelser. Då målet inte är att generalisera är den kvalitativa metoden en bra metod att 

använda för att hitta avvikande åsikter, men även för att finna mönster i respondenternas 

svar.  Den insamlade empirin kommer även få mer djup än om vi skulle välja att göra en 

kvantitativ undersökning då vi kommer kunna interagera mer personligt med 

respondenterna. De kommer ha möjligheten att ställa frågor till oss, samt att vi kan ställa 

följdfrågor i de fall vi finner det nödvändigt. Detta tror vi kommer mynna ut i en djupare 

förståelse för individernas tankar och åsikter. Något som även styrker vårt val av 

forskningsstrategi är att vi har en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktionistisk 

ontologisk inriktning, vilka båda två karakteriserar den kvalitativa forskningsstrategin. 

 

För att komplettera resultatet och upptäcka likheter samt skillnader hos respondenterna har 

vi även valt att använda oss av en kortare enkät (se Appendix 2). Intervjuerna kommer att 

få störst fokus vid empiriinsamlingen och vid presentationen av studiens resultat men 

enkäten kommer att hjälpa till vid analysen av vilka faktorer som respondenterna finner 

bidrar med högst kvalitet till tjänsteerbjudandet. Speciellt i de fall då intervjuerna är svåra 

att tolka. Trots att vi använder oss av två olika insamlingsmetoder anser vi att vår uppsats är 

av mer kvalitativ art och därmed är de olika metodavsnitten fokuserade på det.  

3.7 Studiens perspektiv 
Det är viktigt att bestämma vilket perspektiv som studien skall ha, då det valda perspektivet 

kommer påverka hela studien och dess slutsatser (Johansson Lindfors, 1993, s.37). Vi har 

valt att genomföra vår studie från ett kundperspektiv eftersom kunderna är den avgörande 

faktorn som bestämmer om företaget skall kunna bedriva sin verksamhet eller inte. Utan 

kunder blir det omöjligt för företaget att bedriva sin dagliga verksamhet och att gå med 

vinst. Genom att genomföra studien från ett kundperspektiv kommer vi få en djup inblick i 

hur kunderna uppfattar företaget och dess erbjudanden och vilka delar av det totala 
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tjänsteerbjudandet som de tycker tillför mest kvalitet. Insamlad empiri och analys kommer 

bygga på kundernas svar, men rekommendationer och slutsatser kommer att riktas mot 

bilbranschen, alltså mot ett företagsperspektiv. Vi kommer rikta våra rekommendationer 

och slutsatser gentemot bilbranschen eftersom aktörerna inom denna bransch är de som 

kommer att vara mest intresserade av resultatet. 

3.8 Val av teorier 
 En studies teorival ska vara starkt förknippat med studiens problemformulering (Johansson 

Lindfors, 1993, s.87). Då vår studie och problemformulering har ett starkt fokus på 

tjänstekvalitet har vi valt att fokusera på teorier inom det området. Tjänstekvalitet är ett 

brett område som innehåller flera olika faktorer och dessa kan variera beroende på vem som 

blir tillfrågad. Därför innehåller vårt teorikapitel en presentation av ett flertal olika teorier. 

Vårt fokus i den teoretiska bakgrunden har varit att förklara tjänster och hur kvaliteten på 

dessa kan mätas. Först har vi valt att förklara hur fokus har gått från produkter till tjänster 

(Vargo & Lusch, 2004; Grönroos, 2008; Gummesson, 1995) samt tjänsters särdrag (Vargo 

& Lusch, 2004; Grönroos, 2008; Parasuraman et al., 1985). Detta för att få en klar bild om 

vad en tjänst är och hur synen på tjänster har förändrats, vilket vi anser är viktigt för fortsatt 

läsning och förståelse av senare delar i uppsatsen. Vi har även valt att presentera olika 

mätinstrument för tjänstekvalitet så som SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985), Grönroos 

modell för total upplevd kvalitet (Grönroos, 1990; Grönroos, 2002; Grönroos, 2008; 

Edvardsson, 1996) samt de sju kvalitetskriterierna för upplevd tjänstekvalitet (Grönroos, 

1990; Grönroos, 2008). De olika mätinstrumenten är välkända och välanvända. 

Instrumentens faktorer/attribut har fungerat som en idébank där vi valt ut de faktorer vi 

anser mest viktiga för vår studie och sedan vidareutvecklat de valda faktorerna i den 

teoretiska referensramen. 
 

Vår teorisökning har avslutats när vi uppnått teorimättnad, det vill säga då ingen ny 

information tillkommit och den information som hittats refererat tillbaka till ett verk som 

redan använts (Johansson Lindfors, 1993, s.88). Den teoretiska mättnaden uppstod snabbast 

inom teorierna SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985), Servicescape (Bitner, 1992) och 

Grönroos modell för total upplevd kvalitet (Grönroos, 2008). Det berodde på att alla andra 

forskare refererade tillbaka till ursprungskällorna som utvecklat modellerna. Teorivalet har 

även stor påverkan på vilken metod som använts (Holme & Solvang, 1997, s.50). Då de 

teorier som vi använt överlag poängterar att upplevelsen av kvalitet är subjektiv och 

individuell anser vi att en kvalitativ metod är att föredra samt att vår problemformulering 

bäst besvaras med denna metod. 

3.9 Litteratursökning 
Vårt användande av litteratur har framförallt bestått av vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur som vi funnit med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks databas, bland annat 

Ebsco och Business Source Premier men också Google Scholar. Exempel på sökord som vi 

använt är: service marketing, service quality, tjänster, tjänstekvalitet, upplevd kvalitet, 

perceived value, expected value, SERVQUAL, quality perception, servicescape, service 

recovery, customer relationship etc.  
 

Genom att studera referenslistor i facklitteratur och vetenskapliga artiklar har vi funnit 

ytterligare användbart material och information. Vi har ständigt försökt hitta primärkällan 
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om en författare har refererat eller citerat en annan forskare, både i vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur. Johansson Lindfors (1993, s.88-89) menar att det är vanligt att 

uppsatsförfattare refererar till sekundärkällor vid förklaring av en forskares åsikt eller 

ståndpunkt. Det är något man bör försöka undvika som uppsatsförfattare och som kan leda 

till allvarliga förvanskningar av ursprungsförfattarens ställningstagande (Johansson 

Lindfors, s.89, 1993). Genom att finna primärkällan så minskar risken att tolkningen blir 

felaktig eller subjektiv (Holme & Solvang, 1997, s.132). Vi har även försökt finna artiklar 

som har peer review, vilket innebär att artiklarna har blivit vetenskapligt granskade.  
 

Vid valet av vetenskapliga artiklar har vi inspirerats mycket av tidigare studerade kurser på 

Umeå Universitet. Vid tidigare kurser har vi kommit i kontakt med kända forskare och 

publikationer inom ämnet, som inspirerat oss till vidare artikel- och litteratursökning. Vi 

blev tidigt bekanta med Grönroos, Parasuraman, Zeithaml med flera och de är dessutom 

ofta citerade i både artiklar, böcker och uppsatser inom liknande ämnen. Tack vare tidigare 

kurser i marknadsföring, service management och service marketing har vi även kunnat 

använda oss av tidigare kurslitteratur. För att välja ut vilka vetenskapliga artiklar som var 

relevanta för vår studie läste vi först inledningen för att se vilka teorier som berördes i 

undersökningen/studien som presenterades. När de mest relevanta artiklarna valts ut, valde 

vi de som var användbara för vår studie. När det gäller facklitteratur har vi använt flera 

böcker som utgångspunkt, till exempel Grönroos bok om Service Management då 

författaren ofta förklarar modeller och teorier på ett enkelt och övergripligt sätt. Vi har 

sedan tittat i referenslistan i facklitteraturen för att finna primärkällan och då refererat till 

den. Författare som Grönroos och Parasuraman med flera, är ofta refererade i vår uppsats. 

Båda är respekterade forskare inom marknadsföring och service management och är ofta 

citerade av andra författare och forskare. Dessutom är många av deras vetenskapliga 

artiklar vetenskapligt granskade, vilket gör de än mer trovärdiga. Därför anser vi att 

Grönroos och Parasuraman med flera, är tillförlitliga källor.  
 

Vi har i problembakgrunden och i kapitlet om Upplands Motor använt oss av information 

från media, som programmet Kalla Fakta och relevanta hemsidor med behövlig information 

om Upplands Motor. Denna information kan kritiseras, vilket görs i kapitlet nedan om 

källkritik, eftersom informationen inte kommer från vetenskapligt granskade källor.  

3.10 Källkritik 
Vid granskande av källmaterial är det viktigt att säkerställa god kvalitet på källorna. Det 

finns tre krav som materialet måste uppfylla: tidssambandskravet, äkthetskravet och 

oberoendekravet (Gustavsson, 2003, s.85; Ejvegård, 2009, s.71-73). 
  
Tidssambandskravet innebär att tiden mellan det som observerats och när källan är skriven 

skall vara så kort som möjligt, ju nyare en källa är desto trovärdigare är den (Gustavsson, 

2003, s.85; Ejvegård, 2009, s.73). En del av vårt material är vetenskapliga artiklar som är 

skrivna i samband med att en studie utförts, vilket ger artiklarna ett kort tidssamband från 

observation till nedskrivning. Vi har använt oss av facklitteratur som är skrivna de senaste 

tio åren, vilket vi ser som trovärdigt och relativt nytt. Flera av våra vetenskapliga artiklar 

kan anses som gamla, till exempel artikeln ”A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research” skriven av Parasuraman et al. som är publicerad 1985. 

Men Johansson Lindfors (1993, s.89) menar att äldre välkända källor inte behöver vara 
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inaktuella eller negativa att använda. Vi anser att inom tjänstekvalitet finns många teorier 

som skrevs för flera årtionden sedan som fortfarande är relevanta och viktiga inom 

forskningen. Vår utgångspunkt har varit att försöka hitta så hög kvalitet som möjligt på 

våra källor och i de fall där vi har använt oss av äldre källor har vi försökt kombinera dessa 

med nyare källor för att uppfylla tidssambandskravet på ett så bra sätt som möjligt. 

 
Det andra kravet, äkthetskravet, innebär att materialet inte kan misstänkas vara förvrängt 

eller förfalskat (Gustavsson, 2003, s.85; Ejvegård, 2009, s. 71). Det har vi försökt undvika 

genom att använda oss av facklitteratur skrivna av kända och väletablerade forskare och 

även använda oss av facklitteratur som använts som kurslitteratur inom kurser på Umeå 

Universitet. Vi har även valt att använda oss av vetenskapliga artiklar som blivit 

vetenskapligt granskade och som har blivit refererade till flera gånger, vilket säger mycket 

om deras trovärdighet. I avsnittet om bilbranschen och Upplands Motor har vi dock använt 

oss av källor som inte är vetenskapligt granskade som till exempel artiklar från 

Motormännen, Vi Bilägare, Lean Forum och Upplands Motors hemsida. Eftersom dessa 

artiklar inte är vetenskapligt granskade kan äktheten i dessa ifrågasättas. Vi anser dock att 

dessa källor inte är förvrängda eller oäkta, de förklarar det som de ämnar förklara, men 

självklart kan en tidning välja att inte presentera vissa citat eller testresultat för att få en mer 

spännande artikel. Detta problem är något vi är medvetna om och därför har vi tagit del av 

tre oberoende tester och källor när vi undersökte servicen inom bilbranschen. Den mest 

tveksamma källa som vi har inkluderat i uppsatsen är ett avsnitt av Kalla Fakta. Vi är väl 

medvetna om att Kalla Fakta är ett program som ofta överdriver och vinklar reportage, men 

vi anser att avsnittet gav en mer målande bild av problematiken inom bilbranschen och 

därför har vi valt att använda källan ändå. 
  
Det tredje kravet, oberoendekravet, innebär att undersöka om materialet är beroende av en 

annan källa, det vill säga om källan är självständig eller inte (Gustavsson, 2003, s.85). 

Genom att referera till en annan forskare kan innehållet få en annan innebörd än vad som 

från början var tänkt och materialet kan bli förvrängt (Johansson Lindfors, 1993, s.89). För 

att säkerställa att materialet är självständigt ska forskaren i största mån använda sig av 

primärkällan (Ejvegård, 2009, s. 71). Genom att alltid söka efter primärkällan har vi försökt 

uppnå oberoendekravet. Då vi inte har lyckats hitta primärkällan har vi använt 

sekundärkällan i de fall där vi ändå tyckt att kvaliteten på informationen varit hög och 

tillfört något till vår studie. Vi har i alla delar av uppsatsen försökt hitta så många källor 

som möjligt som säger samma sak, för att förstärka trovärdigheten i den information som 

presenteras. 
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4. Teoretisk bakgrund 
 

Syftet med den teoretiska bakgrunden är att skapa en allmän förståelse för tjänster och 

olika sorters instrument som kan användas för att mäta tjänstekvalitet. Att ha en allmän 

teoretisk förförståelse gällande tjänster finner vi viktigt för fortsatt läsning av uppsatsen. 

Den teoretiska bakgrunden kommer därmed fungera som en brygga till den teoretiska 

referensramen. 

4.1 Från Goods Dominant Logic till Service Dominant Logic  
Service Dominant Logic togs fram av Vargo & Lusch i början på 2000-talet och har 

omtalats mycket sedan dess av flera framstående forskare som Gummesson och Grönroos. 

Ett paradigmskifte har skett för marknadsföring på 2000-talet. Fokus har flyttats från 

produkter där påtaglig produktion och diskreta transaktioner är centralt alltså Goods 

Dominant Logic, till en tjänstedominerande syn med fokus på abstrakta utbytesprocesser 

och relationer, Service Dominant Logic. (Vargo & Lusch, 2004a, s.2) Vargo & Lusch 

(2004a, s.1-2) menar att marknadsföringen skiftat från ett produkt-dominerande synsätt 

med fokus på leverantören och effektiv produktion till en tjänstecentrerad logik där utbyte 

av abstrakta, specialiserade kompetenser och processer sker. Gummesson (1995, s.250-251) 

förklarade innan Vargo & Lusch att fokus har förändrats inom marknadsföring. Kunder 

köper inte varor eller tjänster, utan de köper erbjudanden som framställer tjänster vilket 

skapar värde. Den traditionella uppdelningen mellan varor och tjänster är sedan länge 

föråldrad. Det är inte en fråga om att omdefiniera tjänster och se dem ur ett kundperspektiv. 

Aktiviteter framställer tjänster och produkter framställer tjänster. Skiftet i fokus till tjänster 

är ett skift från producentperspektivet till kundperspektivet. (Gummesson, 1995, s. 250-

251) 
 

Även Grönroos poängterar vikten av en tjänstecentrerad logik. Företag i flera branscher, 

både traditionella tjänsteföretag som klassiska tillverkningsföretag befinner sig i en 

situation där kärnprodukten endast är en utgångspunkt i arbetet med att skapa 

konkurrensfördelar och inte längre garanterar en bestående konkurrenskraft. Om företag 

däremot utvecklar kärnprodukten till ett tjänsteerbjudande som innehåller värdehöjande 

komponenter blir det möjligt att återfå företagets konkurrenskraft. Tjänstekonkurrens har 

blivit en verklighet för många organisationer och de som inte tillämpar en servicelogik eller 

tjänstecentrerad logik kan få problem. (Grönroos, 2008, s.24-25) Grönroos (2008, s.25) 

menar att det finns tre anledningar till varför fokus bör vara på tjänster: kunder blir allt mer 

krävande, besitter mer information och vill ha mindre krångel. Detta behov hos kunderna 

drivs samtidigt på av konkurrensen, som blir mer hård och mer global och den tekniska 

utvecklingen gör att företag lättare har möjlighet att skapa nya tjänster. (Grönroos, 2008, 

s.25) 
  
Med det nya perspektivet är den tjänstecentrerade synen kundcentrerad och 

marknadsdriven. Det innebär att företag måste vara mer än bara konsumentorienterade, det 

förutsätter att samarbete och lärande av kunder och kunna anpassa sig till kundernas behov 

som både är individuella och föränderliga. (Vargo & Lusch, 2014, s.6). Genom ett nytt 

perspektiv på resurser hjälper det att tillhandahålla strukturer av den nya tjänstecentrerade 



 
  18 

logiken. Resurser är inte, de blir till. Allting är neutralt tills människan lär sig vad man ska 

göra med den. (Vargo & Lusch, 2014, s.2) En operant resurs är synlig och påtaglig, de är 

ofta kärnkompetenser eller organisatoriska processer och sannolikt både dynamiska och 

oändliga (Vargo & Lusch, 2014, s.3). En operand resurs å andra sidan är statisk och ändlig. 

Den tjänstecentrerade logiken ser operanta resurser som de primära och denna förändring i 

valet av resurser har påverkat hur utbytesprocesser, marknader och konsumenter blir 

förstådda och närmade. (Vargo & Lusch, 2014, s.3) En tjänstecentrerad syn identifierar 

operanta resurser (kärnkompetenser) som nyckeln till att behålla konkurrenskraftiga 

fördelar (Vargo & Lusch, 2004a, s.12). Den tjänstecentrerade logiken innebär alltså att 

värdet är definierat och skapat tillsammans med konsumenten (Vargo & Lusch, 2014, s.6; 

Gummesson, 1995, s.250; Grönroos, 2008, s.25). Enligt Williams & Aitken (2011, s.441), 

bör företaget vara transparenta och göra all information överensstämmande i 

utbytesprocessen. Eftersom företaget samarbetar med konsumenten i utbytesprocessen 

kommer inget annat än total ärlighet att fungera. Företaget bör sträva efter att säkerställa 

relationer med kunder i ett långsiktigt perspektiv. De bör också alltid se till kundens bästa 

och bevara kundens långsiktiga välmående. (Williams & Aitken, 2011, s.441)  
  
Williams & Aitkens (2011, s.442) sammanfattning i tabell för enklare översikt: 

 
Tabell 1. Williams & Aitkens.  

 Produktcentrerad Tjänstecentrerad 

Värdedrivare Värde i utbyte Värde i användandet 

Värdeskapare Företaget Företag, kunder, nätverkspartner 

Värdeskapande 

process 

Värdet skapas genom 

förstärkning av attribut 

Företag föreslår värde genom 

marknadserbjudanden, kunder fortsätter 

värdeskapandet genom användningen 

Syftet med 

värdet 

Öka företagets lönsamhet Öka anpassningsförmåga, överlevnad och 

ett välmående genom tjänster till andra 

Använda 

resurser 

Operand resurs Operant resurs 

Företagets roll Producera och distribuera 

värde 

Föreslå och samskapa värde, tillhandahålla 

tjänster 

Produktens roll Operand resurs inbäddad 

med värde 

Förmedlare för operant resurs, gör det 

möjligt att komma åt fördelarna med 

företagets kompetenser 

Kundens roll Att använda värdet 

skapat av företaget 

Samskapa värderesurser med andra privata 

och publika resurser 
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4.2 Tjänsters särdrag 
Flera framstående forskare enas om att tjänster karaktäriseras av olika drag. Parasuraman et 

al. (1985, s.42) konstaterade redan 1985 att tjänster har tre olika särdrag: att de är 

ogripbara/abstrakta, heterogena och icke-separerbara. Vargo & Lusch (2004b, s.326) 

förklarar att en ogripbar tjänst innebär att den saknar känslan och gripbarheten som en 

produkt har, den är abstrakt och går alltså inte att röra vid. Heterogeniteten innebär att en 

tjänst är oförmögen att standardiseras i jämförelse med en produkt och uppfattas olika av 

olika kunder och tillfällen. Icke-separerbar innebär att produktionen och konsumtionen av 

tjänsten inte kan skiljas åt utan sker vid samma tillfälle. (Vargo & Lusch, 2004b, s.326). 

Till skillnad från Parasuraman et al. så har Vargo & Lusch (2004b, s.326) lagt till 

ytterligare karakteristika för en tjänst: förstörbarhet, vilket innebär att en tjänst inte går att 

förvara eller sparas till ett senare tillfälle.  
  
Grönroos (2008, s.64) uttrycker sig tydligt att det absolut viktigaste särdraget hos en tjänst 

är det faktum att det är en process som består av en serie aktiviteter. Aktiviteter där olika 

resurser, varor som individer, information, system och infrastruktur används vid interaktion 

med konsumenten och på så vis skapar en lösning för kunden. Eftersom att kunden är 

delaktig i processen blir den en del av lösningen. (Grönroos, 2008, s.64) Det andra 

karakteristika hos tjänster påverkas av det faktum att tjänster är processer. Då tjänster 

produceras och konsumeras samtidigt är det svårt att kontrollera kvaliteten och 

marknadsföringen. Det för att det inte finns någon i förväg producerad kvalitet att använda 

innan tjänsten säljs och förbrukas. Ofta syns bara en viss del av serviceprocessen (tjänstens 

produktionsprocess) för kunden, som då upplever och konsumerar den vid samma tillfälle. 

Större delen av processen syns inte för kunden, därför bör företag vara medvetna om att den 

synliga delen av serviceprocessen är den som är mest betydelsefull för kunden. Det faktum 

att kunden inte bara mottar tjänsten utan även deltar i serviceprocessen tydliggör det tredje 

särdraget. (Grönroos, 2008, s.64) Kunden är medproducent och deltar i skapandet av 

tjänsten (Grönroos, 2008, s.64; Parasuraman et al., 1985, s.42; Vargo & Lusch, 2004b, 

s.326). 
  
Utöver Grönroos (2008, s.64) tre grundläggande särdrag kan flera viktiga aspekter urskiljas, 

exempelvis att tjänster inte kan lagras på samma sätt som man kan lagra produkter (Vargo 

& Lusch, 2004b, s.326). Även fast tjänster inte kan lagras, bör företag försöka skapa 

relationer och därmed istället “lagra” sina kunder. Grönroos tillägger även att en tjänst är 

opåtaglig, den kan allt som oftast inte provas innan den konsumeras. (Grönroos, 2008, s.64) 

Opåtaglighet gör det svårare för kunden att utvärdera en tjänst och därför bör företag 

försöka göra tjänster mer påtagliga med hjälp av konkreta och fysiska medel (Grönroos, 

2008, s.65). Tjänster implicerar dessutom att kunden inte blir ägare till något (Grönroos, 

2008, s.65). Att tilläggas är att tjänster har inverkan som varken människor, personal eller 

kunder har på processen som är svårt att hålla enhetligt. Varje kund upplever inte exakt 

samma tjänst, även fast samma erbjuds. Detta heterogena särdrag som serviceprocesser är 

sammankopplade med är ofta ett av huvudproblemen inom service management. 

Problematiken ligger i att hitta ett sätt att upprätthåll en jämn kvalitet – som producerats 

och levereras till kunden och uppfattas likadan av alla användare. (Grönroos, 2008, s.65) 



 
  20 

4.3 Servicekvalitet  
För att bli konkurrenskraftig och framgångsrik är det viktigt att leverera kvalitet i sitt 

tjänsteerbjudande (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996, s.31). Men tjänstekvalitet är 

svårt för kunder att definiera (Takeuchi & Quelch, 1983, s.141) eftersom det är en subjektiv 

upplevelse och uppfattningen gällande kvalitet kan därför skilja sig mycket från person till 

person (Grönroos, 2008, s.84). Inom forskningen finns det ett flertal olika definitioner och 

sätt att mäta tjänstekvalitet (Gummesson, 1993, s.229; Grönroos, 2008, s.85). Den 

gemensamma uppfattningen är dock att tjänstekvalitet är ”vad kunderna upplever att den 

är” (Grönroos, 2008, s.81). 

4.4 Total upplevd kvalitet  
Grönroos har utvecklat en modell för total upplevd kvalitet (presenterad i Grönroos 1990, 

2002, 2008; Edvardsson, 1996; Echeverri & Edvardsson, 2012), där kunden är mittpunkten 

och kundens erfarenheter och åsikter är det centrala i strävan mot högre tjänstekvalitet 

(Echeverri & Edvardsson, 2012, s.271). Kundernas totala upplevda tjänstekvalitet består av 

två parter; en teknisk- och resultatinriktad del som beskriver vad det är tjänsten levererar 

och en funktions- och processinriktad del som beskriver hur tjänsten levereras (Grönroos, 

2008, s.81). 
 

 

 

Figur 1. Total upplevd kvalitet. Källa: Grönroos, 2008, s.85.  

 

Den tekniska- och resultatinriktade dimensionen handlar om vad kunderna får i sina 

interaktioner med företaget. Det beskriver vad som återstår efter att produktionsprocessen 

och interaktionen mellan köpare och säljare avslutats. (Grönroos, 2008, s.81) Det som 

återstår som kunden kan utvärdera är den tekniska kvaliteten på servicen och dess attribut 

(Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 270), till exempel den service som ett bilföretag utför på 

en bil eller den mat som serveras på en restaurang. Eftersom dimensionen innebär en 
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teknisk lösning på ett problem utvärderas den oftast objektivt av kunden (Grönroos, 2008, 

s.81). En hög teknisk kvalitet är ingen garanti för att kunderna ska uppleva hög total 

kvalitet på ett tjänsteerbjudande. Det handlar om att både den funktionella och tekniska 

kvaliteten måste vara god. (Grönroos, 2008, s.84) Om olika företags tekniska kvalitet är 

likvärdig blir fokus på den funktionella kvaliteten avgörande och därmed den viktigaste 

konkurrensfaktorn (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.270). 

 
Den andra parten är den funktions- och processinriktade dimensionen som beskriver hur 

processens resultat överförs till kunden (Grönroos, 2008, s.81). Kvaliteten bedöms utefter 

hur tjänstens alla delar levereras och även produktions- och konsumtionsprocessen 

(Grönroos, 2008, s.82). Den funktionella kvaliteten handlar om beteenden och attityder hos 

personalen, men även om den fysiska miljön och tillgängligheten (Echeverri & Edvardsson, 

2012, s.270). Inom tjänster uppstår hela tiden servicemöten där den interaktion som sker 

har en avgörande påverkan på den upplevda kvaliteten (Grönroos, 2008, s.81). Genom att 

anta en servicestrategi där fokus läggs på serviceprocessen och servicemöten kan den 

funktionella kvalitetsdimensionen utvecklas till det bättre, vilket kan skapa högre värde för 

kunden och företagets konkurrenskraft kan öka. (Grönroos, 2008, s.84) Att skräddarsy ett 

erbjudande för en kund bidrar till ett funktionellt mervärde, som i sin tur även det påverkar 

den funktionella kvaliteten som kunden upplever (Grönroos, 2008, s.83). 
 

En annan faktor som påverkar den totala upplevda tjänstekvaliteten är image (Grönroos, 

2008, s.82; Echeverri & Edvardsson, 2012, s.270). En tjänst image och varumärke är en 

stor del i hur kunden upplever tjänstens kvalitet (Zeithaml, 1988, s.8). Image kan beskrivas 

som omgivningens bild och uppfattning av ett företag (Hanzae & Farsani, 2011, s.280), det 

vill säga de värderingar som kunder och andra intressenter kopplar samman med ett företag 

(Grönroos, 2008, s.324). Då image är något subjektivt kan ett företags image variera 

beroende på vem som tillfrågas (Grönroos, 2008, s.324). Den tekniska och funktionella 

kvaliteten i ett tjänsteerbjudande filtreras genom företagets image (Echeverri & 

Edvardsson, 2012, s.270). Ju mer positiv image en kund upplever att ett företag har desto 

högre pålitlighet ser kunden i dess erbjudanden och desto lojalare kommer kunden vara 

(Hanzaee & Farsani, 2011, s.279). Kunder kan i många fall förlåta misstag om företaget har 

en bra image, medan det ofta är svårare i de fall där kunden har en negativ syn (Grönroos, 

2008, s.82). För större företag kan massmedia vara en viktig faktor för att utforma och 

förstärka dess image (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.270). 
 

Den totala upplevda kvaliteten handlar som tidigare nämnt inte bara om den tekniska och 

den funktionella kvaliteten, utan alltså även om image och kundens förväntade kvalitet på 

tjänsten (Grönroos, 2008, s.84). För att en kund ska se den totala upplevda kvaliteten som 

bra måste det finnas en överensstämmelse mellan kundens förväntningar och erfarenheter 

av kvaliteten. Det ska alltså finnas en låg diskrepans mellan förväntningarna på tjänsten och 

dess utförande. (Parasuraman et al., 1988, s.16) Kundens förväntningar byggs på vad 

kunden anser att ett företag bör erbjuda och inte vad de egentligen erbjuder (Parasuraman et 

al., 1988, s.17). För att förväntningarna och erfarenheterna av kvalitet skall kunna 

överensstämma måste förväntningarna vara realistiska, det är därför viktigt att företag inte 

lovar för mycket i sin kommunikation då det kan skapa förväntningar hos kunden som 

företaget sedan inte kan uppfylla. (Grönroos, 2008, s.86).  
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Den förväntade kvaliteten på en tjänst byggs upp av förväntningar som skapats via 

marknadskommunikation, word-of-mouth, PR, image samt kundens behov, värderingar och 

tidigare erfarenheter (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.270-271; Grönroos, 2008, s.85). I 

många fall kan det vara strategiskt att lova mindre än vad man kan leverera, allt för att inte 

göra kunderna besvikna och istället då överträffa de förväntningar som kunderna har. En 

tjänst som överträffar kundernas förväntningar leder oftast till upprepande köp och lojalitet 

(Grönroos, 2008, s.86). 

4.5 SERVQUAL 
Vid mätning av tjänstekvalitet är SERVQUAL det mätinstrument som flest forskare har 

skrivit om och använt sig av (Zolkiewski, Lewis, Yuan & Yuan, 2007, s.314). SERVQUAL 

visar hur kunder upplever kvaliteten på en tjänst och bygger på olika faktorer. Det 

innefattar även en jämförelse mellan kundernas förväntningar på hur tjänsten bör utföras 

och deras erfarenhet av hur den faktiskt utförs. Mätinstrumentet går ut på att man ser om 

det blir en avvikelse eller bekräftelse av förväntningarna. (Grönroos, 2008, s.93) 
  

Parasuraman, Berry och Zeithaml började på mitten av 1980-talet att undersöka 

tjänstekvalitetens faktorer och hur det utvärderas av kunder utifrån begreppet upplevd 

tjänstekvalitet. I deras första studie kartlades tio faktorer som kännetecknade 

konsumenternas upplevelse av tjänstekvalitet. Faktorerna var: tillförlitlighet, tjänstvillighet, 

kompetens, tillgänglighet, tillmötesgående, kommunikation, trovärdighet, trygghet, 

förstå/känna kunden samt materiella ting. (Parasuraman et al., 1985, s.46-47) I en senare 

studie av Parasuraman et al. (1988) utvecklades de tio ovannämnda faktorerna istället till 

fem: materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. Samtliga delar av 

en tjänst som en kund använder till att bedöma helheten av kvaliteten ska kunna mätas med 

hjälp av dessa fem områden. (Parasuraman et al., 1988, s.23-24) 
  

I den materiella, ingår allt som är materiellt inom företaget, vilket både innefattar den 

fysiska utrustningen, teknik, personal och kommunikationsmaterial (Parasuraman et al., 

1988, s. 23). Personalen har en viktig roll eftersom det är de anställda som sköter tekniken 

och utrustningen (Parasuraman, 2010, s.277). Därför finns också personalens yttre, 

exempelvis klädsel, inom den materiella faktorn (Parasuraman et al., 1988, s.23). 
  

Tillförlitlighet är den faktor som avser ifall tjänsten är utförd på ett pålitligt och korrekt sätt 

(Parasuraman et al., 1988, s. 23). Eftersom kunden har en förväntan att få den tjänst de 

konsumerat så måste personalen hantera det på ett bra sätt, görs inte det kan kundens tillit 

förloras (Parasuraman et al., 1991, s. 41). Hur en tjänst levereras beror ofta på personalen 

och relationen till kunden. Därför kan det vara svårt för ett företag att mäta hur dess 

anställda uppträder eftersom människor är heterogena och egna individer. (Zeithaml et al., 

1988, s. 35) Tillförlitlighet innefattar även personalens förmåga att visa intresse för kunden 

att lösa eventuella problem, vilket bör göras under goda villkor och kan då i sin tur leda till 

ökad tillit från konsumentens sida. (Parasuraman, 1998, s. 313) 
  
Tjänstvillighet är den tredje faktorn och innefattar personalens och företagets vilja att på ett 

snabbt sätt hjälpa kunder och erbjuda service. Om de anställda agerar på ett uppmärksamt 

sätt, ger svar direkt och anpassar sig efter konsumenten ernås tjänstvillighet. (Parasuraman 

et al., 1988, s. 23) Om personalen förstår kundens förväntningar blir det enklare att erbjuda 



 
  23 

en tjänst som är anpassat efter vad konsumenten vill ha (Parasuraman, 1998, s.313). Om 

företagets anställda visar på engagemang och vänlighet (Parasuraman et al., 1991, s. 41-42) 

och anpassar sig efter kunden så är det tecken på att konsumentens bästa är i fokus och 

tjänstvillighet är enklare att uppnå (Parasuraman et al., 1988, s. 23). 
  
Säkerhet är den fjärde faktorn och innefattar kunders trygghet. Om personalen är 

kompetent, artig och inger förtroende gör det att konsumenterna känner sig mer säkra på att 

de kan lita på företaget och att de får vad de betalar för. (Parasuraman et al., 1988, s. 23) 

Om företaget inte agerar så utan tvärtom, kan det leda till osäkerhet bland kunder vilket i 

sin tur kan göra att de byter företag (Parasuraman et al., 1991, s. 40). Därför är det viktigt 

att de anställda agerar artigt samt inger förtroende när de möter konsumenter (Parasuraman 

et al., 1991, s. 41). 
  

Den femte faktorn är empati. Att personalen och verksamheten visar att de bryr sig och 

vårdar relationerna med kunderna är mycket viktigt. Även att de anstränger sig och ger 

uppmärksamhet som leder till att kunden känner sig speciell och omhändertagen. 

(Parasuraman et al., 1988, s. 23; Parasuraman, 1998, s. 313). Det är viktigt att komma ihåg 

att negativ attityd och bemötande från personal är det kunder tydligast kommer ihåg. Därför 

måste personalen ha en positiv attityd, visa artighet och respekt gentemot kunden. 

(Parasuraman et al., 1988, s. 16) 

4.6 Sju kvalitetskriterier för upplevd tjänstekvalitet  
Grönroos har genom att studera ett flertal olika studier inom tjänstekvalitet skapat sju 

kriterier som beskriver god upplevd tjänstekvalitet (presenterade i Grönroos, 1990, 2002, 

2008). Vi har valt att presentera de sju kvalitetskriterierna från Grönroos bok från 2008 då 

det är den mest nutida källan. De sju kvalitetskriterierna är professionalism och skicklighet, 

attityder och beteende, tillgänglighet och flexibilitet, tillförlitlighet och pålitlighet, rättelse, 

tjänstelandskapet samt rykte och trovärdighet. (Grönroos, 2008, s.98) 

 

Kvalitetskriterierna används för att bedöma och förbättra kvaliteten hos tjänsteföretag. Men 

kriteriernas relevans och grad av betydelse kan variera beroende på bransch och företag 

som de appliceras på. Det är viktigt att företagets alla resurser och system har en hög 

kvalitet och kan lösa kundens problem på ett professionellt och kompetent sätt. Personalen 

bör även ha en attityd och ett beteende som visar att de är intresserade av kunden och att 

lösa deras problem på bästa möjliga sätt. När kunden är i kontakt med företaget är det 

viktigt att kunden känner att de kan lita på tjänsteleverantören och att denna håller vad den 

lovar. Därför är det viktigt att alla delar av företaget hela tiden har kundens bästa i åtanke. 

När något oförutsägbart händer är det viktigt att ett företag aktivt åtgärdar de problem som 

uppstår. Kunden skall därmed kunna lita på att företaget omedelbart tar tag i problemet och 

hittar en acceptabel lösning som passar kunden. (Grönroos, 2008, s.98) 

 

Förutom bra uppförande hos personalen bör företaget även vara tillgängligt för kunden. Det 

vill säga att öppettider, hemsida, geografisk lokalisering och så vidare ska vara utformade 

så att tjänsten är lättillgänglig. För att tjänsten skall upplevas som högkvalitativ skall den 

även vara flexibel och anpassningsbar för kundens behov. Även den fysiska omgivningen 

och miljön skall skapa en positiv upplevelse för kunden, därför är det viktigt att ett företag 
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tänker på till exempel lokalers utformning då de skapar sitt tjänsteerbjudande. Kunderna 

skall även känna att de kan lita på att företaget kommer göra ett bra arbete, att företaget har 

bra värderingar, samt att kunderna får värde för pengarna de betalar. Därför är det viktigt 

att ett företags rykte och image passar ihop med dess utförande av sina tjänster. Om ett 

företag erbjuder hög kvalitet inom alla sju kvalitetskriterier kommer tjänsteerbjudandet att 

upplevas som högkvalitativt. (Grönroos, 2008, s.98) 
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5. Teoretisk referensram 

 

Från den teoretiska bakgrunden har vi valt ut de faktorer som vi anser är mest intressanta 

för vår frågeställning och sedan valt att presentera dessa djupare i den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen bygger på de tidigare presenterade 

mätinstrumenten SERVQUAL, de sju kvalitetskriterierna för upplevd tjänstekvalitet och 

Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet. Den teoretiska referensramen kommer 

därefter fungera som ett underlag för empiriinsamlingen där de olika delarna kommer 

fungera som teman vilka sedan berörs under intervjuerna.  

5.1 Mervärde 
Mervärden inom ett tjänsteföretag, vilka är relaterade till själva kärntjänsten som 

exempelvis personliga råd från anställda, kan öka värdet av kärntjänsten. De relaterade 

mervärdena värderas högt av kunderna, till exempel att kunna fråga personalen om råd, 

göra undantag för kunden och gästvänligt anställda. Företag använder även mervärden som 

är orelaterade till själva kärntjänsten för att öka kundnöjdhet, kundens belåtenhet och för att 

öka kundens köpintentioner. (Xuehua, 2011, s. 149) De orelaterade mervärdena används 

speciellt för att överträffa kundens förväntningar och för att behaga kunden ytterligare. Ett 

exempel som Xuehua beskriver som ett orelaterat mervärde är en restaurang i Kina som 

erbjuder nagelvård, massage och skoputs, medan en resebyrå kan erbjuda extra 

reseförmåner som hudvård och frisör. (Xuehua, 2011, s.149) Mervärden underlättar inte 

användandet av kärntjänsten utan ökar snarare värdet av tjänsten och differentierar tjänsten 

från konkurrenterna (Grönroos, 2008, s.159; Xuehua, 2011, s.149).  
  
Konsumentbehag vilket på engelska benämns delight, är en känsla där individen blir glatt 

överraskad i en situation av diskonfirmation (Oliver, 1977, s.480; Xuehua, 2011, s.149). 

Diskonfirmation är en reaktion som kunder utvecklar i en situation när de köper en tjänst 

som erbjuder dem ett oförväntat värde (Zeithaml et al., 1993, s.2). Orelaterade mervärden 

kan ge just oförutsett värde till kunder, vilket i sin tur leder till ett delight hos kunden och 

ökad intention att köpa kärntjänsten igen (Xuehua, 2011, s.149). I studien som Xuehua 

genomförde visade det sig att kunder inte känner delight eller gläds på ett överraskande sätt 

av mindre relaterade mervärden till kärntjänster i kontexter där själva kärntjänsten håller 

låg kvalitet. Kärntjänsten är fortfarande det fundamentala värdet som tjänsten erbjuder och 

den primära anledningen till att kunden köper den, vilket är viktigt att ha i åtanke och inte 

bara fokusera på mervärden. (Xuehua, 2011, s.149) 
  
Xuehua (2011, s.150) menar att det som ett företag vill uppnå är ett stadie av 

diskonfirmation, det vill säga ett tillfälle där kunden blir positivt överraskad. 

Diskonfirmation kan antingen vara positiv, där servicekvaliteten överträffar kundens 

förväntningar, eller negativ och servicens kvalitet är under förväntningarna på tjänsten 

(Xuehua, 2011, s.150). Oliver, Rust & Varki (1997, s.315) menar att en marknadsförares 

mål är att skapa ett stadie av positiv diskonfirmation som består av minst en önskvärd 

händelse för kunden som händer med hög sannolikhet. Företag bör därför erbjuda 

mervärden som är orelaterade till kärntjänsten. Mervärden gör kunden positivt överraskad 

för att deras förväntningar på tjänsten överträffas och därmed uppstår positiv 
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diskonfirmation vilket i sin tur ökar kundens engagemang. (Xuehua, 2011, s.150) 

 

Kunder kanske inte uppskattar tjänster som är för orelaterade eller mindre förmånliga som 

mervärdestjänster, därför är det viktigt att företag avväger faktorer så som kultur och 

sociala trender för att bestämma vilka typer av orelaterade mervärden som de ska erbjuda. 

Företag bör också låta kunderna välja vilken typ av orelaterat mervärde de vill för att 

undvika negativa reaktioner till oönskade tjänster. Mervärden kan göra att företag drar på 

sig stora kostnader, men bör vara kostnadsfria för kunderna eftersom de representerar något 

extra förmånligt för konsumenterna som i sin tur resulterar i högre värdeskapande. 

(Xuehua, 2011, s.151) 

5.2 Tjänstelandskapet 
Tjänstelandskapet, eller den fysiska miljön som en tjänst utspelar sig i, benämns 

servicescape. Den fysiska miljön ses ofta som en kvalitetsindikator på ett företags tjänster. 

Det inkluderar interiör- och exteriördesign samt omgivningen och dess temperatur, oljud 

samt lukter men också påtagliga föremål så som visitkort, broschyrer och annat 

kommunikationsmaterial. (Reimer & Kuehn, 2005, s.786). Den fysiska miljön hos ett 

tjänsteföretag kan jämföras med en produkts paketering (Ward et al., 1992, s.185). 
  
Det är viktigt att förstå vikten av den fysiska miljön, speciellt inom tjänsteföretag. Den 

influerar beteende och skapar en image, både för personal och kunder. (Bitner, 1992, s.57) 

Den är viktig, just för att både kunder och anställda påverkas av miljön eftersom tjänsten är 

producerad och konsumerad vid samma tillfälle (Bitner, 1992, s.57, 58; Reimer & Kuehn, 

2005, s.786). Eftersom konsumenten befinner sig i miljön, upplever kunden den totala 

tjänsten på plats inom den fysiska faciliteten (Bitner, 1992, s.58). Eftersom företaget inte 

kan dölja omgivningen där tjänsten utförs har den fysiska miljön stor påverkan på kundens 

förväntningar av den upplevda kvaliteten. Till och med före köpet söker kunder ”ledtrådar” 

om företagets förmåga och kvalitet. (Shostack, 1977, s.74; Bitner, 1992, s.57) Då tjänsten 

produceras och konsumeras samtidigt och kräver kontakt mellan människor görs denna 

interaktion inom den fysiska miljön. Därför är det viktigt att tjänsteföretagets miljö stödjer 

och hjälper de behov och förväntningar som finns hos både kunder och de anställda. 

Personalen på tjänsteföretaget kan påverkas av miljön och ge de anställda mer motivation, 

produktivitet och tillfredsställelse. Huruvida både kunder och personal medverkar i den 

fysiska miljön bestämmer vilket typ av syfte företaget kan uppnå genom servicescape. 

Exempelvis i miljöer med själv-servicefunktioner är den kreativa delen och användning av 

fysisk design mycket viktig och kan öka både kundnöjdhet och attrahera konsumenter. 

Likväl kan relationsbyggande med kunder påverkas av den fysiska miljöns utförande. 

(Bitner, 1992, s.57-58) 
  
Den fysiska miljön är även inflytelserik när det kommer till kommunikation av företagets 

image och syfte gentemot deras kunder (Bitner, 1992, s.57). Eftersom tjänster överlag är 

abstrakta och producerade i samband med köpet är det vanligt att kunder är osäkra när det 

gäller tjänsters karaktäristika. På grund av avsaknaden av transparens och en hög nivå av 

erfarenheter och trovärdighetskvaliteter är informationssökning svårt och komplext för 

kunden. Kunder som saknar denna information om tjänsteattributen av den tjänst den är 

intresserad av är därför tvingad till att koncentrera sig på signaler om kvaliteten, vilket de 
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får genom den fysiska miljön såvida den inte litar på sina personliga källor som 

rekommendationer från vänner och experter. (Reimer & Kuehn, 2005, s.786) I den fysiska 

miljön hos ett tjänsteföretag ska inte viktiga aspekter glömmas så som lukter och 

bakgrundsmusik. Det är viktigt för tjänsteföretag att skapa en unik fysisk miljö som 

representerar och visualiserar tjänsteföretagets abstrakta kompetenser och kvalitet. (Reimer 

& Kuehn, 2005, s.800)  

5.3 Klagomålshantering 
Tjänsteleverantörer försöker ständigt att leverera en tjänst utan att begå fel eller misstag. 

Målet är att det ska blir rätt första gången, både för kundrelationernas och kostnadernas 

skull. I praktiken är det svårt för tjänsteföretag att uppfylla sådana mål just på grund av 

heterogeniteten i levererandet av tjänsten. (Schoefer & Ennew, 2005, s.261) Det är först när 

ett misstag eller fel begås som ett tjänsteföretag sätts på prov, åtminstone företagets 

kundavdelning. Verkligheten består av människor och alla kan göra misstag, system kan 

haverera, kunder kan skapa problem för andra kunder, och det kan också vara konsumenter 

som inte vet hur de ska bete sig i tjänsteprocessen. Någon av de nämnda anledningarna kan 

leda till att den planerade serviceprocessen inte skapar ett tillräckligt gott resultat åt 

konsumenten och att den förväntade kvaliteten i tjänsten inte uppnås. Oavsett vad eller vem 

som har orsakat misstaget, det behöver inte alltid bero på tjänsteföretaget, så lämnar det en 

möjlighet för företaget att visa ett engagemang att åtgärda felet på bästa sätt. (Grönroos, 

2008, s.129) Om misstag och fel inte kan undvikas helt är det viktigt för företag att förstå 

klagomålshanteringsprocesser (Schoefer & Ennew, 2005, s.261). Klagomålshantering, eller 

service recovery som det ofta benämns, kan vara det som avgör om företag behåller en 

kund eller inte (Grönroos, 2008, s.129). 
  
Att tillfredsställa kunden i en situation där ett misstag har uppstått kan baseras på resultatet 

av det första servicemötet vilket i sin tur är grundat på olika serviceattribut och de attribut 

som är associerade med själva klagomålshanteringsprocessen. Vilket är de aktiviteter där 

ett företag engagerar sig i för att lösa kundens problem gällande det upplevda misstaget. 

(Spreng, Harrell & Mackoy, 1995, s.15) Till exempel kan ett upplevt tjänstefel vara ett 

problem med själva kärntjänsten, som är otillgänglig och kanske saknar tjänstepersonal 

med tillräckliga kompetenser. Klagomålshanteringens uppbyggnad och hantering har 

mycket stor betydelse om kunden har ett klagomål. (Spreng et al., 1995, s.16) 
  
Hur problemet än uppstått för kunden är det alltid tjänsteföretagets uppgift att ta hand om 

situationen. Om tjänsteföretaget inte gör det, kan kunden bli än mer missnöjd och byta 

företag. Om en kund lämnar klagomål och inte känner att företaget i fråga hanterar 

problemet tillräckligt fort eller inte blir bemött på ett bra sätt sjunker kvaliteten på den 

upplevda relationen. (Grönroos, 2008, s.129; Schoefer & Ennew, 2005, s.261) Personalen 

som har kundkontakt i tjänsteföretaget har en viktig roll under 

klagomålshanteringsprocessen och avgör hur tillfredsställelsen hos kunden blir. Tidigare 

forskning visar att kunder som klagar och får en snabb och smidig service recovery senare 

har högre återköpsintentioner än de som var nöjda med kärntjänsten från början och inte 

klagade. (Spreng et al., 1995, s.16; Grönroos, 2008, s.129) 

Tjänsteföretagens andra chans att lösa situationen är avgörande för om kundens upplevelse 

ska bli positiv efter att problemet uppstått. God klagomålshantering har till och med bevisat 
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att besvikna och arga konsumenter blir mer tillfredsställda än om problemet från början inte 

hade uppstått och kundens tillfredsställelse och upplevda kvalitet ökar. (Grönroos, 2008, 

s.129) Ineffektiv klagomålshantering å andra sidan kan lätt öka missnöjdheten hos kunden 

(Spreng, et al., 1995, s.16) och leda till att konsumenten sprider dåliga rykten om företaget 

(Tax, Brown & Chandrashekaran, 1998, s.60). Hur företaget hanterar klagomålshanteringen 

avgör hur plattformen blir som antingen förstärker eller försvagar företagets kundrelationer 

(Grönroos, 2008, s.129). Det är efter en klagomålshantering som kunder bestämmer sig om 

de ska fortsätta sin relation till företaget eller inte. (Grönroos, 2008, s.129; Schoefer & 

Ennew, 2005, s.261) Service recovery är därmed ett viktigt verktyg för företag att använda 

och utveckla för att det ska fungera på ett bra sätt (Grönroos, 2008, s.129). 

5.4 Pris 
Pris är en av de viktigaste faktorerna på marknaden då priset är närvarande i alla köp och 

säljsituationer. Däremot är pris är en komplex faktor då det kan uppfattas och användas på 

ett flertal olika sätt. (Lichenstein, Ridgway & Netemeyer, 1993, s.234). Pris är den kostnad 

som en kund offrar för att få en produkt eller tjänst (Zeithaml, 1988, s.10), alltså den 

summa som säljare och köpare kommit överens om att en transaktion är värd (Jobber & 

Fahy, 2009, s.19). Pris kan representera den monetära uppoffringen en kund måste göra för 

att få ta del av en transaktion (Lichenstein et al., 1993, s.234), men det kan även innebära 

icke-monetära uppoffringar så som ansträngning och tid (Zeithaml, 1988, s.18). Objektivt 

pris, alltså det verkliga monetära priset för en produkt, kan skilja sig från det uppfattade 

priset. Detta eftersom kunder ofta inte kommer ihåg det objektiva priset på en produkt eller 

tjänst utan de kommer istället ihåg hur viktig eller oviktig tjänsten var för dem. I många fall 

har kunder svårt att avgöra om ett pris är bra eller inte på grund av bristande kunskap och 

medvetenhet gällande branschen och dess priser. (Zeithaml, 1988, s.10) 
 

Då tjänster är svåra att utvärdera kan pris fungera som en indikator för tjänstens kvalitet 

(Jobber & Fahy, 2009, s.175; Lichenstein et al., 1993, s.234). Enligt Zeithaml (1988, s.8) är 

pris det bästa mätinstrumentet för att mäta kvaliteten i en produkt eller tjänst i de fall då 

kunden saknar tillräcklig information om produkten eller tjänstens övriga attribut. Förutom 

att indikera kvalitet på en tjänst kan även priset kontrollera tjänstens efterfrågan (Jobber & 

Fahy, 2009, s.175). Det är viktigt att tjänstens utbud och efterfrågan matchar (Edgett & 

Parkinson, 1993, s.28) eftersom en tjänst som tidigare nämnt inte kan lagras (Vargo & 

Lusch, 2004b, s.326). Då vissa kunder är villiga att betala ett högre pris för en vara eller 

tjänst kan pris även användas för att segmentera marknaden (Jobber & Fahy, 2009, s.175). 

Däremot är kunder mycket heterogena i sin reaktion gentemot priser och priskampanjer 

(Lichenstein et al., 1993, s.234). 

 
Lichenstein et al., (1993, s.235) anser att eftersom pris ses som en uppoffring leder högre 

priser ofta till lägre sannolikhet till köp. Samtidigt visar forskning att när risken för att göra 

ett dåligt val av tjänsteleverantör är hög väljer kunder i större grad att köpa produkter och 

tjänster med ett högre pris (Zeithaml, 1988, s.10). Detta visar att priser är komplexa och 

därför är det viktigt att tjänstens pris skall vara relativt till den kvalitet som tjänsten 

levererar. Om tjänstens pris och kvalitet matchar kommer kunden uppleva värde i tjänsten 

och vara villig att betala ett högre pris. (Lichenstein et al., 1993, s.235) Vilket pris en kund 

är villig att betala beror på många olika faktorer. Ju högre engagemang en kund har mot ett 
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företag eller varumärke, desto mer tolerant är kunden för höga priser (Hanzaee & Farsani, 

2011, s.279). Toleransen för högre priser ökar även då ett företag beter sig etiskt gentemot 

sin omvärld (Hanzaee & Farsani, 2011, s.278). Även kundlojalitet är en viktig faktor 

gällande vilka priser ett företag kan sätta på sina varor och tjänster. Hög kundlojalitet leder 

ofta till stora marknadsandelar och att företaget får lättare att begära högre priser än sina 

konkurrenter. (Hanzaee & Farsani, 2011, s.277) Icke att glömma är att pris endast är en del 

av ett tjänsteerbjudande och bör därför inte ses som en isolerad faktor. Det totala 

erbjudandet skall istället ses som en blandning av flera faktorer som påverkar kunden. 

(Jobber & Fahy, 2009, s.193) Enligt Zeithaml (1988, s.8) har priset en mindre betydelse i 

de fall där kunden före köp erhållit information om tjänstens övriga attribut. Forskning har 

även visat att pris har en större inverkan i de fall där de varumärken kunden väljer mellan är 

okända för kunden (Zeithaml, 1988, s.10). 

5.5 Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är de medel företag använder för att informera, påminna och 

övertala konsumenter om sitt varumärke, företag och dess produkter och för att på lång sikt 

skapa relationer (Kotler & Keller, 2012, s.254).  Det är viktigt att skapa relationer till sina 

kunder eftersom det är flera gånger dyrare att attrahera en ny kund än att behålla en gammal 

(Agndal & Axelsson, 2012, s.213; Eriksson, 2008, s.103). Marknadskommunikation är ett 

av de starkaste medlen för att påverka ett företags varumärke (Echeverri & Edvardsson, 

2012, s.270; Hanza & Farsani, 2011, s.280) och därför behövs marknadskommunikation 

bestående av en mix av olika insatser (Eriksson, 2008, s.96). 
  
När marknadskommunikationen skall utformas är det viktigt att kunderna erhåller den fakta 

som de behöver för att kunna ta ett beslut. Det är också viktigt att den utsända 

kommunikationen är konkret och enkel att förstå och det är viktigt att kommunikationen 

”talar” konsumentens språk. (Eriksson, 2008, s.96-97) Det är även viktigt att presentera vad 

fördelarna med en produkt eller tjänst är, vem som kan använda den, var den kan användas 

samt vad företaget står för (Kotler & Keller, 2012, s.254). Marknadskommunikation kan 

förutom att förstärka ett företags varumärke även leda till högre lojalitet och ökad 

försäljning. Det finns olika sätt att nå ut med sitt budskap till sina kunder. (Kotler & Keller, 

2012, s.254) Massmarknadsföring har som mål att nå den stora massan av konsumenter och 

på senare år har de tekniker som förr föll under massmarknadsföring blivit mer inriktade 

mot individuella kunder (Jobber & Fahy, 2009, s. 218). 
  
Marknadskommunikationsmixen består av åtta olika element som beskriver olika tekniker 

för att nå ut till den stora massan av kunder. De åtta olika elementen är reklam, 

säljfrämjande åtgärder, public relations, sponsring, direktmarknadsföring, marknadsföring 

via Internet, personlig försäljning och word-of-mouth. Alla dessa åtgärder används för att 

öka ett företags synlighet och försäljning och för att på lång sikt leda till en varaktig 

relation med kunden. (Jobber & Fahy, 2009, s.217; Kotler & Keller, 2012, s.254) Vid 

kontakt med reklam är det vanligt att konsumenter känner irritation (Ducoffe, 1996, s.32), 

främst i de fall där konsumenterna ser reklamen som oönskad och som något de inte själv 

valt att ta del av (Zia ul Hag, 2009, s.214).  Den kommunikationsstil som människor är 

mest mottagliga för är word-of-mouth, det vill säga att en person sprider åsikter om ett 

företag (Kotler & Keller, 2012, s.254). Som tidigare nämnt är det viktigt att skapa 
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relationer till sina kunder (Agndal & Axelsson, 2012, s.213 & Eriksson, 2009, s.103), och 

starka relationer hör ihop med lojalitet. Lojalitet uppstår då kunden utför repetitiva inköp av 

en tjänst och samtidigt rekommenderar tjänsten till sina bekanta (Agndal & Axelsson, 

2012, s.214). Därför bör alla företag sträva efter att få sina kunder och anställda att sprida 

positiv information om företaget (Dahlen & Lanke, 2003, s.112). 
  
De senaste åren har spridningen av marknadskommunikation ökat, mycket på grund av den 

ökade tekniska medvetenheten (Kotler & Keller, 2012, s.254). Men för att kunna ta 

välgrundade beslut måste vi kunna bearbeta den information som vi tar del av. Ju mer 

information och intryck vi får, desto mer press sätts på vår hjärna att kunna bearbeta 

intrycken under en kortare period. Att ta del och påverkas av för mycket information kan 

leda till information overload, ett tillstånd där man tar del av för mycket information vilket 

skapar förvirring och svårigheter att sortera och välja ut vilken information som är viktig. 

(Eppler & Mengis, 2004, s. 326) Den ökade spridningen av marknadskommunikation och 

den extensiva mängd av information som nu cirkulerar i vårt samhälle har lett till att 

företagen förändrat sin externa kommunikation. Effekten av massmedia har minskat 

eftersom kunderna kommer i kontakt med för mycket utsänd kommunikation och därför 

numera mer selektivt väljer vilken slags kommunikation de vill ta del av, samt hur de vill ta 

del av den. (Kotler & Keller, 2012, s.254) Marknadskommunikationen har även blivit mer 

individanpassad och erbjudanden är mer anpassade för den specifika kunden, trenden är att 

den traditionella marknadsföringen utvecklas mer mot att bli lik relationsmarknadsföring. 

Genom att behandla kunden som en individ och inte som en i massan försöker därmed 

företag skapa lojalitet. (Agndal & Axelsson, 2012, s.213) 

5.6 Medlemskort 
Många företag använder idag relationsbyggande instrument som lojalitetsprogram vilket 

har blivit en nyckelaktivitet inom marknadsföring (Meyer-Waarden, 2008, s.87). Ett 

lojalitetsprogram kan ses som ett system av marknadsföringsaktiviteter med målet att göra 

företagets kunder mer lojala genom att utveckla personliga relationer till dem (Meyer-

Waarden, 2008, s.89; Liu, 2007, s.20). Men för att generera lojalitet hos kunden krävs att 

företaget bygger relationer på känslor, tillit och ömsesidighet och inte endast på 

ekonomiska förmåner som till exempel rabatter (Butscher, 2000, s.29). Lojalitetsprogram 

kan ses som ett strategiskt verktyg för att hantera problemet med heterogenitet som är ett av 

tjänsters särdrag (Meyer-Waarden, 2008, s.89). Lojalitetsprogram skapar tillfredsställelse 

för de som belönas för ett köp (Meyer-Waarden, 2008, s.89; Liu, 2007, s.20) och eftersom 

kunder belönas, skapar det ett mervärde för konsumenten (Meyer-Waarden, 2008, s.89). 
  
Lojalitetsprogram har förmågan att ge kunder känslor som att de känner sig intelligenta och 

stolta för att ha uppnått eller vunnit något genom att inte betala fullt pris, liksom att de 

känner sig uppskattade och speciella och ser sig själva som en favoritkund (Meyer-

Waarden, 2008, s.90). Genom att använda informationen som medlemskortet i ett 

lojalitetsprogram ger, kan företag bilda sig en uppfattning om kundens beteende och skapa 

personliga erbjudanden som passar konsumenten (Meyer-Waarden, 2008, s.89). 

Medlemskap är uppbyggda på ett sådant sätt att kunden måste genomföra kontinuerliga köp 

för att det ska ge utdelning (Liu, 2007, s.20). De som blir medlemmar i lojalitetsprogram, 

identifierar sig ofta starkare med företaget (Meyer-Waarden, 2008, s.90). 
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5.7 Tillgänglighet och flexibilitet 
Tillgänglighet är viktigt i ett företag. Tillgänglighet handlar om hur smidigt och enkelt det 

är att få kontakt med ett företag, både personlig kontakt och via tekniska lösningar. 

(Parasuraman et al., 1985, s.46) Det är viktigt att öppettider, hemsida, personal och så 

vidare är lättillgängliga för kunden (Grönroos, 2008, s.98). Eftersom kunder ser 

ansträngning och tid som en icke-monetär uppoffring (Zeithaml, 1988, s. 18) är även ett 

företags lokalisering mycket viktig (Grönroos, 2008, s.98; Parasuraman, 1985, s.46). 
 

För att en tjänst ska vara lättillgänglig för kunden är det viktigt att tjänsten är flexibel. 

Däremot kan ordet flexibilitet ha flera betydelser beroende på vem som tillfrågas (Upton, 

1995, s. 76). Det är därför viktigt att företag lyssnar på sina kunder och tar till sig och 

implementerar kundernas specifika önskemål (Gurău, 2009, s.191). Flexibilitet handlar om 

att kunna anpassa sig och förändras efter kundernas och marknadens behov (Upton, 1996, s. 

76). Då tjänster är anpassningsbara till kundernas behov skapas mer individualiserade 

tjänsteerbjudanden via flexibilitet i produktion, design av tjänsten samt vid flexibla 

mervärden, vilket i många fall skapar högre värde för både kund och företag (Gurău, 2009, 

s.192-193; Grönroos, 2008, s.98). Flexibilitet kan i många fall skapa konkurrensfördelar i 

de fall där ett företag kan erbjuda mer flexibilitet än sina konkurrenter (Upton, 1995, s.74, 

76).  
 

Kunden skall kunna interagera med ett företag genom flera olika nivåer och plattformar, 

interaktionen skall alltså vara flexibel och anpassad till kundens personliga behov och 

kompetens (Gurău, 2009, s.191). I många fall vill en kund inte ha någon interaktion med ett 

företag, till exempel i de fall där kunden inte har några specifika preferenser eller intresse 

gällande en produkt och dess attribut (Gurău, 2009, s.190). 

5.8 Kärntjänsten 
En produkt eller tjänst har tre olika nivåer, där den första nivån kan ses som produkten eller 

tjänstens kärna (Jobber & Fahy, 2009, s.134). Tjänstens kärna, eller kärntjänsten som den 

ofta benämns, är den del av tjänsten som fyller och tillfredsställer det grundbehov som 

finns hos en kund (Grönroos, 2008, s. 180).  Inom bilservicebranschen kan det vara att få 

bilen lagad eller servad som är grundbehovet och alltså det behov som kärntjänsten skall 

tillfredsställa. Den andra nivån är den verkliga produkten eller tjänsten som kunden 

konsumerar, det vill säga dess utseende, kvalitet och finesser. Den tredje nivån består av det 

utökade erbjudandet innehållande till exempel mervärden. (Jobber & Fahy, 2009, s.134) 

Grönroos (2008, s. 180) beskriver detta som att en tjänst består av kärntjänst, 

möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster, vilka tillsammans bildar det totala, 

utvidgade tjänsteerbjudandet. 
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Figur 2. Det utvidgade tjänsteerbjudandet. Källa: Grönroos, 2008, s.183. 

 

Det är viktigt att kärntjänsten håller hög kvalitet eftersom kärntjänsten är anledningen till 

att företaget överhuvudtaget är verksamma på marknaden (Grönroos, 2008, s. 181). 

Kärntjänsten är även den primära anledningen till varför en kund väljer att ta del av ett 

tjänsteerbjudande (Xuehua, 2011, s.149). Det är därför viktigt att ett företag förstår 

kundernas primära behov och hur behoven kan tillgodoses på bästa vis. Detta bör vara 

första steget i att skapa ett tjänsteerbjudande och bör ske före utvecklingen av stöd och bi-

tjänster. (Echeverri & Edvardsson, 2012, s.90, 91) Icke förglömma är att ett totalt 

tjänsteerbjudande kräver både en kärntjänst och stödtjänster för att kunna användas och 

bringa högsta värde till kunden (Grönroos, 2008, s.182). 

5.9 Servicemötet - personalen 
Servicemötet, när kunden interagerar med personalen på ett tjänsteföretag, är en 

nyckelstrategi som kan ses som ett konkurrensmedel (Mattila & Enz, 2002, s.268; 

Gummesson, 1991, s.63). Både humöret hos kunden och servicepersonalen påverkar 

servicemötet och deras relation (Mattila & Enz, 2002, s.269). Eftersom en kund är aktivt 

engagerad i servicemötet på ett tjänsteföretag spelar det mer roll hur känslor och 

engagemang visas av personalen än exempelvis reklam (Price & Arnould, 1995, s.35). 

Forskning visar att frontpersonalen på ett tjänsteföretag kan agera på ett sådant sätt att det 

bidrar till hur kunden uppfattar personalens engagemang och sympati. Ömsesidig förståelse 

mellan kund och anställd på ett tjänsteföretag är en stark och avgörande faktor som 

influerar kundnöjdhet i servicemötet. (Price & Arnould, 1995, s.36) Servicepersonal som 

får en bra och personlig kontakt med kunden bidrar till att kunden uppfattar 

servicepersonalen som empatisk och förstående. Ansiktsuttryck, språk, tonläge och 

kroppsspråk hos tjänstepersonalen är också faktorer som påverkar hur kunden utvärderar 

servicemötet. (Mattila & Enz, 2002, s.270) Däremot finns inte mycket bevis för att 

avsaknaden av ömsesidig förståelse mellan kund och servicepersonal skulle bidra till en 

negativ uppskattning av servicemötet (Price & Arnould, 1995, s.36).  
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Om kunden och personalen har en längre kontakt och utbyte är det viktigt att 

kommunikationen är genuin och ärlig (Price & Arnould, 1995, s.36). Andra faktorer som 

identifierats som viktiga är tillförlitlighet och servicepersonalens personlighet, om de kan 

vara flexibla i servicemötet och om de agerar som mer än bara en anställd. Det är viktigt att 

visa känslor som kunden ser som tillförlitliga, framförallt i servicemötet. Kompetens hos 

personalen är också en viktig aspekt, vilket bidrar till positiva känslor hos kunden. (Price & 

Arnould, 1995, s.38) Att kunna anpassa tjänsteutförandet efter kundens speciella behov och 

krav har blivit ett mål för många tjänsteföretag. För att kunna genomföra denna 

individualisering måste frontpersonalen i servicemötet variera sina tillvägagångssätt i 

kundmötet och vara flexibla. Ett exempel är personalen på ett hotell, som kan förändra 

inredningen efter vilken typ av gäst de har och även anpassa servicen utefter vad gästen 

efterfrågar. (Mattila & Enz, 2002, s.269) 

Kundnöjdhet kan endast uppnås genom hög prestation av företaget och är resultatet av 

extraordinär ansträngning hos servicepersonalen. Därför är första mötet med 

frontpersonalen mycket viktigt. (Mattila & Enz, 2002, s.270) Det är också därmed viktigt 

att ett företags värderingar gällande service är klara och tydliga både internt och externt. 

Företag med ett starkt positivt varumärke grundat på god service har ofta det och 

personalen är generellt positivt inställda till sin arbetsgivare. Den positiva attityden 

gentemot företaget bland de anställda leder ofta till att företaget har lätt att rekrytera duktig 

personal. (Grönroos, 2008, s.326) Det är därför viktigt att ett tjänsteföretag jobbar med hela 

sitt totala tjänsteerbjudande och att mycket fokus läggs på servicen. Detta eftersom till 

exempel en reklamkampanj inte kan ändra kundens uppfattning om företaget om grunden 

till problemet ligger i serviceutförandet. (Grönroos, 2008, s. 328) 
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 6. Praktisk metod 
 

Som tidigare nämnt har vi valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill få en djupare 

förståelse för vad kunderna upplever som kvalitet i ett tjänsteerbjudande. I följande kapitel 

presenteras en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet vid insamlingen av empiri och 

analysen av denna. 

6.1 Bakgrunden till intervjuerna  
Inom den kvalitativa forskningen är intervjuer den mest använda metoden, mycket på grund 

av dess flexibilitet (Bryman, 2011, s.412). Vid användning av personliga intervjuer uppnås 

oftast en högre svarsfrekvens än vid kvantitativa metoder (Saunders et al., 2012, s.379).  
 

Vi har valt att utföra individuella intervjuer där målet var att få så djup insikt som möjligt 

om respondentens åsikter. Den intervjuform vi använt oss av är semi-strukturerade 

intervjuer. I en kvalitativ intervju bör ej standardiserade frågeformulär användas, för att inte 

forskaren skall kunna styra respondentens svar (Holme & Solvang, 1997, s.100-101). De 

viktigaste faktorerna som forskaren vill undersöka bör skrivas ner i en manual, som sedan 

kan användas vid intervjutillfället (Holme & Solvang, 1997, s.100-101). Vi har därför 

använt oss av en uppsättning allmänna frågor tillsammans med följdfrågor som vi ställt till 

respondenterna. Våra frågor hade inte några fasta svarsalternativ som i strukturerade 

intervjuer utan respondenten kunde svara fritt och frågorna ställdes i den ordning som 

ansågs passande för den specifika intervjusituationen (Bryman, 2011, s.206). Valet att 

genomföra intervjuer är som tidigare nämnt baserat på vårt val av en kvalitativ 

forskningsmetodik. Målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för kunden och 

dess tankar och problem för att kunna besvara vår problemformulering. 
 

Vi valde att utgå från vår teoretiska referensram vid konstruktionen av intervjumallen. 

Detta för att kunna svara på vår frågeställning gällande vilka som är de viktigaste 

faktorerna som påverkar kvaliteten i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen. 

Intervjumallens teman är baserade på olika avsnitt i den teoretiska referensramen, där varje 

tema har innehållit frågor som kan kopplas samman med teorin. Vi läste noggrant igenom 

vårt teorikapitel för att finna de teoretiska utgångspunkter som vi fann mest intressanta för 

studien och sedan ställa frågor baserade på dessa. Exempel på frågor är till exempel rörande 

temat pris: “Hur viktigt är priset för dig när du väljer bilserviceföretag?”. Bakgrunden till 

den frågan var att se om priset hade betydelse för respondenterna vid valet av 

bilserviceföretag, samt att undersöka hur kunderna uppfattar pris. Grunden till detta var 

bland annat teorier av Zeithaml där hon förklarar att kunder har svårt att bedöma priser i en 

bransch de inte har speciellt mycket kunskap om, att uppfattningen om priser är mycket 

individuell (Lichenstein), hur pris reglerar efterfrågan (Lichenstein; Jobber & Fahy), hur 

kundlojalitet påverkar synen på priser (Hanzaee & Farsani) osv. På liknande sätt har alla 

teman behandlats, det vill säga att de är baserade på olika kapitel i den teoretiska 

referensramen och frågorna är skapade för att få en djupare förståelse av kundernas åsikter. 

Frågorna är inte alltid helt baserade på en specifik teori, utan vissa frågor är mer inledande 

frågor där respondenten får chansen att uttrycka sig mer allmänt om företaget eller ett 

specifikt tema. Exempel på det är när vi frågat respondenterna varför de har valt Upplands 

Motor. 
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6.2 Enkäten  
Vi bestämde oss även för att skapa en enkät som vi bad respondenterna fylla i efter att 

intervjun hade ägt rum. Den korta enkäten var på en sida och innehöll de olika faktorerna 

från den teoretiska referensramen. Enkäten kan ses i appendix 2. Faktorerna skulle 

rangordnas beroende på hur mycket respondenten ansåg att de bidrog till den upplevda 

kvaliteten vid utvärderingen av Upplands Motors tjänsteerbjudande. Inledningsvis i enkäten 

fick respondenterna fylla i bakgrundsinformation: kön, ålder och bostadsort. Vi valde att ta 

med dessa utifall det senare i resultatet skulle visa sig finnas några samband mellan 

bakgrundsvariablerna och faktorerna. Senare fortsatte ett stycke med information om hur de 

skulle fylla i enkäten och därefter de nio faktorerna som skulle rangordnas. Faktorerna på 

enkäten var: pris, mervärde, tillgänglighet/flexibilitet, tjänstelandskap, personalen, 

klagomålshantering, marknadskommunikation, medlemskort och kärntjänst. I 

informationstexten framgick att respondenten skulle rangordna faktorerna från 1-9, där 1 

var viktigast. Om de hade svårt att fylla i samtliga så kunde de rangordna så många som 

möjligt, men minst 1-3.  
 

Syftet med enkäten var att respondenterna skulle rangordna de nio faktorerna efter vilken 

som var viktigast och bidrog till högst upplevd kvalitet. Vi gav även respondenterna 

möjligheten att fylla i en övrig kommentar i slutet av enkäten, om de hade feedback eller 

någon annan åsikt. Denna lämnades tom på samtliga enkäter.  

6.3 Pilotstudien 
Det är bra att testa sina planerade frågor innan intervjutillfället för att se om frågorna är 

lättförstådda och inte är ledande på något sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.50). Det kan 

göras genom en pilotstudie på personer med mycket kunskap inom det studerade området 

eller bekanta som kan ge feedback på intervjuns upplägg (Gustavsson, 2011, s.239). Vi har 

presenterat våra tilltänkta intervjufrågor för både vår handledare, studenter som också 

skriver uppsatsarbete, samt för vår kontakt på Upplands Motor. Vi genomförde pilotstudien 

på Umeå Universitet med ett bekvämlighetsurval den 19:e mars, 2015. Vi frågade fyra 

bekanta som skriver uppsatsarbete om de kunde tänka sig att bli intervjuade så att vi fick 

möjligheten att prova våra frågor. Detta gjordes för att få feedback, se så att frågorna var 

lättförstådda och inte ledande. Genom att utföra vår pilotstudie på fyra studenter som 

studerar och skriver uppsats såg vi möjligheten att få relevant feedback och givande åsikter. 

Vi valde studenter just för att de har mycket kunskap inom det studerade området men 

också för att de har en god insikt i hur upplägget på en intervju bör se ut eftersom de själva 

skriver uppsatsarbete och genomför liknande studier. Vi valde att testa våra frågor på 

studenter som vi känner bra då vi anser att dessa är mer engagerade i att studiens resultat 

ska bli bra och att de är mer ärliga i sina åsikter. 
 

Vi lät även vår handledare, Anna-Carin, titta på våra frågor och enkäten för att ge oss en 

objektiv synvinkel och ytterligare feedback. Den feedback vi fick, från både studenter och 

handledare var att vi borde ställa mer öppna frågor, som inte var för ledande och som det 

inte gick att endast svara ja eller nej på. Vi fick även rådet att utveckla våra frågor och följa 

vårt intervjuschema bättre och inte hoppa mellan intervjuns olika teman. Respondenterna i 

pilotstudien kommenterade även att vissa frågor gick in i varandra, vilket gjorde att vi 

konstruerade om intervjuschemat och omplacerade frågorna i en bättre och mer passande 
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ordning. Genom pilotstudien fick vi även en uppfattning om hur lång tid en intervju tog, 

vilket gjorde det enklare när vi skulle ta kontakt med respondenterna på Upplands Motor. 

Vad gäller enkäten så visade vi den endast för vår handledare, inte studenterna. Det för att 

vi var osäkra om vi skulle använda oss av enkäten och hur utförlig den skulle vara. Då det 

är en väldigt simpel enkät, där respondenterna ska rangordna nio faktorer samt fylla i tre 

frågor om bakgrundsinformation, ansåg vi att det räckte med feedback från vår handledare. 

Feedbacken från handledningen ledde till att vi behöll bakgrundsinformationen i början av 

enkäten, något vi först planerade att ta bort, samt att vi valde att erbjuda respondenterna att 

endast rangordna så många faktorer som de kände sig bekväma med. Efter feedback från 

både våra respondenter i pilotstudien samt från vår handledare skickade vi intervjuschemat 

samt enkäten till vår kontaktperson på Upplands Motor. Det för att vi skulle ges chansen att 

innan intervjutillfällena ta bort frågor som inte ansågs som passande, men vi fick endast 

positiv feedback och behövde inte ändra något.  

6.4 Urval av undersökningsenheter 
Det är viktigt att välja en urvalsmetod som passar studien (Holme & Solvand, 1997, s.104). 

Urvalet av respondenter till en studie bör göras systematiskt utifrån kriterier baserade på 

teori, strategi eller förförståelse (Holme & Solvang, 1997, s.101). Urvalet är ofta 

målinriktat, det vill säga att respondenterna är utvalda så att de ska passa det ämne och de 

forskningsfrågor som studeras (Bryman, 2011, s.343). Vi har därför valt att undersöka 

Upplands Motors kunder, alltså personer som lämnar in sin bil på service och sedan stannar 

kvar för att ta del av företagets utökade tjänsteerbjudande. Då vi har valt att göra en 

fallstudie på Upplands Motors anläggning i Akalla har vi valt att intervjua kunder som 

fanns tillgängliga på anläggningen då vi anser att de är relevanta för de forskningsfrågor vi 

studerar. Vi var på plats under två dagar för att öka sannolikheten för ett större och mer 

heterogent urval.  
 

Det är svårt att veta hur många intervjuer som behövs, men Bryman (2011, s.436) anser att 

mättnad kan uppstå efter cirka tolv intervjuer. Detta beror självklart på hur urvalet ser ut, 

om det är homogent eller heterogent, samt hur mycket information respondenterna ger 

(Bryman, 2011, s.436). Både Bryman (2011, s.436) och Holme & Solvang (1997, s.100) är 

överens om att en insamlingsprocess bör avslutas då informationen känns tillräcklig. Detta 

gjorde att vi innan vår empiriinsamling inte bestämt hur många intervjuer som skulle 

genomföras, utan målet var att genomföra intervjuer tills vi nådde informationsmättnad, 

vilket vi gjorde efter totalt 13 intervjuer på Upplands Motor.  

6.5 Intervjutillfället  
Våra intervjuer har som tidigare nämnt ägt rum på Upplands Motors anläggning i Akalla. 

För att kunna fånga det unika hos den undersökta respondenten är det viktigt att samla in 

information under så vardagliga förhållanden som möjligt, där respondenten ska kunna tala 

fritt och utforma sina egna tankar och uppfattningar (Holme & Solvang, 1997, s.82). Det är 

även viktigt att möta sina respondenter ansikte mot ansikte och att respondenten känner 

tillit gentemot intervjuaren (Holme & Solvang, 1997, s.93). Under en intervju bör forskaren 

se till att respondenten känner sig bekväm och får all den information som är kopplad till 

intervjun, studien och dess syfte. Det är även viktigt att förklara huvudfrågorna före de 

ställs och att inte komma med förslag på svar utan istället ge respondenten gott med tid att 
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formulera sina svar. (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.50) Vi valde därför att söka upp 

kunder som stannat kvar på anläggningen och låta dem själva bestämma var och när 

intervjun skulle äga rum. Den första kontakten med respondenterna är viktig och det gäller 

att göra respondenten intresserad av att delta i intervjun samt att motivera respondenten att 

göra sitt bästa (Gustavsson, 2011, s.239). Vi valde att inte erbjuda någon gåva för 

motprestationen eftersom vi anser att respondenternas deltagande i slutändan kommer leda 

till bättre kvalitet i det tjänsteerbjudande som de tar del av. För att göra respondenterna 

bekväma samt känna tillit mot oss började vi varje intervju med att förklara vad studien 

gick ut på, att respondenterna var anonyma, samt att de när som helst under intervjun kunde 

ställa frågor till oss eller avbryta intervjun.  
 

Forskarens eget beteende påverkar i stor grad intervjusituationen och det är av yttersta vikt 

att återgivningen av respondentens ord är rätt beskrivna och inte färgade av intervjuarens 

åsikter (Holme & Solvang, 1997, s.93). För att inte påverka respondenternas svar har vi 

under intervjuerna försökt ställa frågorna och samla in svaren med en så objektiv synvinkel 

som möjligt, där vi endast använt oss av öppna frågor och inga ledande. Båda 

uppsatsförfattarna har deltagit tillsammans vid varje intervju, detta för att en 

uppsatsförfattares individuella uppfattning inte skall spegla slutresultatet. Vid 

intervjutillfällena har en uppsatsförfattare agerat intervjuare medan den andra har varit 

observatör och fört anteckningar.  
 

Den kvalitativa insamlingsprocessen präglas av flexibilitet, där insamlingens upplägg måste 

kunna ändras under insamlingens gång på grund av ny kunskap och förståelse (Holme & 

Solvang, 1997, s.80). Då vi endast haft en intervjumall har varje intervju varit unik och 

frågorna har förändrats under tidens lopp på grund av vår ökade förståelse. Risken med 

detta kan vara att tolkningen av den insamlade empirin inte blir entydig på grund av den 

stora bredd av olika sorters information som erhålls från de olika respondenterna. (Holme 

& Solvang, 1997, s.83) Detta har vi tagit ställning till och under intervjuerna inte ändrat på 

de teman vi undersöker utan endast på utformningen av frågorna samt följdfrågorna. 
 

Vi var på plats för att samla in data under totalt två dagar. Första dagen gjorde vi fem 

intervjuer och andra dagen åtta intervjuer. Efter första dagen insåg vi att det mest 

strategiska var att befinna sig på verksamheten tidigt på morgonen, då de potentiella 

respondenterna var flest och åt frukost samtidigt som de väntade på sin bil. Då de 

potentiella respondenterna satt i cafét och drack kaffe eller surfade på sin dator passade vi 

på att gå fram och fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en kortare intervju. Vi var 

noga med att se till att de ätit upp sin frukost så att vi inte störde dem på något sätt, vilket vi 

tror var anledningen till att så många var villiga att ställa upp. Flertalet ställde då motfrågan 

om Upplands Motor beställt undersökningen vi skulle genomföra men vi förklarade då att 

så inte var fallet. Detta tror vi kan visa sig i resultatet då fler respondenter kände att de 

kunde öppna sig och vara ärliga i och med att vi var en objektiv part. Det anser vi även kan 

ha bidragit till att kunderna kände att de kunde berätta om sina åsikter och problem mer 

öppet utan att det påverkade deras relation med personalen och företaget. Att 

respondenterna svarade på frågorna ur ett kundperspektiv tror vi bidrog till att de kunde 

svara mer personligt då de då inte var tvungna att ta hänsyn till andra parters åsikter. Vid 

kontakten med respondenterna förklarade vi inledningsvis att undersökningen handlade om 

deras upplevda kvalitet på Upplands Motor och att de var anonyma samt kunde avbryta 
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intervjun när de ville. Efter avslutad intervju gav vi enkäten till respondenterna och bad om 

att få den ifylld.  

 
Tabell 2. Intervjuerna på Upplands Motor. 

Intervju Kön Ålder Bostadsort Intervjulängd 

1.  Man  45 år Stockholm 23,13 min 
2.  Kvinna 43 år Sollentuna 14,21 min 
3.  Kvinna 48 år Sundbyberg 10,12 min 
4. Man 72 år Vallentuna 12,40 min 
5.  Man 64 år Hägersten 17,26 min 
6.  Man 31 år Täby 09,06 min 
7.  Kvinna 55 år Norrtälje 09,14 min 
8. Man 55 år Solna 08,17 min 
9.  Man 62 år Bromma 10, 58 min 
10.  Man 49 år Sollentuna 09,54 min 
11. Man 47 år Rimbo 08,28 min 
12. Man 30 år Rissne 07,44 min 
13. Kvinna 52 år Sollentuna 09,42 min 
     

 

Intervjuerna ägde som tidigare nämnt rum under två dagar, närmare bestämt den 25:e och 

26:e mars 2015 på Upplands Motors anläggning i Akalla. Accessen till intervjuobjekten var 

god och vi fick full frihet från Upplands Motor att gå runt på anläggningen och prata med 

deras kunder. Före vi utförde intervjuerna informerade vi personalen om att vi skulle 

genomföra en undersökning så att de skulle veta vilka vi var och vad vi gjorde där. Totalt 

tillfrågades 15 personer att delta i studien, varav 13 svarade ja. Som tidigare nämnt deltog 

båda uppsatsförfattarna under alla intervjuer, men personen som var ansvarig för att ställa 

frågorna och att anteckna varierade. Intervjuerna spelades in på två olika sätt, en inspelning 

via telefon och en via dator, detta för att säkerställa att all information blev inspelad men 

även som en säkerhetsåtgärd om en av inspelningsenheterna skulle sluta fungera. 

Intervjuschemat presenterades på en Ipad då vi fann det enklare och smidigare än att läsa 

från ett anteckningsblock. Alla intervjuer skedde på svenska, med undantag för en 

respondent som var engelsktalande. Vid den engelska intervjun översattes frågorna på egen 

hand under intervjuns gång. Att översättningen skedde direkt kan ha lett till oklarheter för 

respondenten, om vissa frågor inte översattes på ett korrekt sätt. Detta var dock inget vi 

lade märke till. Enkäten översattes även den till engelska. Efter två dagar och 13 intervjuer 

uppstod informationsmättnad och inga nya unika synpunkter från kunderna kom fram. 

Detta ledde till att vi efter två dagar avslutade empiriinsamlingen. Om informationsmättnad 

inte hade uppstått efter två dagar hade vi en tredje dag inplanerad att utföra intervjuer på.  

6.6 Hantering av insamlad data  
Den insamlade empirin transkriberades i nära anslutning till intervjuerna för att passa på 

när vi fortfarande hade intervjuerna färskt i minnet. På så vis har risken minskat att feltolka 

något som respondenterna sagt. För att kunna lyssna flera gånger på intervjuerna har vi 

använt oss av inspelningsprogram med hjälp av flera utrustningar, både med hjälp av en 

dator och mobiltelefon. Det för att som tidigare nämnt vara säkra på att få med allt som 

respondenten säger under intervjuerna och för att vi då kunde transkribera på tu man hand. 
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Bryman (2011, s.428) menar att det är lättare att kontrollera vad som sägs om man spelat in 

intervjuerna. Det är också viktigt när man transkriberar en intervju att texten man skriver är 

så lik som möjligt det som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011, s.431). Det gör att 

analysen senare är lättare att göra noggrann och för att forskaren flera gånger kan gå 

igenom svaren från intervjuerna (Bryman, 2011, s.428). Med hjälp av 

inspelningsprogrammet Recorder Pro kunde vi sakta ned tempot så att varje ord från 

respondenten kunde tydas. När transkriberingen sedan var klar valde vi att avvakta att börja 

med analysen på en gång. Trost (2005, s.125) menar att man inte bör göra analysarbetet i 

nära anknytning till intervjuerna då det kan vara bra med lite avstånd tidsmässigt till 

intervjun för att kunna utföra analysen på ett bra sätt. Å andra sidan anser Bryman (2011, 

s.429-430) att analysen borde vara kontinuerlig i samband med intervjuerna ifall olika 

teman dyker upp under intervjuerna som forskaren sedan vill gå in på i de intervjuer som 

kvarstår. Hade vi analyserat i direkt anslutning till intervjuerna hade det resulterat i att 

datainsamlingen tagit längre tid och vi hade behövt vara på plats på Upplands Motor i fler 

dagar vilket inte passade vårt tidsschema.  
 

Innan vi började med analysen delade vi upp empirin enligt teman identifierade utifrån vår 

teoretiska referensram. De teman vi utgick från var de nio faktorerna; kärntjänst, 

mervärden, personal, marknadskommunikation, medlemskap, tjänstelandskapet, 

tillgänglighet/flexibilitet, pris och klagomålshantering. Tillsammans med empirin valde vi 

att lägga in citat från respondenterna. I empirikapitlet har varje kvalitetsfaktor ett eget 

avsnitt och i anslutningen till empirin om varje faktor har vi valt att lägga in analysen. När 

vi analyserade försökte vi finna olika mönster, samband och avvikelser för att få en så djup 

analys som möjligt. Trost (2005, s.129) menar att vid analysen av materialet bör man 

försöka få fram olika slags mönster och beteendemönster. Vi valde att dela på empirin och 

analysen för att det inte skulle bli några onödiga upprepningar och för att göra det enklare 

för läsaren. I analysen integrerade vi vår teoretiska referensram med den insamlade empirin 

inom varje tema/faktor för att få en mer djup analys. 
 

Enkäten med syftet att identifiera de viktigaste faktorerna bearbetades i Excel. Innan 

siffrorna lades in i Excel gick vi igenom varje enkät för att kontrollera att respondenterna 

utfört enkäten på ett korrekt sätt. Tre respondenter hade endast fyllt i och rangordnat faktor 

1-6 istället för 1-9. Vi lade då in själva poängen 9 på de faktorer de inte rangordnat, vilket 

inte påverkade slutresultatet eftersom syftet var att identifiera de viktigaste faktorerna. Väl i 

Excel vände vi på samtliga siffror, 1 blev 9, 2 blev 8 och så vidare. Det för att kunna göra 

en tydlig figur med staplar som visade vilka faktorer som var viktigast, och därmed hade 

fått flest poäng. Vi räknade ut varje faktors medelvärde med hjälp av Excel och placerade 

poängen på y-axeln och faktorerna på x-axeln. Resultatet i figur 3 kan ses i appendix.  

6.7 Etiskt perspektiv 
Inom svensk forskning finns det fyra huvudkrav/etiska principer som bör följas. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Bryman, 

2011, s.131-132; Vetenskapsrådet, 2002, s.6) Vid genomförandet av denna studie har dessa 

huvudkrav tagits i beaktning och följts. För att uppfylla informationskravet valde vi att vid 

intervjuerna informera respondenterna om undersökningens syfte, upplägg och att de när 

som helst kunde ställa frågor eller avbryta intervjun, vilket enligt Trost (2005, s.104) 
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tillsammans med att fråga om respondentens samtycke till deltagande vid intervjun är de 

frågor som bör ställas vid en intervjus inledning. Före intervjuerna informerade vi 

respondenterna om att de var anonyma och att deras svar inte kunde bli spårade samt att 

deras svar endast skulle användas för denna studie. Att informera respondenterna om att de 

var anonyma tror vi bidrog till att de kände att de kunde vara mer öppna och ärliga i sina 

svar. Genom att informera respondenterna om deras anonymitet samt vad svaren skulle 

användas till uppfylldes även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I transkriberingen 

och framställningen av empirin presenterades respondenterna endast med kön, ålder och 

bostadsort. Vid direkta citat i empirin valde vi att inte presentera vilken respondent som 

sagt vad, detta eftersom det är viktigt att enskilda uttalanden inte skall kunna spåras till en 

specifik respondent (Trost, 2005, s.107). Sammanfattningsvis anser vi att vi på ett bra sätt 

har uppfyllt de etiska principer/krav som finns inom den svenska forskningen. 
 

  



 
  41 

7. Empiri och analys 
 

Följande kapitel presenterar den empiri vi insamlat genom våra 13 intervjuer. Empirin 

presenteras tematiskt inom samma tema som i referensramen. Varje kvalitetsfaktor 

presenteras först med en empiridel tätt följt av en analys där empiri kopplas samman med 

tidigare presenterade teorier. 

7.1 Inledning 
Genom att studera den insamlade empirin har vi under bearbetningen av materialet letat 

efter mönster och avvikelser i kundernas svar. Eftersom studien är kvalitativ med en 

hermeneutisk kunskapssyn ligger fokus på respondenterna och deras individuella åsikter 

och inte på att försöka generalisera resultatet. På grund av det har vi i många fall valt att 

lägga mer fokus på de avstickande kommentarerna då dessa oftast är de kunder som har 

varit minst respektive mest nöjda med tjänsten. Varför vi valt att presentera de avstickande 

kommentarerna är för att de kunderna haft starkast åsikter och därmed förmodligen 

kommer kunna påverka andra kunder mest. Vi ser även att de respondenterna kan bidra 

med mer specifika åsikter vilket i sin tur fungerar som ett underlag till de 

rekommendationer vi senare presenterar för Upplands Motor. De åsikter som flera 

respondenter hade gemensamt har vi även valt att presentera då det kan visa vilka områden 

som kunderna överlag är minst respektive mest nöjda med. I detta kapitel kommer först ett 

inledande stycke innehållande kundernas förväntningar på tjänsten och varför de valt 

Upplands Motor som tjänsteleverantör att presenteras. Sedan kommer samtliga teman från 

den teoretiska referensramen presenteras tillsammans med en sammanfattande text baserad 

på intervjuerna. Empirin innehåller även passande citat från respondenterna för att ge en 

mer målande och trovärdig bild till läsaren. Det följs sedan av en analysdel där empirin 

kopplas samman med vetenskapliga teorier från teorikapitlet.  
 

Inledningsvis ville vi undersöka vilka anledningar som låg bakom respondenternas val att 

besöka Upplands Motor. Detta för att få en överblick över hur kunderna först kommit i 

kontakt med företaget och vilka faktorer som lockat dem att besöka Upplands Motor och 

använda tjänsten. Ett flertal respondenter angav att de valt att göra sin bilservice på 

Upplands Motor eftersom de hade köpt sin bil där. Två respondenter berättade att de känt 

en person som arbetat på Upplands Motor vilket lockat dem till anläggningen från första 

början. Några andra kunder poängterade att lokalisering av Upplands Motor var den 

främsta anledningen till valet, att anläggningen ligger på väg till arbetet eller att de bor i 

närheten. Ett flertal av respondenterna ansåg att största anledningen till valet av Upplands 

Motor var den trevliga personalen, säljarna och serviceteknikerna. De menar att på 

Upplands Motor har de träffat trevligare personal jämfört med på andra verkstäder. 

Däremot var det flera respondenter som ansåg att deras val var på grund av de mervärden 

som Upplands Motor erbjuder. Framförallt frukost och det trådlösa nätverket, vilket gav 

flera kunder en anledning att stanna kvar och passa på att jobba. Marknadskommunikation 

är även det något som kunderna påverkats av, men de ser det inte som en av de främsta 

anledningarna till valet av bilserviceföretag. En avvikande kund berättade att de egentligen 

hade ett avtal med ett annat företag, men gått utanför detta och valt Upplands Motor just för 

att man kan äta lunch under tiden och för att det är viktigt med personlig service.  
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Intervjuerna visade att respondenternas val av Upplands Motor som bilserviceföretag 

grundar sig på en rad olika faktorer. För att få en tydligare bild över vilka faktorer som 

påverkar kunden mest har vi valt att analysera varje enskild faktor och kombinera detta med 

en enkät där kunderna fick rangordna de olika faktorerna från mest till minst viktig, där 1 

var mest viktig och 9 minst viktig. När vi sammanställde resultatet vände vi på siffrorna för 

att göra staplarna tydligare och enklare att förstå. Alltså var 9 mest viktig och 1 minst 

viktig, till skillnad från innan.  

 

 
  
Figur 3. Rangordning av faktorerna.   

 

Kärntjänst följt av pris och personal är som kan ses i figur 3 de faktorer som är viktigast 

och bidrar till mest kvalitet för kunderna på Upplands Motor. Nedan följer ett djupare 

avsnitt om varje faktor där vi först presenterar resultatet/empirin från intervjuerna och 

därefter en analys. I varje avsnitt kommer den angivna faktorn kopplas till figur 3 ovan. 

Genom denna kombination hoppas vi kunna ge en mer nyanserad bild. 

7.2 Faktor: Mervärde 
Generellt visste inte så många vad Upplands Motor erbjuder för mervärden förutom det 

mervärde de just tagit del av. En respondent har använt gymmet, men få vet om att det ens 

existerar. Majoriteten av respondenterna är medvetna om de mervärden som flest tar del av 

vilket är frukost, lunch och tillgången till trådlöst nätverk. Huvudparten av respondenterna 

lämnade in sin bil för service på morgonen och på grund av det var det många som passade 

på att äta frukost. Större delen av de tillfrågade ställer sig positiva till att Upplands Motor 

erbjuder mervärden. Flera menar på att det gör själva vistelsen och väntetiden på sin bil 

mycket trevligare. Själva väntandet i sig är de flesta också positiva till, då det annars är 

omständligt att lämna bilen på morgonen och hämta på kvällen. I och med väntetiden 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rangordning av faktorerna 



 
  43 

utnyttjar flera av respondenterna även nätverket och passar på att arbeta. De som passar på 

att arbeta under tiden anser att det är mycket viktigt att just nätverket finns och framförallt 

fungerar. Internet är i flera fall viktigare än frukost för de positivt inställda kunderna.  
  
“Absolut, absolut, det är halva grejen eftersom jag som kör firmabil vill ju ha mervärden i 

det här fallet. Jag äter frukost här, hyrbilar, tillgången till hyrbilar, tillgång till nu har jag 

ju sett reklamen, men gym och sådant där, det utnyttjar ju inte jag och kommer aldrig göra 

heller. Borde kanske, men jag gör inte det. Men sådana mervärden är väldigt viktigt.” 

  
Det fåtal som inte är lika positiva menar framförallt att mervärdena är oviktiga vid sitt val 

av Upplands Motor. Respondenterna menar att frukosten är ett trevligt plus men inte någon 

avgörande faktor vid valet av bilserviceföretag. Samma sak gäller det trådlösa nätverket, 

det är bra att det finns men inte speciellt viktigt för flera av respondenterna. 
  
En avvikelse är en respondent som tagit del av frukost och inväntar sin bil, men vars 

inställning är att denne inte alls vill vänta kvar utan har blivit ”tvungen” att göra det. 

Respondenten kan inte arbeta utan sin bil och ser därmed inget värde att vänta kvar och 

förlora arbetstid. En annan avvikande respondent menar att frukosten är något som kostar 

kunden extra och att den hellre hade sluppit för att få ett lägre pris. “Alltså det här (syftar 

på frukosten) betalar man ju för extra. Jag menar, jag hade ju hellre sluppit frukosten om 

det hade blivit billigare men det är inte det som avgör om jag är här eller inte”. En tredje 

avvikande kund har använt sig av gymmet och tycker att det är ett bra mervärde men att det 

är för litet och för få maskiner. Den kunden väljer inte heller Upplands Motor för dess 

mervärden. En annan avvikelse värd att nämna är den kund som är medveten om mervärdet 

golf som Upplands Motor erbjuder, vilket den var ensam om att nämna. 
  
”Jag tycker det är… eftersom det är väntetid så fyller det ju bara på att det blir mycket, 

mycket trevligare. Och jag menar att få bli bjuden på lunch medan man sitter och väntar på 

bilservice, hallå liksom det har aldrig hänt med det förra bilmärket. Plus!” 

  
Få saknar något utöver det Upplands Motor erbjuder när vi har berättat om de olika 

mervärden som finns. En respondent förklarar att han önskar att få bilen hämtad när det är 

dags för bilservice och bli erbjuden en hyrbil, just för att undkomma ”dötid”.  
 

”Dem har ju Sveriges i särklass sämsta biluthyrning” menar en respondent. Enligt kunden 

har Hertz som hyr ut bilar på bottenvåningen inte så många modeller att välja mellan och 

mest mindre bilar. Respondenten menade att vill han hyra och betala för en specifik Volvo, 

då ska han ha möjlighet till det. Ibland har kunden ringt och bokat en hyrbil, men när han 

har kommit till plats så har bilen inte funnits. Kunden anser att personalen som jobbar där 

är trevlig men det hjälper inte honom om han inte får den bil han beställt. Han kör mycket 

bil i sin vardag så valet av bil spelar stor roll för honom. Det har till och med gått så långt 

att kunden hört av sig till ett annat företag i närheten när han behöver hyrbil, när hans egna 

är inlämnad på Upplands Motor under en längre tid. 

 

Upplands Motor erbjuder som tidigare nämnt en rad olika mervärden, och mervärden ökar 

enligt Grönroos (2008, s.159) och Xuehua (2011, s.149) värdet på tjänsten, vilket några av 

respondenterna konfirmerade. Några av respondenterna påpekade att mervärdena var 
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trevliga och underlättade deras besök på anläggningen. Speciellt ansåg kunderna att det 

trådlösa nätverket sparade dem extra tid eftersom de kunde arbeta samtidigt. Ett mål för 

företag bör vara att få kunderna att uppleva delight, det vill säga att bli glatt överraskade då 

de köper en tjänst som levererar ett oväntat högt värde (Oliver, 1977, s.480; Xuehua, 2011, 

s.149; Zeithaml et al., 1993, s.2). Denna känsla kunde vi under en intervju uppleva att en 

kund haft då denne beskrev att han aldrig förr hade blivit bjuden på lunch medan han 

väntade på sin bil och att han upplevde det som ett stort plus. Företaget lyckades alltså i 

detta fall överträffa kundens förväntningar och få denne att känna att tjänsten levererade 

över hans förväntningar. Att leverera en tjänst som överträffar kundens förväntningar leder 

i många fall till en högre upplevd tjänstekvalitet samt repeterade köp (Grönroos, 2008, 

s.86). Ett flertal av respondenterna upplever att tjänsten lever upp till deras förväntningar, 

till exempel att servicen är i tid och att det trådlösa nätverket fungerar, vilket vi ser bidrar 

till högre tjänstekvalitet och lojala kunder. 
 

Xuehua (2011, s. 149) beskriver att mervärden kan vara både relaterade och orelaterade till 

kärntjänsten. I Upplands Motors fall kan vi genom att studera den insamlade empirin se att 

de relaterade mervärdena, till exempel trevlig personal uppskattas högre än de orelaterade 

mervärdena. Orelaterade mervärden, i detta fall frukost, lunch, gym och golf används enligt 

Xuehua (2011, s.149) för att öka kundnöjdheten och få kunden att återkomma. Att de 

orelaterade mervärdena skulle vara anledningen till att kunderna återkommer till företaget 

är inget som våra respondenter håller med om. De flesta respondenter kommenterade att de 

ansåg att mervärdena var bra och trevliga och sparade kunden tid, men att de inte var 

avgörande vid valet av bilserviceföretag. Det viktigaste i kundernas ögon var som tidigare 

nämnt kärntjänsten (se figur 3) och mervärden bör då istället ses som ett plus som inte bör 

få för mycket fokus vid skapandet av det totala tjänsteerbjudandet (Xuehua, 2011, s.149). 
  
Den insamlade empirin visar att de mervärden som kunderna minst tar del av är gym och 

golf, vilket kan bero på att dessa är de mervärden som är mest orelaterade till kärntjänsten 

(Xuehua, 2011, s.151). Enligt Xuehua (2011, s.151) är det viktigt att kunderna själv får 

välja vilka orelaterade mervärden de vill ta del av. Detta anser vi fungerar bra på Upplands 

Motor eftersom kunderna själva får välja vad de vill göra då de väntar på sin bil och de inte 

blir tvingade att ta del av något mervärde om de inte vill. Att erbjuda mervärden kan även 

differentiera tjänsten från konkurrenterna (Grönroos, 2008, s.159; Xuehua, 2011, s.149). 

Detta anser vi absolut att Upplands Motors mervärden gör eftersom de var först på 

marknaden att erbjuda ett totalt tjänsteerbjudande innehållande unika och valbara 

mervärden. Ingen av respondenterna i vår undersökning hade provat på mervärdet golf och 

bara en hade testat gymmet. Detta tolkar vi som att dessa två mervärden därmed är minst 

viktiga för Upplands Motors kunder. Det mervärde som kunderna ansåg var viktigast var 

det trådlösa nätverket tätt följt av möjligheten att äta frukost och lunch. Eftersom 

mervärden enligt kunderna kom på en femte plats då de skulle rangordna olika 

kvalitetsfaktorer anser vi att mervärden i Upplands Motors fall fungerar mer som ett 

differentieringsverktyg än som en kvalitetshöjare. Företaget gör mycket reklam för sina 

mervärden och mervärdena är en stor del av företagets varumärke. Att Upplands Motor 

satsar mycket tid och pengar på något som kunderna inte värderar speciellt högt jämfört 

med andra faktorer anser vi kan indikera på att faktorerna utförd kärntjänst, personal och 

pris fungerar så pass bra på företaget att de har råd att lägga pengar på mer differentierande 

aktiviteter. 
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7.3 Faktor: Tjänstelandskapet 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna ansåg att lokalerna på Upplands Motors 

anläggning var ljusa, fräscha och kändes nya. Det är för flera kunder något som är viktigt 

för att de ska vilja vistas där. Flertalet nämnde att propert klädd personal som agerade lugnt 

och sansat och alltid hälsar inger känslan av en bra arbetsplats att jobba på. En avvikande 

respondent kommenterade att kombinationen med bilförsäljning i samma lokaler är bra och 

ett roligt sätt att fördriva tiden på medan man väntar på sin bil. Flertalet delade åsikten att 

placeringen intill motorvägen var viktig och gjorde det enkelt för kunderna att ta sig till 

Upplands Motor. Endast en avvikande respondent kommenterade den pågående 

renoveringen, men ansåg att det fortfarande kändes fint och stilfullt i lokalerna. Ingen 

respondent la speciellt mycket vikt på anläggningens utformning utan sa bara att det var 

fint. 
  

”Alltså vad gäller lokalerna kan man säga att det är fräscha lokaler, det är bra. Så att man 

inte känner att man nästan inte vill sätta ner skorna liksom.” 

  
Vad gäller parkeringar, som också innefattas i begreppet tjänstelandskap, ansåg hälften av 

respondenterna att det fanns ett dåligt utbud av parkeringar till kunderna. Flertalet menade 

att det fanns parkeringar på området, men få tillräckligt nära ingången till 

kundmottagningen. Flera kommenterade och undrade över om det kunde bero på att 

personalen ställde sig där med sina privata bilar. Samtidigt var det flera kunder som sällan 

hade problem att hitta en parkering, speciellt inte tidigt på morgonen. Det var oftast näst 

intill fullt, men en respondent ansåg att det var ett gott tecken på att många besöker 

Upplands Motor. En avvikande respondent kommenterade att parkeringen och 

kundmottagningen har blivit sämre sedan samtliga bilmärken slagits ihop i 

kundmottagningen på bottenvåningen. Respondenten ansåg att det blev både för trångt och 

sämre service än tidigare då exempelvis Renault hade en egen kundmottagning. 
  

Skyltningen på Upplands Motor ansåg samtliga respondenter förutom två att den inte var 

bra eller fungerande. Flertal ansåg att det var svårt att hitta inne i anläggningen, både till 

cafét där frukosten serveras och lunchrestaurangen, men också utomhus till glasverkstaden 

och till byggnaden där hjulskiftet sker. De få som ansåg det enkelt att hitta hade varit på 

plats tidigare – men en respondent kommenterade att den ändå tog fel rulltrappa samma 

dag. 
  

De öppna servicelokalerna jämförde flera av respondenterna med att gå på restaurang och 

kunna se kockarna och köket där de lagar maten, i positiv bemärkelse. Att servicelokalerna 

är öppna för kunden gör att de får bättre förtroende för hur servicen utförs och menar på att 

det inger en känsla av seriositet och transparens och att det därmed blir svårare att fuska. 

Flera menar på att det är trevligt med öppenheten och roligt att kundens ges möjlighet att gå 

in, men undviker att göra det. En avvikande respondent menar att man ska sköta sitt och 

inte störa mekanikerna i deras arbete. Han menar att en kund inte ska blanda sig i ett 

teknikerjobb. De respondenter som inte tyckte det var viktigt med öppna servicelokaler 

tyckte däremot att det var ett plus och att det kändes mer personligt och modernt. En kund 

om de öppna servicelokalerna: ”Ja det är ju trevligt, det är som att gå på restaurang och 

man ser hur de lagar maten litegrann. Jag känner ju inget behov av att hoppa in och hjälpa 
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till. Men absolut, det känns trovärdigt på något sätt. Att dem inte hymlar eller fuskar eller 

sitter där och röker och sådär. Absolut.” 

 

När kunderna blev tillfrågade att rangordna de nio faktorerna så hamnade tjänstelandskapet 

på en sjunde plats, vilket vi tolkar som att det generellt inte är speciellt viktigt för kunderna. 

Samtidigt menar Reimer & Kuehn (2005 s.786) att den fysiska miljön kan ses som en 

kvalitetsindikator på en tjänst och det är därmed mycket viktig hur den är utformad. Vi tror 

att när en lokal beskrivs som ljus och fräsch av kunderna och där det mesta fungerar 

förutom delmoment som parkering och skyltning vilket framkom under intervjuerna, så 

reflekterar kunderna inte på samma sätt gällande hur det ser ut, eftersom lokalen är 

fungerande. Hade det å andra sidan varit smutsigt och trånga lokaler tror vi att kunderna 

hade reflekterat mer över tjänstelandskapets utformning och därmed kanske fått en negativ 

uppfattning även gällande kärntjänsten. Detta eftersom den fysiska miljön som tidigare 

nämnt kan ses som en indikator på tjänstens kvalitet. 
 

Respondenterna ansåg att de blev påverkade av hur personalen såg ut, att de var propert 

klädda, alltid hälsade och verkade trivas – vilket kunderna ansåg gav sken av att Upplands 

Motor var en trevlig arbetsplats. Grönroos (2008, s.326) menar att en positiv attityd 

gentemot företaget bland de anställda leder till att företaget har lätt att rekrytera duktig 

personal. En positiv attityd gentemot sitt företag anser vi kan leda till positiv word-of-

mouth, det vill säga att en person sprider positiva åsikter om företaget (Kotler & Keller, 

2012, s.254). Genom positiv word-of-mouth anser vi att nya anställda kan lockas till 

Upplands Motor. Genom det goda klimatet och energin anser vi att kunderna kommer 

påverkas starkt av den trevliga personalen och den positiva och trivsamma miljön. Efter 

våra besök på Upplands Motor, kontakten vi haft med företagets personal samt intervjuerna 

med kunderna har vi fått ett positivt intryck av företaget och dess varumärke. Ett positivt 

varumärke menar Grönroos (2008, s.326) grundar sig i att de anställda också är positiva. Vi 

tror därmed att kunderna påverkas positivt av den glada och utåtriktade personalen som 

hejar på alla, vare sig de jobbar i kundmottagningen, som mekaniker eller administrativt. 

Den trevliga personalen och det goda klimatet anser vi kan ses som en konkurrensfördel 

eftersom kunderna värderar personalen och deras bemötande högt, se figur 3. 

 

De öppna servicelokalerna jämför kunderna med ett öppet kök på en restaurang. Vi tolkar 

det som en positiv jämförelse, då man gärna vill se maten man betalar för tillagas av 

kockarna. Detsamma gäller bilverkstaden på Upplands Motor. Reimer & Kuehn (2005, 

s.800) menar att det är viktigt för ett tjänsteföretag att skapa en unik fysisk miljö som 

representerar och visualiserar tjänsteföretagets abstrakta kompetenser och kvalitet, vilket 

Upplands Motor har tillämpat. De har skapat en unik fysisk miljö som visar på kvalitet och 

enligt kunderna; seriositet och transparens. Tack vare de öppna servicelokalerna ökar 

kundernas förtroende för Upplands Motor och vi anser att personalen därmed vill visa för 

konsumenterna att de faktiskt är transparenta och öppna, att de vill arbeta nära kunden och 

inte försöker hymla eller dölja något, vilket de verkligen lyckas med. De öppna 

servicelokalerna gör att kunderna kan se vad mekanikerna gör med deras bilar, vilket vi tror 

gör att de anställda anstränger sig mer. Bitner (1992, s.57-58) menar att personal på ett 

tjänsteföretag påverkas av miljön vilket ger de anställda mer motivation och produktivitet, 

vilket stödjer vårt resonemang. De öppna servicelokalerna bjuder även in kunden till att 

prata med sin mekaniker, vilket Bitner (1992, s.57-58) menar kan bygga upp relationen 
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med kunden. Den fysiska miljöns utförande, alltså de öppna servicelokalerna, gör det 

enklare att bygga relationer med kunderna på Upplands Motor. 
  
Shostack (1977, s.74) och Bitner (1992, s.57) menar att den fysiska miljön har stor 

påverkan på kundens förväntningar av den upplevda kvaliteten, eftersom företaget inte kan 

dölja omgivningen där tjänsten utförs. En parkering är svår att dölja vare sig den är 

fungerande eller ej. Eftersom parkeringen är den första anhalten för kunderna när de 

kommer till Upplands Motor borde parkeringen vara väl fungerande, vilket hälften av 

respondenterna inte ansåg. Om det första delmomentet i upplevelsen hos Upplands Motor 

inte fungerar påverkar det kundens förväntningar på den upplevda kvaliteten negativt 

(Shostack, 1977, s.74; Bitner, 1992, s.57) och personalen måste då anstränga sig än mer för 

att göra kunderna nöjda. Mattila & Enz (2002, s.270) menar att första mötet med 

frontpersonalen är väldigt viktig och att kundnöjdhet kan uppnås genom hög prestation och 

extraordinär ansträngning av servicepersonalen. Samtidigt är vi och personalen på 

Upplands Motor medveten om att parkeringen är ett moment som inte fungerar speciellt 

bra, och under tiden som den här uppsatsen skrivs pågår en renovering och omstrukturering 

av Upplands Motors lokaler inklusive parkeringen. Upplands Motor är därmed medveten 

om problemet och kommer försöka lösa det. Enligt Shostack (1977, s.74) och Bitner (1992, 

s.57) söker kunder ”ledtrådar” om företagets förmåga och kvalitet före köpet, därmed anser 

vi att en icke fungerande parkering indikerar på en sämre kvalitet för hela Upplands Motor 

eftersom kontakten med parkeringen sker innan köpet av tjänsten. Vi anser att om kundens 

första upplevelse av företaget är negativ finns det risk att kunden går in i tjänsten med en 

negativ attityd, vilket kan innebära att de har lägre förväntningar på servicen och att de är 

mer skeptiska mot personalen. Att ha en negativ inställning mot personalen, 

serviceutförandet och tjänstelandskapet redan före tjänstens början, samtidigt som kunden 

finner kärntjänsten svår att utvärdera, anser vi kan leda till att kunden upplever att 

kärntjänsten fungerar dåligt. Detta eftersom servicelandskapet och andra faktorer som 

tidigare nämnt fungerar som indikatorer på kärntjänstens kvalitet. Å andra sidan tror vi att 

det i många fall kan vara bra att kunden har lägre förväntningar på tjänsten för att Upplands 

Motor då ges chansen att överträffa kundens förväntningar, vilket Parasuraman et al., 

(1988, s.16.) menar leder till högre tjänstekvalitet.  
  
Den fysiska miljön på ett tjänsteföretag kan enligt Ward et al. (1992, s.185) jämföras med 

en produkts paketering – och därför är det viktigt att allt inom tjänsten fungerar. Därmed är 

den dåliga skyltningen enligt kunderna, en del av paketeringen som gör att hela intrycket av 

tjänsten påverkas. Vi tror därmed att även fast kunderna upplever att miljön är ljus, fräsch 

och luftig så påverkas upplevelsen av att man som kund kan känna förvirring på grund av 

den dåliga skyltningen, vilket gör det svårt att hitta i lokalerna.  
 

Sammanfattningsvis kan vi se att kunderna överlag är nöjda med tjänstelandskapets 

utformning. Trots att det finns moment i servicelandskapet som kunderna inte anser 

fungerar påverkar inte detta märkbart deras upplevelse av tjänsten. Detta eftersom faktorn 

tjänstelandskapet som tidigare nämnt kom på en sjunde plats av nio när kunderna skulle 

rangordna vilka faktorer de ansåg som viktigast. 
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7.4 Faktor: Klagomålshantering 
Problem som framkom vid frågor rörande klagomålshantering var bland annat att en 

respondent tappat ett däck på motorvägen ett dygn efter bilservice och att en annan fick fel 

däck monterade på sin bil. Två respondenter fick problem i och med att reservdelar inte 

hade kommit in i tid när de väl var på plats på Upplands Motor. Problem som dessa har lett 

till att de tillfrågade kunderna har åsikter om hur personalen skött klagomålshanteringen. 

För majoriteten av respondenterna är det mycket viktigt hur man blir bemött när ett 

problem uppstår. Personalen måste vara trevlig, förstående och aktivt lyssna på kunden. 

Agera professionellt genom att visa kunderna uppmärksamhet och försöka förstå det 

upplevda problemet ur kundens perspektiv.  “Professionellt är att dem inte tjafsar tillbaka. 

Utan att kunden är i centrum. Så som jag upplever problemet, det kan ju vara att jag 

upplever fel men dem måste ju ta hänsyn till det upplevda problemet.” 

 

Flera av kunderna har upplevt en fungerande klagomålshantering på Upplands Motor, där 

de menar att personalen har lyssnat och försökt förstå och göra det bästa av situationen. Två 

respondenter har kommit in spontant till Upplands Motor med bilar som haft problem och 

fått hjälp direkt, trots att de inte haft en bokad tid. De kunderna är väldigt nöjda. En 

avvikande kund har en mindre bra upplevelse. Kunden kom tillbaka till Upplands Motor ett 

dygn efter bilservice med ett däck som lossnat på motorvägen. Personalen skyllde då bara 

ifrån sig enligt kunden, när kunden i själva verket bara ville ha en ursäkt. Kunden upplevde 

ett ”taskigt bemötande” och var besviken på klagomålshanteringen från personalen. 

Respondentens önskan var att bli förstådd och att personalen skulle förstå hur viktig bilen 

är för kunden, vilket inte gjordes. En annan kund som kommit till Upplands Motor och fått 

beskedet att reservdelen som behövts inte kommit än, fick då en ursäkt från sin personliga 

servicetekniker. Mekanikern förklarade att han var ledsen, agerade vänligt och erbjöd 

kunden en kopp kaffe. Kunden anser att en kaffe inte räcker då det uppstått liknande 

problem flertalet gånger, utan menar att det borde innebära ett ekonomiskt avdrag på priset. 

Flera gånger har kunden fått resa till Upplands Motor och fått svaret att tjänsten antingen är 

försenad eller att kunden får återkomma senare. De kunder som har upplevt liknande 

problem instämmer med att Upplands Motor borde dubbelkolla att allt finns inne som krävs 

till bilservicen innan det bekräftas till kunden. En avvikande respondent uttrycker att om 

inte servicen är bra utförd kommer kunden att sprida det vidare till sina bekanta och på 

sociala medier. 
 

Flertalet av respondenterna har inte haft några problem överhuvudtaget på Upplands Motor. 

De menar att tack vare att de har personliga servicetekniker gör det servicen mer trovärdig 

och det är svårare att fuska med bilservicen. Som tidigare nämnt känner respondenterna att 

med en personlig servicetekniker kan inte hela firman pekas ut och anklagas för problemet 

utan endast en person, vilket gör att flera av kunderna inte upplever några problem. Skulle 

det uppstå problematik, kan kunden då peka ut den mekaniker som gjort service på bilen. 

En kommentar var även att serviceteknikerna ofta ringer upp och frågar om de får byta ut 

eller lägga till saker som inte ingått i avtalet, vilket respondenten anser visar på transparens 

och ett fokus på kundens önskemål. 
  

Under intervjuerna kom det fram att många av respondenterna ansåg att inom 

klagomålshantering var det viktigast hur de blev bemötta av personalen. Vad som är 
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intressant är att när respondenterna fick rangordna de nio faktorerna så kom 

klagomålshantering på en sjätte plats, vilket kan ses i figur 3. Samtidigt kan vi konstatera 

att de kunder som haft problem och som upplevt klagomålshanteringen på Upplands Motor 

fortfarande är kunder. Vilket vi tolkar som att Upplands Motors klagomålshantering 

överlag fungerar bra. Grönroos (2008, s.129) menar att klagomålshantering kan vara det 

som avgör om företaget behåller en kund eller inte. Vi kan samtidigt inte dra slutsatsen att 

ingen blivit dåligt bemött och valt att lämna företaget på grund av det eller dålig 

klagomålshantering eftersom vi inte har kunnat intervjua dem.  
  
Klagomålshantering är ett viktigt verktyg som måste fungera och bör användas och 

utvecklas för att det ska fungera på ett bra sätt (Grönroos, 2008, s.129; Schoefer & Ennew, 

2005, s.261). Samtidigt bör man ha i åtanke att de respondenter som upplevt 

klagomålshantering inte upplever samma varje gång eftersom personalen och tillfället 

skiljer sig åt. Schoefer & Ennew (2005, s.261) menar att det kan bero på heterogeniteten i 

levererandet av klagomålshanteringen, att personalen inte är standardiserad utan beter sig 

olika från gång för gång. Heterogeniteten är därmed en förklaring till att majoriteten av 

kunderna har en upplevelse av att personalen lyssnar och är förstående vid uppstående 

problem, medan andra är av motsatt åsikt. 
  
I fallet där en respondent haft återkommande problem och endast blivit erbjuden kaffe, 

borde Upplands Motor enligt Grönroos (2008, s.129) använt sig av bättre 

klagomålshantering eftersom de har fått flera chanser för att göra upplevelsen positiv för 

kunden. Eftersom en bra klagomålshantering enligt Grönroos (2008, s.129) har bevisat att 

besvikna och arga kunder kan bli mer tillfredsställda än innan borde Upplands Motor 

anstränga sig mer hos den specifika kunden. Att erbjuda en kund en kaffe när samma 

problem uppstått flera gånger kan ses som ineffektiv klagomålshantering (Spreng et al., 

1995, s.16) vilket har ökat missnöjdheten hos den aktuella respondenten. Skulle detta 

uppstå igen för kunden är risken stor att hanteringen av klagomålshanteringen försvagar 

relationen med kunden, vilket är något Grönroos (2008, s.129) menar kan ske. Spreng et al. 

(1995, s.16) menar att ineffektiv klagomålshantering kan öka missnöjdhet hos kunden. 

Vilket kan leda till att kunden sprider dåliga rykten om företaget (Tax et al., 1998, s.60), 

vilket en respondent har uttryckt att den är villig att göra på sociala medier om den inte blir 

nöjd.  
 

I de fall där klagomålshantering har uppkommit på grund av ett fel i själva tjänsten, kan det 

bero på problem med kärntjänsten. Vilket i sin tur Spreng et al., (1995, s.16) menar kan 

bero på att tjänstepersonalen, i detta fall mekanikerna som utför kärntjänsten, saknar 

tillräckliga kompetenser. Som ett exempel kan en mekanikers kompetens ifrågasättas när 

fel däck monteras på en bil. Men samtidigt som kunderna har upplevt problem framkom 

under intervjuerna inte någon indikation på att kunderna tvivlade på personalens 

kompetens. Att kunderna litar på personalen kan som tidigare nämnt bero på kundernas 

avsaknad av egen kompetens inom området, vilket vi tror gör att kunderna litar på 

personalen och förstår att alla kan göra misstag. Schoefer & Ennew (2005, s.129) menar att 

om fel inte kan undvikas helt, är det viktigt för företaget att förstå 

klagomålshanteringsprocesser. Det ska tilläggas att vi inte vet om Upplands Motor har 

styrdokument gällande processen av klagomålshantering. Vi har heller ingen information 

om hur många klagomål som kommer in till Upplands Motor eller hur dessa har hanterats. 
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Detta gör det svårt för oss att dra några ytterligare slutsatser gällande företagets 

klagomålshantering eftersom vi inte har all information som behövs. 

7.5 Faktor: Pris 
Gällande hur viktigt pris var för respondenterna vid val av bilserviceföretag varierade 

svaren. Många respondenter hade inte ens funderat över priset på bilservicen förrän de 

lämnade in sin bil, medan andra tyckte att servicen var dyr. Ingen respondent nämnde att de 

tyckte att bilservicen hade ett lågt pris. Flertalet av de som inte funderade över priset var 

respondenter med tjänstebil, där företaget betalat för servicen och respondenten endast 

lämnat in bilen på service och inte lagt ut några egna pengar. En av respondenterna med 

tjänstebil uttrycker sig som följande gällande priset på servicen: 
  
”Det är ju helt oväsentligt. Eftersom det är min firmabil. Och mitt företag verkar inte så 

bry sig heller, fast det säkert rörde sig om 100 000 kr, för jag förlorade framdäcket på 

motorvägen, det bara lossnade.” 

  
En gemensam faktor för flera respondenter var att de inte hade någon uppfattning om priser 

överlag gällande bilservice, detta gällde både för privat och företagskunder. Några kunder 

visste att Upplands Motors priser låg på medianen, medan andra inte hade någon 

uppfattning alls gällande företagets priser. ”Priset är viktigt men jag vet som sagt inte vad 

jag har att jämföra med.” Överlag så påverkades privatkunderna mer av priset vid val av 

bilserviceföretag och respondenterna med tjänstebil blev genast mer priskänsliga då de blev 

tillfrågade att resonera som privatkunder. 
  
Enligt respondenterna är priset viktigt i den mån att det ska vara normalt pris, inte ett 

överpris, och kunderna ska få det som de betalar för. Om det skiljer några tjugotal kronor 

bryr sig inte respondenterna om priset, utan prioriterar då istället andra saker än att 

företaget ska erbjuda det lägsta priset på marknaden. För många av kunderna är som 

tidigare nämnt bilservicens pris inte den avgörande faktorn till varför de väljer ett företag, 

utan respondenterna anser istället att ett bra bemötande, högt förtroende för 

servicepersonalen och att problemet blir löst är viktigare. Även om priset överlag inte var 

viktigt för respondenterna uttryckte sig ändå några få respondenter att de ansåg servicen 

som dyr. En respondent kunde inte förstå hur en service kunde vara så dyr som den senaste 

servicen var. 
 

Vid frågan vad som skulle krävas för att respondenterna skulle vara villiga att betala ett 

högre pris för tjänsten delades respondentgruppen upp i två delar. Den ena gruppen bestod 

av mer priskänsliga kunder som inte kunde tänka sig att betala ett högre pris än det 

nuvarande, utan de skulle hellre betala ett lägre pris och ta bort vissa av de mervärden som 

företaget erbjuder. Den andra gruppen som i detta fall är överrepresenterad skulle kunna 

tänka sig att betala ett högre pris om de känner förtroende för personalen, är nöjda med det 

personliga bemötandet och den utförda servicen. 
  
”Är jag nöjd med den service jag får och med bemötandet, då betalar jag för det”. 
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En kund föreslår även att priset skulle kunna inkludera en paketlösning där kunden fick 

billigare pris på installation av frivilliga attribut som en iskylare till handskfacket, och att 

han då skulle kunna tänka sig att betala ett högre totalt pris.  
 

Respondenterna säger att de har dålig koll på priser och många vet inte vad deras service 

kostar, men samtidigt rankar de pris som näst viktigast bland nio olika faktorer, se figur 3. 

Detta visar på en ambivalens hos respondenterna där de ger delade signaler gällande hur 

viktigt pris är för dem. Detta konfirmeras av Lichenstein et al., (1993, s.234) som uttrycker 

att kunders uppfattning om pris är mycket individuellt. Att uppfattningen om priser är 

individuellt och att Upplands Motors kunder erbjuds samma priser för service anser vi kan 

leda till att mer priskänsliga kunder kan få högre förväntningar på servicen då priset för 

dem är en viktig faktor och i många fall i kundens ögon indikerar på hög kvalitet. Under 

intervjuerna visade detta sig till exempel när en kund kommenterade att “man ska få det 

man betalar för”.  

 

Respondenterna säger att pris är viktigt för dem, men att de inte har någon uppfattning om 

vad en service kostar. Detta kan enligt Zeithaml (1988, s.10) bero på att kunderna inte 

innehar kunskap gällande branschen och därmed har svårt att bedöma om ett pris är bra 

eller inte. Bristande kunskap om branschen och dess priser är något som de flesta 

respondenter kommenterade att de hade. Kunderna ansåg att priset var viktigt men ingen 

kommenterade att företaget erbjöd ett lågt pris. Det kan bero på att kunderna främst letar 

efter kvalitet i kärntjänsten, se figur 3, och enligt Jobber & Fahy (2009, s.174) samt 

Lichenstein et al., (1993, s.234) så kan priset fungera som en indikator på tjänstens kvalitet. 

Pris är det bästa mätinstrumentet för att bedöma tjänstekvaliteten då kunden saknar djupare 

förståelse för tjänsten (Zeithaml, 1988, s.8). 

 

Enligt Zeithaml (1988, s.1) kan det objektiva priset skilja sig mycket från det uppfattade 

priset, det vill säga att kunderna inte kommer ihåg det monetära priset på en tjänst utan 

istället hur viktig en tjänst var för dem.  Då bilservice är något som en kund är tvingad att 

göra, annars kan eller får den inte fortsätta köra sin bil, är bilservicen extremt viktig för 

kunden. Under intervjuerna framkom att tjänsten var mycket viktig för kunderna, i flera fall 

var tjänsten så pass viktigt att kunderna utan sin bil inte skull kunna utföra sitt arbete. Priset 

på tjänsten anser vi därmed inte är lika viktig för kunden som att problemet blir löst. Ett 

flertal respondenter anser det även viktigt att kunna jobba samtidigt, det vill säga att ta del 

av det trådlösa nätverket, vilket vi ser som en viktig del i tjänsten och som respondenterna i 

flera fall värderade högre än priset. Enligt Zeithaml (1988, s.8) är priset mindre viktigt då 

kunden före köpet har fått information om tjänstens övriga attribut, i detta fall till exempel 

mervärdet fritt trådlöst nätverk. Det anser vi kan göra att kunderna i många fall kan se 

bortom priset för att få en passande lösning på sitt problem och sina önskemål. Vid 

intervjuerna fick vi en känsla av att effektivitet och att spara tid i många fall var viktigare 

än priset på tjänsten. Ett exempel var en medelålders man som uttryckte att det han 

uppskattade mest på Upplands Motor var det trådlösa nätverket och att kunna arbeta 

samtidigt som bilservicen utfördes för att spara in tid. Sammanfattningsvis gavs vi intrycket 

av att i kundernas ögon är tid pengar, vilket vi tror hör ihop med att ett flertal av 

respondenterna var i medelåldern och arbetade mycket och verkade prioritera sitt arbete 

högt. 
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Upplands Motor har många lojala kunder som återkommer trots att vissa av dem upplevt 

problem med företaget. Då ett företag har lojala kunder och en stor marknadsandel är det 

lättare att begära högre pris än konkurrenterna (Hanzaee & Farsani, 2011, s.277). 

Toleransen mot högre priser ökar även när priset matchar den upplevda kvaliteten 

(Lichenstein et al., 1993, s.235) och när kunden upplever engagemang och tillhörighet med 

företaget (Hanzaee & Farsani, 2011, s.279). Ett flertal respondenter kommenterar att de är 

villiga att betala ett högre pris om de får ett bra bemötande och känner förtroende för 

personalen. Ett bra bemötande anser vi visar på engagemang vilket kan vara anledningen 

till att kunderna väljer att återkomma trots att ingen av respondenterna upplever att 

företaget har låga priser, samt att vissa av dem har haft problem med tjänsten. Att många av 

kunderna har köpt sin bil på Upplands Motor och därmed är knutna till företaget via 

garantier samt att de på plats servar deras specifika bilmärke kan enligt Zeithaml (1988, 

s.10) även det leda till att kunden är mindre priskänslig eftersom kunden då inte behöver 

välja mellan flera olika varumärken, eller i detta fall verkstäder. Upplands Motors priser 

anser vi ligger på en bra prisnivå då de har mycket kunder och framgångar trots att de inte 

använder sitt pris som en konkurrensfördel. De matchar därmed sitt utbud bra med den 

efterfrågan som finns, vilket enligt Edgett & Parkinson (1993, s.28) är viktigt.  

7.6 Faktor: Marknadskommunikation 
Nästan alla respondenter hade på något sätt kommit i kontakt med Upplands Motors 

marknadskommunikation. De flesta hade gjort detta via radioreklam och annonser i 

tidningar som Dagens Nyheter. Ett flertal respondenter nämnde även att de hade sett och 

uppmärksammat utsidan av anläggningen som fungerar som en reklampelare väl synlig för 

resande på motorvägen. En respondent nämnde att han erhållit direktreklam i brevlådan.  
  
Vi valde även att undersöka om marknadskommunikationen har påverkat kunderna vid 

valet av bilserviceföretag, vilket gav ett blandat resultat. Endast en av respondenterna 

erkände att denne påverkats av företagets marknadskommunikation och att reklamen hade 

varit bra och lockat kunden att besöka företaget. Flera av respondenterna var osäkra om de 

hade påverkats av marknadskommunikationen och att de inte hade funderat över det. 
  
”Ja kanske men det måste jag ju ha gjort någon gång måste jag ju ha... Vi hade, vi gjorde 

service på ett annat ställe förut så någon gång måste jag ha bestämt mig för att ta dem, 

men jag minns inte riktigt hur... Jag måste ju ha sett någon reklam eller så.” 

  
Samtidigt kommenterade ungefär hälften av respondenterna att de tagit del av 

marknadskommunikation men inte påverkats alls av den och heller inte brytt sig om den 

kommunikation som skickats ut. En respondent ansåg att det är omöjligt att undvika reklam 

men att han på grund av sin ålder inte är köpbenägen på samma sätt som den yngre 

generationen. En kommentar gällande om kunden påverkats av marknadskommunikationen 

och sitt val av bilserviceföretag: ”Nej inte ett dugg själv. Det stod mellan vilken bil jag 

skulle köpa så att resten kom så att säga på köpet”. En intressant aspekt vid frågorna 

angående marknadskommunikationen var att flera kunder ansåg att de påverkats mer av 

personalen, personliga kontakter och kvaliteten på utförd service än av 

marknadskommunikationen vid sitt val av bilserviceföretag. 
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Trender visar att den traditionella marknadsföringen håller på att försvinna och att 

marknadskommunikationen överlag har blivit mer individanpassad och mer lik 

relationsmarknadsföring (Agndal & Axelsson, 2012, s.213). Men i Upplands Motors fall 

stämmer detta inte då företaget fortfarande sysslar med traditionell marknadsföring och 

försöker nå den stora massan av människor via traditionella marknadsföringskanaler som 

radio och tidningar. Som tidigare nämnt hade flertalet respondenter på något sätt kommit i 

kontakt med Upplands Motors marknadskommunikation och detta främst via radioreklam 

och annonser i tidningar. Men ingen av respondenterna kommenterade att de hade fått ett 

individanpassat erbjudande. Detta kan kopplas samman med det faktum att företaget inte 

heller har något medlemskapsprogram, vilket vi tror gör det svårare för företaget att 

kartlägga sina kunder och individanpassa sin marknadskommunikation. 

 
Även om de flesta respondenter på något sätt har tagit del av företagets 

marknadskommunikation kommenterade en stor del av respondenterna att de inte påverkats 

alls eller brytt sig om den marknadsföring de tagit del av. Några respondenter visste inte 

heller om de hade påverkats av marknadskommunikationen, men påpekade samtidigt att de 

säkert hade gjort det eftersom de valt att besöka Upplands Motor. Att respondenterna inte 

var säkra på att de sett eller påverkats av reklamen kan bero på att konsumenter hela tiden 

överöses med information från olika kanaler vilket enligt Eppler & Mengis (2004, s.326) 

kan leda till information overload. Detta leder till att hjärnan blir pressad av att behöva 

processa mycket information under en kort tidsperiod (Eppler & Mengis, 2004, s. 326). Det 

extensiva informationsflödet tror vi kan leda till att konsumenterna omedvetet ignorerar 

eller glömmer information och intryck. Det eftersom när en person får för mycket 

information kan det bli svårt att välja ut vad som är viktigt (Eppler & Mengis, 2004, s. 326) 

vilket vi tror kan ha hänt i de fall där kunderna är osäkra på om de sett och påverkats av 

Upplands Motors marknadskommunikation. 

 
Ett flertal av kunderna var negativt inställda till reklam, vilket enligt Ducoffe (1996, s.32) 

är vanligt. Framförallt i de fall då reklam är något som kunderna själva inte valt att ta del av 

(Zia ul Hag, 2009, s.214), vilket vi anser är vanligt vid traditionell marknadsföring. I figur 3 

kan vi till exempel se att bland de olika faktorerna var reklam den faktor som 

respondenterna ansåg bidrog minst till den upplevda kvaliteten i tjänsten och minst till 

varför de valde ett specifikt bilserviceföretag. Detta visar på att effekten av massmedial 

kommunikation har minskat, vilket bör fungera som en indikator för Upplands Motor att se 

över deras marknadskommunikations-kanaler. 
  
Konsumenter väljer numera mer selektivt vilken slags kommunikation de vill ta del av och 

på vilket sätt (Kotler & Keller, 2012, s.254). De flesta av kunderna berättade att 

bakgrunden till varför de valt Upplands Motor samt stannat som kunder var på grund av att 

de kände någon person på företaget, eller på grund av det personliga bemötande de fått. Att 

kunder är mer öppna att lyssna på personliga rekommendationer och se dessa som mer 

trovärdiga jämfört med vanlig marknadsföring är något som litteraturen instämmer med (se 

Reimer & Kuehn 2005, s.786; Dahlen & Lanke, 2003, s.112).  För att öka volymen av 

personliga rekommendationer till andra kunder eller vänner anser vi att Upplands Motor på 

något sätt skulle kunna premiera konsumenter och anställda som värvar nya kunder till 

företaget. 
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7.7 Faktor: Medlemskort  
När respondenterna fick frågan hur de såg på medlemskap hos Upplands Motor var svaren 

antingen mycket positiva eller mycket negativa. De respondenter som ställde sig positiva 

till ett medlemskort, vilket var lite mer än hälften, såg gärna att de i gengäld fick någon 

form av förmån. De som ställde sig negativt till ett medlemskort gjorde det av olika 

anledningar. Delvis för att de inte såg det som en fördel att inneha ett medlemskort på 

Upplands Motor då de inte vill bli stamkunder på en bilverkstad. Med det menas att 

kunderna inte önskar återkommande problem med sin bil vilket leder till fler besök och 

rabatter på grund av det. De andra respondenterna som var skeptiska till medlemskap i 

olika former menar att de inte vill bli överösta med sms och e-mail innehållande reklam och 

erbjudanden. De kunderna menar att de inte vill lämna ifrån sig personliga uppgifter och 

antyder att medlemskort är ett trick för företag att knyta upp en kund. En respondent 

förklarar till och med att den helst betalar kontant överallt för att behålla sin privata 

integritet. En avvikande respondent med tjänstebil menar att den inte kan skaffa 

medlemskort då kundens företag har ett leasingavtal med sin tjänstebil. 
  
Vi frågade de respondenter som ställde sig positiva till medlemskap vad de konkret skulle 

vilja ha tillbaka för att skaffa ett medlemskort. Förslagen vi fick var billigare service i och 

med rabatter, en biltvätt, en bilrekond eller var tionde service gratis. Flera kunder nämnde 

även att de endast var intresserade om det var kostnadsfritt att skaffa medlemskort. En 

avvikande kund nämnde att ett medlemskort på Upplands Motor borde kopplas till något 

stort etablerat företag som ICA eller Euro Bonus. Upplands Motor har idag inget 

medlemskort för sina kunder, däremot har några av de tillfrågade respondenterna som kör 

bilmärket Volvo ett Volvo-kort vilket kan användas på Upplands Motor. Anledningen till 

att vi frågade om medlemskort var för att undersöka om kunderna skulle vara intresserade 

av att gå med i ett eventuellt medlemskapsprogram hos Upplands Motor.  
 

Enligt Meyer-Waarden (2008, s.89) och Liu (2007, s.20) skapar lojalitetsprogram 

tillfredsställelse för de som belönas för ett köp och kan därför ses som ett mervärde för 

konsumenten. Men eftersom medlemskap är uppbyggt på ett sådant sätt att kunden måste 

göra kontinuerliga köp av tjänsten för att det ska ge utdelning (Liu, 2007, s.20) lönar det sig 

inte enligt flertalet kunder att ha ett medlemskort på Upplands Motor. Samtidigt som 

kunderna vill ha billigare service om de är där ofta, så vill de inte bli stamkunder just för att 

det skulle innebära att de har mycket problem med sin bil. När kunderna fick rangordna 

faktorerna visade det sig, trots att flera av dem hade en positiv inställning till ett 

medlemskap hos Upplands Motor, att det inte var speciellt viktigt. Medlemskort kom näst 

sist, på en åttonde plats, när kunderna fick rangordna vilka faktorer som bidrar till högst 

kvalitet i tjänsten, vilket kan ses i figur 3. Butscher (2000, s.29) menar å andra sidan att det 

krävs att företaget bygger relationer på känslor, tillit och ömsesidighet istället för 

ekonomiska förmåner som rabatter för att generera lojalitet hos kunden. Det anser vi att 

Upplands Motor har lyckats med, deras kunder är återkommande trots att de inte har ett 

medlemskort som genererar förmåner. Vi kan därmed se att Upplands Motor har lyckats 

knyta an till sina kunder och få dessa att återkomma, trots avsaknaden av medlemskap. 

Anledningen till det tror vi kan vara att kunderna är nöjda med andra delar av det totala 

tjänsteerbjudandet. 



 
  55 

7.8 Faktor: Tillgänglighet och flexibilitet 
Överlag ansåg respondenterna att företagets öppettider var relativt viktiga. De flesta 

respondenter var nöjda med de öppettider som finns för tillfället, det vill säga mellan 07.00 

och 16.00. Många av respondenterna uppgav att de är nöjda så länge företagets öppettider 

är normala. Vår respondentgrupp angav att de oftast lämnade in sin bil på morgonen då det 

passade bäst med deras schema. Ett flertal respondenter ansåg att det var bra att bilen gick 

att hämta även efter klockan 16.00 då de ofta arbetade efter denna tid. Respondenter i det 

äldre åldersspannet, det vill säga pensionärer, men även egna företagare, var mest flexibla 

gällande öppettider och angav att de anpassar sig till de tider som finns då de styr över sin 

tid själva. En av respondenterna kommenterade att det även hade varit skönt att kunna 

lämna in bilen på helgen. 
  
”Det är ju rätt viktigt. Nu har de ju tidiga morgnar här men sen så vet jag inte. Dem som 

satt där tidigare, SAAB satt där förut, de hade liksom någon dag i veckan öppet till 22. Jag 

skulle säga att kvällar och helger skulle vara skitskönt.” 

  
Vid frågan om det var viktigt att tjänsten kunde anpassas till kundens individuella önskemål 

såg de flesta respondenter det som positivt med ett individanpassat erbjudande. Det var 

framförallt gällande tider för serviceutförandet som respondenterna uppskattade att 

företaget anpassade tiden för servicen till deras önskemål. Till exempel om de hade en 

önskan att lämna in bilen klockan sju på morgonen skulle de kunna göra det och likadant 

om respondenterna hade en tid att passa, att servicen då är utförd och klar till den tiden. 
  
”Att man har möjlighet att välja tider, jag menar, hur många har inte sagt till mig att jag 

ska lämna bilen sju. Och jag säger, nej jag kommer vid nio, absolut, sådana saker är 

oerhört viktigt”. 
  
Upplands Motors anläggning där intervjuerna ägde rum ligger som tidigare nämnt i Akalla i 

norra Stockholm. Lokaliseringen av anläggningen var viktig för ungefär hälften av 

respondenterna. Nästan samtliga respondenter kommenterade att anläggningen har en bra 

lokalisering vid E4:an vilket skapar en smidig in och ut passage från anläggningen, att det 

fungerar som en knytpunkt. Ett flertal respondenter angav att anläggningens lokalisering 

ligger bra till för dem då den är lokaliserad nära deras hem, eller mellan hem och arbete. 

Det intressanta i resultatet är att ungefär hälften av respondenterna inte tycker att 

anläggningen egentligen ligger speciellt bra till för dem personligen och att den ligger långt 

ifrån deras hem. Av de respondenter som inte anser att anläggningen ligger optimalt till 

men ändå valt att besöka Upplands Motor är den främsta anledningen att de anser att 

anläggningen och dess personal är trevlig och de känner en hög trivselfaktor. En av 

kunderna hade flyttat till Norrtälje vilket lett till att anläggningen numera låg längre bort, 

men kunden hade ändå valt att behålla företaget och den angivna anläggningen som sitt 

serviceställe. 
  
”Jo men jag trivs så bra här så att jag valde att behålla dem faktiskt. Och det är en liten 

bit.” 
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Två avvikande respondenter uttryckte under intervjuerna kommentarer gällande 

telefonkontakt med företaget. En respondent berättade om en negativ upplevelse. Kunden 

förklarade att när man ringer till Upplands Motor för att boka tid så är väntetiden alltid 

lång. Man får möjlighet att knappa in sitt nummer och bli uppringd istället och får då 

meddelandet att ”vi ringer upp dig när det är din tur”. Kunden berättade att Upplands Motor 

återkom dagen efter och menade att kön omöjligt kan vara så lång. I kundens ögon är det en 

tjänst som inte fungerar överhuvudtaget. ”Hålla vad man lovar och ansvar, det är 

viktigast”, menar kunden. Denna upplevelse av dålig tillgänglighet påverkade kundens 

upplevelse av tjänsten negativt. Samtidigt upplevde en annan respondent utmärkt service 

via telefon. Respondenten hade ringt till personalen som jobbar med Renault och haft ett 

problem. Serviceteknikern hade ringt tillbaka då kunden var otillgänglig men sedan ringt 

igen efter arbetstid, något som kunden upplevde som mycket bra service: ”Men då ringde 

han tillbaka, då satt han i bilen hem, och sa att jag fick inte tag i dig, och vill göra klart det 

här. Så då hade han ett par tider. Så det upplevde jag var väldigt bra.” 

 

I undersökningen där respondenterna skulle rangordna hur viktiga olika faktorer var för 

dem vid val av bilserviceföretag för att de skulle uppleva kvalitet i en tjänst, se figur 3, 

ansåg respondenterna att kärntjänsten, priset och personalen var viktigare än företagets 

lokalisering och öppettider. Detta resultat visar att faktorn är relativt viktig i valet av 

bilserviceföretag, men att det i många fall finns andra faktorer som respondenterna anser är 

högre bidragande faktorer till deras upplevda kvalitet och val av företag. Respondenterna 

hade dock spridda uppfattningar gällande hur viktig faktorn tillgänglighet och flexibilitet 

var vid valet, men överlag ansåg de flesta kunderna att företaget hade bra öppettider, 

lokalisering och var anpassningsbara. 
 

Ungefär hälften av respondenterna ansåg att lokalisering var viktigt vid val av 

bilserviceföretag, där närheten till hemmet och jobbet samt närhet till E4:an sågs som 

positivt. Uppdelningen mellan de kunder som ansåg att lokalisering var viktig och inte 

viktig kan bero på att tid och ansträngning enligt Zeithaml (1988, s.18) av kunder kan ses 

som en icke-monetär uppoffring. Att se tid och ansträngning som en uppoffring verkar de 

respondenter som ansåg att lokalisering var viktig hålla med om. De vill inte offra sin tid 

för att ta sig till en anläggning som ligger långt bort, de värderar alltså närheten till 

Upplands Motor högt. Att kunder som inte tyckte anläggningen låg optimalt till för dem 

valde ändå att besöka Upplands Motor, vilket kan bero på att de inte ser tid och 

ansträngning som en uppoffring, eller så anser de att uppoffringen är värd att göra för att 

kunna ta del av en tjänst de är nöjda med. Det kan också vara så att respondenterna ser 

bortom det faktum att anläggningen inte ligger optimalt till och istället prioriterar andra 

faktorer så som till exempel bra personal och därmed är villiga att göra uppoffringen för att 

få en så bra tjänst som möjligt. 
 

Enligt Gurău (2009, s.191) och Upton (1996, s.76) är det viktigt att ett företag lyssnar på 

sina kunder och kan förändra och anpassa sin tjänst efter kundernas önskemål och behov. 

Detta var något som respondenterna ansåg som viktigt, speciellt gällande tiden för 

bilservice där de flesta respondenter uttryckte vikten av att kunna påverka och välja tid 

själv för sin bilservice. Att kunna anpassa och individualisera sitt tjänsteerbjudande för 

varje kund skapar i många fall ett högre värde både för företag och kund (Gurău, 2009, 

s.192-193; Grönroos, 2008, s.98). Om ett företag kan vara mer flexibel än sina konkurrenter 
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kan det skapa konkurrensfördelar (Upton, 1995, s.74, 76). Genom att studera svaren från 

intervjuerna kan vi se att Upplands Motors öppettider, att de erbjuder kunderna att lämna 

och även hämta bilen utöver verkstadens öppettider, samt att de lyssnar och anpassar sig till 

kundernas behov i deras fall skapat fördel gentemot konkurrenterna. Flera av 

respondenterna uttryckte att de tyckte att företaget var duktiga på att lyssna på kundernas 

önskemål gällande tid och därmed anpassa tjänsten till deras individuella önskemål. För att 

skapa ytterligare konkurrensfördelar skulle företaget även kunna erbjuda ännu mer 

flexibilitet i sina öppettider, till exempel genom att ha öppet under en kväll eller helg i 

månaden, vilket en av respondenterna kommenterade skulle värderas högt. Att ändra på 

öppettiderna skulle kunna locka till sig kunder som inte annars har tid att besöka företaget 

under ordinarie tider och skulle därmed kunna leda till en större kundbas. Dock skulle det 

förmodligen kräva nyanställningar av personal samt nya personalscheman. Att anpassa sin 

verksamhet till kundens alla önskemål anser vi kan leda till högre kvalitet, så länge det sker 

inom rimliga gränser. Men samtidigt kräver det mer av företaget och av personalen, vilket 

vissa anställda kanske inte är villiga att gå med på, till exempel att jobba kvällar eller 

helger. Avvägningen hur mycket tjänsten bör anpassas till kundens önskemål anser vi är 

svår. Men så länge kunderna är nöjda med företagets öppettider och nuvarande flexibilitet 

anser vi att fokus bör läggas på andra mindre fungerande delar av tjänsteerbjudandet. 
  
Det är även viktigt att kunden enkelt kan kontakta och interagera med företaget och att 

detta kan ske genom flera olika plattformar anpassade till kundens behov och kompetens 

(Parasuraman et al., 1985, s.46; Grönroos, 2008, s.98; Gurău, 2009, s.191). Upplands 

Motor kan nås via telefon/växel, genom sin hemsida, via Volvos hemsida samt genom att 

ringa direkt till en personlig servicetekniker. De enda kommentarer som framkom vid 

intervjuerna gällande interaktionen med företaget var huruvida telefonkontakten med 

företaget fungerade. Som tidigare nämnt klagade en respondent på att det ofta var lång 

väntetid i telefon och att han inte blivit uppringd förrän ett dygn efter kontakten med 

företaget. Detta kan ses som ett irritationsmoment vilket vi anser kan leda till sämre 

inställning gentemot företaget och dess tjänsteerbjudanden. Om problemet upprepas tror vi 

att det kan leda till att kunden byter tjänsteleverantör eftersom alla delar av ett 

tjänsteerbjudande bidrar till den totala upplevda tjänstekvaliteten. Samtidigt uttryckte en 

annan respondent det motsatta, att han direkt blivit uppringd av sin servicetekniker även 

fast denne hade slutat jobbet. I det fallet sker det motsatta, kunden blev positivt överraskad 

av servicen per telefon, vilket vi anser kan ha överträffat kundens förväntningar och därmed 

skapat högre kvalitet i det upplevda tjänsteerbjudandet. Denna skillnad i upplevelse kan 

kopplas till det faktum att tjänster är heterogena, alltså att utförandet samt upplevelsen av 

en tjänst skiljer sig åt från kund till kund, från dag till dag, samt beroende på vem som utför 

tjänsten (Parasuraman et al., 1985, s.42). Samtidigt är den heterogena delen något som är 

svårt att standardisera inom tjänsteföretag, just för att det är människor som utför tjänsten 

och som svarar i telefon samt återkopplar till kunden. Heterogeniteten kombinerat med 

endast två kommentarer rörande kvaliteten på callcentret gör det svårt att bedöma huruvida 

problem är vanliga eller om tjänsten håller en hög kvalitet. 

7.9 Faktor: Kärntjänsten 
Kärntjänsten, det vill säga bilservicen, är den faktor som respondenterna värderar högst i 

sitt val av bilserviceföretag. Överlag verkar respondenterna vara nöjda med den utförda 
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servicen, med undantag för några respondenter som upplevt problem då servicepersonalen 

satt på fel däck samt att reservdelar har saknats vid servicetillfället vilket har fördröjt 

servicetiden. Respondenterna upplever dock en problematik i att utvärdera den utförda 

servicen efter serviceutförandet. Flertalet respondenter finner det omöjligt att bedöma 

servicen på grund av deras egna låga intresse och kunskap gällande bilar.  
  
“Så är det faktiskt, när man bor i Stockholm och ska lämna in bilen på service eller köpa 

bil. Det är inte så jäkla lätt. Den är oftast i sämre skick när man får den än innan.” 

  

Även fast respondenterna finner det svårt att utvärdera kärntjänsten uttrycker dem att de 

litar på att personalen gör sitt jobb och löser eventuella problem. Det finns olika sätt som 

respondenterna använder för att avgöra om en bilservice är bra utförd. Först och främst att 

efter utförd service se om problemet är löst, att ingen varningslampa lyser, genomgå en 

godkänd besiktning och gå igenom servicehandboken för att se att allt som var planerat är 

utfört. En respondent nämnde även att priset på tjänsten kan indikera på kärntjänstens 

kvalitet. Men under intervjuerna djupnar problematiken med att utvärdera kärntjänstens 

kvalitet och en respondent uttrycker att han ibland tror att servicepersonalen endast kryssar 

i att de utfört vissa delar av servicen i handboken för att det ska se bra ut. 
  

”Ja men jag kollar ju inte igenom att det är gjort, de kan ju sätta tio kryss, jag har ju ingen 

aning om dem har gjort det för jag kan ju inte gå in i bilen. Den är ju hermetisk tillsluten 

det där motorutrymmet och även om jag skulle kunna gå in där så vet jag inte, alltså det är 

ju inte min kompetens överhuvudtaget”. 
  

De tveksamheter som respondenterna känner har lett till att en av respondenterna har i 

åtanke att besöka ett externt företag efter servicen för att kolla att allt som är lovat är utfört. 

En annan avvikande respondent uttrycker att om inte servicen är bra utförd kommer kunden 

att sprida det vidare till sina bekanta och på sociala medier. 
  

När kunderna fick rangordna vilka faktorer som var viktigast kom kärntjänsten på första 

plats. Resultatet är inte speciellt överraskande då kärntjänsten, bilservicen, är den primära 

anledningen till att kunderna faktiskt befinner sig på Upplands Motor. Kunderna har 

behovet av att använda tjänsten vilket Xuehua (2011, s.149) stödjer och menar att 

kärntjänsten är det fundamentala värdet som tjänsten erbjuder och därmed den primära 

anledningen till att kunderna besöker Upplands Motor. Samtidigt är kärntjänsten enligt 

Grönroos (2008, s.183) en del av det utvidgade tjänsteerbjudandet och innehåller förutom 

kärntjänsten möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster som hos Upplands Motor 

bland annat innefattar mervärden och kompetent personal. Under intervjuerna kom det fram 

att de möjliggörande och värdehöjande tjänsterna är viktiga då kunderna anser det svårt att 

utvärdera att kärntjänsten är bra utförd. Men genom att bedöma kvaliteten på hur 

personalen gör sitt jobb och löser problem upplevde kunderna att de kunde få indikationer 

på kärntjänstens kvalitet. Detta anser vi kan skapa problem då tjänster som tidigare nämnt 

är heterogena (Parasuraman et al., 1985, s.42). Att endast kunna utvärdera kärntjänstens 

kvalitet genom andra faktorer kan bli missvisande eftersom till exempel att personalen är 

trevliga och löser ett problem inte betyder att servicen på bilen blir bra och rätt utförd. Det 

eftersom kunderna fortfarande i många inte fall kan utvärdera den utförda bilservicen som 

en isolerad faktor i det totala tjänsteerbjudandet. Trots att det finns några avvikande 
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respondenter som inte är helt nöjda med tjänsten är de ändå återkommande kunder på 

Upplands Motor vilket tyder på att de blir tillfredsställda med grundbehovet enligt 

Grönroos (2008, s.180). Grundbehovet i detta fall anser vi är att få sitt problem löst, i 

många fall att få sin bil servad, vilket kunderna anser är viktigast (se figur 3). Skulle 

kunderna inte få detta grundbehov tillfredsställt anser vi inte att de skulle återvända till 

Upplands Motor, även om andra faktorer var av hög kvalitet, eftersom de då inte fick en 

lösning på sitt grundbehov.  
 

Alla delar av tjänsten på Upplands Motor som inte ingår i kärntjänsten så som mervärden, 

öppna servicelokaler, personalen osv., bidrar till ett totalt upplevt tjänsteerbjudande med 

hög kvalitet. Grönroos (2008, s.181) menar dock att det som faktiskt är anledningen till att 

företaget är verksamma på marknaden är kärntjänsten och dess kvalitet. Upplands Motors 

kärntjänst måste därför hålla hög kvalitet eftersom de intervjuade kunderna väljer att stanna 

kvar på företaget även om de upplevt problem. Eftersom kunderna som haft problem med 

delar av kärntjänsten ändå väljer att förbli lojala till företaget kan det betyda att kärntjänsten 

i sig är av så pass hög kvalitet att mindre problem kan förbises. Andra anledningar till att 

problem med kärntjänsten kan förbises kan vara att kunderna väljer företaget av andra 

anledningar så som mervärden eller trevlig personal. Detta både konfirmeras och icke 

överensstämmer med empirin eftersom intervjuerna fokuserade på vikten av personal 

medan rangordningen av faktorerna, se figur 3, underströk att kärntjänsten ändå är det 

viktigaste. 

7.10 Faktor: Servicemötet - personalen 
Servicemötet var av mycket stor vikt för respondenterna. Servicemötet i denna studie 

innehåller faktorerna personliga servicetekniker, personalens bemötande, grad av 

kompetens hos personal och viktiga egenskaper hos personalen. 
  
Upplands Motor erbjuder personliga servicetekniker till sina kunder, där varje kund får en 

specifik tekniker och kontaktuppgifter. Kunden kan då ringa direkt till teknikern och har 

därmed en direkt dialog vilket gör det enklare att hantera frågor eller problem. När kunden 

kommer till Upplands Motor går den då direkt in till sin servicetekniker med bilnyckeln. 

Detta är något som alla respondenter upplevt som fungerande då det ingett förtroende samt 

skapat en mer personlig relation till sin tekniker. En respondent beskriver det som att den 

personliga serviceteknikern gör att servicen känns mer transparent: ”De känns transparenta 

liksom, nu ringde han upp till exempel och sa att för att byta den här lampan kostar det 

hundra, är det okej? Det är liksom inte så att de byter den här lampan och sen får man en 

räkning på femtusen…” 

  
Ett flertal av respondenterna upplever att det känns mer säkert med en personlig 

servicetekniker eftersom de får ett namn och telefonnummer till den person som utfört 

servicen på deras bil. Detta tycker de är bra om de skulle ha några frågor eller klagomål 

gällande den utförda bilservicen. ”Jo men det känns ganska skönt faktiskt. Också inte här 

men när man tidigare haft någon diskussion kring servicen med trassel efter bilen varit på 

service, då vet man vem som har gjort det och då kan den personen förklara sig i efterhand 

och det känns ju bra”. Som tidigare nämnt finner respondenterna det svårt att utvärdera den 

utförda servicen, men via de öppna servicelokalerna och den personliga serviceteknikern 

känner sig några respondenter mer säkra på att arbetet är bra utfört. ”Jaha nej men det 
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tycker jag tyder på att det är en seriositet liksom att de inte fuskar med någonting eller så 

utan det tycker jag att det är väl ungefär som på restaurang när man ser köket och 

kockarna, det känns ju bra”. 
  
Några respondenter nämner även att det är bra att kunna ha en dialog med sin tekniker. 

Genom att ringa direkt till sin personliga servicetekniker slipper de kötiden som kan uppstå 

i receptionen vilket de finner skönt. När de besöker anläggningen vet kunderna vem de ska 

till och kan då gå dit direkt med sin bilnyckel, vilket kunderna tycker fungerar smidigt och 

bra. En respondent gillar tanken på de personliga serviceteknikerna, även om han enligt sig 

själv har sett igenom affärsidén: ”Men det är rätt fräckt, samma kille som man träffar. Det 

ger och skapar en känsla av att liksom ”Åh, min kille” men han har ju flera hundra kunder 

och han kommer ju inte ihåg vem man är då. Det är ju bara ett trick för att det ska kännas 

lite fräckt och fine, jag köper det men det är inte avgörande”. 
 

Respondenterna anser överlag att kompetens hos personalen är av stor vikt, men djupet av 

kompetens gällande bilar kan variera mellan personalen. Respondenterna anser att samtliga 

på anläggningen bör vara införstådda gällande företagets erbjudanden och service men alla 

behöver inte kunna svara på frågor gällande kundens specifika problem. Flera kunder 

kommenterade att det var viktigt att personalen i informationsdisken och kundmottagningen 

kunde svara på informativa frågor gällande servicen samt ha en lättare förståelse för bilar 

och frågor som rör dessa, men inte en lika djup förståelse om bilar som mekanikerna. En 

kunds kommentar gällande vikten av hög kompetensnivå gällande bilar för personalen i 

informationsdisken: ”Alla behöver väl inte vara det. Jag menar finns det någon reception 

så är det väl viktigt att den person som sitter där känner till företaget och vart man ska 

vända sig. Sen får man väl prata med säljare om man vill ställa konkreta bilfrågor”. 
  
Några kunder betonade att de ansåg att kompetensen hos frontpersonalen var mycket viktig 

eftersom det är första mötet med företaget. Ett personligt och trevligt bemötande är något 

som respondenterna överlag anser är mycket viktigt hos all personal. Nästan samtliga 

respondenter ansåg att personalen på anläggningen var trevliga med en hög servicenivå och 

uppmärksamhet riktad mot kunden. En kund förklarar att det är extremt viktigt och 

avgörande med ett personligt bemötande och på grund av det är kunden köptrogen för lång 

tid framöver. En annan respondent beskriver att vid två tillfällen har kunden upplevt 

utmärkt service från personalens sida. Ena gången fick kunden hjälp av en vänlig städare att 

hitta till restaurangen och den andra gången var vid köpet av en reservdel till sin bil: ”Jag 

köpte en reservdel till Renaulten och då var det kundmottagningen där och då var det så 

fruktansvärt trevligt bemötande direkt där. De slog upp bilen och tittade på den och sa: 

”Ja jag tycker att du ska ha en sådan här då, är det okej?”. Alltså motfrågor och snabb 

service efter beställningen. Två dagar senare fick jag sms och tänkte det var länge sen! En 

sådan service!” 

  
Även om bemötande är något respondenterna värderar högt är den utförda servicen ändå 

det centrala för många kunder. En respondent förklarar: ”Sen är dem ju trevliga, de som 

jobbar där, men det hjälper ju inte mig om jag inte får den bil jag beställt”. 
  
Respondenterna hade flera kommentarer gällande personalens beteende i branschen för att 

de som kunder skulle känna sig nöjda. Sammanställningen visade att det var viktigt att 
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personalen förutom att vara kompetenta och trevliga även skulle ha en professionell 

inställning, förstå vad som var viktigt för kunden, tillgängliga för frågor, omhändertagande 

och fokuserade på kunden: ”Ja precis. Ha ett sjyst bemötande, man känner sig välkommen 

och att man har kunden i fokus.” En respondent nämnde en säljare som kunden haft mycket 

personlig kontakt med, där den specifika säljaren genom sitt goda bemötande resulterat i att 

respondenten blivit en trogen kund: ”Sen den här S, som jag hade som säljare, hon var ju 

en riktig säljare, hon var ju intresserad, ödmjuk, och framförallt så återkom hon. Hon höll 

vad hon lovade. Hon hade ansvar och höll vad hon lovade. Vilket är det absolut viktigaste 

och som man inte kan säga om alla säljare”. En negativ kommentar som framkom var att 

personalen inte alltid verkade respektera kundens tid: ”Däremot så tycker jag inte de alltid 

verkar förstå det här med min tid, att jag har ju lite annat för mig än att åka och fixa 

bilen”.  
 

Personalens beteende kom på tredje plats när kunderna rangordnade faktorerna, vilket kan 

utläsas i figur 3. Därmed är personalen viktig i utvärderingen av tjänstens kvalitet. När 

servicepersonal får en god och personlig kontakt med kunden uppfattas personalen ofta som 

förstående och empatisk (Mattila & Enz, 2002, s.270). Den insamlade empirin visar att 

detta stämmer, speciellt gällande de personliga serviceteknikerna. Kunderna upplever att 

det är bekvämt att ha en personlig tekniker som tar hand om bilen och som kunden kan 

kontakta utan några mellanhänder. Den personliga servicen skapar då en mer nära relation 

och gör det lättare att ha en dialog. Detta anser vi ger högre kvalitet i tjänsten eftersom 

kunderna nämner att det inger förtroende för att bilservicen skall bli bra utförd. Eftersom 

kunderna anser att utförd kärntjänst är det viktigaste och de personliga serviceteknikerna 

inger förtroende, bör det leda till att kunderna anser att kärntjänsten kommer bli och blir bra 

utförd när de får en personlig tekniker. Kompetens bland personalen är något som 

respondenterna finner viktigt men att kompetensen kan variera bland de anställda beroende 

på befattning. Det viktigaste för respondenterna är att personalen kan svara på frågor som 

rör deras arbetsområde. Om en kund upplever att personalen har hög kompetens skapar det 

positiva känslor hos kunden (Price & Arnould, 1995, s.38), vilket är något vi genom 

intervjuerna kan konfirmera. Varför kunderna upplever personalen som kompetent är inget 

de informerat oss om, men det kan bero på att kunderna inte själva vet så mycket om bilar 

och därmed litar på att en person med utbildning inom området kommer att göra ett bra 

jobb. 
 

För att det ska uppstå ett bra servicemöte är det viktigt att personalen har rätt personlighet 

och är tillgängliga och flexibla (Price & Arnould, 1995, s.38). Eftersom alla människor är 

olika är det svårt att avgöra vilken personlighet som bidrar till högst kvalitet i servicemötet. 

Genom att studera den insamlade empirin kan vi konstatera att den anställde bör vara 

trevlig, serviceinriktad och med fokus på kunden samt det eventuella problemet för att 

kundnöjdhet ska uppstå. För att uppnå hög kundnöjdhet är det även viktigt att det finns en 

ömsesidig förståelse mellan kund och anställd (Price & Arnould, 1995, s.36). Att ha 

förståelse för kundens behov är något som Upplands Motor är bra på. Exempel på det är att 

de tar hänsyn till kundens önskemål gällande tider och att de kontaktar kunden om det 

dyker upp något oväntat under servicen. Dock ansåg en kund att personalen inte 

respekterade kundens tid då servicen ett flertal gånger blivit försenad vilket hon såg som att 

de inte hade förståelse för henne och hennes tid. Trots detta valde kunden att återkomma till 

företaget. För att få en hög grad av kundnöjdhet krävs det extraordinär ansträngningen från 
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personalens sida (Mattila & Enz, 2002, s.270). Detta är något som vi anser att Upplands 

Motor gör då majoriteten av respondenterna kommenterade positivt angående den trevliga 

och duktiga personalen.  
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8. Slutsats 
 

I följande kapitel kommer vi att besvara vår frågeställning och vårt syfte. Kapitlet kommer 

även förklara vilket kunskapsbidrag studien bidrar med inom det studerade området. Även 

studiens begränsningar kommer att förklaras. 

 

Slutsatsen grundar sig på studiens problemformulering: Vilka är de viktigaste faktorerna 

för kunders upplevelse av kvalitet i tjänsteerbjudanden inom bilservicebranschen och 

varför? Samt även syftet och delsyftet: Syftet med studien är att undersöka och förklara 

vilka delar av tjänsteerbjudandet som gör att kunder upplever kvalitet på 

bilserviceavdelningen hos Upplands Motor. Studiens delsyfte är att förstå vilka av 

Upplands Motors erbjudna mervärden som skapar mest värde för kunderna. 
  
Genom att studera den insamlade empirin samt resultatet från enkäten, se figur 3, har vi 

lyckats identifiera de viktigaste faktorerna för kunders upplevelse av kvalitet i 

tjänsteerbjudanden inom bilservicebranschen. Den faktor som kunderna ansåg som 

viktigast var kärntjänsten. Detta eftersom kärntjänsten som tidigare nämnt är den primära 

anledningen till att en kund besöker Upplands Motor. Hög kvalitet på kärntjänsten är 

därmed det som bidrar mest till upplevd tjänstekvaliteten för kunderna. Vi kan även dra 

slutsatsen att pris är viktigt för kunderna när de väljer bilserviceverkstad, dock bör man ha i 

åtanke att kunderna inte har någon vidare uppfattning om pris inom branschen. Kunderna är 

dessutom ambivalenta, där några kunder förklarar i intervjuerna att de värderar andra delar 

av tjänsten så som trevlig personal och mervärden högre än priset, vilket motsäger det 

resultat som framkom i enkätundersökningen. 
  
Flera kunder kommenterade att de lockats till företaget samt blivit lojala kunder på grund 

av den mycket trevliga, hjälpsamma och kompetenta personalen. Personalen och speciellt 

de personliga serviceteknikerna är något som kunderna uppskattar då det visar på en hög 

grad av transparens och seriositet. Resultatet från intervjuerna visar att personalen är 

mycket viktig för upplevd tjänstekvalitet. Samtidigt visar enkäten att respondenterna 

värderar pris högre än personal vid utvärderingen av tjänstens kvalitet. Detta anser vi kan 

vara missvisande då kunderna under intervjuerna talade omfattande och länge om den 

fantastiska personalen och vilken påverkan de hade på kunderna och deras val av företag. 

Samtidigt hade kunderna inte speciellt många kommentarer gällande priset. Detta gör att 

det inte går att dra en slutsats huruvida pris eller personalen är viktigast för kunderna 

eftersom vi anser att resultatet från intervjuerna och enkäterna visar olika resultat. 
  
Eftersom vårt syfte berör mervärden och vilka av dessa som är viktigast för kunderna 

kommer vi därför presentera resultatet trots att mervärden inte är en av de viktigaste 

faktorerna. Det vi kom fram till var att trådlöst nätverk var det viktigaste mervärdet för 

kunderna. Det eftersom ett flertal kunder anser det viktigt att kunna arbeta samtidigt som 

bilservicen utförs för att inte förlora dyrbar tid. På andra plats kom mervärdet att bli bjuden 

på frukost eller lunch, beroende på tid för bilservice. Kunderna uppskattade frukost/lunch 

för att det var ett trevligt sätt att fördriva väntetiden. 
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När det kommer till studiens innehåll och forskningsområde är studien unik i sitt slag då 

den kombinerar ett väl utforskat teoretiskt forskningsområde; tjänster och tjänstekvalitet, 

med en outforskad bransch i Sverige; bilservicebranschen. Studien kan bidra med att 

förändra synen på service inom branschen, där servicetänket med kunden i fokus förr inte 

har varit det centrala, utan fokus har varit på bilen. Bilservicebranschen kan genom studien 

lära sig att det inte räcker att endast ha en väl fungerande kärntjänst, utan det krävs flera 

faktorer så som trevlig och kompetent personal, ett bra pris och i vissa fall även fler 

faktorer för att kunden skall uppleva hög kvalitet i tjänsteerbjudandet. Genom att ta del av 

vår studie kan bilservicebranschen få indikationer på vad kunderna värderar och därmed 

fördela sina resurser på ett mer effektivt sätt. 
  
Då vi endast undersökt ett företag inom bilservicebranschen, Upplands Motor i Stockholm, 

bör man ha i åtanke att resultatet kunde visat sig annorlunda om studien utförts på ett annat 

företag eller på en annan ort. Vi anser att resultatet inte blivit detsamma om samma studie 

utförts på en bilserviceverkstad i en mindre ort, till exempel i Umeå. Det för att det finns 

färre kunder och konkurrensen är mindre. Att konkurrensen är mindre anser vi bidrar till att 

företagen inte måste differentiera sig på samma sätt som vid högre konkurrens, till exempel 

genom mervärden, pris och exceptionellt bemötande från personal. I större städer är 

avstånden mellan bilserviceverkstaden och hemmet ofta längre vilket vi anser bidrar till en 

stress att förlora dyrbar tid. I mindre orter är avstånden oftast kortare vilket vi anser kan 

leda till att färre kunder vill och behöver stanna kvar under bilservicen. 
  
Den kunskap som vår studie bidragit med vad gäller de viktigaste faktorerna kärntjänst, pris 

och personal kan påverka samhället och människorna i samhället och organisationer på 

olika sätt. Gällande kärntjänsten finner kunderna det svårt att utvärdera om bilservicen är 

bra utförd. Om fler kunder börjar fundera över hur de ska kunna bedöma kvaliteten på 

utförd kärntjänst kan det leda till att fler externa företag startas med främsta uppgift att 

kontrollera bilserviceföretag och utförd servicen på ett korrekt sätt. Att medvetenheten ökar 

kan även leda till fler stickprov på bilserviceföretagen vilket gör att det blir svårare för 

företagen att fuska, vilket i sin tur bör leda till att servicekvaliteten överlag ökar. Vad gäller 

personal visar resultatet att kunderna uppskattar ett gott bemötande och att det är en av 

anledningarna vid valet av bilserviceföretag. Det kan skapa förväntningar på att personal 

inom alla branscher som kunderna är i kontakt med ska uppträda på ett exceptionellt sätt, 

vilket resulterar i en högre press på personalen. Resultatet kan bli att de företag som inte 

lever upp till den servicestandard som kunder förväntar sig idag inte längre kan fortsätta sin 

verksamhet. Vilket i sin tur kan leda till att det i framtiden endast kommer finnas företag 

med starkt fokus på hög servicekvalitet kvar på marknaden och att samhället blir ännu mer 

kund- och tjänstefokuserat än i dagsläget. 
  
Faktorn pris är som tidigare nämnt komplicerad då kunderna anser den viktig men inte har 

någon vidare uppfattning om priserna inom branschen. Ingen av kunderna uttryckte att de 

ville betala ett högre pris för servicen än i dagsläget. Samtidigt uttrycker kunderna att ökad 

tillgänglighet skulle vara bra gällande öppettider och telefonkontakt. Detta kombinerat med 

det faktum att Upplands Motor erbjuder mervärden så som golf och gym som sällan 

används av kunderna skapar ett dilemma. Om företaget ska fortsätta satsa på mervärden 

som inte bidrar till kundens upplevda kvalitet och möjligen även utöka tillgängligheten 

kommer det innebära kostnader för företaget. Ökade kostnader leder i sin tur till högre 



 
  65 

priser vilket vi tror kan skrämma bort kunderna då vi anser att flera av dem kommer känna 

att de då betalar ett överpris för en tjänst innehållande delar som de inte tar del av. Här 

måste företaget se över vad som bör prioriteras för att kunna hålla ett så bra pris som 

möjligt och samtidigt leverera hög kvalitet i sin tjänst. 
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9. Rekommendationer till branschen och 

Upplands Motor 
Resultatet från studien visar på brister både inom bilservicebranschen och hos Upplands 

Motor. Generellt för branschen rekommenderar vi att förutom att erbjuda en kärntjänst med 

hög kvalitet även lägga tid och pengar på att implementera aktiviteter som leder till en mer 

serviceinriktad tjänst. Aktiviteter skulle kunna vara till exempel att utbilda personalen 

gällande vikten av att vara mer serviceinriktad, utbildning inom klagomålshantering, se 

över lokalerna för att skapa ett så seriöst och förtroendeingivande intryck som möjligt för 

kunden samt att allmänt flytta fokus från bilen till kunden. Rekommendationer till 

branschen är även att försöka differentiera sina bolag på något sätt, antingen genom 

erbjudanden, mervärden eller mycket kompetent personal. Differentieringen kan göra det 

lättare för kunderna att utvärdera tjänsten då de kan få indikationer på tjänstens kvalitet 

genom andra faktorer. Ett annat sätt som företagen kan säkerställa att de levererar en hög 

kvalitet på sin kärntjänst är att de tar in en extern part som genomför spontana stickprov. 

Det kan leda till att kunderna uppfattar företaget som mer pålitligt och att de på så vis 

känner att de får vad de betalar för. 
  
Mer specifika rekommendationer till Upplands Motor är att se över klagomålshanterings-

processen då denna enligt kunderna inte håller hög kvalitet. Där skulle till exempel 

styrdokument gällande klagomålshantering vara en lösning. Ett exempel på dålig utförd 

klagomålshantering var när en kund med återkommande problem endast blev kompenserad 

med gratis kaffe när kunden hellre hade sett en ekonomisk ersättning. Detta kan bero på 

brist på egenmakt hos personalen, det vill säga att de inte själva har makten att erbjuda 

kunden någon annan kompensation än en kaffe. Rekommendationen i sådana lägen är att 

egenmakten hos personalen bör öka för att höja kundtillfredsställelsen, men även för att 

personalen ska känna att företaget litar på att de kan ta bra och genomtänkta egna beslut. 
  
Resultatet har även visat att Upplands Motor bör se över skyltning och parkering. I nuläget 

ser kunderna dessa som icke fungerande och i många fall som irritationsmoment. För att 

tjänsten ska hålla hög kvalitet bör företaget förbättra sin skyltning både inomhus och 

utomhus med till exempel en karta över anläggningen samt pilar till de vanligaste platserna, 

som cafét och restaurangen. Undersökningen visade även att det i nuläget inte finns något 

större intresse för ett medlemskort på Upplands Motor. Kunderna vill inte binda upp sig i 

ett medlemskap, men är däremot intresserade av rabatter och erbjudanden. Därför ser vi att 

Upplands Motor kan fråga sina kunder om de skulle vilja ta del av ett nyhetsbrev och 

erbjudanden i samband med det. Om intresset är tillräckligt stort kan ett nyhetsbrev skickas 

ut per mail. De skulle även för att locka fler kunder kunna premiera de kunder eller 

anställda som rekommenderar företaget och värvar andra kunder. Premien skulle kunna 

vara en rabatterad bilservice. Under studien kom det fram att en kund inte ansåg callcentret 

fungera bra. Därför bör Upplands Motor se över rutinerna i callcentret för att se om 

problemet var en engångsföreteelse eller om det är upprepande. För att kunna erbjuda hög 

kvalitet i alla sina mervärden bör Upplands Motor se över de erbjudna mervärdena för att 

utveckla de mervärden som kunderna uppskattar och använder mest, det vill säga frukost, 

lunch och det trådlösa nätverket. Samtidigt bör Upplands Motor lägga mindre tid och 

pengar på de mervärden som kunderna inte använder; golf och gym, som inte tillför något 
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till den upplevda tjänstekvaliteten. Detta tror vi skulle bidra till en högre upplevd kvalitet 

samt effektivare resursanvändning. 
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10. Framtida forskning 
Då denna studie är den första inom detta område i Sverige, det vill säga kombinationen 

mellan tjänstekvalitet och bilservicebranschen, anser vi att den fortsatta forskningen inom 

ämnet är stor. Vår studie har beskrivit vilka de viktigaste faktorerna för upplevd kvalitet 

inom bilservicebranschen är, men inte gått djupare på de faktorer som ansågs mest viktiga. 

Ett framtida forskningsområde skulle därmed kunna vara att undersöka djupare vilka 

beståndsdelar inom faktorerna som påverkar hur kunderna ser och utvärderar dem. 
  
Studien har endast undersökt ett företag inom bilservicebranschen. Därför skulle framtida 

forskning kunna undersöka andra bilserviceföretag i Sverige och på andra orter för att se 

om resultatet är enhälligt för alla kunder i bilservicebranschen eller inte. På så sätt skulle 

även olika bolags tjänsteerbjudanden kunna ställas mot varandra och utvärderas. Även 

andra branscher som liknar bilbranschen skulle kunna undersökas för att se om det finns 

några likheter samt olikheter gällande vad kunderna upplever som hög kvalitet. Om 

resultatet skulle visa samma resultat som denna undersökning skulle det kunna leda till en 

mer kundfokuserad tjänstesektor samt nya teorier gällande upplevd kvalitet inom 

bilbranschen och andra liknande branscher. 
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11. Sanningskriterier 
Vid bedömning av undersökningar finns det en skillnad i hur kvalitativa och kvantitativa 

studier ska bedömas (Bryman, 2011, s.352). Kvantitativ forskning bedöms ofta utefter 

reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet (Johansson Lindfors, 1993, s.160-

162). Då vår studie är kvalitativ har vi valt att förklara validitet och reliabilitet så som 

Compte & Goetze (refererad i Bryman & Bell, 2011, s.401) förklarar att de kan användas. 

Termerna används på ett liknade sätt som inom den kvantitativa forskningen, men är 

anpassade till att kunna bedöma kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, s.401). 

Samtidigt menar Bryman (2011, s. 352) att kvalitativ forskning bör utvärderas utifrån helt 

andra kriterier. Detta samråder vi med och kommer även presentera alternativa kriterier för 

bedömning av kvalitativa undersökningar. Dessa kriterier är tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011, s.353), vilka presenteras djupare under 11.2 och 11.3.  

11.1 Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning 
Reliabilitet och validitet kan inom den kvalitativa forskningen bedömas som intern eller 

extern. Extern reliabilitet handlar om att studien skall vara replikerbar, det vill säga kunna 

upprepas vid ett senare tillfälle. (Bryman & Bell, 2011, s.401) Detta anser vi som omöjligt i 

denna studie då studien för att kunna vara replikerbar kräver samma respondenter, tidpunkt 

och samma intervjuare. Den interna reliabiliteten handlar om att forskarna är överens om 

hur de ska tolka empirin (Bryman & Bell, 2011, s.401). I vår studie kom vi överens om före 

tolkningen av empirin vad vi ansåg som viktigt i den insamlade empirin och hur 

empirikapitlet skulle vara uppbyggt. Efter varje del av empirikapitlet läste vi igenom vad 

den andre uppsatsförfattaren hade skrivit för att dubbelkolla så att inga missförstånd eller 

tolkningar vi båda ej höll med om hade gjorts. Validitet handlar om att undersökningen 

mäter det som den ämnar mäta (Bryman & Bell, 2011, s.401). Då vår studie inte fokuserar 

på mätkriterier utan på tolkning av individuella åsikter anser vi att kriteriet validitet inte är 

speciellt passande för vår studie. Den interna validiteten handlar om hur pass bra våra 

observationer stämmer överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s.401). För att 

säkerställa att våra observationer stämmer med verkligheten deltog som tidigare nämnt 

båda uppsatsförfattarna vid intervjuerna, samt båda har skrivit och läst igenom 

empirikapitlet. Det andra validitetskriteriet är extern validitet vilket handlar om att 

resultatet skall vara generaliserbart till andra situationer (Bryman & Bell, 2011, s.401). Att 

generalisera blir för denna studie en omöjlighet då vi genomfört en kvalitativ fallstudie med 

ett begränsat urval av respondenter. 

 

Detta visar att sanningskriterierna reliabilitet och validitet passar mindre bra vid 

utvärdering av kvalitativa studier. Det eftersom en kvalitativ studie ämnar tolka och finna 

det unika, inte att generalisera och replikera.  

11.2 Tillförlitlighet 
För att bedöma om studien är tillförlitlig har den utvärderats enligt fyra kriterier. Dessa 

kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011, s.354). För att studien skall uppfattas som fullt trovärdig skall den 

genomföras enligt de regler som finns och respondentvalidering skall utföras. 

Respondentvalidering innebär att resultatet rapporteras till respondenterna som har deltagit 
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så att de kan bekräfta den insamlade empirin (Bryman, 2011 s.355). Vi har följt de regler 

och anvisningar som finns i uppsatsmanualen för företagsekonomiska uppsatser vid Umeå 

Universitet, men vi har ej genomfört respondentvalidering. Eftersom det är vår tolkning av 

empirin som utgör resultatet och vi inte har låtit respondenterna bekräfta tolkningen av 

resultatet kan det leda till en lägre trovärdighet. Detta är något vi varit medvetna om redan 

vid intervjutillfällena eftersom de utförts på annan ort, en ort vi inte skulle återvända till 

under uppsatsens skrivprocess. Vilket därmed gjorde det omöjligt för oss att få bekräftelse i 

efterhand från respondenterna. Då respondenterna var anonyma och vi inte hade några 

kontaktuppgifter till dem bidrog även det till att vår tolkning av intervjuerna inte kunde 

bekräftas av respondenterna i efterhand. För att göra tolkningen lättare och på bästa sätt 

åtgärda detta problem ställde vi under intervjuerna många följdfrågor och bad 

respondenterna exemplifiera sina svar. Detta anser vi underlättade tolkningen av den 

insamlade empirin och tillsammans med att respondenterna nu i efterhand får tillgång till 

uppsatsen anser vi leder till att studiens resultat kan ses som trovärdig. 
 

Det andra kriteriet är överförbarhet, det vill säga om studiens resultat går att överföra till en 

annan situation eller en framtida studie (Bryman, 2011, s.355). Detta anser vi hör ihop med 

generaliserbarhet vilket inte är något vi med vår kvalitativa metod har haft fokus på. Enligt 

Bryman (2011, s.355) syftar en kvalitativ studie istället på att hitta ett djup i forskningen, 

inte en bredd och därför bör presentationen av studien innehålla mycket beskrivningar. I 

vårt fall har vi förklarat hur, var och när intervjuerna ägt rum, vilket skapar en kontext. 

Denna kontext kan framtida forskare kopiera, det vill säga genomföra studien på samma 

plats, tid och med samma frågeschema. Dock anser vi inte att resultatet skulle bli detsamma 

eftersom andra forskare inte skulle träffa samma respondenter som vi och därmed inte 

komma fram till samma resultat. Genom att genomföra 13 intervjuer har vi inte haft som 

mål att generalisera, utan målet har som tidigare nämnt varit att hitta mönster, men även att 

hitta det unika. Målet har varit att få en inblick i vilka faktorer kunderna värderar högst vid 

utvärdering av kvalitet inom bilservicebranschen, inte att komma fram till ett 

generaliserbart resultat. 
 

Det tredje kriteriet, pålitlighet, handlar om att forskningsprocessen skall vara välbeskriven 

så att läsaren lätt kan förstå hur studien är upplagd från början till slut (Bryman, 2011, 

s.355). För att öka pålitligheten i vår studie har vi noga och utförligt beskrivit alla faser i 

forskningsprocessen och hur studien är upplagd och genomförd. Vi har även ingående 

beskrivit studiens motiv och syfte. När vi har stött på problem och motsägelser har vi valt 

att presentera dessa i vår studie för att inge mer äkthet och pålitlighet. Genom hela studien 

har externa parter som vår handledare och andra uppsatsstudenter läst igenom vårt arbete 

och gett feedback. Detta har skett via seminarium och handledningar. Arbetet har därmed 

kontinuerligt utvärderats under hela processen vilket vi anser styrker studiens pålitlighet. 
 

Det sista kriteriet för att fastställa studiens tillförlitlighet är kunna styrka och konfirmera. 

Detta betyder att forskarna under forskningsprocessen skall ha agerat i god tro på ett så 

objektivt sätt som möjligt. Forskaren skall därför inte låta personliga åsikter och teorier 

påverka studiens resultat. (Bryman, 2011, s.355-356) För att säkerställa att studien har 

genomförts med god tro har vi som tidigare nämnt diskuterat med andra personer gällande 

studien, vi har ställt så öppna frågor som möjligt under intervjuerna och vi har låtit 

respondenterna själva ställa frågor till oss om de har funderingar. Vårt teorikapitel 
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innehåller även en stor bredd av olika forskare vilket bidrar till en mångfasetterad analys 

och slutsats. All empiri finns även inspelad, sparad och transkriberad samt tillgänglig för de 

som vill ta del av den. Detta anser vi tyder på en transparens och fungerar som ett enkelt 

sätt att bekräfta att studiens resultat inte är vinklat av oss som forskare. Självklart kommer 

alltid tolkningen av material påverkas av vår tidigare förförståelse, men genom att som 

tidigare nämnt använda oss av varierade källor, externa vetare samt att ge tillgång till de 

inspelade intervjuerna anser vi att kriteriet uppfyllts. 

11.3 Äkthet  
Äkthet består av fem delar; rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, 

katalytisk autencitet och taktisk autencitet (Bryman, 2011, s.357). 

 

Rättvis bild handlar om huruvida respondenternas åsikter och uppfattningar ges en 

tillräckligt rättvis bild (Bryman, 2011, s.357). Vad gäller den rättvisa bilden förklarar 

empirin och analysen respondenternas åsikter och uppfattningar, vilket ger en tillräckligt 

rättvis bild av vad de medverkande sa och hur det sades. Intervjuerna finns även inspelade 

och ordagrant transkriberade vilket vi anser ger en rättvis bild av respondenternas åsikter.  
 

Ontologisk autencitet handlar om huruvida studien hjälper respondenterna att få en bättre 

förståelse i den sociala situation och miljö som de vistas i (Bryman, 2011, s.357). 

Ontologisk autencitet har vi uppnått genom att vi anser att respondenterna har börjat tänka 

efter mer samt reflekterat över faktorer som påverkat deras val av bilserviceföretag och vad 

som bidrar till mest kvalitet i ett tjänsteerbjudande. Exempel på en faktor som vi såg att 

respondenterna vid intervjun började reflektera över var faktorn pris där de flesta inte hade 

reflekterat över priset men ett flertal kommenterade att det kanske var något de borde göra. 

Det tredje äkthetskriteriet är pedagogisk autencitet vilket förklarar huruvida studien har 

bidragit till att respondenterna ges en bättre bild av andras upplevelser av situationen 

(Bryman, 2011, s.357). Vi uppnår pedagogisk autencitet genom att respondenterna ges 

möjligheten att ta del av vår studie och därmed se vad andra respondenter har för bild av 

den undersökta situationen.  
 

Katalytisk autencitet beskriver om studien har bidragit till att respondenterna eller företaget 

kan förändra sin situation (Bryman, 2011, s.357). Gällande den katalytiska autenciteten 

anser vi att den uppfylls genom att Upplands Motor och bilservicebranschen ges möjlighet 

att ta del av resultatet och därmed förstå hur de kan förändra sin nuvarande situation. 

Genom att ta del av studiens resultat kan företagen i branschen förändra och anpassa sina 

erbjudanden till vad det är kunderna anser bidrar till högst kvalitet i en tjänst. 

Respondenterna får genom att ta del av studien en djupare förståelse för tjänstens alla delar, 

vilket kan leda till att de funderar mer över sitt eget val av bilserviceföretag.  

 

Det sista äkthetskriteriet är taktisk autencitet vilket berör huruvida studien har gjort att 

respondenterna eller företaget fått mer möjlighet att vidta de eventuella åtgärder som krävs 

(Bryman, 2011, s.357). Även taktiskt autencitet uppfylls genom våra rekommendationer 

som bygger på tidigare forskning och den insamlade empirin. Genom rekommendationerna 

får Upplands Motor och bilservicebranschen möjligheten att vidta de åtgärder som krävs för 

att skapa så hög kvalitet i sitt tjänsteerbjudande som möjligt. Baserat på ovanstående avsnitt 
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anser vi att vår studie uppfyller de kriterier som krävs för att vår studie skall anses som 

tillförlitlig och äkta.  
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Appendix  

Appendix 1, Intervjuguide Upplands Motor 
 

Inledning  

Hej, vi kommer från Umeå Universitet och skriver en magisteruppsats inom 

företagsekonomi och marknadsföring. Vi gör en studie här på Upplands Motor och undrar 

om du vill delta? Det kommer ta ca 20 min. Frågorna handlar om din upplevelse här på 

Upplands Motor. Du är självklart anonym, kan dra dig ur när du vill eller ställa frågor till 

oss om något är oklart. Vi kommer att spela in intervjun för att kunna bearbeta 

informationen. Om du vill får du lyssna på filen senare, om det skulle vara något du inte 

vill att vi tar med. Vi börjar med lite allmänna frågor. Sedan går vi in på mer specifika 

områden. Avslutningsvis kommer du att få rangordna vilka faktorer som bidrar 

mest/påverkar mest till att du upplever kvalitet i en utförd service eller ett 

tjänsteerbjudande.  

 

Allmänna frågor  

Varför är du här?  

Vad är ditt ärende?  

Varför har du valt Upplands motor?  

Är det första gången du använder tjänsten?  

Vad är dina förväntningar på ditt besök här på UM?  

Har dina förväntningar uppfyllts? 

 

Tema-frågor 

Mervärden (Extra erbjudanden utöver kärntjänsten som ingår när du servar din bil) 

- Generellt, hur viktigt är mervärden för dig när du väljer anläggning/butik? 

- Vet du vad du kan ta del av när du kommer hit? Vad Upplands Motor erbjuder?  

- Har du tagit del av mervärden/tjänsteerbjudanden?  

- Vad tyckte du om dem?  

- Är det något som saknas som du skulle vilja ha här? (Mervärden skiljer sig mellan 

anläggningarna) 

 

Tjänstelandskapet 

- Brukar du tänka på hur en anläggning ser ut/är utformad? Är det viktigt för dig? 

- Vad tycker du om Upplands Motors anläggning? (utformning, doft, skyltar osv) 

- Vad tycker du om parkeringsmöjligheterna?  

- Är det enkelt att hitta härinne? Hur kan det förbättras? (skyltar osv) 

- Hur ser du på de öppna servicelokalerna? Har du tagit del av dem? Betyder det 

något för dig att du kan se in vad de gör med din bil?  

 

Service recovery/ Klagomålshantering 

- Om ett problem uppstår, hur vill du bli bemött? 

- Har du någonsin haft ett problem med servicen/inte blivit nöjd? 

- Hur har personalen i så fall hanterat det?  
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Pris  

- Hur viktigt är priset för dig när du väljer bilserviceföretag?  

- Varför är det viktigt/mindre viktigt? 

- Vad skulle kunna göra att du skulle kunna betala ett högre pris på en bilservice? 

 

Marknadskommunikation 

- Brukar olika sorters marknadskommunikation (Reklam, PR, sponsring) påverka dig 

då du väljer företag? På vilket sätt? 

- Har du tagit del/påverkats av Upplands motors 

marknadskommunikation/erbjudanden? Vilka? 

- Har du påverkats av bekantas uppfattning av företaget? Hur? 

 

Personal  

- Hur anser du personal ska bete sig inom den här branschen? (egenskaper osv, viktigt 

med personligt bemötande?) 

- Hur är din upplevelse av personalen här?  

- Är det viktigt att du har en personlig kontakt med personalen? 

- Känner du att personalen är tjänstvillig? Alltså vill hjälpa dig som kund och göra 

dig nöjd på bästa sätt? 

- Är det viktigt att frontpersonalen är kompetent? (att all personal kan svara på 

relevanta frågor) 

- Vad gör att du litar på ett bilserviceföretag om kompetens inte är avgörande?  

 

Kvaliteten på utförd kärntjänst 

- När du får tillbaka din bil, hur vet du att du får det du betalar för?  

- Hur kan du bedöma kvaliteten på det utförda arbetet?  

- Tycker du det är svårt att bedöma kvaliteten på en utförd bilservice? Varför? Varför 

inte? 

 

Tillgänglighet och flexibilitet 

- Är öppettider viktigt för dig?  

-  Är lokalisering/läget viktigt för dig när du väljer bilserviceföretag? 

- När du väljer bilserviceföretag, hur lång tid är du villig att det tar att ta dig till 

företaget?  

- Är det viktigt att tjänsten kan anpassas till dina individuella önskemål? 

 

Medlemskort 

- Är medlemskap viktigt för dig?  

- Har du Volvokort? 

- För att du skulle skaffa ett medlemskort hos Upplands Motor, vad skulle företaget 

behöva för att locka dig att bli medlem?  

 

Avslutningsvis 
Rangordna faktorer som är viktigast för kunden. Om kunden vill tillägga något. 
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Appendix 2, Enkät 
 

Bakgrundsinformation 

Kön: ☐ Man  ☐ Kvinna 

Ålder: 

Bostadsort: 

 

Rangordna faktorerna utefter vilken Du tycker är viktigast och bidrar till 

högst kvalitet i din upplevelse på Upplands Motor. Rangordna från 1 till 9, där 

1 är viktigast. Finner Du det svårt, rangordna minst 3 alternativ.   

 

☐ Pris  

☐ Mervärden  

☐ Tillgänglighet/Flexibilitet 

☐ Tjänstelandskapet  

☐ Personalen (bemötande & kompetens)  

☐ Klagomålshantering 

☐ Reklam  

☐ Medlemskort 

☐ Kärntjänst (bilservicen)  

Övrig kommentar:  
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Appendix 3, 

Medelvärdesberäkning av 

kvalitetsfaktorerna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  84 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 


