
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
 
 
 
 

 
MÄTNING AV 

TJÄNSTEKVALITET 
 
 

Möjligheter och Fallgropar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Johanna Sundberg Handledare: Maria Frostling-Henningsson 
 Kandidatuppsats 10p 

VT 2006 
 Bo Lennstrand 



 

 
Titel:  Mätning av tjänstekvalitet – Möjligheter och Fallgropar 
 
Författare:  Johanna Sundberg 
 
Lärosäte:  Företagsekonomiska institutionen Stockholm Universitet 
 
Handledare:  Bo Lennstrand och Maria Frostling-Henningsson 
 
 
Sammanfattning: Då tjänster i viss mån produceras och konsumeras samtidigt är det 

svårt att upprätthålla kvalitetskontrollen. Det finns ingen kvalitet  
som kan kontrolleras i förväg innan tjänsten har levererats. Inom 
tjänsteorganisationer är man istället främst ute efter att mäta 
relationen mellan kundens förväntningar och vad denne faktiskt 
upplever. En mätning behöver därmed innefatta sökandet efter 
kundernas förväntningar. Det finns åtskilliga modeller och verktyg 
för företag vad gäller kvalitetsmätningar. Problemet ligger istället i 
att välja rätt verktyg och framförallt att anpassa verktyget till sin 
specifika situation. I uppsatsen presenteras en del av dessa metoder 
samt hur man kan forma dem efter sin egna specifika situation. 
 
Syftet med denna uppsats är därmed att analysera och beskriva hur 
tjänsteproducerande företag kan mäta kvaliteten på sitt utbud samt 
försöka spegla de fallgropar företaget kan kollidera med på vägen 
mot målet. Till min hjälp har jag testat en vald mätmetod för att 
mäta kvalitet på ett verksamt företag, där en enkätundersökning 
skapades och skickades ut till företagets kunder för att mäta deras 
upplevda kvalitet. Specifikt för fallstudien kunde syftet uppfyllas, 
genom att jag för företaget kunde visa kundernas åsikter kring 
redan förutbestämda kvalitetsvariabler. Men mer intressant kunde 
undersökningen bekräfta en av de största fallgroparna företag kan 
snubbla på då de vill bedöma kvaliteten på sina tjänster. Oavsett 
hur väl undersökningen utförs så kommer den brista om man ej 
mäter kundernas uttalade kvalitetspreferenser.  
 
 

   
Nyckelord: Tjänstekvalitet, kvalitetsmätningar, kvalitet, tjänst, 

kvalitetsutveckling.  
 

 2



 

1. INLEDNING _________________________________________________ 5 
1.1 Bakgrund __________________________________________________________________ 5 
1.2 Problemdiskussion __________________________________________________________ 6 

1.2.1 Problemområde__________________________________________________________________ 6 
1.3 Frågeställning ______________________________________________________________ 7 
1.4 Syfte ______________________________________________________________________ 7 
1.5 Val av studieobjekt __________________________________________________________ 7 
1.6 Avgränsningar______________________________________________________________ 8 
1.7 Rapportstruktur ____________________________________________________________ 8 

2. TEORETISK REFERENSRAM ________________________________ 10 
2.1 Återkommande begrepp_____________________________________________________ 10 

2.1.1 Tjänst ________________________________________________________________________ 10 
2.1.2 Kvalitet _______________________________________________________________________ 12 
2.1.3 Tjänstekvalitet _________________________________________________________________ 13 
2.1.4 Sanningens ögonblick____________________________________________________________ 14 
2.1.5 Kvalitetsutveckling______________________________________________________________ 15 

2.2 Modeller för kvalitetsanalys__________________________________________________ 16 
2.2.1 Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet __________________________________________ 16 
2.2.2 4-K Modellen __________________________________________________________________ 17 
2.2.3 Gapmodellen___________________________________________________________________ 18 
2.2.4 Kanonmodellen_________________________________________________________________ 19 

2.3 Mätning av kvalitet i tjänsteföretag ___________________________________________ 20 
2.3.1 SERVQUAL___________________________________________________________________ 21 
2.3.2 Grönroos kvalitetskriterier ________________________________________________________ 22 

2.4 Kvalitetskategorierna i fallstudien ____________________________________________ 23 
2.4.1 Förväntningar __________________________________________________________________ 23 
2.4.2 Information____________________________________________________________________ 25 
2.4.3 Bemötande ____________________________________________________________________ 25 
2.4.4 Engagemang ___________________________________________________________________ 25 
2.4.5 Tillgänglighet __________________________________________________________________ 25 
2.4.6 Kompetens ____________________________________________________________________ 26 
2.4.7 Förtroende_____________________________________________________________________ 26 

2.5 Varför blir det inte som man tänkt sig? ________________________________________ 27 

3. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH FORSKNINGSMETOD ______ 28 
3.1 Vetenskapligt synsätt _______________________________________________________ 28 
3.2 Datainsamlingsmetoder _____________________________________________________ 28 
3.3 Enkät ____________________________________________________________________ 29 
3.4 Teoretisk referensram ______________________________________________________ 30 
3.5 Urval_____________________________________________________________________ 31 

3.5.1 Identifiering av respondenterna ____________________________________________________ 31 
3.6 Distributionen av enkäten ___________________________________________________ 31 
3.7 Fallstudiens struktur________________________________________________________ 31 
 

 

 3



 

3.8 Metodproblem _____________________________________________________________ 34 
3.8.1 Bortfall _______________________________________________________________________ 34 
3.8.2 Validitet och reliabilitet __________________________________________________________ 34 

3.8.2.1 Validitet _________________________________________________________________ 34 
3.8.2.2 Reliabilitet _______________________________________________________________ 35 

4. FALLSTUDIE_______________________________________________ 36 
4.1 Inledning _________________________________________________________________ 36 
4.2 Implimentering av Edvardssons modell ________________________________________ 36 

4.2.1 Sätt upp kvalitetsmål ____________________________________________________________ 37 
4.2.2 Bilda en projektgrupp ____________________________________________________________ 37 
4.2.3 Vad skall mätas_________________________________________________________________ 37 
4.2.4 Hur skall vi mäta _______________________________________________________________ 40 
4.2.5 Samla in data __________________________________________________________________ 40 
4.2.6 Bortfallsanalys _________________________________________________________________ 40 
4.2.7 Sammanställ och analysera________________________________________________________ 40 
4.2.8 Resultat_______________________________________________________________________ 45 

4.2.8.1. Antal kontakter___________________________________________________________ 45 
4.2.8.2 Hur var dina förväntningar inför första träffen?________________________________ 45 
4.2.8.3 Hur anser du att dina förväntningar har infriats? _______________________________ 47 
4.2.8.4 Information ______________________________________________________________ 47 
4.2.8.5 Bemötande _______________________________________________________________ 48 
4.2.8.6 Engagemang _____________________________________________________________ 48 
4.2.8.7 Tillgänglighet ____________________________________________________________ 49 
4.2.8.8 Kompetens _______________________________________________________________ 50 
4.2.8.9 Förtroende för konsultens råd _______________________________________________ 50 
4.2.8.10 Hur har konsultens råd påverkat din verksamhet?_____________________________ 51 

4.2.9 Jämförelse med tidigare studie _____________________________________________________ 52 
4..3.1 Förslag till nya kvalitetsmål_______________________________________________________ 55 
4.3.2 Förslag på åtgärder ______________________________________________________________ 55 

5. SLUTSATS _________________________________________________ 58 
5.1 Svar på forskningsfrågorna __________________________________________________ 58 
5.2 Återkoppling till syftet ______________________________________________________ 60 
5.3 Teoretiskt bidrag___________________________________________________________ 60 
5.6 Praktiskt bidrag ___________________________________________________________ 61 
5.7 Rekommendationer för vidare forskning _______________________________________ 61 

KÄLLFÖRTECKNING_________________________________________ 62 

APPENDIX ___________________________________________________ 64 
Appendix A, Figur och tabellbeskrivning__________________________________________ 64 
Appendix B, Introduktionsbrev__________________________________________________ 65 
Appendix C, Enkät ____________________________________________________________ 66 
 

 

 4



INLEDNING 
 

1. INLEDNING 
 
I följande kapitel presenterar jag bakgrunden till det ämnesområde uppsatsen behandlar. 
Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i mina två forskningsfrågor. De 
resterande styckena tar upp avgränsningar, val av studieobjekt för fallstudien samt 
rapportstruktur.  

1.1 Bakgrund 
Då en allt större andel av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, utgörs av kapital från 
organisationer som producerar tjänster, har intresset för tjänstekvalitet ökat väsentligt de 
senaste tio åren. År 2000 sysselsatte tjänstesektorn 79 procent av Sveriges aktiva arbetskraft 
(Norrman, 2002, sid.15).  
 
Företag som traditionellt har varit varuproducerande övergår allt mer till att bli 
tjänsteproducenter och vi går mot en trend där köp av varor byts mot köp av funktion. Ett 
exempel är Volvo lastvagnar som har ändrat sin kärnverksamhet från att tillverka lastbilar till 
att ”skapa problemfri transport” (Bergman och Klefsjö, 2002, sid.24). Detta belyser vikten av 
mätning, hantering och förbättring av tjänstekvalitet.  
 
Vid sidan om tjänster har därmed ett annat begrepp, kvalitet, i hög grad blivit 
uppmärksammat under senare år. I såväl det privata näringslivet som inom den offentliga 
sektorn arbetar man med att utveckla och förbättra kvaliteten på sitt utbud och sina tjänster. 
Anders Westlund vid Handelshögskolan poängterar i samband med detta att det rent allmänt 
verkar finns ett ökat intresse för att ta reda på, och dokumentera kundernas upplevda kvalitet i 
företagen. Han menar också att då kvalitetsmätningar mer och mer blir nödvändiga för att 
skapa ett givande engagemang kring kvalitetsfrågor (Söderlund, 1997, Sid.41). 
 
För att nå vetskap om kvaliteten i tjänsteorganisationer krävs dock en ansatts olik den man 
använder när man studerar kvaliteten i varuproducerande organisationer. Inom 
tjänsteorganisationer är man främst ute efter att studera relationen mellan organisation och 
kund samt förhållandet mellan kundens förväntningar och vad denne faktiskt upplever 
(Thomasson, 1993, Sid.I:2). Istället, som i varuproducerande företag, tala om varas kvalitet i 
termer av dess tekniska specifikation, talar man alltså i tjänsteproducerande företag om 
kvalitet i termer av förhållandet mellan kundens förväntningar och dennes reella upplevelse. 
Om upplevelsen motsvarar eller överstiger förväntningarna upplever kunden kvalitet. 
Zeithaml et al. belyser att tjänstekvalitet uppnås när företaget uppfyller eller överträffar 
kundens förväntningar på tjänsten (Zeithaml, Parasurama, 1990, Sid. 21).  
 
Idag tenderar tjänsterna att bli mer och mer globala och marknadsfokuserade. Kunderna 
kräver många olika tjänster, var som helst och vilken tid som helst. Företag står under ökad 
press att leverera kvalitetstjänster och därmed locka till sig och behålla kunder. Världen över 
strävar företag efter att nå konkurrensfördelar genom att använda kvalitet för att differentiera 
sig med, men nu på en global nivå. Då företagen har gått från att konkurrera med priser till att 
konkurrera med kvalitet har man insett vikten av att ständigt kvalitetsarbete leder till sparad 
tid och pengar.  
 
Roger J Danielson tror att på sikt kommer troligen fler företag att presentera kvalitetsposter i 
sina redovisningar. Värdet av detta är stort, det ger en konkret bedömning av tillståndet i ett 
företag och ger tjänsteverksamheter ett bättre instrument för bedömning och kreditvärdighet. 
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 Till skillnad från andra poster i årsredovisningen går kundens nöjdhet inte att förändra genom 
bokslutsdispositioner (Danielsson, 1995, Sid.168).   
 
För att stimulera företag att arbeta med kvalitetsutveckling har ett antal nationella och 
internationella kvalitetsutmärkelser skapats. Ett syfte med dessa är att lyfta fram goda 
förebilder med hjälp av tävlingsinriktade moment. En känd svensk kvalitetsutmärkelse är 
Utmärkelsen Svensk kvalitet som instiftades 1992 av institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. 
Det som heter SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling utgör basen för denna 
utmärkelse. Modellen och kriterierna bygger på 13 grundläggande värderingar som enligt 
modellen är ”kännetecknande för framgångsrika organisationer” (Bergman, Klefsjö, 2002, 
Sid.276). Denna utmärkelse har fått stor genomslagskraft i svensk industri och förvaltning. 
Den används numera som utvärderingsinstrument inte bara i privat varu- och 
tjänsteverksamhet utan även inom skola, sjukvård och försvar (Bergman, Klefsjö, 2002, 
Sid.280). 

1.2 Problemdiskussion 
Då tjänster i viss mån produceras och konsumeras samtidigt, är det svårt att upprätthålla 
kvalitetskontrollen och sköta marknadsföringen på vanligt sätt. Det finns ingen kvalitet som 
kan kontrolleras i förväg, innan tjänsten har sålts eller levererats. Tjänsternas heterogena 
karaktär skapar ett av de största problemen i tjänstehanteringen, nämligen hur kunderna kan 
uppleva en jämn producerad kvalitet. Flera författare menar också att det är komplext att mäta 
kvalitet inom tjänsteproduktion på grund av tjänsternas speciella särdrag (Grönroos, 1990, 
Sid.35.). En god tjänstekvalitet är dock mycket viktigt med tanke på att det är nyckel till 
kundtillfredsställelse.  
 
En annan orsak till att arbetet med tjänstekvalitet är så komplext är det faktum att tjänster 
består av en serie mer eller mindre abstrakt uppfattade processer där kunden ofta aktivt deltar 
i produktionsprocessen. I detta arbete är det emellertid viktigt att förstå vad det är kunden 
egentligen söker och vad de sätter värde på, det vill säga hur kunderna upplever tjänstekvalitet 
(Grönroos, 1990, Bok1, Sid.37). 
 
Tjänsteproducenten har därmed två övergripande problem att lösa när det gäller kvaliteten i de 
erbjudna tjänsterna. 

 
1. Att kunna ta reda på och tolka kundernas uppfattningar av vad som är kvalitet 
     i tjänsteleveransen.  
 
2. Att ha förmågan att låta kundpreferenserna bli vägledande i verksamheten.  

 
I det första fallet kan två svårigheter uppstå. Dels kan kunden ha svårt att artikulera och 
precisera sin egen kvalitetsuppfattning, dels kan det vara svårt för tjänsteproducenten att 
förstå kunden och tolka dennes kvalitetsuppfattning och kvalitetskrav.  
I det andra fallet handlar det om kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling i organisationen. En 
av tjänsteproducenten rätt uppfattad och tolkad kvalitetsuppfattning hos kunden bör ge utslag 
i företagets verksamhet, så att den svarar mot kundkraven.  

1.2.1 Problemområde 
Problemområdet i denna uppsats handlar i stort om vilka möjliga mätmetoder ett företag kan 
använda sig av för att mäta kvaliteten i levererade tjänster samt vilka fallgropar företagen kan 
råka ut för på väg mot vetskapen om kundernas upplevda kvalitet.  Uppsatsen består av två  
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delar, där den första delens syfte är att belysa hur ett företag kan mäta kvalitet utifrån de 
metoder som tidigare forskare har tagit fram samt försöka synliggöra de hinder företaget kan 
stöta på i detta arbete. Den andra delen består i att ge ett exempel på hur en mätning kan gå till 
i praktiken samt att testa en vald mätmetod i ett skarpt läge. Delarna är inte fristående från 
varandra utan hör intimt ihop. Tillsammans lägger de grunden för två faser i studieprocessen 
med en inbördes given ordning. Den första fasen, som behandlar tjänstekvalitet i ett 
kundperspektiv, föregår den andra fasen som handlar om att testa ett verktyg för 
implementering av resultaten från första fasen.  
 

1.3 Frågeställning 
Utifrån det formulerade problemområdet har två forskningsfrågor utvecklats. 

 
• Vilka möjligheter till mätning av tjänstekvalitet står företag inför? 
• Vilka fallgropar bör förtaget vara vaksamma på? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera och beskriva hur tjänsteproducerande företag 
kan mäta kvaliteten på sitt utbud samt vilka fallgropar dessa kan stöta på i sin mätning.  
 
Syftet med den fallstudie som är bifogad uppsatsen är att, genom att utföra en 
tjänstekvalitetsundersökning med hjälp av variabler samt mätmetoder framtagna av tidigare 
forskare på området, finna om dessa är relevanta och applicerbara i verkligheten. Syftet med 
fallstudien är även att generera kunskap om vilka hinder ett företag kan stöta på i strävan efter 
att mäta kvaliteten på sina tjänster samt att presentera en egen modell skapad av de 
erfarenheter arbetet med uppsatsen givit mig.  
 
Resultatet av fallstudien skall också fungera som underlag för Kyllenius & Garmer 
utvecklings- och kvalitetsarbete.  
 

1.5 Val av studieobjekt 
Valet av företag att utföra fallstudien på föll sig naturligt då företaget i sin tur önskade hjälp 
att utvärdera hur deras tjänster uppfattas och upplevs av deras kunder. Företaget, Kyllenius & 
Garmer AB är bland annat verksamma inom affärsområdet; tjänster för myndigheter och 
företagsstödjande organisationer. Beskrivning av Kyllenius & Garmer  återfinns i inledningen 
till fallstudien.  
 
En bärande idé i fallstudien är att belysa hur kunderna uppfattar kvalitet samt med hjälp av en 
jämförelse av en studie, gjord år 2004 på samma företag med samma kvalitetsparametrar, 
kunna få fram huruvida den upplevda kvaliteten har förändrats. Jämförelsen skall också sättas 
i relation till vad man på Kyllenius & Garmer har gjort för att möta kundernas åsikter och 
attityder från föregående undersökning.  
 
Som verktyg till fallstudien har jag valt att använda Edvardsson et al. modell för mätning av 
kvalitet samt kvalitetsvariabler som användes vid en liknande studie som gjordes på Kyllenius 
& Garmer AB 2004.  
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1.6 Avgränsningar 
Fallstudien i uppsatsen är avgränsad till den del av Kyllenius & Garmer som innefattar 
uppdrag åt Länsarbetsnämnden inom deras affärsområde; konsulttjänster för myndigheter och 
företagsstödjande organisationer. Variabler använda för att mäta kundernas upplevda kvalitet 
är anpassade efter Kyllenius & Garmers verksamhet. De klienter som behandlas i denna 
uppsats har alla erhålligt Starta Eget bidraget, SAN.   
 
Förutom de specifika avgränsningar som gjorts i delstudien gäller för uppsatsen i helhet 
följande: 
 

• Problemområdet är avgränsat till att bara gälla kvalitet i tjänster. Fysiska produkters 
kvalitet studeras inte. 

 

1.7 Rapportstruktur 
Figuren nedan visar hur uppsatsens sex kapitel är strukturerade.  
 
Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel som preciserar bakgrund, problemdiskussion, 
frågeställning, syfte och avgränsning. Kapitel två, teorikapitlet, består av den teoretiska 
referensram som beskriver vad som präglar mitt sätt att betrakta ämnesområdet tjänstekvalitet, 
samt är där för läsaren att klargöra begrepp och den bas fallstudiens kvalitetsvariabler bygger 
på. Metodkapitlet beskriver hur jag har gått tillväga för att besvara mina ursprungliga 
formulerade frågor i ämnet. Metodkapitlet beskriver även den vetenskapliga ansats jag valt att 
använda mig av för att på bästa sätt uppfylla syftet med uppsatsen. Det fjärde kapitlet, 
fallstudien, är strukturerad efter Edvardsson et al. modell för mätning av kvalitet. Denna 
modell står beskriven i metodavsnittet. I detta kapitel beskrivs metod, empiri och analys av 
mätningen gjord på Kyllenius & Garmer. Sista kapitlet, slutsatsen, är där för att besvara mina 
forskningsfrågor samt belysa de slutsatser jag har kommit fram till efter att ha arbetat med 
denna uppsats. Här presenteras också förslag på framtida forskningar inom ämnesområdet. 
 
Sammankopplingarna mellan de olika kapitlen skall symbolisera vikten av ett helhetstänkande 
och alla delars vikt i det slutgiltiga resultatet.  
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Inledning 
Bakgrund, Problemdiskussion, Problemområde, Frågeställning 

Syfte, Val av studieobjekt och Avgränsningar 

 

De läsare som önskar att snabbt tränga in i uppsatsen, utan att fördjupa sig i teorier, 
vetenskapssyn och metod, kan först läsa inledningen och därefter gå direkt till kapitel fyra, 
fallstudien, för att sedan angripa min diskussion och slutsats. Teorikapitlet innehåller en 
vidare teoretisk referensram än vad studien kräver. Syftet är att skapa förståelse för att 
kunders kvalitetsuppfatting ingår i ett större organisationsteoretiskt sammanhang.  

Figur 1 Rapportstruktur 

Teori Metod Fallstudie 

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsats 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Uppsatsen koncentrerar sig på hur kunderna uppfattar kvaliteten i företagets utbud samt hur 
företag, genom mätning kan arbeta med kvalitet på sina tjänster med kundens preferenser 
som grund. För att kunskaperna om kundernas kvalitetsuppfattningar skall vara användbara 
måste de dock sättas in i ett större samanhang. För att förmedla en förståelse av den kontext 
som studien igår i utvecklar jag därmed i det här kapitlet ett teoretiskt ramverk. Första delen 
består av några begreppsförklaringar för att underlätta läsningen, då dessa begrepp är 
centrala i hela uppsatsen. Därefter kommer en beskrivning av de modeller inom ämnet som 
för uppsatsen och fallstudien är relevanta. Vidare följer en redogörelse för de mättekniker 
som jag har inspirerats av till fallstudien. I denna del hittas även teoretisk beskrivning av de 
kvalitetsvariabler som bygger upp enkäten till fallstudien. Teoretiska referensramen avslutas 
med några teorier kring kvalitetsutveckling och arbetet som bör följa en kvalitetsmätning.  
 

2.1 Återkommande begrepp 
Två centrala begrepp i uppsatsen är tjänst och kvalitet. Begreppen är ej entydiga och i 
tjänsteforskningslitteraturen definieras, tolkas och beskrivs de på olika sätt i olika 
sammanhang. Det finns därför anledning att redogöra för vad begreppen står för i uppsatsen. 
Vidare är begreppen tjänstekvalitet, kvalitetsutveckling och Sanningens ögonblick 
återkommande i uppsatsen varvid jag vill belysa även innebörden av dessa denna del. 
 

2.1.1 Tjänst 
En tjänst är ett komplicerat fenomen och ett begrepp med många betydelser.  
 
Mellan 1960- och 1980-talet föreslogs en mängd olika definitioner av tjänst, men dessa 
definitioner omfattade endast tjänster utförda av tjänsteföretag. Som kritik mot denna 
trångsyntet gav Gummesson följande definition; ”Tjänster är något som kan köpas och säljas, 
men som man inte kan tappa på tårna” (Gummesson 1987). Trots att denna definition var mer 
som kritik mot tidigare vetare så pekar den ändå en på ett grundläggande kännetecken hos en 
tjänst.  
 
Efter 1980-talet har det inte alls cirkulerat lika många olika definitioner men, man har heller 
inte kunnat enas om någon enhetlig sådan. En bestämning som jag har haft som utgångspunkt 
i arbetet med denna uppsats är Grönroos definition taget ur hans bok; Service Management 
och marknadsföring:  

 
”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga  
aktiviteter som vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan 
kund och servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller 
tjänsteleverantörens system, och som utgör lösningar på kundens problem” 

 
Vidare kan sägas att tjänster har tre egenskaper som skiljer dom åt från varor.  
 
För det första så är tjänster i grunden immateriella. Dom kan alltså inte lagras och inte så lätt 
demonstreras som varor. Även fast de kan försäljas finns det inte tvunget någon överföring av 
ägandet (Normann, 2000, Sid.27-28). En tjänst upplevs vanligen gaska subjektivt vilket 
framgår av att kunder ofta beskriver tjänster med ord som; upplevelse, känsla och trygghet. I 
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samband med tjänst talar man i litteraturen ofta om att man ej blir ägare till något när man 
köper en tjänst. När vi till exempel använder oss av ett flygbolags tjänster ger det oss rätten att 
bli transporterade från ett ställe till ett annat, men när vi når destinationen finns inget mer kvar 
än en bit biljett eller boardingkort (Grönroos, 2002, Sid.60).  
 
För det andra utgörs de flesta tjänster av handlingar (Normann, 2000, Sid.27-28). Grönroos 
menar att en tjänst är processer som består av en rad verksamheter där ett antal resurser 
används ofta i samverkan med kund så att man finner en lösning på kundens problem 
(Grönroos, 2002, Sid.60).   
 
För det tredje kan produktion och konsumtion av en tjänst inte alltid hållas klart åtskilt, 
eftersom de i allmänhet uppträder samtidigt och på samma plats (Normann, 2000, Sid.27-28). 
Detta leder till att det är svårt att hantera kvalitetskontroll och marknadsföring på sedvanligt 
sätt, eftersom det ej finns någon i förväg tillverkad kvalitet att kontrollera. En egenskap som 
följer den inverkan som människan har på tillverknings- och leveransprocessen är att tjänster 
är heterogena. En tjänst till en kund är inte samma sak som samma tjänst till en annan kund. 
Detta gör det svårt att upprätta kvalitet som upplevs samma av alla dessa olika kunder 
(Grönroos, 2002, Sid.60).   
 
 
Varor   Tjänster 
Konkreta    Abstrakta 
Homogena   Heterogena 
Tillverkning och distribution  Tillverkning, distribution och 
skild från konsumtion   konsumtion samtidiga processer 
Ett föremål   En aktivitet eller process 
Centrala värdet uppstår under  Centrala värdet uppstår i interaktionen 
tillverkningen   mellan köpare och säljare 
Kunden deltar normalt inte i  Kunden deltar i produktionen 
produktionen 
Kan hållas i lager  Kan ej hållas i lager 
Byter ägande   Inget byte av ägande 
 
 
Figur 2 Skillnader mellan varor och tjänster 
 
Om man betraktar begreppet tjänster ur kundens perspektiv kan man dela in den i två 
huvudinriktningar; standardiserade och ickestandardiserade tjänster. Standardiserade tjänster 
bygger på att kunden köper en, på förhand, upprättad specifikation. Exempel kan vara 
kursprogram, försäkring, akutvård med mera. Icke standardiserade tjänster bygger på att 
kunden aktivt medverkar i utformningen av specifikationen. Exempel kan vara rådgivning, 
utveckling, mäkleri, juridisk hjälp, skola med mera (Danielsson, 1995, Sid.73). 
Standardiserade tjänster kännetecknas av att de fodrar mycket kapital i maskiner, lokaler, IT 
och annan utrustning, medan ickestandardiserade tjänster är till sin natur personalintensiv och 
kompetensintensiva (Danielsson, 1995, Sid.71). De tjänster som skall undersökas i fallstudien 
kan kategoriseras som icke-standardiserade tjänster då Kyllenius & Garmer tillhandahåller 
bland annat rådgivning.  
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2.1.2 Kvalitet 
Jag vill börja min redogörelse om begreppet kvalitet genom ett utdrag ur en 2500 år gammal 
kinesisk dikt med ett tidlöst budskap (Thomasson, 1993, Sid.77). 
 

 
 
 
 

Den kvalitet som kan definieras 
Är icke den Absoluta Kvaliteten. 

De namn som kan ges den 
Är icke Absoluta namn. 

--- 
Kvalitet genomsyrar allt. 

Och dess bruk är outtömligt. 
Bottenlöst! 

Som alla tings källa. 
Dock kristallklar som vatten 

Tyckes den förbli. 
--- 

Skådad mot, kan icke ses. 
Lyssnad till, men icke höras. 

Gripen efter, men kan icke beröras. 
--- 

Oavbruten, oavbruten tycks den förbli. 
Tag av den och den tjänar Dig med lätthet. 

Genom hi 
(Lao-tsi: ”Tao-te-ching”, 500-talet f.Kr) 

 
 
 
 
Genom historien har definitionen av kvalitet utvecklats och förändrats. Walter A. Shewhart 
var en av pionjärerna i industrisamhället som var med och introducerade och utvecklade 
begreppet Quality Management. I likhet med Aristoteles (384-322 fKr) och Locke  
(1632-1704) såg Shewhart kvalitet från två relaterade perspektiv; den objektiva och den 
subjektiva sidan av kvalitet. Det första perspektivet ser kvalitet som en objektiv verklighet 
oberoende av människans existens, medan den subjektiva sidan av kvalitet tar hänsyn till vad 
vi tänker, känner och upplever som ett resultat av den objektiva verkligheten. Nu för tiden 
definieras oftast kvalitet som ett multidimensionellt koncept, inom vilket en tjänst eller 
produkt kan anses ha hög kvalitet i en dimension och låg i en annan.  
 
Enigheten bland forskare tycks vara stor vad gäller problemet att definiera begreppet. 
Gummesson har bland annat uttryckt sig enligt följande:  

 
”Quality turns out to be extremely difficult to define in a few words. It is rather a 

matter of creating a deeper insight into many dimensions that form a fuzzy entity that, through 
social consensus, is referred to as quality” (Thomasson, 1993, Sid 17).  
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Det finns följaktligen åtskilliga definitioner på kvalitet. Några av dessa är samlade i figuren 
nedan (Bergman, Klefsjö, 2002, Sid.19-20).   
 

 ”Lämplighet för sitt syfte”  ”Comformance to requirments” 
          Joseph Juran     Philip Crosby 
  

”Kvalitet skall fokusera på kundernas ”Quality is a state in which value entitlement 
behov, dagens kunder men även  is realized for the customer and provider in 

 
 

morgondagens” every aspectof the business relationship”  
          Edwards Deming  Mikael Harry, Six Sigma Academy 
 
”Den grad till vilken inneboende ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att  

 
 
 

egenskaper uppfyller krav, d vs  tillfredställa, och helst överträffa, kundernas 
behov eller förväntning om angiven,  behov och förväntningar”.   
i allmänhet underförstådd eller   Bergman B. och Klefsjö B 

 obligatorisk” 
           ISO 9000:2000 
 
 

Figur 3 Definitioner av kvalitet 
 
I och med svårigheten att hitta en perfekt definition av kvalitet är det oerhört viktigt att varje 
organisation definierar begreppet utifrån egna referenser, förväntningar, kultur och allra 
främst dess kunder (Stamatis, 1996, Sid.18). Detta är en del av problemområdet i uppsatsen, 
då en stor orsak till skevheter i mätning av kvalitet beror just på att företaget ej har lyckats 
precisera kvalitetsbegreppet ur deras kunders synvinkel.  
 
Edvardsson och Thomasson talar vidare om vikten av rätt kvalitet. Man menar då att det 
gäller för en tjänsteorganisation att inte bara definiera kvaliteten i sitt tjänsteutbud. Lika 
viktigt kan vara att bestämma på vilken nivå kvaliteten ska ligga på. Det är mer relevant att 
tala om ”rätt” kvalitet än hög kvalitet. Edvardsson et al. beskriver rätt kvalitet på följande sätt:  

”Rätt kvalitet uppstår när förväntningar infrias, behov tillfredställs och krav uppfylls; 
kundernas, personalens/medarbetarnas och ägarnas/huvudmännens.” (Edvardsson, 
Thomasson, 1991, Sid.63).  

 

2.1.3 Tjänstekvalitet  
Hur bra bör optimal tjänstekvalitet vara? Svaret beror för det första på företagets strategi och 
förväntningar hos de kunder som tjänsten riktas till. De båda faktorerna är beroende av 
varandra. En tjänsteleverantör, vars strategi är att vara bäst på marknaden och ta hand om 
kunder som kräver utomordentlig service, måste först skapa sådana förväntningar bland 
tänkbara kunder och därefter leverera en tjänstekvalitet som känns utomordentlig. Strategin 
hos en annan tjänsteleverantör kanske är att tillgodose en mindre krävande kundgrupp med 
tjänster av lägre kvalitet till ett lägre pris. I detta fall kan tjänstekvaliteten ligga på en lägre 
nivå, men de förväntningar som skapas hos kunderna får inte avvika från den reella 
kvalitetsnivån. Om förväntningar och upplevelser möts är den upplevda kvaliteten alltjämt 
god i den här situationen (Grönroos, 2002, Sid.113).  
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För att nå en god upplevd tjänstekvalitet krävs det att det i företaget finns kvalitetsmål att 
sikta mot, mål som är uppnåbara och klart definierade. Det är ledningens uppgift att formulera 
dessa mål. Edvardsson et al. har staplat ett antal generella krav på mål när det gäller 
utveckling av tjänstekvalitet (Edvardsson, Thomasson, 1991, Sid.138):  
 

• Målen måste bygga på kundernas förväntningar, krav och behov. Tillfredställs inte 
kunderna så är målen förfelade. 

• Målen måste vara relaterade till den egna verksamhetsidén och får inte motarbeta 
denna. Finns det motsättningar mellan mål och verksamhetsidé måste endera ändras.  

• Målen måste vara realistiska att uppnå., samtidigt som de måste vara så högt ställda att 
det fodrar en viss ansträngning att nå dem.  

• Målen måste vara så klart preciserade att det inte råder någon tvekan om när de är 
uppnådda. De bör på något sätt vara mätbara.  

• Målen måste vara klara och entydiga så att de inte tolkas på skilda sätt av olika 
personer. De får inte vara motsägelsefulla.  

• Målen måste kopplas till någons eller någras ansvar för att uppnås. 
• Målen måste vara tidsbestämda. Senast tidpunkt för när de ska vara uppnådda ska 

anges. 
• Målen måste vara förändringsbara i förhållande till omgivningens förändringar.  

 
Regelbundna mätningar och avstämningar av måluppfyllelsen och en återföring av resultaten 
till dem det berör är en förutsättning för utvecklingsprocessen då omgivningen ständigt 
förändras.  
 
Vidare belyser författarna vikten av att formulera en kundorienterad kvalitetspolicy som skall 
gälla i hela organisationen. Kvalitetspolicyn tydliggör och skapar förståelse för 
grundläggande, gemensamma värderingar och förhållningssätt till arbetsuppgifterna och till 
kunderna. Den medverkar till att utveckla ett gemensamt språk och ett likartat synsätt när det 
gäller kvalitet. Kvalitetspolicyn måste förankras väl hos såväl ledning som hos medarbetarna.  
 

2.1.4 Sanningens ögonblick 
De flesta tjänster är resultatet av sociala handlingar som äger rum i form av direktkontakt 
mellan kund och ombud för serviceföretaget. Ett vedertaget begrepp, då man talar om kvalitet 
i tjänster, är ”Sanningens ögonblick” myntat av Normann. Normann menar att kvalitet 
bestäms i sanningens ögonblick, när serviceleverantören och servicekunden möter varandra. 
Det som då händer kan inte längre direkt påverkas av företaget utan det är då skickligheten, 
motivationen och de specifika valda metoderna som används av firmans representanter som 
samverkar med kundens förväntningar och beteende (Norrman, 2000, Sid.29). 
 
Bokstavligen innebär sanningens ögonblick den tid och plats där tjänsteleverantören har 
möjlighet att visa kunden vilken kvalitet tjänsterna har. I nästa ögonblick är detta tillfälle 
förbi, kunden har gått och det finns inga enkla sätt att lägga till ytterligare värde till den 
upplevda kvaliteten. Tillfället är borta. Om det funnits kvalitetsproblem måste leverantören 
försöka skapa ett nytt sanningens ögonblick. Detta är givetvis svårare än att sköta det första 
sanningens ögonblick bra från början (Grönroos, 2002, Sid.85). 
 
I verkligheten kommer kunden att uppleva en rad sanningens ögonblick när hon använder ett 
visst tjänsteföretag. När man till exempel utnyttjar ett flygbolags tjänster passerar kunden ett 
antal sådana ögonblick, som börjar vid ankomst till flygplatsen och slutar vid  
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bagageutlämningen och resan bort från flygplatsen. Tjänsteprocessen måste alltid planeras 
och genomföras så att det inte inträffar några missar i sanningens ögonblick. Om sådana 
situationer inte är styrda finns det stora risker att man får oväntade kvalitetsproblem. 
Grönroos tar upp ett citat av Albrecht och Zemke; ”När sanningens ögonblick slarvas bort 
sjunker kvaliteten till medelmåttig nivå” (Grönroos, 2002, Sid.85).   
 

2.1.5 Kvalitetsutveckling 
Det kontinuerliga arbetet med att förbättra kvaliteten, ett arbete som innefattas av de olika 
mätmetoderna som beskrivs längre fram i detta kapitel, kallas ofta för kvalitetsutveckling och 
kan enligt Edvardsson et al. bedrivas i tre övergripande faser (Edvardsson, Thomasson, 
Sid.192):  
 
Kvalitetssäkring (Före) 
Kvalitetssäkring utgörs av olika system för att säkerhetsställa kvaliteten på företagets tjänster 
före produktionen. Kvaliteten säkerhetsställs genom att företagets struktur, ansvar och rutiner 
anpassas till den kvalitet man önskar uppnå. Det handlar också om att skapa och 
säkerhetsställa rätt förutsättningar för kvalitet genom att formulera tydliga och efterfrågade 
tjänsteerbjudanden, rekrytera medarbetare som har rätt kompetens, välja lämplig 
organisationsform med mera. Ett sätt att göra detta kan vara att certifiera sig, till exempel 
genom ISO 9000. 
 
Kvalitetsstyrning (Under) 
Med kvalitetsstyrning avses vanligen det som görs under själva tjänsteproduktionen. Detta 
kan göras på många sätt, till exempel genom olika automatiserade varningssystem eller 
checklistor som visar när olika moment bör vara utförda. 
 
Kvalitetskontroll (Efter) 
Kvalitetskontroll görs i efterhand genom att man följer upp och värderar såväl resultatet, 
processen, som förutsättningarna för att få underlag för förbättringsarbete. Exempel på detta 
kan vara att låta kunder fylla i utvärderingar där de får säga vad de tycker om tjänsten.  
 
 
En annan vedertagen kvalitetsutvecklingsstrategi företag använder sig av är Total Quality 
Service System, TQS. En formell definition av TQS är att det är ett strategiskt, integrerat 
management system som involverar alla managers och anställda. TQS bygger på både 
kvalitativa och kvantitativa metoder för att kontinuerligt förbättra en organisations process för 
att möta kunders behov, önskemål och förväntningar. Fokus i TQS ligger på fem olika 
områden. 
 
 Kundfokus 
Identifiering av kunden är prioritet nummer ett. Organisationen måste med all säkerhet kunna 
definiera vilka deras kunder är. När kunden är identifierad måste dennes behov, önskemål och 
förväntningar präntas ner och planeras för. Ett mätinstrument bör etableras (Stamatis, 1996, 
Sid.44).  
 
Totalt involverande 
Totalt involverande betyder engagemang. Ledarna måste bistå med kvalitets förbättringar för 
alla anställda och demonstrera ledarskapskvalitet genom hela organisationen. Vidare bör 
ledarna delegera både ansvar och auktoritet till dem som arbetar. Ledarna måste ”empower” 
arbetarna.  
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Mätning 
Behovet här är att etablera någon form av basalt mätverktyg.  
 
Systematisk Support 
Ledarnas ansvar här är att leda kvalitetsprocessen genom att bygga en kvalitetsinfrastruktur 
länkad till management strukturen samt att länka kvalitet till existerande management struktur 
så som; Strategisk planering, Utförande ledarskap, Uppmärksamhet och belöning samt 
kommunikation.  
 
Kontinuerlig förbättring 
Allas ansvar är att se allt arbete som en process, förutse förändringar i kundernas behov, 
önskemål och förväntningar, minska processtiden och ej vara rädd för feedback.  
 
Genom att implementera TQS i organisationen menar grundaren att företaget kommer att 
belönas med; ökad kundupplevd kvalitet vid mätningar, ökad produktivitet och effektivitet, 
ökad vinst, ökade marknadsandelar, ökad arbetsmoral och ökad kundtillfredsställelse 
(Stamatis, 1996, Sid.50).  
 
  

2.2 Modeller för kvalitetsanalys 
Jag kommer i följande stycken presentera fyra olika modeller som jag anser vara relevanta 
och högst aktuella för uppsatsen samt för den fallstudie som presenteras längre fram.  

2.2.1 Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet 
Grönroos presenterar upplevd tjänstekvalitet som resultatet av tre dimensioner, teknisk 
kvalitet, funktionell kvalitet samt organisationsprofil/Image.  
 
  

TOTAL KVALITET 

TEKNISK  
KVALITET 

VAD 

IMAGE 

 
 
 
     
 
 
 
 

FUNKTIONELL 
KVALITET 

HUR 

 
 
 
    
 
Figur 4 Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet 
 
Teknisk kvalitet innefattar vad som levereras till kunden medan funktionell kvalitet innefattar 
hur tjänsten levereras. Teknisk kvalitet kan exemplifieras med middagen på restaurangen, 
bussresan till arbete eller diagnos och recept hos läkaren. Funktionell kvalitet är hur processen 
upplevs som leder till den tekniska kvaliteten, det vill säga hur man blir behandlad på 
restaurangen, hur miljön på bussen upplevdes samt vilket förtroende vi kände för läkaren som 
ställde vår diagnos. Image är den profil företaget har i kundens ögon. Detta påverkar kundens  
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förväntningar av tjänsten. Om kunden har höga tankar om företaget har man sannolikt lätt att 
förlåta smärre misstag. Om det ofta sker misstag, kommer imagen att försämras. Om företaget 
från början hade en dålig image, blir effekten av misstag betydligt större än de annars skulle 
bli. Både den tekniska och den funktionella kvaliteten filtreras genom företagets image, vilket 
påverkar den upplevda tjänstekvaliteten (Grönroos, 2002, Sid.75).  
 

2.2.2 4-K Modellen 
Evert Gummesson har, ur ett omfattande empiriskt material, utarbetat en modell med syftet 
att, på ett bättre sätt än vad tidigare har gjorts, kunna åskådliggöra helhetssynen i 
kvalitetstänkande. Tanken bakom modellen liknar föregående modell men där Gummessons i 
sin modell har döpt teknisk och funktionell kvalitet till förväntningar och upplevelser.  

 
KVALITET 

FÖR  
KUNDEN 

Image/varumärke 

Upplevelser Förväntningar 

Teknisk 
kvalitet 

Kvalitet i  
Produkt/Lev. 

Konstruktions 
kvalitet 

Relations 
kvalitet 

 
Figur 5 Gummessons 4-K Modell 
 
Det som skiljer denna modell från Grönroos modell är de 4.K:na. Dessa variabler står för fyra 
olika kvaliteter som måste uppfyllas; konstruktionskvalitet, kvalitet i produktion och leverans, 
relationskvalitet och teknisk kvalitet. Modellens två första kvalitetsbegrepp gäller källorna till 
levererad kvalitet. Konstruktionskvalitet avser hur pass väl produktens kombination av varor 
och tjänster är utvecklade och utformade som en funktionell helhet. Misstag med hänsyn till 
utformningen av kvaliteten kan medföra dåliga resultat och negativa upplevelser. Kvalitet i 
produktion och leverans syftar på hur väl erbjudandet och dess element produceras och 
levereras. Om det uppstår problem med tjänsteprocessen eller om leveransen inte motsvarar 
förväntningarna, får man ett kvalitetsproblem. De båda andra begreppen avser resultatet av 
såväl varornas produktion och leverans som tjänsteprocesserna. Relationskvalitet handlar om 
den kvaliteten kunden upplever under tjänsteprocessen. Kundinriktad, uppmärksam och 
medkännande personal som visar kompetens och skicklighet skapar god relationskvalitet. 
Teknisk kvalitet betecknar erbjudandets kort- och långsiktiga fördelar. Om man genom att 
underhålla produktionsmaskiner kan hindra en tillverkare från att förlora pengar vid 
stillestånd, om en persons ekonomiska trygghet garanteras av ett försäkringsbolag eller om en 
bil fungerar enligt specifikationerna, kan den tekniska kvaliteten sägas vara god  
(Grönroos, 2002, Sid.70).  
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Percived Service 

Expected Service 

Gap 1 
Gap 3 

Gap 4 

Gap 5 

Management Preceptions of 
Customer Expectations  
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2.2.3 Gapmodellen 
Modellen som utarbetades av Zeithaml et al. kallad ”Conceptual model of service quality” är 
mest känd som Gapmodellen. I denna modell identifierar forskarna ett antal gap som speglar 
anledningen till kunders missnöje med en tjänst. Modellen delas in i fem följande gap: 
 
Customer 
 

Word-of-Mouth 
Communication 

Personal Needs Past Experience  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Provider 
 

Service Delivery 
 

External 
Communications to 

Consumers 

Service Quality 
Specifications  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 Conceptual Model of Service Quality 
 

 
• Gap 1 är skillnaden mellan kundens förväntningar och företagsledningens uppfattning 

av dennes förväntningar. Detta gap uppstår på grund av att man i företaget inte förstår 
vad som är betydelsefullt för kunden och vad som är avgörande för hur kunden 
upplever kvalitet. Att förstå vad kunden önskar och förväntar sig är det första steget 
vid produktion av tjänster. Det är ett kritiskt steg. För att kunna utföra tjänster som 
kunden upplever som utomordentliga krävs det att man förstår kunden väl och kan 
sätta in de behov och förväntningar kunden har. Några anledningar till detta gap är 
bristande marknadsundersökningar, bristande kommunikation och för många 
ledningsnivåer i företaget.        

• Gap 2 är skillnaden mellan företagets uppfattning av kundens förväntningar och hur 
man utformar tjänsten. Att göra kundens röst hörd i hela utformningsprocessen är inte 
lätt, vilket leder till ett stort gap i många företag. Kända kundförväntningar kan inte 
nås eller överträffas på grund av ledningens bristande förståelse för tjänstekvalitet och 
på grund av dålig kommunikation inom företaget. Några orsaker till detta gap är  
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bristande insikt hos företagsledningen, tron att det inte lönar sig, bristfällig utformad 
produktutvecklingsprocess och bristande målformuleringar.  

• Gap 3 Skillnaden om hur man utformar tjänsten och hur man sedan utför den. Även 
om företaget har förstått vad som är viktigt för kunden och hur man utformar en tjänst 
för att uppfylla eller överträffa kundens förväntningar kan resultatet bli 
otillfredsställande. Personalen lyckas inte utföra tjänsten så som den blivit utformad på 
grund av att det inte kan eller inte vill. Den personal som möter kunden har en 
avgörande betydelse. Några skäl till detta gap kan vara: de som skall utföra tjänsten 
har inte fått vara med vid utformningen, otydlig rollfördelning, konflikt mellan olika 
roller, bristande kompetens, bristande tekniska förutsättningar, olämpliga 
ledningsprinciper och bristande samarbete.   

• Gap 4 visar skillnaden mellan hur tjänsten utförs och hur man förespeglat kunden hur 
den utförts. Detta gap uppträder på grund av att företaget lovat eller antytt något som 
man sedan inte kan leva upp till. Saklighet och korrekthet i information, annonser och 
annan PR-verksamhet, där man inte överdriver företagets förmåga eller tjänstens 
egenskaper, är viktigt så att man inte skapar orealistiska förväntningar hos kunden. 
Marknadsavdelningen har kanske inte klart för sig vad som är realistiskt och de 
medarbetare som utför tjänsterna är säkra på vad som förespeglats kunden. Några skäl 
till detta gap är: dålig kommunikation inom företaget samt benägenhet att lova för 
mycket. 

• Gap 5 Utgör skillnaden mellan kundens förväntningar på tjänsten och den erhållna 
tjänsten.  Detta gap är det som de flesta använder för att mäta tjänstekvalitet samt är 
det gap som är resultatet av de fyra tidigare gapen. Hög tjänstekvalitet är att 
tillfredsställa, helst överträffa, kundens förväntningar. Bedömningen av hög eller låg 
tjänstekvalitet beror på hur kunderna upplever tjänsten i förhållande till vad dom 
förväntade sig av den samme. Förutom företagets marknadsföring kan också 
prissättningen påverka kundens förväntningar (Bergman, Klefsjö, 2002, Sid.199).  

 
Den kritik som har riktats mot Gapmodellen menar att denna modell endast fokuserar på 
brister när det gäller att uppfylla kunders behov och förväntningar och är därmed inte till hjälp 
när det gäller att identifiera och uppfylla omedvetna kundbehov. 
 

2.2.4 Kanonmodellen 
Olika kvalitetsdimensioner kan påverka kundens upplevelse av tjänsten på olika sätt. För att 
illustrera detta har den Japanske professorn Noriaki Kano utformat en modell som kallas 
Kanonmodellen. Vid skapandet hade man som vision att företag skulle använda denna modell 
för att utnyttja sina resurser klokt med målet att åstadkomma hög kundtillfredsställelse. Ur 
modellen kan tre grupper av kundbehov identifieras (Bergman, Klefsjö, 2002, Sid.28). Jag 
kommer bara beskriva de olika behoven ur modellen, då det endast är dessa som ligger till 
grund för min analys och inte hela modellen.  
 

• Basbehov är behov som är näst intill omedvetna hos kunden. Om dessa behov inte blir 
tillfredställda blir kunden missnöjd. Dom är så pass fundamentala att de inte ens 
omnämns vid förfrågan. Ett exempel kan vara att man inte vid förfrågan skulle säga att 
man förväntade sig att dammsugaren skall fungera när man trycker på startknappen, 
men man skulle heller ej kunna tillfredsställa kunderna enbart genom att uppfylla detta 
behov.   

• Uttalade behov är möjliga att få fram genom olika kundundersökningar. Alla 
konkurrenter har därmed möjligheten att identifiera och uppfylla dessa uttalade behov. 
Dessa behov svarar för vad kunden förväntar sig att få och vad dom upplever som 
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viktigt i tjänsten. Genom att vara duktigare än sina konkurrenter på att identifiera 
dessa behov kan ett företag vinna kunder. Det är dessa behov man i första hand tänker 
på när man diskuterar kundbehov.   

• Omedvetna behov är behov man som kund inte kan ange vid förfrågan. Vi vet inte 
alltid som kund vad vi har för behov och vad vi kan få uppfyllt. Genom att identifiera 
och skapa sådana behov och sedan tillfredställa dem, får tjänsten ett attraktivt värde 
och företaget kan skaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter och 
få lojala kunder.  

 
Som ett exempel kan man säga att, när vi beställer ett hotellrum är ett basbehov att sängen är 
bäddad. TV, soffa och tvål kan utgöra de uttalade behoven medan de omedvetna behoven kan 
uppfyllas genom att hotellet har lagt en chokladbit på kudden. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att, företaget skapar nödvändig kvalitet genom att 
tillfredställa basbehoven och genom att uppfylla uttalade behov åstadkommer man förväntad 
kvalitet. Genom att upptäcka och tillfredställa omedvetna behov åstadkommer företaget något 
extra som kan kallas attraktiv kvalitet. 
 

2.3 Mätning av kvalitet i tjänsteföretag 
Det finns ett talesätt som lyder, man kan inte styra det man inte kan mäta. Detta belyser även 
Edvardsson et al då dom säger att kvalitetsmätning är en förutsättning för att framgångsrikt 
kunna driva kvalitetsutveckling. En hög kundupplevd kvalitet framställs ofta som det 
viktigaste konkurrensmedlet och en förutsättning för lönsamhet i många verksamheter. Om 
man inte uppfyller kundens behov och förväntningar kommer någon annan att göra det. För 
att arbeta med kvaliteten på sina tjänster krävs uppgifter om vilken kvalitet man har, vilka 
framsteg som görs och vilka resultat som uppnås. Denna mätning kan i princip ske på två sätt, 
med kvantitativa mätmetoder eller med kvalitativa mätmetoder (Edvardsson, Thomasson, 
1991, Sid.182). Många mätningar har dock brister, vilket ofta beror på att den som utformar 
mätinstrumenten och utför mätningen inte vet tillräckligt om det som skall mätas, syftet med 
mätningen och vad mätningen skall användas till. Skevheter i mätningen uppstår om man t.ex. 
själv endast antar att vissa kvalitetsfaktorer är de mest centrala för kunderna och utformar 
enkäter med dessa som grund. Tekniskt sätt är kanske mätningen invändningsfri men 
problemet är att man mäter ”fel saker”, och kvaliteten i undersökningen blir undermålig. Vid 
kvalitetsmätning är det alltså nödvändigt att klara ut vad det är som skall mätas.  
För att mäta kvalitet och för att få effekt i organisationen behövs också mål, mål som är 
operationella och som kan mätas. Dessa skall ej uppfattas som visioner för att nå 
tjänstekvalitet, utan konkreta mätbara standarder. De måste vidare vara baserade på kunskaper 
om kundnytta (Edvardsson, Thomasson, 1991, Sid.186). För att kunna uppnå kvalitet i sina 
tjänster måste man alltså veta vad det är man strävar efter. Varje enskild organisation måste 
därför förstå vad kvalitet innebär för just deras kunder, under just deras unika förhållanden 
(Edvardsson, Andersson, Sandén, Waller, 1998, Sid.44).   
 
Nedan följer en beskrivning av ett antal metoder företag kan anta för att mäta kvalitet på sina 
tjänster. Centralt ligger mätinstrumentet SERVQUAL vilken många forskare har inspirerats 
av. Jag kommer dock endast beskriva de determinanterna som bygger upp SERVQUAL då 
det endast är det som är relevanta för min mätning och inte de 22 attributen som jag endast 
flyktigt nämner. Vidare så byggs fallstudiens enkät upp från en sammanfattning av de olika 
forskarnas bidrag. Metoden jag har använt för mätningen i fallstudien bygger på Edvardsson 
et al. modell för att mäta kvalitet. Denna modell står beskriven i detalj i metodavsnittet.  
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2.3.1 SERVQUAL 
Tjänstekvalitet är, och har varit svårt att mäta och utvärdera, först på 1980-talet utvecklades 
det olika instrument för detta ändamål. Leonard L.Berry, A. Parasuraman och Valerie A 
Zeithaml tog fram SERVQUAL som har blivit det mest använda mätinstrument för att belysa 
kunders upplevelser. Mätmodellen gör att företag kan få reda på var de ska koncentrera sina 
resurser, för att få ut så mycket som möjligt av sitt kvalitetsarbete (Grönroos, 2002, Sid.85).   
 
Framtagandet av SERVQUAL började med en studie av tjänstekvalitet i fyra tjänstebranscher: 
banker, kreditkortsföretag, fondmäklare och serviceföretag för hushållsmaskiner (Thomasson, 
1993, Sid.35). Man arbetade med fokusgruppintervjuer i de fyra branscherna där man försökte 
fastställa vad de ansåg kvalitet var i en tjänst. Med utgångspunkt i empirin kunde sedan 
forskarna inringa tjänstekvalitet med tio determinanter (Zeithaml, Parasurama, Berry, 1990, 
Sid.21-22):  
 

• Påtaglighet tangibles - Med påtalighet avses den fysiska miljön i tjänsteföretaget, så 
som lokaler, datorer, programvaror och annan utrustning liksom personalen. Det vill 
säga; allt som kunden kan se och lägga märke till.  

• Pålitlighet reliability - Pålitlighet är företagets förmåga att fullgöra det man åtagit sig 
att göra. Prisuppgörelser och andra villkor skall uppfyllas, tidsgränser hållas och 
tjänsten skall utföras korrekt från början.  

• Villighet responsiveness - Viljan att hjälpa kunden snabbt och säkert. Vara beredd på 
att utföra tjänsten samt ställa upp för kunden.  

• Kompetens competence - Kunskapen, färdigheten och skickligheten att utföra 
erbjudna tjänster.  

• Artighet courtesy - Att vara vänlig och hänsynsfull samt att visa respekt för kunden.  
• Trovärdighet credibility - Att vara pålitlig, trovärdig och hederlig gentemot kunden.  
• Säkerhet security - Kunden skall känna fysisk, finansiell och konfidentiell trygghet i 

sina kontakter med företaget. 
• Tillgänglighet access - Att åtkomligheten för kunden är hög, det vill säga att 

lokaliseringen, kontaktmöjligheter samt träfftider passar kunden 
• Kommunikation Communication - Informera och uppdatera kunden med ett språk 

som denne förstår samt att lyssna på kunden. 
• Kundkännedom understanding/knowing the customer - Att anstränga sig för att lära 

känna kunden och att förstå vilka hans behov är.  
 
Efter omfattande statistiska undersökningar med bland annat faktoranalyser, reducerade 
Zeithmal et al dimensionerna till fem stycken. Dessa dimensioner kom fram genom att man 
bad kunder inom olika branscher värdera alla de tio tidigare nämnda determinanter och fann 
att det var fem stycken som till synes var mest viktiga för kunden då denne bedömde 
kvaliteten hos en tjänsteleverantör. De tre första dimensionerna sammanfaller med de 
ursprungliga tre determinanterna påtaglighet, pålitlighet och villighet. Determinanterna 
kompetens, artighet, trovärdighet och säkerhet har slagits samman till Säkerhet. 
Tillgänglighet, kommunikation och kundkännedom har slagits samman till Empati. Det är 
främst dessa determinanter som är inspirationskällan till enkäten som senare används i 
fallstudien.  
 
SERVQUAL är vidare ett instrument för att mäta kundernas upplevelser av kvaliteten hos en 
tjänst. Instrumentet är baserat på de fem ovanstående determinanterna, på jämförelse mellan 
kundernas förväntningar samt på hur tjänsten borde vara och deras upplevelse av den. 
Vanligen ingår det 22 attribut i de fem determinanterna där respondenterna ombedes att svara 
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 på en sjugradig skala vad de väntade sig av tjänsten och hur de upplevde den. Med skillnaden 
mellan förväntning och upplevelsen för de 22 attributen räknar man fram en total 
kvalitetspoäng. Ju mer poängen visar att upplevelsen ligger under förväntningarna, desto 
sämre anses kvaliteten. Det vill säga ju större gapet mellan förväntningar och upplevelsen är 
desto sämre kvalitet (Grönroos, 2002, Sid.89).  
 
Det har cirkulerat en del kritik mot mätmetoden SERVQUAL. Jag tar nedan upp två forskares 
samlade kritik mot aktuellt mätinstrument. Grönroos belyser att det finns en del motsättningar 
beträffande användandet av SERVQUAL. I många undersökningar har determinanterna visat 
sig vara stabila för olika slags tjänster, men i andra undersökningar har man inte kunnat 
urskilja just de fem determinanterna Zeithmal et al. hävdar skulle gälla i alla branscher. Det 
finns också åsikter om att de 22 attributen i instrumentet ej alltid ger en korrekt beskrivning 
av given tjänst. Vidare menar man att instrumentet bör användas med försiktighet och att 
attributen bör anpassas till aktuell situation. De fem determinanterna är en bra utgångspunkt 
när man vill förstå vilka aspekter som kännetecknar en viss tjänst. Men när man söker mäta 
upplevd tjänstekvalitet med SERVQUAL eller någon liknande metod, måste man alltid vara 
noga med att anpassa determinanter och attribut till den konkreta specifika situation det gäller 
(Grönroos, 2002, Sid.90).  
 
Kritiken har även uttryckts av Edvardsson et al. vilken kan sammanfattats i tre punkter 
(Edvardsson, Andersson, Sandén, Waller 1998, Sid 74): 
 

1. Det är svårt att mäta förväntningar.  
2. Det är svårt att skilja på förväntning och upplevelse. När kunden fyller i 

frågeformuläret har kunden redan konsumerat tjänsten. Det kan då vara svårt att erinra 
sig exakt om vad hon förväntade sig innan, eftersom det man minns ofta påverkas av 
den upplevda tjänsten.  

3. Kvalitetsfaktorerna är inte generella. Enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry är de 22 
kvalitetsfaktorerna universellt tillämpbara på alla tjänsteverksamheter samt att de är 
lika viktiga för alla tjänster.  

 
Kritik som denna har lett till att ett annat verktyg har skapats, SERVPERF. SERvice 
PERformance är i princip en halv SERVQUAL. Man använder sig av samma 22 
frågeställningar men till skillnad från SERVQUAL mäts endast kundens upplevelse. 
Förväntningar ignoreras då grundaren till SERVPERF, Cronin och Taylor, anser att 
förväntningarna är inbakade i kundens upplevelse. Detta gör frågeformuläret mindre 
tidskrävande för kunden samt att analysen förenklas avsevärt (Edvardsson, Andersson, 
Sandén, Waller 1998, Sid 75). 
 

2.3.2 Grönroos kvalitetskriterier 
Grönroos bedömer det vara angeläget att integrera resultatet av olika undersökningar av 
upplevd tjänstekvalitet på ett överskådligt och mer kortfattat sätt som kan användas för att 
leda tjänsteverksamheter och förbättra kvaliteten. Integrationen har givit en lista på sju 
kriterier för god, upplev tjänstekvalitet. Utifrån dessa kriterier tillsammans med Zeithaml et 
al. determinanter är enkätens variabler sprungna. Grönroos menar att dessa sju kriterier är bra 
som riktlinjer men att listan ej är helt uttömmande. Inom olika branscher och för olika kunder 
är vissa kriterier viktigare än andra, samtidigt som det kan finnas konkreta situationer med 
andra determinanter för god kvalitet som inte täcks av de här kriterierna. 
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 Grönroos sju kvalitetskriterier är följande (Grönroos, 2002, Sid.94):  
 

• Professionalism och skicklighet – Kunden vet att tjänsteleverantören, dess personal, 
operativa system och fysiska resurser har de kunskaper och färdigheter som behövs för 
att lösa deras problem på ett professionellt sätt.  

• Attityder och beteende - Kunden upplever att tjänsteleverantörens personal brys sig 
om dem och är intresserade av att lösa deras problem på ett vänligt och spontant sätt. 

• Tillgänglighet och flexibilitet - Kunden känner att tjänsteleverantören, geografisk 
belägenhet, öppethållandetider, medarbetare och produktionssystem passar och är väl 
utformade så att det är lätt att få tag på tjänsten, och att tjänsteleverantören är beredd 
att anpassa sig till kundens behov och önskemål på ett flexibelt sätt.  

• Tillförlitlighet och pålitlighet - Kunden vet att vad som än händer eller vad man än 
kommit överens om kan de lita på att tjänsteleverantören, hans medarbetare och 
system håller sina löften och arbetar med kundens bästa för ögonen.   

• Rättelse - Kunden vet med sig att närhelst någonting galet eller någonting 
oförutsägbart inträffar kommer tjänsteleverantören att aktivt och omedelbart vidta 
åtgärder för att kunderna skall kunna behålla kontrollen över situationen och  kommer 
också anstränga sig för att försöka hitta en ny, acceptabel lösning.  

• Tjänstelandskapet – Kunden upplever att den fysiska omgivningen och andra 
aspekter av tjänstekontaktens miljö främjar en positiv upplevelse av tjänsten.   

• Rykte och trovärdighet - Kunderna är övertygade om att man kan lita på 
tjänsteleverantörens verksamhet och att den är prisvärd, samt att den står för ett väl 
utfört arbete och värderingar som kunden och leverantören delar.  

 

2.4 Kvalitetskategorierna i fallstudien 
Utifrån ovan nämnda metoder för att mäta kvalitet i tjänster presenterar jag här de 
kvalitetsvariabler som sedan används vid mätningen i fallstudien. Arbetet att identifiera dessa 
har skett genom intern utveckling samt en orientering på det teoretiska fältet inom området. 
Beskrivning av detta går att finna i metodavsnittet i uppsatsen.  
 
Flera studier har kartlagt vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla för kundernas 
uppfattning om ett tjänsteföretags kvalitet. Det man kan notera är att flertalet studier 
oberoende av bransch kommer fram till liknande resultat. Kundens uppfattningar om 
tjänsteföretagets personal är ofta mycket central för kvalitetsuppfattningen. Personalens 
kompetens, engagemang och intresse för kunden och dennes problem är av avgörande 
betydelse. Pålitlighet och förtroende är också två centrala komponenter som tidigare forskare 
konsekvent belyser i sina studier. En tredje faktor har att göra med tjänsteföretagets intresse 
för kunden, personlig uppmärksamhet och empati är för många kunder av största vikt. 
Företagets hantering av kritiska händelser anses även viktigt (Edvardsson, Thomasson, 1991, 
Sid.100).   

2.4.1 Förväntningar 
Förväntningar på tjänsten har ett avgörande inflytande på kundens kvalitetsupplevelse. Om en 
tjänsteleverantör lovar för mycket blir kundens förväntningar alltför höga och dom kommer 
således att tycka att de får dålig kvalitet (Grönroos, 2004, Sid.81). Är förväntningarna för låga 
torde det istället finnas risk att kunden går in i relationen med förutbestämd uppfattning, vilket 
kan påverka upplevelsen av kvaliteten. 
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Bland de åtta principer som ligger till grund för kvalitetsmåttet ISO 9 000:2000 finner man 
under beskrivningen kundfokus följande riktlinjer:  
 
”Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kundernas 
förväntningar” (Bergman, Klefsjö, 2002, Sid.264). 
 
Zeithaml et al. har listat ett antal faktorer som påverkar kunders förväntningar på en tjänst. 
Vad kunder hör från andra om företaget påverkar i allra högsta grad förväntningarna. Vidare 
anses det att kunders personliga behov av en tjänst stärker eller försvagar förväntningarna. 
Tidigare erfarenheter av att använda tjänsten kan också influera förväntningsnivån hos 
kunden. Vilken nivå tjänsteleverantören har på sin externa kommunikation är med och 
påverkar kundernas förväntningar och i samband med detta kan även nämnas priset som en 
determinant för kundens förväntningar (Zeithaml, Parasurama, Berry, 1990, Sid.19). 
 
En nöjd kund bedömer alltså inte tjänstekvaliteten endast efter prestationer utan också i 
relation till sina förväntningar. Ett exempel är IKEA som försöker att hålla nere 
förväntningarna hos oss kunder. Genom att baskvaliteten hålls på en låg förväntansnivå hos 
kunden, blir det lättare att skapa nöjda kunder. Varje gång vi kommer hem med en ”Billy” 
bokhylla med rätt antal skruvar och spikar, har förväntan överträffats (Danielsson, 1995, 
Sid.81).     
 
Det finns dock ett problem med att endast se kvalitet som skillnaden mellan förväntningar och 
upplevelse. I detta synsätt uppstår nämligen en paradox: Om kundens förväntningar ändras, 
förändras då tjänstens kvalitet utan att tjänsten själv har förändrats? Ett annat problem är att 
om kunden förväntar sig en dålig tjänst och får en dålig tjänst, håller tjänsten enligt detta 
synsätt då en hög kvalitet? Ett annat synsätt går därför ut på att kvalitet är en övergripande 
värdering som är kopplad till en mer eller mindre varaktig relation mellan producent och 
kund. En tjänst kvalitet är så resultatet av hur kundens behov och förväntningar uppfylls i ett 
antal transaktioner över en längre tid (Edvardsson, Andersson, Sandén, Waller, 1998, Sid.45).    
 
Att mäta förväntningar kan vidare vara behäftade med vissa validitetsproblem enligt 
Grönroos. Han har delat in dessa om tre (Grönroos, 2002, Sid.90). 
 
1. Om förväntningar mäts efter tjänsteupplevelsen eller vid samma tillfälle mäter man 
egentligen inte förväntningar utan något som har påverkats av upplevelsen.  
 
2. Det är nödvändigtvis ej klokt att mäta förväntningarna före tjänsteupplevelsen, eftersom de 
förväntningar som kunderna har haft från början kanske inte är de förväntningar med vilka de 
jämför sina upplevelser. Kundernas upplevelse av tjänsteprocessen kan förändra 
förväntningarna och det är med dessa ändrade förväntningar man bör jämföra upplevelsen för 
att bestämma hur kunden faktiskt upplever kvaliteten på tjänsten.  
 
3. Att mäta förväntningar är inte alltid en bra arbetsmetod eftersom upplevelser är 
verklighetstolkningar som i sig inrymmer tidigare förväntningar. Om man således först mäter 
förväntningar på ett eller annat sätt och sedan mäter upplevelser, har förväntningarna blivit 
mätta två gånger.  
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2.4.2 Information 
För att kunderna till en tjänsteleverantör skall kunna ha några förväntningar krävs information 
om företaget. Likaså har företaget möjlighet styra förväntningarna med innehållet i 
informationen de ger ut. Informationen påverkar vidare företagets image. En positiv och 
välkänd image är en tillgång för företaget. För det första kommunicerar image förväntningar 
och för det andra är imagen ett filter som influerar uppfattningen av företagets verksamhet 
(Grönroos, 1990, Sid.181). Grönroos menar att en av orsakerna till problem med imagen beror 
på att organisationen ej är känd och därför har en oklar image eller en image som grundar sig 
på en föråldrad bild av företaget (Grönroos, 1990, Sid.182).  

2.4.3 Bemötande 
Thomasson har i sina studier undersökt kundernas åsikter vad gäller begreppet kvalitet. Han 
fann att kvalitet är när kunden blir bemött på det sätt hon förväntar sig, hon får ej 
diskrimineras, man skall bemöta kunden med ett språk som denne förstår, personalen måste 
vara serviceinriktad och om man ej kan lösa ett problem för en kund måste man kunna 
motivera varför detta är omöjligt (Thomasson, 1993, Sid.I:61). Det bemötande kunden 
upplever kan vara avgörande för om kunden anlitar företaget igen samt hur denne återspeglar 
sina upplevelser av företaget för vänner och bekanta. I Thomassons undersökning som gjordes 
1989 kunde han få fram fyra kategorier som var av störst vikt för kunderna. Varav en var 
bemötande. Thomasson fann i flera intervjuer att kunderna hade valt att lämna företaget och 
aldrig komma tillbaka just på grund av dåligt bemötande (Thomasson, 1993, Sid.I:62). 
Tidigare i teoriavsnittet har jag belyst olika forskares framhävda kvalitetsdimensioner. Till 
bemötande skulle jag vilja koppla samman Zeithaml et al determinant påtaglighet (tangibles) 
där man talar om upplevd kvalitet i det som först möter kunden. Men det är främst ur 
Grönroos kvalitetsdeterminant attityder och beteende enkätens variabel bemötande är 
sprungen ur. Grönroos menar att kvalitet uppstår då kunden känner att personalen brys sig om 
dem och är intresserade av att lösa deras problem på ett vänligt och spontant sätt.  

2.4.4 Engagemang 
Personalens engagemang och motivation i samklang med kompetens är av avgörande 
betydelse för kundupplevd kvalitet (Edvardsson, Thomasson, 1991, Sid.101). Att engagera sig 
i kunden innebär att vara lyhörd och bry sig om kundens behov. Vidare innebär detta att 
kunden skall känna sig respekterad och bekväm. Att ”se kunden” är något som ständigt 
diskuteras både i tjänste- och marknadsföringslitteratur likväl som i företagsvärlden. Även om 
innebörden i uttrycket är lätt att förstå kan uppgiften vara svårare att sätta i verket. Ett företag 
i England lät sina anställda anteckna kundernas ögonfärg. Informationen som antecknades 
blev förstås överflödig, däremot började de anställda lägga märke till sina kunder. Genom att 
se kunden kunde de bättre läsa situationer och anpassa kundmötet därefter. Kundengagemang 
får man bara om samtliga medarbetare i tjänsteverksamheten känner delaktighet och 
inflytande i mötet med sina kunder.  

2.4.5 Tillgänglighet 
Variabeln tillgänglighet är ständigt återkommande bland forskare på fältet. Thomasson har 
benämnt det som beredskap, där kvalitet uppstår då tjänsteleverantören har hög tillgänglighet i 
tid och rum och att personalen har förmågan och viljan att ställa upp för kunden när det 
behövs. Grönroos menar att tillgänglighet och flexibilitet yttrar sig i att tjänsteleverantören har 
anpassat sig till kunden så att denne lätt kan nå företaget. Denna anpassning skall upplevas 
flexibel, där kunden känner att tjänsteleverantören hyser empati samt har en inlevelseförmåga 
i relation till kundens behov. Vidare skall företaget sträva efter att kunden skall uppleva att 
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tjänsterna utförs punktligt och snabbt samt att företaget finns tillgängligt när kunden behöver 
komma i kontakt (Grönroos, 2004, Sid.95).  

2.4.6 Kompetens 
I utvärderingsmodellen Utmärkelsen Svensk Kvalitet står kompetens som en grundläggande 
värderingsparameter och beskrivs enligt följande (Thomasson, 1993, Sid.22):  

 
Medarbetarnas kompetens är grunden för organisationernas framgång och 
konkurrenskraft. Därför måste varje medarbetares kompetens utvecklas på ett 
sätt som stärker både individen och organisationen.  
  

Varje person som arbetar i en tjänsteorganisation har krav på sig att ha en viss kompetens, en 
kompetens som enligt Grönroos modell kan delas upp som funktionell och teknisk 
kompetens. Kvalitet är därmed att kunden känner att tjänsteleverantören, dess personal, 
operativa system och fysiska resurser har de kunskaper och färdigheter som behövs för att 
lösa deras problem på ett professionellt sätt. Zeithaml el al. menar att, om personalen har 
kompetensen att utföra den tjänst dom utlovar påverkas kvaliteten positivt.. Variabeln 
kompetens ingår i deras determinant; assuranse.  
 
I kunskapsintensiva företag, så som Kyllenius & Garmer, är kompetensen hos medarbetarna 
av allra största vikt. Inte nog med att konsulten skall veta vilka metoder som är lämpligast för 
den givna kunden, hon måste också kunna sätta sig in i kundens problem. Vilken sorts 
problemlösning har kunden faktiskt behov av? Vad ska uppdraget bestå av? Vilka 
organisatoriska blockeringar finns för att man inte ska köra i väggen? Vilka tidsramar står till 
förfogande? En mängd kunskaper måste till för att en konsults uppdrag ska bli lyckat 
(Danielsson, 1995, Sid.46). 
 
Roger J Danielsson menar att det är viktigt att kundmedarbetaren har kompetens i tre 
dimensioner (Danielsson, 1995, Sid. 171): 
 

• Yrkeskunnande 
• Förmågan att kommunicera 
• Påverkansbeteende 

 
Utan den första dimensionen, yrkeskunnande, finns inget substantiellt innehåll i tjänsten, i 
synnerhet om det gäller kunskapsintensiva tjänster. Den andra dimensionen handlar om 
förmågan att kommunicera, kunden måste förstå varför och hur han ska använda en tjänst. 
Den tredje dimensionen visar vikten av medarbetarens förmåga att vara flexibel samt att 
reagera och fungera rätt i varje fas av tjänsteutförandet. För att medarbetaren skall uppfylla 
detta krävs kontinuerlig fortbildning av kunskaper och kompetenser för att skickligheten ska 
hållas på toppnivå. 
 

2.4.7 Förtroende 
Förtroende är en väsentlig del av företagets kvalitet. Förtroendet kan vara bundet till en 
person eller också kan förtroendet gälla företaget som helhet. Förtroende bygger på att 
företaget uppvisar en hög kompetens både i själva arbetet och när det gäller kundrelationen. 
Förtroendet byggs upp successivt i kontakten mellan kund och företag. Förtroendet kan 
förstärkas genom ömsesidighet på ett sådant sätt att kundens uppträdande påverkar företagets 
sätt att hantera relationen (Edvardsson, Thomasson, 1991, Sid.193). 
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Variabeln förtroende kan hänföras till Zeithmal et al. determinant Pålitlighet och 
tillförlitlighet, vilket bygger på företagets förmåga att fullgöra det som utlovats; 
prisuppgörelser, tidsgränser och att tjänsten utförs korrekt från första början men även att 
inneha förmågan att ge den utlovade servicen pålitligt och noggrant hålla sina löften 
(Zeithaml, Parasurama, Berry, 1990, Sid 12). Kunden känner att de kan lita på företaget och 
dess personal, att de håller sina löften och arbetar för kundens bästa (Grönroos, 2004, Sid.95). 
Förtroende kan även byggas upp genom att tjänsteleverantören har ett gott rykte och hög 
trovärdighet (Thomasson, 1993, Sid.38). 
 
Grönroos menar att ett förtroende beror på delvis tidigare erfarenheter från samspel med 
annan part, delvis på andra faktorer så som kontrakt, regler och sociala normer å ena sidan 
och personlighetsfaktorer å andra sidan. Förtroendet i en relation är en slags försäkring mot 
risker och oväntade framtida beteenden (Grönroos, 2004, Sid.51). 
 

2.5 Varför blir det inte som man tänkt sig? 
Edvardsson och Thomasson pekar på betydelsen av att se kvaliteten på en tjänst ur kundens 
ögon. Det går inte att arbeta med kvalitetsprogram utan att lyssna till kunden. Ett program blir 
bara lyckat om leverantören sätter sig in i, och på djupet förstår, vad som skapar värde för 
kunden. Tjänsteföretaget måste även tänka på att utveckla kvalitet internt innan den kan 
användas externt. Om företaget bara arbetar med kvalitet i integrationsmomenten finns det 
risk att de övriga inte motsvarar förväntningarna. En annan faktor till misslyckande kan vara 
att inte anpassa arbetet till det egna företagets möjligheter.  
 
Grönroos belyser även han några skäl till att kvalitetsförbättringar kan misslyckas. Han menar 
att det är vanligt att misslyckandet vilar i den inställningen företaget har till 
kvalitetsförbättringar. Om företaget enbart anser det som ett program eller projekt med en 
begränsad tidsram är risken för misslyckande stor. Kvalitetsförbättringar bör betraktas som en 
pågående process (Grönroos, 2004, Sid.212). 
 
Vidare spaltar Normann upp sex orsaker till misslyckande i kvalitetsarbetet. Det kan bero på 
brist på intresse hos företagsledningen, att man gör kvalitet till ett problem endast för 
stabsspecialister, arbetet kan leda till rolltvetydighet vilket i sin tur kan leda till ett 
misslyckande, Brist på intresse på högre nivåer till vilka de som arbetar med kvalitet skall 
rapportera , misslyckande att behålla en långsiktig ansträngning samt att sambandet mellan 
kvalitet, service och social innovation går förlorat.
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3. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH FORSKNINGSMETOD 
 
I följande kapitel presenteras metod, vetenskapligt synsätt som ligger till grund för att 
uppfylla syftet med uppsatsen och för att nå ett svar på de forskningsfrågor som är 
formulerade. Vidare beskrivs i detta avsnitt modellen som ligger till grund för den fallstudie 
jag har gjort. Denna modell kallar jag Edvardsons metod för att mäta tjänstekvalitet och  den 
finns beskriven i slutet av detta avsnitt.  
 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Forskaren kan ha en positivistisk eller hermeneutiskt kunskapsteoretisk ståndpunkt i hans 
sökande efter kunskap inom ett område. Positivism förespråkar en användning av 
naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och man anser att teorins 
syfte är att generera hypoteser som kan prövas. Positivismen bygger vidare på en renodlad 
form av experiment, kvantitativ mätning och logiska resonemang. I strikt mening bygger en 
positivisk ansats på formeln logik och fakta som är resultatet av mätning. Hermeneutiken 
utgör en ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser är något sociala aktörer kontinuerligt 
får till stånd. Forskaren med en hermeneutistisk kunskapsteoretisk ståndpunkt tolkar och 
subjektiviserar data genom dialog med objektet. Man kan sammanfattningsvis säga att 
positivismen beskriver och förklarar medan hermeneutikern tolkar och söker en helhet i 
fenomenet som studeras. Då jag genom denna uppsats strävar efter generaliserbara resultat 
framtagna med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod så lutar min ståndpunkt mer åt det 
positivistiska hållet än det hermeneutiska.    
 
Vidare existerar två typer av angreppssätt inom forskningen för att underbygga slutsatser. 
Dessa två går under benämningen induktion och deduktion (Bryman, 2004, Sid.20).  
 

Teori 
↓ 
Hypotes 
↓ 
Undersökningsdesign 
↓ 
Utformning av mått och begrepp
↓ 
Val av plats 
↓ 
Val av respondenter 
↓ 
Tillämpning av instrument 

• Induktion – Utifrån insamlad empirisk data formas generella slutsatser så som teorier 
och modeller 

↓ 
Bearbetning av data 
↓ 
Analys av data 
↓ 
Resultat/slutsatser 
↓ 
Formulering av resultat/slutsatser

 
 Figur 7 Den kvantitativa 
forskningsprocessen 

 

• Deduktion – Utifrån en teori formas hypoteser, som är 
testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk 
slutledning framkommer resultaten. 

 
Denna uppsats har en deduktiv ansats då frågeställningarna härrör 
från de teorier som existerar på fältet tjänstekvalitet och 
kvalitetsmätningar. Jag har utgått från redan existerande teorier 
och modeller, konstruerat en undersökning, samlat in och 
sammanställt material och sedan analyserat empirin mot teorin för 
att slutligen dra egna slutsatser.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Alan Bryman (2005) skiljer mellan två slags 
datainsamlingsmetoder; kvalitativ- och kvantitativ metod. Den 
kvantitativa forskningen betraktas som en forskningsstrategi som 
betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. 
Den innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori 
och praktisk forskning, där tyngden ligger på prövning av teorier. 
Den går under den naturvetenskapliga och positivismens 
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modellernas normer och tillvägagångssätt samt betraktas som objektiv.  Den kvalitativa 
forskningen uppfattas som en forskningsstrategi som lägger vikt på ord och inte kvantifiering 
under insamlingen och analysen av data. Den betonar i huvudsak ett induktivt synsätt på 
relationen mellan teori och forskning, där tyngdpunkt ligger på generering av teorier. Man 
föredrar att lägga vikt vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och tar 
avstånd från de naturvetenskapliga modeller och tillvägagångssätt.  
 
En kvantitativ metod kommer att lägga grunden för undersökningen i denna uppsats där 
kvantifierbar data samlas för att pröva valda teorier på fältet. Vidare är undersökningens syfte 
att generera generaliserbara resultat. Ett önskemål av Kyllenius & Garmer var även att 
undersökningen skulle mynna ut i ett verktyg man i framtiden kan använda för samma syfte. 
Genom att välja en kvantitativ metod, och arbeta efter dess riktlinjer, där replikerbarhet ses 
väsentlig kommer jag kunna uppfylla detta önskemål.  
 
Data som samlas in oavsett metod kan vara av primär eller sekundär natur. Sekundärdata 
innebär att material samlats in tidigare av någon annan för något annat syfte. Med primärdata 
menas att utredaren samlar in material som är väsentligt för undersökningen genom 
observation eller frågemetod Observation innebär att utredaren personligen studerar ett 
händelseförlopp medan frågemetod är indelad i typerna brevenkäter, personliga intervjuer och 
telefonintervjuer.  
 
Under förstudien har sekundära källor använts för att öka förståelsen för de centrala 
begreppen i studien och är hämtade från facklitteratur och vetenskapliga tidskrifter inom 
ämnet tjänstekvalitet. Sekundära källor har också används för att bygga verktyget för den 
undersökning som sker i fallstudien där enkäten är sprungen från en liknande undersökning 
som genomfördes 2004 på samma företag. Ett viktigt skäl till att gå igenom tidigare studier 
för att finna sekundärdata då man arbetar med frågemetoden och enkäter som denna studie 
gör är att man därigenom har möjligheten att utnyttja redan utarbetade frågor. Det finns fler 
fördelar med det, dels behöver man inte upptäcka hjulet igen, dels är det en fördel att utnyttja 
frågor, vilka redan är kvalitetstestade (Ejlertsson, 2005, Sid.18). Motivet till att ta med en 
liknande undersökning i min studie är även för att använda dess empiri som 
jämförelsematerial till mitt resultat.  
 

3.3 Enkät 
Det finns ett flertal olika metoder att samla in kvantitativ data. Det sätt jag har valt att 
genomföra undersökningen i fallstudien på är genom en tvärsnittsdesign, en postenkät. En 
tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt i 
syfte att komma fram till en uppsättning kvantifierbara data med koppling till två eller fler 
variabler som sedan granskas för att man skall kunna upptäcka mönster när det gäller olika 
slags samband (Bryman, 2004, Sid.57). För att uppfylla tvärsnittsdesignens innebörd har en 
enkät utformats där flera respondenters åsikter gällande valt företags tjänstekvalitet kommer 
att studeras under en begränsad period för att genererar kvantifierbar data som sedan kommer 
att analyseras.  
 
Nedan följer en redogörelse för enkätmetodens för- respektive nackdelar samt hur man kan 
undvika ett eventuellt bortfall som ofta är stort i antal vid just enkätundersökningar. 
Postenkäter är förenat med ett antal nackdelar likväl som fördelar där för denna undersökning 
fördelarna övervägde nackdelarna (Bryman, 2004, Sid147). 
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   Fördelar med postenkät     Nackdelar med postenkät
▫ Kostnaderna begränsade   ▫ Kan ej hjälpa respondenten 
▫ Stort urval    ▫ Uppföljningsfrågor uteslutna 
▫ Kan täcka stort geografiskt område  ▫ Respondenten kan tröttna 
▫ Gott om tid för respondenten att   ▫ Regelmässigt bortfall  
   begrunda frågorna.   ▫ Antalet frågor begränsat 
▫ Lättolkade resultat   ▫ Respondentens identitet kan ej styrkas 
▫ Intervjuareffekten elimineras ▫ Svårt med komplicerade frågor 
▫ Känsliga frågor kan besvaras ▫ Enkätformatet passar ej alla    

respondenter                        
Figur 8 Fördelar och nackdelar med postenkät 
 
På grund av att man genom att välja en postenkätbaserad undersökning riskerar ett större 
bortfall än vid exempelvis intervjuer bör man beakta de rekommendationer som finns för att 
undvika en del av det bortfallet (Bryman, 2004, Sid.149). Man bör först och främst utforma 
ett bra introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen, varför den är viktig och 
hur respondenterna har valts ut. Vidare bör postenkäten alltid innehålla ett svarskuvert samt 
att man ska se till att man vet vilka individer som ej besvarat enkäten så att man kan skicka 
minst en påminnelse till dessa. Kortare enkäter är att föredra då dom tenderar att visa ett 
mindre bortfall. Dock kan även omfattande enkäter få högt deltagande om respondenterna 
känner att frågorna är viktiga och intressanta. Tydliga instruktioner och en attraktiv layout 
minskar bortfallet. En framgångsrik layout är ”Total Design Method” där övre delen av varje 
enkätsida ska reserveras till slutna frågor och undre delen till öppna frågor. Detta är den 
layout jag har valt att använda för enkäten i fallstudien. Alan Bryman är av uppfattningen att 
man bör ha så få öppna frågor som möjligt då folk ofta drar sig för att besvara en enkät där 
man måste skriva många kommentarer. Man bör börja med frågor som kan tänkas vara av 
intresse för respondenterna. Jag har till enkäten formulerat ett introduktionsbrev som är 
underskrivet av Kyllenius & Garmer och där deras brevpapper användes för att klienterna 
skulle relatera undersökningen till de upplevelser de hade av företaget. Enkätens layout är 
formad efter ”Total Design Method” med endast tre öppna frågor. Enkäten i sin helhet går att 
finna i Appendix C.  

3.4 Teoretisk referensram 
Vid valet av tryckta källor har jag tagit hänsyn till följande egenskaper hos källan: 
 
Vem är författaren?  
I vilket syfte är den skriven?  
I vilket sammanhang är det skrivet? 
När är det skrivet?  
Är källan en förstahandskälla eller andrahandskälla? 
 
Jag har i min studie strävat efter att använda mig av litteratur som författas av personer som 
har auktoritet inom ämnet och som skriver för att driva forskningen framåt och inte endast för 
att propagera eller sälja något. Om en författare är auktoritet inom ett område är denne ofta 
citerad och refererad av andra forskare och författare.  
 
I den mån det har varit möjligt har jag endast använt mig av böcker och skrifter kopplat till 
den akademiska världen. Därmed inte sagt att allt som produceras inom akademin är av 
högsta kvalitet, men det är skrivet på ett sätt som främjar forskning och har en god och 
genomtänkt metodologi. 
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 Vad gäller dateringen av tryckta källor har jag i viss mån frångått rekommendationerna att 
använda senaste litteraturen inom området. Vissa av de teorier jag använder mig av 
formulerades och utvecklades under 1990-talet. Även fast andra författare har skrivit om 
dessa teorier i senare upplagor, vill jag i detta fall använda mig av ursprungskällan, däribland 
Zeithmal et al. 

3.5 Urval 
Den grupp som är målet för en enkätundersökning brukar benämnas population. Om alla 
individer i en population studeras kallas detta för totalundersökning. I fallstudies 
undersökning kommer hela populationen inom den utvalda delen att studeras som innefattar 
uppdrag för Länsarbetsnämnden inom Kyllenius & Garmers affärsområde; tjänster för 
myndigheter och företagsstödjande organisationer. Mer om detta affärsområde står beskrivet i 
inledningen till kapitel fyra. Alla respondenter i undersökningen har erhålligt Starta eget 
stödet under en given period. Att antalet klienter i denna del av Kyllenius & Garmers 
affärsområde som uppfyller kravet att ha mottagit Starta eget bidraget inte speciellt stor gjorde 
det möjligt för mig att genomföra en totalundersökning.  
 

3.5.1 Identifiering av respondenterna 
Identifiering av respondenterna har skett genom Kyllenius & Garmers kunddatabas. Till 
antalet rörde det sig om totalt 247 klienter som alla har mottagit starta eget stödet under vald 
period. Då klienterna går under sekretess var det ej möjligt för mig att ta med det facto om 
klienterna var verksamma i sina företag då denna undersökning genomfördes, utan den enda 
information jag har är att dom alla har gått igenom Kyllenius & Garmers granskning och alla 
har mottagit stödet i minst sex månader.  
 

3.6 Distributionen av enkäten 
Enkäten sändes ut av Kyllenius & Garmer till valda respondenter. Anledningen till att 
företaget tog hand om utskicket är att deras klienter går under sekretess varvid jag ej har 
tillgång till respondenternas personuppgifter. Respondenterna mottog enkäten via post med ett 
svarskuvert. Respondenterna blev ombedda att sända tillbaka svar inom två veckor. 
Tillsammans med enkäten bifogades ett introduktionsbrev där syftet med undersökningen 
beskrevs och vilken roll respondenten hade i undersökningen. Enkät och introduktionsbrev 
hittas som bilaga B i appendix.   
 

3.7 Fallstudiens struktur 
Jag har valt att använda mig av Edvardssons el al. modell för att mäta kvalitet. Jag anser att 
denna modellen gör mätningen greppbar i Kyllenius & Garmers specifika situation och ger 
företaget konkreta och lättarbetade tips hur man når sitt syfte med mätningen. I ett företag 
som Kyllenius & Garmer skulle till exempel mätverktyget SERVQUAL kännas alldeles för 
komplext och skulle äta upp den tid företaget istället kan använda för att arbeta med 
utveckling av kvaliteten utifrån de resultat mätningen gav. Edvardsson et al. har i sin bok 
Mätning av kvalitet i praktiken lagt fram en karta som företag kan använda sig av i sitt arbete 
med kvalitetsmätning (Edvardsson, Andersson, Sandén, Waller,1998, Sid.120). Denna modell 
kommer ligger som grund till arbetet med fallstudien i uppsatsen. 
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Edvardsson, Andersson, Sandén och Wallers modell för att mäta kvalitet: 

Sätt upp  
kvalitetsmål 

Bilda en  
projektgrupp 

Vad skall vi  
mäta 

Hur ska vi 
mäta 

Samla in data Sammanställ 
och analysera 

Åtgärda och  
kontrollera 

Varför 
sätta mål 

Ledningens 
ansvar 

Riktlinjer för 
kvalitetsarbete 

Syfte med 
mätningen 

Projektgrupps 
arbete 

Samman- 
sättning 

Identif. av 
kvalitetsvariab.

Övriga 
frågeställningar

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

Befintliga 
metoder 

Insamlings- 
tekniker 

Metod- 
anpassning 

Urval 

Underskatta ej
Tiden det tar 

Följ  etiska 
regler 

Observera det
oförutsedda 

Eliminera 
bortfall 

Sammanställ 
data 

Analysera och 
tolka data 

Jämför med 
kvalitetsmål 

Dra slutsatser 
åtgärdsförslag 

Presentera 
resultat 

Revidera 
kvalitetsmål 

Tillsätt en 
arbetsgrupp 

Mål och delmål

Synliggör för-
ändringar 

System för 
kontinuerlig 
kval.mätning 

Figur 9 Edvardssons modell för kvalitetsmätningar 
 
 
Sätta upp kvalitetsmål 
Att ha mål är en förutsättning för att kunna driva en verksamhet. Genom att sätta upp mål 
definierar man vart man vill komma eller vad man vill uppnå. Men genom att sätta upp mål 
visar man inte bara vad man vill uppnå, man kan även i efterhand mäta om man har uppnått 
det och om man måste förbättra sig på något sätt. Om man inte har tydliga mål är det svårt att 
veta om man gör ett bra jobb. Att sätta upp mål för kvaliteten är i första hand ledningens 
ansvar, men detta bör alltid ske i dialog med kunden och medarbetare. Innan man sätter upp 
målen måste man dock ta reda på vilka faktorer som påverkar kvaliteten, så kallade 
kvalitetsfaktorer. När man identifierat dessa är det dags att formulera målen. Dessa mål skall 
vara entydiga, relevanta, mätbara, kommunicerbara, realistiska och allmänt accepterade. Det 
är vidare viktigt att dessa mål formuleras skriftligen. I detta avsnitt kommer Kyllenius & 
Garmers kvalitetspolicy ligga som grund för den vidare mätningen.    
 
Bilda en projektgrupp 
Projektgruppen ansvarar för att mätningen genomförs, att resultatet analyseras och att förslag 
till åtgärder tas fram. Man bör tänka på att välja personer med rätt kompetens som 
representerar olika avdelningar i organisationen, så att man får så många perspektiv och så 
god förankring som möjligt.    
 
Vad ska vi mäta 
Det allra första man måste göra är att formulera ett syfte med mätningen. Man kan utgå från 
följande punkter då man skriver ner ett syfte; Varför gör vi en mätning, vad vill vi få ut av 
undersökningen, vilka delar av vår verksamhet berörs samt vilken information behöver vi. 
Innan man genomför mätningen är det vidare viktigt att definiera vad som ska mätas. Ska man 
mäta om man erbjuder rätt tjänster, om tjänsterna är utformade på rätt sätt, eller både och? Det 
är här man kontrollerar om man har kommit fram till rätt kvalitetsfaktorer. Man kan till 
exempel kontrollera detta genom att intervjuer med kunder. För att fastställa de variabler som 
ska bygga upp enkäten och besvaras av respondenterna gjordes först sökande i aktuella teorier 
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 och modeller på fältet. Några av dessa teorier finns beskrivna i uppsatsens teoriavsnitt. Ett 
vanligt fel vid kvalitetsmätningar är att för kunden viktiga kvalitetsfaktorer utelämnas 
varigenom fel frågor ställs. Detta kan i slutändan leda till att resultatet av undersökningen blir 
missvisande. För att undvika detta måste noggranna undersökningar göras för att fastställa 
vilka parametrar som faktiskt leder till upplevd kvalitet samt att kontrollera att dessa är giltiga 
på befintligt företag. Till min hjälp har jag en undersökning som gjordes på Kyllenius och 
Garmer med samma syfte år 2004. Denna enkät kommer att fungera som mall för 
utformningen av aktuell enkät samt som jämförelseverktyg vid analysen av erhållen data. 
Vissa frågor har formulerats om något men variablerna är de samma. Variablerna har sitt 
ursprung i Grönroos kvalitetsdimensioner samt Zeithaml et al. kvalitetsdeterminanter. Att 
göra en jämförelse mellan studier av likartat slag kan ha ett eller båda två syften; 
valideringssyfte eller generaliseringssyfte. För att undersöka kvaliteten på kategoriernas 
möjliga generalitet vill jag göra en jämförelse med andra studier som handlar om 
kunduppfattad kvalitet. En jämförelse kan leda till att både likheter och skillnader framträder. 
Likheter pekar på generalitetet i kvalitetskategorierna i delstudien medan skillnader visar att 
det kan finnas specifika kvalitetsfaktorer beroende på verksamhetens art.  
 
Vidare så kan de öppna svarsalternativ, vilket avslutar utsänd enkät, där kunden ges möjlighet 
att framföra klagomål kan ge företaget värdefull information om vad som bör åtgärdas. Öppna 
frågor innebär både för och nackdelar för en surveyforskare, men även fast dessa forskare ofta 
föredrar att använda slutna frågor rymmer öppna frågor en del fördelar. Öppna frågor ger 
respondenten möjligheten att svara med sina egna ord och tvingas inte använda forskarens 
ordval. Öppna frågor lämnar utrymme för oförutsedda svar som forskaren inte hade räknat 
med. Frågorna leder heller inte in respondentens tankar i någon viss riktning samt man kan se 
hur viktiga vissa frågor är för respondenten likväl som mönster på dennes kunskapsnivå. 
Öppna frågor kan passa bra för en utforskning på ett okänt område samt om man vill att 
undersökningen i sig skall generera fasta svarsalternativ (Bryman, 2004, Sid.158).  
 
Hur skall vi mäta 
När man gjort det förberedande arbetet och fått fram tillräckligt med information för att 
konstruera själva mätverktyget, är det dags att bestämma vilken metod man skall använda för 
att samla in data. Detta steg består av fem punkter. Först skall man bestämma om man ska ha 
en kvantitativ eller kvalitativ mätmetod, eller en mix av de två. Därefter går man igenom 
befintliga metoder på området, där jag tidigare i detta kapitel har speglat några av dom. När 
man har bestämt sig för angreppssätt ska man bestämma vilken insamlingsmetod man bäst når 
den kunskap man eftersträvar och anpassa denna till sina egna unika förutsättningar. Därefter 
väljer man det urval var mätningen skall ske. Motiv till vald metod går att finna tidigare i 
detta kapitel.  
 
Samla in data 
När man har tagit fram en undersökningsmetod är det dags att samla in information från 
kunderna. Även om en stor del av detta arbete här går efter de mallar man lagt upp tidigare 
finns det några punkter man bör följa. Det viktiga är att inte underskatta den tid insamlingen 
tar, följa etiska regler, observera fel och förändringar samt försäkra sig om hög svarsfrekvens. 
För att analysera och sammanställa observerade data från fallstudien användes 
mjukvaruprogrammet Excel där svaren matades in i en bas och sedan översattes till diverse 
grafer. Resultaten finns i kapitel fyra  samt i appendix. 
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 Sammanställ och analysera 
När man samlat in all information från kunderna måste informationen bearbetas för att få svar 
på de frågor man ställt sig. Detta görs i fem steg. Först sammanställs data, därefter analyseras 
och tolkas data. När detta är klart jämför man sin analys med kvalitetsmålen företaget ställt 
och drar slutsatser och tar fram förslag till åtgärder. Tillsist skall resultat av ovan arbete 
presenteras. Till analysen i fallstudien används dels undersökningen som gjordes 2004 samt 
den kvalitetspolicy som idag existerar i Kyllenius & Garmer.  
 
Åtgärda och kontrollera 
När man presenterar resultatet för berörda parter kan det bli aktuellt med en revidering av 
kvalitetsmålen. Det är nu dags att bygga upp ett kontrollsystem. Kontrollsystemet ska vara 
utformat så att det är möjligt att få fram information om hur förändringarna lyckats som ska 
återföras i processen. Det är viktigt att kvalitetsmätningsprojekt följs upp med en ny 
kvalitetsmätning för att kontrollera hur kvaliteten har utvecklats sedan den senaste mätningen. 
En jämförelse från tidigare mätning kommer att ske, däremot kommer jag i denna uppsats ej 
presentera några kontrollsystem, då det inte är relevant för uppsatsen i stort. Lämnar detta 
öppet för Kyllenius & Garmer att arbeta vidare med.  
 

3.8 Metodproblem 

3.8.1 Bortfall 
Ett bortfall är de enheter i undersökningen som ej angav något svar. Det finns två typer av 
bortfall, individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall innebär att en respondent har 
avstått från att svara över huvud taget. Partiellt bortfall innebär att en respondent har avstått 
att svara på en eller fler frågor på en inlämnad enkät. Vid postenkätsundersökningar är det 
inte ovanligt att bortfallet kan vara upp till 70 procent. Tendensen idag är att bortfallet ökar i 
relation till att informationsflödet ökar och många har tröttnat på att besvara frågor från olika 
företag. En detaljerad bortfallsanalys på fallstudien går att finna i kapitel 4.  
 

3.8.2 Validitet och reliabilitet 
Beträffande säkerheten i studier av olika slag, så även enkätundersökningar, använder man 
begreppen validitet och reliabilitet. Med validitet i en enkätfråga menas frågans förmåga att 
mäta det den avser att mäta. En fråga med hög kvalitet skall ha ingen eller litet systematiskt 
fel. Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Har frågan hög 
reliabilitet skall det slupmässiga felet vara litet. Det finns ett antal olika sätt att gå tillväga för 
att analysera validitet och reliabilitet. Reliabiliteten påverkas således endast av slumpmässiga 
fel medan validiteten sänks av såväl slumpmässiga och systematiska fel.  
 

3.8.2.1 Validitet 
Vad gäller validitet är det viktigt att ordentligt tänk igenom alla frågorna i formuläret så att de 
verkligen mäter det man avsett. De typer av validitet som är mest användbara i kvantitativa 
studier är kreditvaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Den validitet som läggs 
mest fokus på att uppfylla i denna uppsats är innehållsvaliditet. Jag skall utifrån mina 
variabler se om dom överensstämmer med andra mätinstruments variabler som mäter samma 
sak det vill säga kundupplevd tjänstekvalitet. En förklaring till innehållsvaliditet säger att 
frågan skall vara så konstruerad att den mäter ”korrekt” enligt samstämmiga experters 
bedömning. Då jag i min studie vill klargöra upplevd tjänstekvalitet måste de frågor som ingår 
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i frågebatteriet spegla det vi kallar tjänstekvalitet. För att konstruera sådana frågor måste jag 
först ordentligt klargöra vad som menas med tjänstekvalitet och definiera alla de områden 
som jag anser ingår i begreppet. Om man missar någon väsentlig del speglar inte måttet 
korrekt innehållet i det vi skall mäta. Innehållsvaliditeten blir följaktligen låg. De andra två 
validiteterna, kriterievaliditet och begreppsvaliditet är svårt att uppfylla likt innehållsvaliditet i 
denna studie. Kriterievaliditet mäter sambandet mellan frågan och kriterium för det den mäter 
vilket utgår från beteenderelaterade kriterium. Begreppsvaliditet menar G Ejlertsson vara den 
mest komplicerade alternativet vid en vanlig enkätundersökning. Man måste ha hög kunskap 
om de teorier frågorna ska spegla. Frågekonstruktionen skall kunna beaktas som en 
operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen.  Den största svagheten med enkäter är det 
faktum att det inte finns någon möjlighet att under tidens gång ändra på frågorna om de skulle 
visa sig vara missvisande.  

3.8.2.2 Reliabilitet 
Även reliabilitet är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt. Dåligt konstruerade frågor kan 
göra att det blir stor variation på svaren. Därigenom får vi en låg reliabilitet, upprepade 
mätningar av samma verklighet kommer inte att ge samma resultat. Reliabilitet blir oftast 
aktuell då man gör en kvalitativ undersökning, men även vid en enkätundersökning kan det 
finnas anledning att kontrollera reliabiliteten. De två mest använda metoderna för att 
kontrollera reliabiliteten i enkätundersökningar är test-retest metoden respektive studium av 
intern konsistens. Test-retest metoden går ut på att samma respondenter som först besvarade 
enkätfrågorna som skall reliabilitetstestas, får samma frågor att besvara igen efter en kort tid. 
Sedan kan man studera överensstämmelsen dem emellan. Reliabiliteten är hög om 
respondenten i huvudsak ger samma svar vid båda mättillfällena. Det får varken gå för lång 
eller kort tid mellan frågetillfällena. Går det för lång tid kan förhållandena för respondenten 
ha förändrats är det för tätt inpå kan respondenten minnas vad denne svarade sist. Den andra 
metoden för beräkning av reliabilitet, intern konsistens, används då man har variabler som är 
tänkta att gemensamt mäta ett visst förhållande. Tjänstekvalitet. Om man då konstruerar ett 
index av flera olika frågor kan denna metod användas för att kontrollera i vad mån det är 
rimligt att samanföra svaren från frågorna till ett index. Bildar man ett index skall de ingående 
frågorna rimligen inte spegla helt olika förhållanden. Efter att ha upprättat ett index bör man 
analysera huruvida frågorna i indexet korrelerar med varandra. Detta gör man genom att 
beräkna Cronbach alpha. Måttet kan högst vara 1.0, vilket man i praktiken ej når då det skulle 
innebära att alla frågor i indexet skulle samvariera. Lägsta värdet är 0 och innebär att ingen 
samvariation existerar mellan frågorna i indexet. För att ha en acceptabel intern konsistens, 
brukar i litteraturen anges ett värde på 0.7 eller högre (Ejlertsson, 2005, Sid.102). Vad gäller 
enkäter är nackdelen med öppna frågor att respondenterna inte tar sig tid att svara ordentligt 
och genomtänkt på frågorna. Detta påverkar givetvis trovärdigheten negativt och kan ge en 
felaktig bild av det som undersöks. 
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4. FALLSTUDIE 
 
I följande kapitel presenteras fallstudien. Studien har lagts upp enligt Edvardsson et al. 
modell för att mäta kvalitet i tjänster. En utförlig beskrivning av denna modell samt av de 
kvalitetsvariabler som bygger upp enkäten går att finna i teorikapitlet på sid.   
 

4.1 Inledning 
Kyllenius & Garmers affärsidé är att bistå företag, organisationer och myndigheter med 
tjänster inom affärsutveckling och verksamhetsfinansiering samt med rådgivnings- och 
granskningstjänster. Kyllenius & Garmer hjälper växande företag med affärsutveckling, 
affärsplanering och finansieringslösningar. Man har delat in företaget i tre affärsområden, 
vilka går under benämningen; konsulttjänster, redovisning och utbildning. Konsulttjänster 
innefattar framtagning av strategisk dokumentation och finansieringstjänster, utredningar samt 
tjänster inom granskning och bedömning av affärsplaner. Inom detta område erbjuds också 
hjälp med ansökningar till myndigheter och organisationer. Redovisningsområdet sköter 
löpande bokföring och redovisning åt företag. Affärsområdet utbildning består av 
framställning av litteratur inom finansiering och affärsutveckling samt kursverksamhet och 
föredrag i ämnen inom verksamhetens ramar. Kyllenius & Garmer har kontor i Eskilstuna, 
Göteborg, Norrköping, Stockholm (huvudkontor), Växjö och Örebro 
(http://kylleniusgarmer.com, 060206). 
  
Det som skall undersökas i denna delstudie är en del av affärsområdet konsulttjänster, och då 
mer specifikt det uppdragsområdet som består av att bedöma, utreda och följa upp affärsidéer 
och planerade verksamheter hos klienter som söker Stöd till Start av näringsverksamhet, 
(SAN). Uppdragsgivaren är Länsarbetsnämnden.  
 
Länsarbetsnämnden anlitar konsultföretag, så som Kyllenius & Garmer, vilka besitter den 
expertkunskap som fordras för att kunna bedöma om klienten har en hållbar affärsidé innan 
ett bidrag ställs ut. Kyllenius & Garmer läser igenom klientens affärsplan samt träffar också 
normalt denne för ett utredningsmöte. Vid utredningsmötet intervjuar Kyllenius & Garmer 
klienten och diskuterar med denne angående den planerade verksamheten, både avseende 
affärsidé, tjänster och produkter, marknad och ekonomi etcetera. Kyllenius & Garmer 
sammanfattar sedan klientens affärsidé och planerade verksamhet med synpunkter på denna i 
en rapport som skickas till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren fattar därefter ett beslut om 
klienten skall erhålla SAN. Man genomför sedan en eller flera uppföljningar under perioden 
som klienten får stöd från Länsarbetsnämnden. Målsättningen är att klienten under 
stödperioden skall bygga upp sitt företag för att efter denna period, som normalt pågår under 
sex månader, kunna försörja sig på sin verksamhet. Syftet med uppföljningarna är även att 
följa upp utvecklingen i klientens företag och rapportera till uppdragsgivaren samt att hjälpa 
klienten att exempelvis lösa befintliga problem eller utveckla verksamheten. Fokus under 
uppföljningsperioden är konsultation och rådgivning (Dialog med Mats Kyllenius, 060103).  
 

4.2 Implementering av Edvardssons modell 
Jag kommer i följande text arbeta med mätningen av Kyllenius & Garmers tjänstekvalitet 
efter Edvardssons modell. Hur denna modell är uppbyggd och teorin bakom den finns 
beskrivet i metodavsnittet. 
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4.2.1 Sätt upp kvalitetsmål 
Man vill i denna undersökning se om man uppfyller redan ställda kvalitetsmål samt se om 
dessa behöver revideras i någon form. Kyllenius & Garmers kvalitetsmål enligt deras 
kvalitetspolicy har fokuserats på följande punkter. 

• långsiktiga kundrelationer,  
• hög kompetens,  
• en öppen och rak kommunikation och  
• motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst.  

Enligt Kyllenius & Garmers kvalitetspolicy skall företaget enbart tillhandahålla tjänster med 
rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna skall överensstämma med kundens uttalade förväntningar, 
behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Kyllenius & Garmers ambition är 
dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med tjänster som 
överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ. kundens 
helhetsupplevelse av Kyllenius & Garmer ska motsvara förväntningar, krav och behov i så 
hög grad som möjligt. Kyllenius & Garmer ska i alla relationer behandla alla lika samt sträva 
efter mänsklig mångfald. Med mångfald avses en ömsesidig respekt för människor oavsett 
religion, etnisk bakgrund, kön, hudfärg, sexuell läggning, mentalt eller fysiskt handikapp, 
ålder, utbildningsnivå eller social tillhörighet. Det ska finnas en ständig strävan till 
förbättringar vad avser den utåtriktade och kundnära verksamheten och inom företaget. 
 
Det huvudsakliga målet är ökad kundnytta och för att nå detta mål har Kyllenius & Garmer 
formulerat några mer konkreta delmål som man har utgått från för att bygga upp ett 
kvalitetssystem att arbeta med. Dessa delmål lyder: 
Alla våra kunder inom samma målgrupp skall få samma erbjudande.  
Vi ska verka för en effektivare resursanvändning hos kund.  
Vi ska fokusera på kundernas krav och önskemål.   
  
Kyllenius & Garmer belyser vikten av att samtliga medarbetare är väl förtrogna med 
kvalitetspolicyn. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition 
att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även 
främja personlig utveckling och eget ansvar. Det är varje medarbetares ambition att verka och 
känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem vilket ska leda till ständig 
förbättring samt skapa ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav 
och upplevda tillfredsställelse. 
 

4.2.2 Bilda en projektgrupp 
Kyllenius & Garmer valde att lägga ut undersökningen på uppdrag i form av ett 
examensarbete. Tidigare undersökning med samma syfte och samma utformning genomfördes 
även denna av studenter och man ansåg att detta var ett bra tillvägagångssätt. Uppdraget lades 
ut på företagsekonomiska Institutionens hemsida på Stockholms universitet. Undersökningen 
genomfördes sedan av en student med kontinuerlig dialog med Kyllenius & Garmers ledning.  
 

4.2.3 Vad skall mätas 
Syftet med undersökningen är att Kyllenius & Garmer vill som ett led i utvecklingen och 
kvalitetssäkringen av företaget, undersöka hur deras klienter uppfattar företaget och de 
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 tjänster som levereras. Vidare önskar Kyllenius & Garmer att använda denna undersökning 
som underlag för vidare kvalitetsarbete.  
 
Med utgångspunkt från Kyllenius & Garmers kvalitetspolicy samt föregående 
kvalitetsundersökning har jag preciserat ett antal kvalitetsvariabler som kommer att användas 
i undersökningen.  
 
Enkätens variabler 
Enkätens första del består av ett antal bakgrundsvariabler. Syftet med dessa var att se om en 
observerad samvariation mellan två variabler kan förklaras av ett orsakssamband. De valda 
bakgrundsvariablerna är kön, ålder och utbildning. I analysen har även antal träffar mellan 
klient och konsult används till detta syfte med intresset att se om antalet träffar har någon 
påverkan på den sammantagna upplevda kvaliteten. Thomasson har i sin studie om kunders 
upplevda tjänstekvalitet i bilverkstäder använt just personkontakt, det vill säga hur många 
gånger kunden har träffat en och samma person på företaget, som en variabel att mäta 
tjänstekvalitet.   
 
Vad gäller förväntningar har dessa en betydelse för klientens totala upplevda kvalitet. Har 
klienten höga förväntningar innebär det att Kyllenius & Garmer måste prestera över dessa 
förväntningar för att klienten skall uppfatta som denne erhållit hög kvalitet. Avsikten med 
frågan är att kunna se nivån på förväntningar innan första mötet samt hur pass dessa infriades. 
Denna variabel kommer även den att korstabuleras med underliggande variabler då den 
generellt beskriver den totala kvalitetsupplevelsen för klienten. Man bör dock se på resultatet 
från denna fråga med något blida ögon då klienten fyller i enkäten efter att de erhållit tjänsten 
vilket torde påverka svaret över deras förväntningar innan första träffen.  
 
Variabeln information kommer att användas för att jämföras med förväntningarna klienten 
hade innan första träffen med Kyllenius & Garmer. Resultatet av denna variabel och de 
korstabuleringar som kommer att ske är främst till för Kylenius & Garmer utvecklingsarbete 
jämntemot arbetsförmedlingen. Samt egen marknadsföring.  
 
Variabeln bemötande har formulerats utifrån teorins kvalitetsvariabler Påtaglighet, 
attityder/beteende och personkontakt. Denna variabel är där för att mäta Kylenius & Garmers 
kunders upplevelse av det bemötande företagets konsulter visar. Att variabeln är omdöpt beror 
på att teorins benämningar på dessa fenomen kunde ha en så pass vid betydelse och att de lätt 
kunde misstolkas av respondenterna. Begreppet bemötande passar bättre in som benämning 
för att uppnå syftet med denna variabel. Konsultens sätta att bemöta klienten har inverkan på 
hur tjänsten levereras och hur klienten uppfattar konsulten. Skulle bemötandet vara negativt 
kan det innebära att detta stärker kundens missnöje på andra områden. I Kylenius & Garmer 
kvalitetspolicy står det att man skall fokusera på kundernas krav och önskemål och alla våra 
kunder skall få samma erbjudande. Vidare säger man att kunden alltid skall stå i centrum och 
att helhetsupplevelsen av Kylenius & Garmer skall motsvara kundens förväntningar, krav och 
behov i så hög grad som möjligt. Man skall visa respekt för människor oavsett bakgrund, kön, 
hudfärg, sexuell läggning, mentalt eller fysiskt handikapp, ålder, utbildningsnivå eller social 
tillhörighet. Ett utav nyckelorden i kvalitetspolicyn är motiverade medarbetare som 
samarbetar prestigelöst.  
 
Att engagera sig i kunden och få kunden att känna sig betydelsefull är av största vikt för den 
totala kvalitetsupplevelsen. Genom denna variabel kan klienten bedöma om denne anser sig 
fått tillräckligt med respons från företaget. I enkäten ligger endast fokus på konsulten då det 

 38



FALLSTUDIE 
 

 vanligtvis bara är denne som har kontakt med klienten men även de andra kontakterna skulle 
kunna ha vägts in. Det är ju trots allt inte bara konsulten som skapar ett intryck på klienten. I 
teorin finns olika beskrivna generella kvalitetsfaktorer som har en nära koppling med 
engagemang vari denna variabel har sitt ursprung. Empati och inlevelseförmåga har i stort sett 
samma innebörd. Kylenius & Garmers kvalitetspolicy säger att vi skall verka för en 
effektivare resursanvändning hos kund. För att uppfylla detta måste konsulten vara engagerad 
i klientens specifika situation. 
 
Variabeln tillgänglighet är avsedd att bedöma vilken möjlighet klienten har att snabbt komma 
i kontakt med företaget för att få svar på sina frågor. Förhoppningen är att kunna se om 
Kylenius & Garmers nuvarande kommunikationsmöjligheter är tillräckliga eller om ett 
missnöje finns som innebär att åtgärder måste vidtas. Kvalitetsfaktorer som ryms inom ramen 
för denna kategori beskrivs i teorin som tillgänglighet/flexibilitet och beredskap. Dessa 
begrepp finns dock risk att de upplevs för flytande och svårförstådda. Kvalitetspolicyn 
framhäver det arbete man lägger ner på att ha en enhetlig struktur på arbetet med kunden med 
syftet att vilken konsult som helst skall kunna vara kunden till hjälp om kontaktpersonen inte 
skulle finnas på plats. Vidare menar man att ”Vi kontrollerar också att vi har de specialister 
och andra medarbetare tillgängliga som behövs för att utföra uppdragen”.
 
Frågan som behandlar kompetens gör att vi kommer in mer på den tekniska kvaliteten på 
tjänsten. Frågan får utgöra en generell bild av hur klienten uppfattar konsultens kompetens, 
alltså inte på några specifika områden. Den teoretiska grunden till denna variabel är 
kvalitetesvariablerna professionalism och skicklighet. Kompetens känns dock mer som ett 
välkänt ord och att klienterna skulle förstå dess innebörd. Hög kompetens är ett nyckelord i 
Kylenius & Garmers kvalitetspolicy då man bland annat framhäver att man noga kontrollerar 
att man har specialister som passar för klientens verksamhet. Man belyser i policyn 
medarbetarnas vikt där fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets 
ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. 
 
Frågan som behandlar förtroende är av stor vikt då den avgör styrkan på relationen mellan 
konsult och klient. Med tanke på att konsulten skall hjälpa klienten i olika 
frågor måste klienten känna att denne kan lita på konsulten och veta att det som konsulten 
rekommenderar kommer till nytta. Många tidigare nämnda variabler, så som kompetens, 
engagemang och bemötande torde ha en stark påverkan styrkan på klientens förtroende varför 
ett antal korstabuleringar kommer att göras.  Förtroende är även av största vikt då klienten 
lämnar ut sin affärsidé till konsulten utan garantier på att denna idé inte sprids. Den 
kvalitetsfaktor som förtroende är sprunget ur i teorin är säkerhet/garanti, pålitlighet och 
tillförlitlighet. I och med de tjänster Kylenius & Garmer levererar finns risk att dessa begrepp 
skulle missförstås, varför förtroende har använts som benämning istället.   
 
Syftet med den sista slutna frågan är att ge ett underlag för Kylenius & Garmer och deras 
marknadsföring. Får man ur denna fråga ut positiva svar från klienterna kan man med fördel 
använda detta för framtida marknadsföring jämte sin uppdragsgivare. Skulle däremot 
resultatet bli negativt kan man utifrån kodningen se om detta är något som följer en viss 
konsult och sedan arbeta vidare med denna för att höja kvaliteten. Syftet med de avslutande 
öppna frågorna är av samma karaktär som ovan. I Kylenius & Garmers kvalitetspolicy tar 
man upp vikten av att lyssna på klienternas klagomål och att man ska ha rutiner för att bemöta 
dessa på bästa sätt. 
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4.2.4 Hur skall vi mäta 
För att få svar på de variabler som beskrevs kommer en kvantitativ undersökning utföras. Med 
hjälp av en enkät som skickas ut till 247 klienter som alla har erhållit starta eget bidraget skall 
syftet med undersökningen uppnås.  
 

4.2.5 Samla in data 
I fallstudies undersökning kommer hela populationen inom den utvalda delen att studeras som 
innefattar uppdrag för Länsarbetsnämnden inom Kyllenius & Garmers affärsområde; tjänster 
för myndigheter och företagsstödjande organisationer. Det vill säga alla klienter som har 
mottagit Starta eget stödet under en given period. Identifiering av respondenterna har skett 
genom Kylenius & Garmers kunddatabas.  
 
Enkäten skickades ut till 247 klienter, som alla har mottagit Starta Eget stödet. Enkäterna 
skickades ut till alla respondenter samtidigt och samtliga fick två veckor på sig att svara med 
bifogat svarskuvert. Kyllenius & Garmer ansvarade för utskicken då klienternas uppgifter 
ligger under sekretess.  
 

4.2.6 Bortfallsanalys 
Av 247 kontaktade respondenter var det endast 75 personer som svarade. Detta ger mig ett 
tydligt begränsat resultat, med ett bortfall på 70 %. Ett så pass stort bortfall skapar en del 
problem för analysen av studien då man ej kan säga om de inkomna svaren är representativa 
för övriga respondenter. Men då detta var en totalundersökning så är det ändock 30 % av hela 
populationen som har uttryckt sin åsikt vilket jag då valt att arbeta vidare med, för att försöka 
finna några samband.  
 
En stor anledning till den låga svarsfrekvensen kan ha att göra med att klientens relation med 
Kyllenius & Garmer är slut. Med bakgrund av detta kan man då tro att klienten ej besvärade 
sig med att besvara enkäten på grund av att de upplever att resultatet av undersökningen ej 
kommer dem tillgodo. Då jag ej vet om företagen fortfarande är verksamma vet jag inte om 
detta kan vara en orsak till bortfallet.  
 
I enkäten var det endast ett partiellt bortfall. Det var en respondent som hade avstått att svara 
på fyra frågor. Orsaken till detta anser jag ej vara ett aktivt val att ej besvara just dessa 
frågeställningar, utan det var alla frågor på sidan två som hade blivit utelämnade varför jag tar 
slutsatsen att han hade missat dem. Ungefär hälften av alla svarande respondenter hade 
besvarat de öppna frågorna.  
 
Efter att all data hade registrerats och analyserna hade påbörjats kom det in ytterliggare sju 
svar. Jag valde att inte ta med dom i analysen.  

4.2.7 Sammanställ och analysera 
Allt eftersom frågeformulären kom in matades svaren in i en databas i programmet Excel, för 
att underlätta beräkningar och för att på ett övergripligt sätt kunna se samband. Data 
presenteras i olika grafer som nu följer där jag har presenterat data i procent på sidan av 
graferna.  
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 ÅLDER 
Fördelningen på ålder var 
relativt spridd, dock med 
majoriteten, 36%, i 
åldersintervallet 31-40. 
24 % befann sig i åldern 
41-50 och 18,7 % i ålders-
intervallen 51-60. Vidare 
befann sig 18,7 % av 
respondenterna i 
åldersintervallet 21-30. Endast
2,7 % befann sig 
åldersintervallet 61 eller äldre 
och ingen i 20 eller yngre. 

Vad gäller högsta utbildning 
var det 9,3 % respondenter 
som hade grundskolan som 
sin högsta examen medan 
38,7 % även hade en 
gymnasieexamen. 
Majoriteten av de besvarade 
52 % hade en högskole- eller 
universitets-utbildning som 
högsta utbildning.   
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Tabell 1 Klienternas åldersfördelning 
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  Tabell 2 Klienternas utbildningsnivå 
 
ANTAL KONTAKTER  
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5,3 % anger att de endast 
haft ett möte med Kyllenius 
& Garmer. 26,7 % har haft 2 
möten medan majoriteten 
33,3 % har träffat konsulten 
tre gånger. 17,3 % har haft 
fyra möten medan 5,3 % har 
haft fem möten. Återstående 
12 % respondenter har träffat 
Kyllenius & Garmer sex 
eller fler gånger 

 
Tabell 3 Antal kontakter med klienterna 
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FÖRVÄNTNINGAR INFÖR FÖRSTA TRÄFFEN  
1 % hade mycket låga 
förväntningar inför första 
kontakten med Kyllenius & 
Garmer likaså hade  
1 % låga förväntningar. 
66,7% hade varken höga 
eller låga förväntningar 
medan 24 % hade höga 
förväntningar inför första 
träffen och endast 6,7 % 
hade mycket höga 
förväntningar. 
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Tabell 4 Klienternas förväntningar 

 
INFRIADE FÖRVÄNTNINGAR  

6,7 % ansåg att deras 
förväntningar infriades 
mycket dåligt och 8 % avsåg 
att deras förväntningar 
infriades dåligt. 25,3 % 
tyckte att deras förväntningar 
infriades varken bra eller 
dåligt. Majoriteten 49,3 % 
tyckte att deras förväntningar 
infriades bra.10,7 % ansåg 
att deras förväntningar 
infriades  
mycket bra. 
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Tabell 5 Klienternas infriade förväntningar 
    
INFORMATION  

2,7 % respondenter ansåg att den 
information de fick om Kyllenius & 
Garmer inför första träffen var 
mycket otillfredsställande medan 8 
% tyckte informationen var 
tillfredställande. 30,7 % tyckte att 
informationen varken var 
tillfredsställande eller 
otillfredsställande och 54,7 % tyckte 
att informationen de fick var 
tillfredsställande. 4 % ansåg att 
informationen var mycket 
tillfredsställande. 
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Tabell 6 Grad av information 
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Endast 1 % uppfattade konsultens 
bemötande mycket negativt. 3 av 
75 4 % uppfattade bemötandet 
negativt och 14,7 % uppfattade 
bemötandet som varken positiv 
eller negativt. Majoriteten, 53,3 % 
uppfattade konsultens bemötande 
som positivt och 26,7 % uppfattade 
bemötandet som mycket positivt.   
 

  
 

Tabell 7 Konsultens bemötande 
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6,7 % tyckte engagemanget från 
konsulten var mycket dåligt och 4 % 
att engagemanget var dåligt. Vidare 
ansåg 32 % att engagemanget varken 
var bra eller dåligt och 42,7% att 
engagemanget var bra. Resterande 
14,7% tyckte att engagemanget var 
mycket bra. 

 
 
 
 

Tabell 8 Konsultens engagemang 

 
KONSULTENS TILLGÄNGLIGHET 
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1 % bedömde konsultens 
tillgänglighet som mycket dålig. 
5,33 % tyckte att tillgäng-ligheten 
var dålig. 30,7 % tyckte att 
tillgängligheten till konsulten var 
varken bra eller dålig. Vidare 
tyckte majoriteten 48 % att 
tillgängligheten  var bra medan 
13,3 % tyckte att tillgängligheten 
var mycket bra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 9 Konsultens tillgänglighet 
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 KOMPETENS  
5,3 % uppfattade konsultens 
kompetens som mycket låg medan 
6,7 % uppfattade konsultens 
kompetens som låg. 34,7 % 
uppfattade kompetensen som 
varken hög eller låg. Majoriteten, 
45,3 % ansåg konsultens 
kompetens som hög och 5,3 % 
uppfattade konsultens kompetens 
som mycket hög.   0
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Tabell 10 Konsultens kompetens 

  
FÖRTROENDE FÖR KONSULTENS RÅD 

6,7 % har mycket lågt förtroende för 
konsultens råd medan 8 % har lågt 
förtroende. respondenter 38,7 % 
känner varken högt eller lågt 
förtroende för konsultens råd. 38,7 % 
har ett högt förtroende och 6,7 % ett 
mycket högt förtroende. 
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Tabell 11 Klientens förtroende för konsultens råd 

 
KONSULTENS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN 
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Ingen av respondenterna tyckte att 
konsultens råd har påverkat deras 
verksamhet negativt. Dock ansåg 
66,7% av respondenter att konsultens 
råd påverkat deras verksamhet 
varken positivt eller negativt. 30,7 % 
tycket att konsultens råd har påverkat 
deras verksamhet positivt och endast 
1 % tyckte att konsultens råd har 
påverkat deras verksamhet mycket 
positivt.   

Tabell 12 Konsultens påverkan på verksamheten 
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4.2.8 Resultat 
Nedan följer en analys av erhållet empiriskt material. I analysen kommer även jämförelsen med 
tidigare undersökning samt Kylenius & Garmers kvalitets policy ligga som grund för mina 
slutsatser. 

4.2.8.1. Antal kontakter 
Majoriteten av alla respondenter har haft tre möten med konsulten. Jag trodde att ett tydligt 
samband skulle föreligga mellan denna variabel och utbildning, vilket det ej gjorde.  Man kan 
dock se att, av de som har grundskolan som högsta utbildning har majoriteten träffat konsulten 
fler gånger än de med högre utbildning. Om antal träffar beror på klientens önskan eller 
konsultens initiativ torde vara en viktig aspekt i denna fråga och något man bör beakta vid 
kommande mätningar.  
 
 

Högsta Utbildning Angivet i %  

 45

0
10

20
30
40

50
60
70

80
90

Mycket Lågt Lågt Högt/Lågt Högt Mycket högt

1

2

3

4

5

6 eller fler

Tabell 13 Korstabulering högsta utbildning och antal kontakter 
 
Ett annat samband jag tyckte var intressant att undersöka, var om antal kontakter påverkade 
klientens förtroende för konsultens råd. Vad som framgår av teorin så leder tätare kontakter till 
ett högre förtroende. Edvardsson et al menar att förtroendet successivt byggs upp i kontakten 
mellan klient och konsult. Men även detta samband var svagt varvid inga slutsatser kan tas.  
 

Tabell 14 Korstabulering antal kontakter och förtroende 
 
Något jag tycker att Kyllenius & Garmer bör ta till sig är det facto att man utifrån de öppna 
svarsalternativen kunde skönja ett missnöje kring kontaktsättet. Fem respondenter hade 
enhetligt uttryckt ett önskemål om ett besök från konsulten på klientens företag. Det är då 
emellertid viktigt att påpeka att besök hos kund ej har ingått i uppdrag för en betydande grupp 
av de utvalda klienterna. Denna synpunkt kan därmed vara något som bör föras fram till 
uppdragsgivaren.   
 

4.2.8.2 Hur var dina förväntningar inför första träffen? 
Zeithaml et al. belyser att tjänstekvalitet uppnås när företaget uppfyller eller överträffar 
kundens förväntningar på tjänsten. Vidare hittas citat som: ”Kvalitet på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov av förväntningar”  
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(Bergman B och Klefsjö B). Den optimala kvaliteten på en tjänst beror alltså på företagets 
strategi och kundens förväntningar. Kyllenius & Garmer har i sin kvalitetspolicy satt upp som 
mål att tjänsterna skall överensstämma med kundernas uttalade förväntningar och behov, 
däremot kan man ej i policyn finna hur man kommit fram till vad kundernas förväntningar är.  
 
Då denna variabel besvarades efter det att tjänsten hade levererats bör man inte lägga allt för 
stor tillit till resultatet då den faktiska upplevelsen med största sannolikhet har påverkat 
respondenternas svar. Grönroos menar att de finns tre validitetsproblem då man ska mäta 
förväntningar varav den ena är just att, om mätning sker efter leveransen mäter man något som 
påverkats av själva upplevelsen istället för att mäta förväntningar. 
 
I undersökningen fann jag att majoriteten av alla respondenterna varken hade höga eller låga 
förväntningar på Kyllenius & Garmer inför första träffen. Ett varken eller svar i denna fråga 
skulle kunna betyda att man inte visste vad man skulle ha för förväntningar. Orsaken till detta 
neutrala svar kan vara många. Ett samband skulle kunna vara den information klienten fått om 
Kylenius & Garmer och deras tjänster inför första mötet. För att utröna detta samband gjordes 
en korstabulering mellan förväntningar och erhållen information. Man kan se en trend att 
förväntningarna ökar ju mer tillfredställd man var med informationen.  
 
 

Angivet i %   Förväntningar  
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Tabell 15 Korstabulering förväntningar och information 
 
 
Enligt teorin kan man påverka kundens förväntningar på flera sätt. Zeithaml et al. har listat ett 
antal faktorer som påverkar kundens förväntningar på en tjänst: 
  

• Vad kunden hör från andra om företaget. 
• Kundens personliga behov av en tjänst förstärker eller försvagar förväntningarna. 
• Tidigare erfarenheter 
• Vilken nivå tjänsteleverantören har på sin externa kommunikation påverkar kundens 

förväntningar. 
• Priset 

 
Den första aspekten bör Kyllenius & Garmer ta fasta på, framförallt när man arbetar i mindre 
städer där småföretagare ofta har olika nätverk. Lyckas man här överträffa klientens 
förväntningar så att denne talar gott om företaget förstärker man företagets image. Ett sätt att 
påverka klienterna förväntningar skulle kunna vara att Kylenius & Garmer, i samband med 
första träffen med klienten, be denna fylla i en blankett där hon beskriver sina förväntningar. På 
det viset kan konsulten sträva efter att överträffa dessa uttalade förväntningar. Tidigare 
erfarenheter samt priset är i Kyllenius & Garders fall ej aktuellt.  
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4.2.8.3 Hur anser du att dina förväntningar har infriats? 
Majoriteten ansåg att deras förväntningar infriades bra, men i relation till svaren på föregående 
fråga känns det som om frågan var svår att besvara i efterhand, då majoriteten där hade svarat  
att de varken hade höga eller låga förväntningar. Hälften av alla de som varken hade höga eller 
låga förväntningar ansåg nämligen att deras förväntningar infriades bra, ett samband som känns 
motsägelsefullt. De som hade höga respektive mycket höga förväntningar tycket att deras 
förväntningar infriades bra. I det stora hela är detta ett bra betyg för Kyllenius & Garmer.  
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Tabell 16 Korstabulering förväntningar och infriade förväntningar 

Angivet i %   Hur infriades 
förväntningarna

 

Förväntningar Mycket 
dåligt 

Dåligt Bra/Dåligt Bra Mycket 
Bra 

Antal 

Mycket låga  100    1st 

Låga   100   1st 

Höga/Låga 2 4 18 50 6 50st 

Höga  17 11 17 44 11 18st 

Mycket Höga 20 20   60 5st 

  
Jag ville även utröna om ett samband fanns mellan infriade förväntningar och antal kontakter 
med konsulten. Bland dem som haft fem eller fler kontakter var det bara positivt resultat på 
infriade förväntningar, medan det var mer spritt på två till fyra träffar. De som träffat sin 
konsult en gång tyckte hälften att förväntningarna infriades dåligt. Min slutsats blir således at 
ju fler kontakter, desto bättre tyckte respondenterna att deras förväntningar infriades.  
 

Angivet i % Hur anser du att dina 
förväntningar har infriats 

  

 
Tabell 17 Korstabulering antal kontakter och infriade förväntningar 
 
Några kommentarer som Kyllenius & Garmer rekommenderas att ta till sig hos de som tyckte 
att deras förväntningar infriades dåligt var: ”Hade önskat en konsult som var mer insatt och 
kunde komma med egna tankar och idéer, konsultens roll var oklar, konsulten höll ej vad hon 
lovade”.  
 

4.2.8.4 Information 
Majoriteten ansåg att de hade fått tillfredställande information om Kyllenius & Garmer och 
31% att de varken hade fått tillfredställande eller otillfredsställande information. Syftet med 
denna fråga var att eventuellt använda resultatet i Kylenius & Garmers utvecklingsarbete. Då 
majoriteten ansåg att de varken fått bra eller dålig information om företaget innan första träffen 
och då detta kan vara avgörande för klientens förväntningar och i slutänden totala 
kvalitetsupplevelse bör Kylenius & Garmers arbeta vidare för att förbättra detta resultat till 
nästa mätning. Man bör se till att arbetsförmedlingen ger tillräckligt med information då de 
presenterar Kylenius & Garmer för klienten samt arbeta med egen extern kommunikation. I 

Antal 
kontakter 

Mycket dåligt  Dåligt  Bra/Dåligt Bra Mycket 
Bra 

1  50 50   
2 5 10 55 30  
3 7 4 26 59 4 
4 18 9 9 64  
5    25 75 

6 el. fler    56 44 
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Grönroos modell för upplevd kvalitet är företagets image en utav byggstenarna. Likaså är det 
en av parametrarna i Gummesons 4-K Modell. Imagen är den profil företaget har i klientens 
ögon och det som är med och påverkar kundens förväntningar på tjänsten. Om kunden har höga 
tankar om företaget kan man sannerligen lättare förlåta smärre misstag, men om det ofta 
förekommer misstag kommer imagen försämras. Både den tekniska kvaliteten, vad som 
levereras, och den funktionella kvaliteten, hur det levereras, filtreras genom företagets image.  
Men samtidigt bör man vara försiktig med att, genom informationen, skapa för höga 
förväntningar på tjänsten, förväntningar man ej kan leva upp till. Zeithaml et al. poängterar 
detta i sin gapmodell, gap 4, där dom menar att saklighet, och korrekthet i information, 
annonsering och annan PR-verksamhet, där man ej överdriver företagets förmåga, är viktigt så 
att man ej skapar orealistiska förväntningar.  
 
En kommentar av en klient som tyckte att informationen var otillfredsställande löd: 
”Tilldelades en konsult av arbetsförmedlingen vid förfrågan om att starta eget. Det tog ett tag 
innan jag uppfattade att jag kunde använda Kylenius & Garmer som just konsultråd för mitt 
företag. Fick bara reda på att jag skulle infinna mig, trodde det var ännu en träff jag skulle gå 
på för att få möjligheten att söka starta-eget bidrag. Jag var inte heller säker på att jag kunde 
använda hjälpen och till vilken kostnad”.  Medan en annan klient svarade; ”Ett tydligt 
klargörande av konsultens uppgift och position i sammanhanget skulle behövas”.  
 

4.2.8.5 Bemötande 
Majoriteten uppfattade konsultens bemötande som positivt. Kundsynen hos företagets personal 
avgör skillnaden mellan mycket nöjda kunder och missnöjda kunder. Teorin säger att konsulten 
måste vara serviceinriktad och flexibel. Kunden får ej diskrimineras och skall bli bemött med 
ett språk som denne förstår. Kyllenius & Garmer säger på liknande sätt i sin kvalitetspolicy; 
”Man skall behandla all lika samt stäva efter mänsklig mångfald, där man avser ömsesidig 
respekt för människor oavsett religion, etnisk bakgrund, kön, hudfärg, sexuell läggning, 
mentalt eller fysiskt handikapp, ålder, utbildningsnivå eller social tillhörighet”.  
 
Då resultatet av denna fråga var positivt tyder det på att Kyllenius & Garmers konsulter verkar 
besitta den sociala kompetens som krävs i ”sanningens ögonblick” för att skapa en bra relation 
med klienten samt förvalta företagets image. Något lyhörd bör man dock vara åt klienternas 
öppna kritik där en gemensam nämnare verkade vara att konsulten visade ett ointresse för 
klienten. 
 
En klient som uppenbarligen var mycket missnöjd uttryckte sig som följer: 
”Oseriöst intryck, konsulten kom för sent, ej förberedd, ointresserad, höll ej vad som lovats, 
ointresserad”.  
  

4.2.8.6 Engagemang 
När klienten svarar att de ansåg att engagemanget varken var bra eller dåligt anser jag att 
Kyllenius & Garmer bör ta det som ett negativt svar. Antingen är engagemanget bra eller 
dåligt. Känner klienten att denne inte kan bedöma variabeln ser jag det som negativt och en 
konsult som ej har gett något intryck. Majoriteten var emellertid nöjd med engagemanget, men 
Kyllenius & Garmer rekommenderas ändock arbeta vidare med. Personalens engagemang och 
motivation kan vara avgörande för den kundupplevda kvaliteten. Man menar i teorin att man 
genom att vara lyhörd och bry sig om kundens behov visar ett engagemang som kan påverka 
den kvalitet kunden upplever. Kyllenius & Garmer har också i sin kvalitetspolicy påpekat att 
man skall fokusera på klientens krav och önskemål, vilket betyder att man behöver ha 
konsulten som visar engagemang i klientens specifika fall.  Man har även i kvalitetspolicyn 



FALLSTUDIE 
 

nämnt vikten av att alla konsulter är väl medvetna om policyns mål och att denne känner ett 
ansvar att uppfylla dessa. Teorin menar att man endast kan nå ett kundengagemang bland 
medarbetarna om dessa känner sig delaktiga och har inflytande i mötet med sina klienter.  
 
Ett samband jag trodde skulle komma fram, var mellan antal kontakter och hur klienten 
uppfattade konsultens engagemang. Man kan se att de klienter som träffat konsulten fyra eller 
fler gånger, alla var positiva till konsultens engagemang med undantaget från 6 stycken som 
tycket att engagemanget varken var bra eller dåligt. Vid färre träffar än fyra var åsikterna om 
konsultens engagemang mer spritt. Alltså bekräftades antagandet om att antal träffar påverkar 
klientens upplevelser om konsultens engagemang.  
 
 

Angett i %  Engagemang   

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 el. fler

Mycket dåligt

Dåligt

Bra/Dåligt

Bra 

Mycket Bra

Antal 
kontakter

Mycket 
dåligt

Dåligt Bra/Dåligt Bra  Mycket 
Bra

1 25  75   
2 5  35 60  
3 7,5 11 30 44 7,5 
4 9  36 36 18 
5   25  75 
6 el. fler   11 44,5 44,5 

Tabell 18 Korstabulering engagemang och antal kontakter 
 
Några kommentarer hos de klienter som tyckte att engagemanget var bra löd: ”Bra dialog, 
ingen tidspress, konstruktiv kritik, uppmuntran, entusiasm, medkänsla, intresserad, nyfikenhet, 
närhet och intresse.” Medan kommentarer hos dem som var negativa till engagemanget löd: 
”Önskade mer visat intresse, djupare diskussion på detaljnivå, ointresserad, höll ej vad som 
lovades, förståelse för min bransch och respekt för min kunskap, en handledare i praktik inte 
bara på kontoret med papper och siffror.”  
 
Några klienter tog upp att de blivigt lovade saker som ej utförts. Detta är något Kyllenius & 
Garmer bör kontrollera närmre för att säkerhetsställa kvalitetsnivån. Ett lyckat tjänsteutförande 
beror på medarbetarens förmåga till samarbete med kunden. Man har tagit fram statistik som 
visar att 68% av alla kunder som lämnar en leverantör, gör detta på grund av leverantörens 
bristande intresse för kundvård.  
 
Ett engagemang från konsultens sida känns också viktigt med tanke på den typen av 
verksamhet Kyllenius & Garmer bedriver. Konsulten skall förutom att granska det blivande 
företaget ge stöd och råd. Har man bedömt att affärsidén håller kommer ett engagerande sätt 
från konsultens sida smitta av sig på företagaren och denne kommer vara mer engagerad i sitt 
arbete med företaget.  
 

4.2.8.7 Tillgänglighet 
Tillgängligheten bedömdes överlag som bra, där 61% ansåg att tillgängligheten var bra. 
Orsaken till att några klienter svarade att tillgängligheten varken var bra eller dålig kan vara att 
dessa klienter ej har haft behovet av att komma i kontakt med konsulten utöver de tillfällen 
man har haft inbokat.  
 
Då variabeln står för hur pass lätt klienten kan nå Kyllenius & Garmer vid behov kan detta 
resultat ses som ett bra betyg för företaget. Man kan därmed konstatera att  nuvarande 
kommunikationsmöjligheterna är tillräckliga 
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Enligt forskare på området skall företagets tillgänglighet vara anpassat efter kundens behov. I 
kvalitetspolicyn framhäver man det arbete man lägger ner för att ha en enhetlig struktur på 
arbetet med klienten så att vilken konsult som helst kan besvara klientens frågor om dennes 
konsult ej finns på plats. Enligt de öppna svarsalternativen framgick dock, vid två tillfällen, 
klienternas missnöje gällande att de hade fått arbeta med två olika konsulter. Man hade hellre 
sett att man hade fått träffa samma konsult varje gång.  
 
Några positiva kommentarer till tillgängligheten löd: ”Snabba svar, lätt kommunikation, bra 
dialog under hela uppdragstiden.” Medan några negativa kommentarer var: ”Skulle ringa 
tillbaka men gjorde det aldrig, snabbare svar på frågor, fler kontakter, olika konsulter varje 
gång, intresse för annat än telefonkontakt, mer info om vad ni kan hjälpa till med, hur kan man 
ringa och e-maila, återkom ej”.  
 

4.2.8.8 Kompetens 
Enligt Utmärkelsen Svensk kvalitet så är medarbetarnas kompetens grunden till en 
organisations framgång. Vidare menar Grönroos att kvalitet i en tjänst är då kunden känner att 
tjänsteleverantören, dess personal, operativa system och fysiska resurser har den kompetens 
som krävs för att lösa dennes problem. Man talar även i teorin om vikten av 
medarbetarkompetens då man levererar ickestandardiserade och kunskapsintensiva tjänster, 
sådana tjänster som Kyllenius & Garmer levererar.  
 
Av undersökningen framgick att majoriteten respondenterna var positiva till konsulternas 
kompetens. 45% ansåg att kompetensen var bra medan 35 % ansåg att kompetensen varken var 
hög eller låg. Men, då kompetens är en huvudprodukt för ett kunskapsföretag så som Kyllenius 
& Garmer är resultatet relativt negativt då hela 35% anser att kompetensen är varken hög eller 
låg. Däremot är detta val svårt att analysera då mitten alternativet, varken hög eller låg, kan 
tolkas på fler olika sätt. Klienten kan ha valt detta alternativ på grund av att man ansåg att 
kompetensen var precis som det behövdes, eller att klienten tyckte sig ha nog med kunskap 
själv och ej behövde hjälp.  
 
Några kommentarer bland de öppna svarsalternativen hos dem som ansåg att konsulten hade 
hög kompetens löd: ”Konsulten visste vad hon pratade om, kunnighet, hjälpsam, förståelse för 
hur det är att starta eget.” Medan de som var några av dem som var negativa hade 
kommenterat detta som följer: ”Ointresserad och Oinsatt konsult, bransch kunskap saknades, 
okvalificerad, något mer erfaren konsult jag vet mer än konsulten, förståelse för branschen och 
respekt för min kunskap.” 
 

4.2.8.9 Förtroende för konsultens råd 
Förtroende är en väsentlig del av företagets kvalitet då det avgör styrkan på relationen mellan 
konsult och klient. Enligt teorin bygger ett förtroende på företagets förmåga att fullgöra det 
som utlovats och att tjänsten utförs korrekt från första stund. Ett förtroende kan även påverkas 
av företagets image. Denna fråga behandlar mer frågan om förtroendet för de råd konsulten 
gav, vilket är mer specifikt än förtroendet till företaget som sådant. 46% hade ett högt 
förtroende för konsultens råd medan 54% hade varken högt eller lågt förtroende samt lågt 
förtroende för konsultens råd. Om man då går tillbaka till föregående fråga, angående 
kompetensen kan man se att de som har ett lågt förtroende även tycker att konsulten hade låg 
kompetens. Bland de klienter som hade ett högt förtroende för konsulten uttryckte man även att 
man ansåg att konsulten hade hög kompetens. Bland dem som varken hade högt eller lågt 
förtroende för konsultens råd hade man heller ej någon åsikt om kompetensen, man tyckte 
därmed varken att konsulten hade hög eller låg kompetens. Hos de med ett lågt förtroende var  



FALLSTUDIE 
 

åsikterna om kompetensen väldigt spridda. Än om sambandet ej är så starkt så föreligger det en 
tydlig trend att de som hade ett högt förtroende även ansåg att konsulten hade hög kompetens.  
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Mycket Lågt 80  20   

Lågt 17 50  33  

Högt/Lågt  3 76 21  

Högt    14 79 7 

Mycket högt    40 60 

 Tabell 19 Korstabulering kompetens och förtroende 
 
Ett annat samband som har undersökts är det upplevda bemötandet i relation till det förtroende 
klienten kände avseende konsultens råd. Man kan då se att de som hade ett högt förtroende för 
konsultens råd även ansåg att konsultens bemötande var positivt.  
 

 51

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Mycket
Lågt

Lågt Högt/Lågt Högt Mycket
högt

Mycket negativt

Negativt

Neg/Pos

Positivt

Mycket positivt

Tabell 20 Korstabulering bemötande och förtroende 

Angett i %  Bemötande    

Förtroende Mycket  
negativt 

Negativt Negativt/ 
Positivt 

Positivt Mycket 
positivt 

Mycket Lågt 25 25 25 25  

Lågt  13 50 37  

Högt/Lågt  4 19 62 15 

Högt    3 57 40 

Mycket högt    20 80 

 
Detta samband föreligger även mellan variablerna engagemang och förtroende. Klienter med 
ett lågt förtroende tyckte även att engagemanget var dåligt medan de som hade ett högt 
förtroende tyckte engagemanget var mycket bra.  
Angett i %   Engagemang   

Förtroende 
 

Mycket dåligt 
 

Dåligt Bra/Dåligt 

   
Tabell 21 Korstabulering engagemang och förtroende 
 
En upplevelse som gjorde att klienten kände ett mycket lågt förtroende för konsultens rår löd: 
”Jag skulle vilja att konsulten höll vad hon lovade. Vi skulle få hjälp med pressreleaser, 
bokföring, säljlistor mm. Men sex månader senare har vi fortfarande inte hört av er…”.  

 

4.2.8.10 Hur har konsultens råd påverkat din verksamhet? 
I denna fråga svarade majoriteten att konsultens råd varken påverkat deras verksamhet positivt 
eller negativt. Detta är något Kyllenius & Garmer definitivt bör reflektera över. Svaret kan 
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dock bero på att många av klienterna ansåg sig, redan inför företagsstarten, ha en så pass god 
bild av vad de skulle göra att de därför inte tog till sig sådana råd, eller öppnade upp en 
diskussion kring på vilket sätt Kyllenius & Garmer kunde bistå i deras verksamhet., Man bör 
nog arbeta mer för att öka förväntningarna så att klienterna förstår vilka möjligheter som finns 
för dem och att de uppmanas att ta tillvara möjligheten att få externa synpunkter och en 
bollplanksfunktion. Detta förbättrar sannårligt både resultatet för klienterna och även deras 
uppfattning och Kyllenius & Garmer som företag. Resultatet av denna variabel var menat att 
kunna fungera som ett verktyg att marknadsföra sig med inför uppdragsgivaren. Men i nuläget 
bör man nog låta det bero och använda resultatet för sin egen kvalitetsutveckling. 

4.2.9 Jämförelse med tidigare studie 
Nedan visas empirin från detta år i jämförelse med empirin från den undersökning som gjordes 
2004. Efter presentation av empirin i form av grafer kommer en analys av resultatet. 
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Tabell 22 Jämförelse, antal möten                Tabell 23 Jämförelse förväntningar 
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Tabell 24 Jämförelse infriade förväntningar                               Tabell 25 Jämförelse konsultens bemötande 
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Tabell 26 Jämförelse konsultens engagemang               Tabell 27 Jämförelse konsultens tillgänglighet 
 
  
Hur uppfattade du konsultens kompetens?         Hur är ditt förtroende för konsultens råd? 
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Tabell 28 Jämförelse konsultens kompetens                Tabell 29 Jämförelse förtroende för konsultens råd 
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Tabell 30 Jämförelse konsultens påverkan på verksamheten 
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Enligt Kyllenius & Garmer har man sedan mätningen 2004 arbetat med att genomföra vissa 
förändringar. Av empirin framgår att tillgängligheten har förbättrats men därutöver fann jag 
inga märkbart stora förändringar sedan föregående mätning.  
 
Man har bland annat sedan 2004 gjort förändringar avseende att förbättra 
förhandsinformationen inför första kontakt med kunderna. Man har i detta avseende tagit fram 
ett dokument där man tydligt informerar om företagets uppdrag, hur processen fungerar och 
vad klienterna har att förvänta sig. Tillsammans med detta dokument skickas även en sida med 
flera nyttiga kontakter ut, kontakter som stödjer och hjälper nyföretagare. Detta skickas till 
kunden per post inför första mötet. I 2004 års mätning fanns ingen variabel som mätte hur 
klienterna upplevde den information de fick om företaget innan första träffen. Däremot har jag 
jämfört förväntningarna klienterna hade inför första träffen 2004 respektive 2006, då dessa 
påverkas av på förhand lämnad information. Förväntningarna tycks ej ha förändrats något 
märkbart, vilket då antyder att det arbetet man gjort med informationen ej har nått fram på det 
sätt man önskat. Längre fram i detta kapitel följer rekommendationer på hur man istället kan 
göra för att påverka klientens förväntningar.  
 
Tillgängligheten är en annan variabel man aktivt har arbetat med för att förbättra, vilket 
empirin även verifierar. Enligt Kyllenius & Garmer har man arbetat med att förbättra 
tillgängligheten genom att vara extra tydliga gällande kontaktperson, kontaktuppgifter till 
denna och att uppmuntra kunden ska höra av sig till kontaktpersonen vid frågor eller 
funderingar. Jämför man klienternas svar 2004 och 2006 kan man se att klienterna var mer 
positiva till tillgängligheten idag än 2004. Varvid slutsatsen kan tas att Kyllenius & Garmer 
arbetar rätt med denna variabel.   
 
Vad gäller klienternas åsikter om konsultens engagemang så var de mer positiva 2004 än 2006. 
Vad detta beror på är svårt att analysera. Jag trodde först att det skulle bero på hur ofta man 
träffat klienten, men då man i snitt haft fler kontakter med klienten 2006 än 2004 verkar ej 
något samband föreligga. 2004 låg mer fokus på en till två träffar medan merparten 2006 var på 
tre och två träffar.     
 
Däremot var man mer positiva till konsulternas bemötande och kompetens 2006 än 2004.  
Även detta är svårt att veta vad det beror på, då man ej uttryckligen har arbetat just med dessa 
variabler efter 2004 års undersökning.   
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4.3.1 Förslag till nya kvalitetsmål 
Utifrån de resultat som undersökningen genererade tillsammans med Kyllenius & Garmers 
befintliga kvalitetspolicy presenterar jag nedan ett förslag på en reviderad kvalitetspolicy.  
 
Kvalitetsvariabel Tidigare kvalitetsmål Nya kvalitetsmål Åtgärd 
Förväntningar Tjänsten skall stämma 

med kundens uttalade 
förväntningar 

Tjänsten skall 
överträffa kundens 
uttalade förväntningar 

Årliga mätningar för att 
fastställa förväntningar. 
Och kundspecifika 
kvalitetspreferenser 

Bemötande Mänsklig mångfald Bemötande i klientens 
vardag.  

I större utsträckning 
träffa klienten i dennes 
miljö 

Engagemang Motiverade 
medarbetare, 
effektivare 
resursanvändning hos 
kund 

Jämt och totalt 
engagemang under hela 
kontaktperioden  

Fler kontakttillfällen 
och närmre relation 
med konsulten.  

Tillgänglighet Inga uttalade 
kvalitetsmål 

Det som erbjuds skall 
levereras. Tydliga 
kontaktuppgifter. 

Noggrann uppföljning 
av varje kontakttillfälle, 
vad som har utlovats 
osv. 

Kompetens Kontinuerlig 
fortbildning och 
personalutveckling 

Hög kompetens i 
klientens specifika 
bransch 

Utvidga kontaktnätet 
och utveckla 
samarbetet med andra 
aktörer för att bemöta 
klienten på dennes 
nivå.  

Förtroende Kontinuerlig 
fortbildning och 
personalutveckling 

Jämn kompetensnivå, 
en konsult som arbetar 
med klienten hela 
vägen.  

Kontinuerlig utbildning 
av konsulter samt 
underhållning av 
relevant nätverk.  

Figur 10 Nya kvalitetsmål 

Ovanstående ändringar är förslag som bör kunna förbättra Kyllenius & Garmers utförande i det 
specifika uppdraget. Viktigt att påpeka är att uppdragen är begränsade från kundens, 
arbetsförmedlingens, sida gällande omfattning och utförande, vilket gör att Kyllenius & 
Garmer på detta sätt är begränsade i hur uppdraget skall utföras. Förändringarna måste därför 
anpassas till de ramar som är utsatta av kunden. 

4.3.2 Förslag på åtgärder 
För att föra kvalitetsutvecklingen mot uppsatta mål bör man enligt Edvardssonet al. arbeta efter 
tre steg; Kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll. Utifrån dessa steg, 
tillsammans med resultatet av undersökningen ger jag nedan ett förslag på hur man kan arbeta 
med kvalitetsutvecklingen på Kyllenius & Garmer.  
 
Kvalitetssäkring - Före 
Här gäller det för Kylenius & Garmer att säkra kvaliteten på sina tjänster innan man träffar 
klienten för första gången. Det handlar om att skapa rätt tjänster anpassade för klientens 
situation, att anställa konsulter med kunskap inom aktuella branscher, att ha den teknologin så 
att man lätt är tillgänglig för klienten och kan utföra de tjänster man utlovat. 
Kvalitetsstyrning - Under 
Med kvalitetsstyrning menas det som görs under själva tjänsteproduktionen, det som sker i 
sanningens ögonblick. Detta kan göras på många sätt. Kylenius & Garmer kan till exempel ha 
checklistor som skall rapporteras efter varje träff med klienten, där man tillsammans med 
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ansvarig går igenom vad som gjorts samt vad som skall göras till nästa träff med klienten. 
Detta är ett område Kyllenius & Garmer rekommenderas arbeta med då klient uppfattat att de 
kommit överens med konsulten om något som sedan inte har levererats 
Kvalitetskontroll – Efter 
Kvalitetskontroll görs i efterhand genom att man följer upp och värderar såväl resultatet, 
processen som förutsättning att få underlag för förbättringsarbete. Detta skulle Kylenius & 
Garmer kunna göra genom att be klienten fylla i en utvärdering efter varje avslutad period. 
Vidare bör man kontinuerligt arbeta med undersökningar och mätningar som denna. I 
slutsatsen av uppsatsen har jag presenterat en modell företag kan använda sig av när man skall 
mäta kvalitet. Denna modell skulle Kyllenius & Garmer kunna använda sig av.  
 
Generellt bör Kyllenius & Garmer ta reda på vilka preferenser deras klienter har vad gäller 
kvalitet på tjänster. Detta kan man göra genom att man inför första träffen överlämnar en enkät 
där klienten får uttrycka sina kvalitetespreferenser samt dennes förväntningar på relationen. 
Syftet med detta är att använda till framtida undersökningar så att man vet att rätt variabler 
mäts, samt att tjänsterna skapas med klienternas preferenser i fokus. Att identifiera klienternas 
uttalade kvalitetsvariabler kan också leda till att man kan uppfylla klienternas uttalade behov. 
Genom att identifiera klientens uttalade behov och förväntningar kan Kyllenius & Garmer 
minska de gap som presenteras i Zeithamls et al. Gapmodell, se teoriavsnittet. Vet man vilka 
preferenser klienten har kan man utforma och utföra tjänsterna därefter. Klienten känner att 
tjänsten är relevant för dennes behov och det slutliga resultatet blir en god upplevd kvalitet.  
 
Nedan presenteras något mer handfasta tips som jag har formulerat med undersökningens 
resultat som grund. 
 

• Kyllenius & Garmer bör fokusera mer på den information om företaget, som ges till 
klienterna inför första träffen. Efter den föregånede undersökningen har de genomfört 
förbättringar, men dessa har ej givit förväntat resultat. Eventuellt kan märkningarna 
som är gjorda i enkäten hjälpa till att få mer information kring hur detta arbete skall 
läggas upp.  

 
• Vissa klienter har reagerat negativt på att besök ej har skett i deras verksamhet samt på 

antalet kontakter. Man bör se över detta och då främst se till att man besöker klienten i 
dennes verksamhet i den utsträckning det är möjligt.  

 
• För att förbättra sig inom området kompetens rekommenderas Kyllenius & Garmer 

arbeta vidare med kontaktnät och samarbetspartners för att, vid behov och i rätt tillfälle, 
kunna tillföra branschkunskap som kompletterar konsultens kunskaper. Detta kommer 
både att förbättra service till klienten och samtidigt göra konsultens insats mer effektiv.  

 
 
• Klienterna bör i större utsträckning ses som potentiella kunder för framtiden där man 

kan erbjuda dessa sina tjänster. Detta kan förstärka det långsiktiga tänkandet i 
relationen och indirekt därigenom kunna förbättra kommunikationen mellan konsult 
och klient. Genom att lägga fokus på detta område kan man uppfylla klienternas 
omedvetna behov vilket enligt Noriaki Kano ger tjänsten ett attraktivt värde och lojala 
kunder. 
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• Till sist vill jag understryka vikten av att Kyllenius & Garmer inför nästa mätning tar 

reda på klienternas kvalitetspreferenser. Därefter kan man utföra kontinuerliga 
kvalitetsmätningar som kan ligga till grund kvalitetsutvecklandet. 
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5. SLUTSATS 
 
 I följande kapitel kommer de slutsatser och rekommendationer som dragits från analysen att 
presenteras. Forskningsfrågorna kommer att behandlas och knytas an till syftet med studien. 
Kapitlet avslutas med rekommendationer om vidare forskning i ämnet. 
 

5.1 Svar på forskningsfrågorna 
De frågor som har format denna uppsats löd i inledningskapitlet enligt följande: 
 

• Vilka möjligheter till mätning av tjänstekvalitet står företag inför? 
• Vilka fallgropar bör förtaget vara vaksamma på? 

 
Svaret på dessa frågor bygger på sekundärdata uppsamlat från den litteratur som återges i 
teoriavsnittet. Dessa data har till viss utsträckning testats på ett praktikfall varvid min slutsats 
även bygger på erfarenheter därifrån.   
 
Då konkurrensen ökar och kunderna blir allt mer kvalitetskrävande är de endast de företag 
som kan erbjuda tjänster med en jämn kvalitet som överlever. För att säkra sin position på 
marknaden måste företagen alltså inventera kvaliteten på tjänsterna dom levererar. 
Möjligheterna till mätning är många, likaså fallgroparna. Det är inte svårt för företag att hitta 
etablerade modeller och mätverktyg för att mäta kundupplevd kvalitet. Problemet ligger 
istället i vilket metod som skall väljas, och vilken metod som fungerar i företagets specifika 
situation. Vad man i teorin ofta belyser är vikten av anpassning av olika metoder till 
företagets verksamhet och faran av att bara kopiera befintliga metoder med dess 
determinanter. Teorin menar att de brister som en mätning uppvisar ofta beror på att den som 
mäter ej vet tillräckligt om vad som skall mätas, syftet med mätningen och vad mätningen 
skall användas till. Man utgår från sin egen tro om vad kunderna bedömer kvaliteten utifrån 
och väljer därmed dessa variabler. Mätinstrumentet kan då utformas på felaktiga grunder och 
ekniskt sätt kan mätningen vara felfri, men mäter fel saker. För att få ett rättvisande resultat 
måste mätningen utgå från kundens perspektiv och ej vad företaget tror är kundens perspektiv. 
Men i detta bör man även vara aktsam på att kunden kan ha svårt att artikulera och precisera 
sin kvalitetsuppfattning, varvid företaget bör vara noga med att ge korrekt information om 
företaget, information som man vet man kan leva upp till.   
 
Faran med att mäta fel saker, oavsetts vem som har artikulerat dem, an även verifieras med 
Zeithamls et al. Gapmodell. I denna modell skall företaget sträva efter att få så små gap som 
möjligt. Stora gap sägs bland annat kunna beror på företagets tro om att veta vad kunderna 
föredrar, där man då levererar tjänster utifrån dessa preferenser. Vidare är risken stor att 
företaget bygger upp tjänsteverksamheten på falska kriterier om man använder fel variabler 
som bas. Om företaget istället frågar kunderna vad dom vill ha och vad som är viktigt för dom 
då de bedömer kvaliteten på en tjänst kommer förmodligen gapen att minska och företagen ha 
större möjlighet att leverera kvalitet.  
 
Att välja vilka variabler som skall mätas är alltså den kritiska punkten i hela mätningen. 
Praktiskt bör företaget då först gå ut med en undersökning med syftet att ta reda på kundernas 
kvalitetspreferenser. Det vill säga vad tycker kunden är av största vikt då denne skall bedöma 
kvaliteten i en tjänst. I den undersökning jag utförde i fallstudien använde jag en tidigare 
undersöknings variabler och validerade dessa mot de teorier som finns på fältet. Av det 
resultat jag fick och de kunskaper jag fått från att studera fältet så hade jag idag utfört 
undersökningen annorlunda. Istället för att skicka ut en enkät hade jag bett kunderna fritt 
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artikulera vilka variabler som var av vikt för dom när dom bedömer kvaliteten på ett företag 
så som Kyllenius & Garmer. I och med att storleken på urvalet ej var så stort och att bortfallet 
bevisligen blev stort så tror jag vidare att intervjuer hade passat bättre än enkätundersökning 
när jag sedan skulle be klienterna sätta betyg på de variabler de ansåg vara viktiga. Resultatet 
av enkätundersökningen belyser bara på vilken nivå Kyllenius & Garmer ligger idag jämfört 
med tidigare år och skapar ingen kunskap om vad i tjänster klienterna anser vara viktigast 
samt vad dom förväntar sig av relationen. Det mest givande med undersökningen var de 
öppna svar enkäten levererade. Dessa svar återfinns i Appendix D.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna för kvalitetsmätningar, trots tjänsters 
komplexitet, är många. Däremot bör företagen välja vist och ta sig tid att finna vilka 
kvalitetsvariabler som påverkar eras kunders upplevda kvalitet. De fallgropar som kan hindra 
företaget från en framgångsrik mätning är just att man inte tar tillräckligt med tid på sig att 
hitta rätt variabler att mäta samt att mätningen ej är synkroniserad med företagets mål och 
strategier.   
 
Vidare tyckte jag att Edvardssons et al. modell fungerade väldigt bra för syftet med min 
fallstudie. Jag ser det som att, ett medelstort företag inom vilken bransch som helst skulle 
kunna använda sig av denna modell, dock med en del justeringar.  Nedan följer därmed ett 
förslag på hur jag skulle bygga upp en modell för mätning av tjänstekvalitet, ett förslag 
utmynnat av arbetet med teorier inom ämnet samt den fallstudie jag utförde i skarpt läge. 
Detta är följaktligen mitt bidrag till ämnesområdet; mätning av tjänstekvalitet. 
 
 

Kvalitetsvariabler preciserade av 
kunderna 

Företagets kvalitetsmål 

Syfte med mätningen 

Vad skall mätas Hur skall vi mäta 

Samla in data och sammanställ 

Analysera 

Åtgärda och omformulera kvalitetsmål 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 Johannas modell för kvalitetsmätning 
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Kvalitetsvariabler preciserade av kunderna samt företagets kvalitetsmål 
Innan arbetet med mätningen börjar måste man se till att man har vetskap om och är säker på 
vilka variabler kunderna bedömer tjänstens kvalitet utefter. Att ta reda på detta är A och O för 
att mätningen skall bli relevant och användbar. Att ta reda på vilka variablerna är kan ske på 
många sätt. Ett sätt är helt enkelt att fråga kunderna. En annan del som är en viktig grund för 
mätningen är vilka kvalitetsmål samt strategier företaget har. Vill man till exempel leverera 
billigast produkter på marknaden där kvaliteten kanske inte är det viktigaste bör man ta detta i 
beaktande när man formulerar syftet med mätningen. 
Syftet med mätningen 
Här skall man formulera varför man gör mätningen, vad man vill få ut av den och vilka 
områden i företaget som berörs samt vilken information man behöver för att utföra 
mätningen. 
Vad skall mätas 
Här definieras i detalj vilka kvalitetsvariabler skall mätas och varför. Dessa variabler skall då 
vara sprungna ur punkt ett, kvalitetsvariabler preciserade av kunderna.   
Hur skall vi mäta 
Här beskrivs vilken metod man kommer att använda för att samla in data samt det urval man 
har valt att fokusera på. 
Samla in data och sammanställ 
När undersökningsmetoden är fastställd är det dags att samla in den information man fått av 
kunderna och sedan sammanställa dessa i grafer eller tabeller. Viktigt under denna punkt är att 
eliminera bortfall för att få en så rättvis mätning som möjligt. 
Analysera 
Nu kan man börja analysera och tolka resultaten av mätningen. När detta är klart bör man 
jämföra sin analys med kvalitetsmålen och dra slutsatser och komma med förslag för 
förändringar och åtgärder. 
Åtgärda och omformulera kvalitetsmål 
I den sista punkten knyter man ihop säcken. Man ser till att åtgärda det som behövs för att 
möta kundernas kvalitetskrav samt formulera om kvalitetsmålen så att de uppfyller kundens 
krav.   

5.2 Återkoppling till syftet 
Uppsatsens övergripande syfte var att analysera och synliggöra hur tjänsteproducerande 
företag kan mäta kvaliteten på sitt utbud, samt vilka fallgropar man bör vara extra aktsam 
över. Genom att utföra en kvalitetsundersökning i praktiken samt jämföra denna med 
befintliga teorier på fältet ville jag nå svar på dessa frågor. Vidare skulle resultatet av den 
fallstudien fungera som underlag för Kylenius & Garmer vidare utvecklings- och 
kvalitetsarbete.  
 
Syftet uppfylldes så till vida att jag kunde besvara forskningsfrågorna. Hade jag däremot 
utfört fallstudien igen hade jag valt att lägga upp mätningen efter min omformulerade modell, 
den modell jag presenterade i föregående stycke.   

5.3 Teoretiskt bidrag 
Generellt har jag med denna uppsats strävat efter att bidra med en förståelse för ett antal 
modeller och mätverktyg som företag kan välja på då de skall mäta kvalitet på levere
tjänster. Jag har även försökt att uttrycka vikten av mätning av kvalitet i tjänsterna, oc
vikten av mätning av kundernas specificerade kvalitetspreferenser. Genom uppsatsen kan
även utläsas vilka fallgropar företag bör vara extra aktsamma över då man arbetar med att 
mäta kvalitet och vad dessa misstag kan leda till. Trots att jag genom fallstudien k

rade 
h då 
man 

unde 
konstatera att Edvardssons modell för kvalitetsmätning var ett användbart mätverktyg för att 
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 mäta tjänstekvalitet, ville jag bidra med en egen modell som jag anser vara än mer användbar 
och anpassad för att eliminera de fallgropar jag genom teorin har kunnat konstatera.  

5.6 Praktiskt bidrag 
Praktiskt har detta arbete bidragit med konkreta siffror och förståelse för hur Kyllenius & 
Garmers kunder upplever kvaliteten på de tjänster som levereras. Vidare har jag givit 
företaget i fråga ett verktyg de kan arbeta efter i framtida mätningar samt ett generellt och 
viktigt råd att lägga om enkäten och inte fortsätta använda samma variabler år efter år. 
Anledningen till detta är att dessa säkerligen förändras och framförallt kanske inte reflekterar 
just deras klienters preferenser. Ett förslag var att gå ut till klienterna i samband med 
kontakttillfällena och undersöka vad dom anser kvalitet vara uttryckt i ett antal variabler och 
därefter forma en enkät som kan användas i min modell för att mäta kvalitet.  

5.7 Rekommendationer för vidare forskning 
Utifrån det arbete jag har gjort har ett antal funderingar kring ämnet vuxit fram.  
 
Roger J Danielson tror att på sikt kommer troligen fler företag att presentera kvalitetsposter i 
sina redovisningar. Värdet av detta är stort, det ger en konkret bedömning av tillståndet i ett 
företag och ger tjänsteverksamheter ett bättre instrument för bedömning och kreditvärdighet. 
(Danielsson, 1995, s168). Det skulle vara intressant att veta hur företag har tänkt gällande 
detta. Finns det företag som i sina redovisningar presenterar kvalitetsposter, hur har man då 
kommit fram till detta och vad medför det för fördelar för företaget? 
 
En annan aspekt som jag skulle tycka var intressant skulle vara att ta reda på kundernas 
bedömning av hur ett företag arbetar med mätningar av kvalitet. Påverkar vetskapen om att 
företag fokuserar på kvalitetsmätningar deras val av leverantör, eller är detta något som går 
obemärkt förbi? 
 
Kopplat till fallstudien skulle jag tycke det var intressant att mäta vilka kvalitetsvariabler 
klienterna har som sina preferenser. 
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Appendix B, Introduktionsbrev 
 

I samband med att du har sökt stöd till Start av näringsverksamhet, Starta eget-stödet, var vi i 
ntakt med Dig, först vid ett möte för att gå igenom Din affärsidé och sedan för uppföljning.  

nkäten tar endast 5 minuter att fylla i och består av 10 stycken kryssfrågor där du anger det 
 bäst motsvarar Din uppfattning. Enkäten avslutas med tre öppna frågor där Du 

n skriva fritt.  

Bäste Klient 
 

ko
 
Vi på Kyllenius & Garmer AB har låtit göra en undersökning för att klargöra vad Du som 
klient tycker om vår insats. Detta gör vi som en del i vårt arbete för att ständigt förbättra oss 
samt för att säkerställa kvaliteten i våra tjänster.  
 
Enkäten som du besvarar kommer att behandlas anonymt och inga enskilda svar kommer att 
redovisas. Svaren kommer att sammanställas i tabeller och diagram där svar från en större 
grupp personer är sammanvägda. Den sammanvägda informationen kommer att användas i en 
uppsats vid Stockholms Universitet samt i Kyllenius & Garmers verksamhet.  
 
E
alternativ som
ka
 
Siffrorna i rutan högst upp på svarsblanketten anger endast vilken plats vi träffats på samt 
inom vilken bransch du är verksam inom.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök att svara så 
fullständig som möjligt på alla frågorna. Skicka sedan tillbaka frågeformuläret i bifogat 
svarskuvert så fort som möjligt och men senast [datum]. 
 
Vi är väldigt tacksamma att Du avsätter 5 minuter av Din tid för denna undersökning! 
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring då 
gärna Mats Kyllenius på telefon 070-491 24 01.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kyllenius & Garmer AB 
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Appendix C, Enkät 
 
 
Kön:   Kvinna             Man 

lder:   20 el. yngre           21-30  31-40 

 
ögsta utbildning:  Grundskola           Gymnasiet  Högskola/Universitet 

  (möten eller samtal) har     2 

   5 
    6 eller fler 

 Mycket låga  
  inför första kontakten med   Låga 

. Hur anser Du att Dina    Mycket dåligt 

  infriats?     Varken bra eller dåligt 

 Mycket bra 
    

 information   Mycket otillfredsställande 
  Du fick om Kyllenius & Garmer    Otillfredsställande 

?   Varken tillfredsställande   
        eller otillfredsställande 
    Tillfredsställande 
    Mycket tillfredsställande 

. Hur uppfattade Du konsultens    Mycket negativt 
  bemötande vid kontakttillfällena?   Negativt 
       Varken positivt eller negativt 

    Positivt 
    Mycket positivt 

 
 

   
 
Å
   41-50                    51-60  61 el. äldre 
   
    
H
  
 
 
1. Hur många kontakter    1  
  
    Du haft med konsulten?   3 
     4 
  
 
 
2. Hur var Dina förväntningar  
  
    konsulten?    Varken höga eller låga 
     Höga 
     Mycket höga 
 
3
    förväntningar har    Dåligt 
  
     Bra 
    
 
 
4. Hur uppfattar Du den
  
    inför första kontakten
 
 
 
 
5
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6. Hur var engagemanget från    Mycket dåligt 
  konsultens sida i Ditt företag?   Dåligt 

    Varken dåligt eller bra 
 Bra 

 Mycket bra 

ycket då
 

eller dålig 

. Hur uppfattade Du konsultens    Mycket låg 
 Dig i  

g 
ycket hög 

t 

ller lågt 

 1 vt  

 eller negativt 

 

……………………………… 
…………… … 
…………… ... 

… 
…… 

………………… …………… 

…………… 
…………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

  
 
    
    
 
 
7. Hur bedömer Du konsultens   M lig   

  Dålig    tillgänglighet d v s hur pass lätt 
    var det att komma i kontakt   Varken bra 
    med konsulten?    Bra 

  Mycket bra    
 
8
    kompetens för att hjälpa   Låg 

rken hög eller låg     berörda frågor?    Va
     Hö
     M
 
9. Hur är Ditt förtroende    Mycket låg
  för konsulten med      Lågt   

    avseende på dennes råd     Varken högt e
    och rekommendationer?   Högt 
     Mycket högt 
 
0. Hur har konsultens råd och   Mycket negati

  rekommendationer påverkat    Negativt   
    Din verksamhet?    Varken positivt

t      Positiv
     Mycket positivt 
 
Vad skulle Du gärna ha sett mer av i Din relation med konsulten?
 

……………………………………………………………
…………………………………………… ………………………………

… ………………………………………………… ………………………
 
Vad var mest positivt i Din relation med konsulten? 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………
 

riga synpunkter Öv
 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
…
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