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Abstract 
 

 

In time of changes, people’s view of availability also changes and requirements from the earlier 

stage are raised then before. The Companies want to be in focus when it comes to availability of 

objects within transportation.  

 

With this reflection in mind, the writers of this essay wants to form a question that’s purpose is to 

verify if price, quality, service and esteem is the base for the transport owners and the drivers 

when choosing the brand of truck. Either if there is possibility of more important preferences to 

consider with. Sweden has two of worlds biggest truck manufactures, that’s why Volvo and 

Scania became obvious objects for studies within customer satisfaction.  

 

The essays main questions where adjusted for different methods, that where chosen by the writers 

in a certain way that was combined with Qualitative and Quantities. The Qualitative method was 

applied trough the opening questions by interviewing the truck drivers and the owners. The 

Quantity methods were based on grading the truck brands, both from the owners and the drivers.  
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Sammanfattning 
 

 

I takt med att tiderna förändras, reformeras även människans syn på tillgänglighet. Varje dag 

ställs allt högre krav gentemot vad det ställdes tidigare. Företagen vill stå i fokus när det gäller 

tillgänglighet vid transport av varor, bl a ifrån åkerier. 

 

Med denna reflektion i tankarna utformade författarna en huvudfråga vars syfte var att försöka 

verifiera ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning verkligen var basen för åkeriägarnas samt 

lastbilschaufförernas viktigaste preferenser vid val av lastbils fabrikat. Eller om det möjligen 

finns andra betydelsefullare preferenser att beakta. Då Sverige har två stora lastbilstillverkare, var 

Scania samt Volvo givna undersökningsobjekt för författarnas studie inom kundtillfredsställelse. 

 

Då uppsatsen inriktade frågor vilka var anpassade för olika metoder valde författarna en 

kombinerad, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa metoden genomfördes genom öppna 

intervjufrågor även de med lastbilschaufförerna samt åkeriägare. Medan den kvantitativa 

metoden bestod av betygsättning av lastbilsmärken, både av åkeriägare samt lastbilschaufförer. 
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1 Inledning 

 

Detta kapitel presenterar problembakgrunden samt problemdiskussionen som begynnelse. Syfte, 

avgränsning till intervjun presentas därefter vilket avslutas med en kritisk granskning från 

avgränsningen. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Tiderna förändras, likaså förändras människornas syn på tillgänglighet. Ena dagen kan 

alltsammans fungera som det ska, och lika snabbt kan det förändras. Varje dag ställs allt högre 

krav gentemot vad det placerades tidigare. Detta är något som dagens företag är väl medvetna 

om. Och det är därför man alltid vill få en kund att känna sig tillfreds då företagen vet att en nöjd 

kund återkommer.  

 

Dagens slutkonsumenter vill oftast att dennes produkter eller varor skall transporteras på bästa 

möjliga sätt. Som kund ställs det krav på transportören som i sin tur ställer kraven vidare mot 

lastbilstillverkarna. Lastbilstillverkarna måste sedan försöka tillfredsställa kunden och få kunden 

att förbli lojal mot fabrikatet, annars finns risken att de mister en potentiell kund1&2.  

 

Genom att följa kundernas önskemål frambringar det dessutom lättare för företagen att 

marknadsanpassa sig. Det finns flera olika sätt man kan göra det på exempelvis via intervjuer 

samt olika marknadsundersökningar. Därav används olika marknadsföringsmetoder för att 

komma närmare kunden, vilket är ett sätt skapa en vänskapligare relation3 till kunden. Därför ska 

man inte enbart värva nya kunder, utan det gäller även att behålla de gamla som i vissa fall kan 

innebära en större kostnad³. 

 

                                                 
1 Rubenstain, James M, National content of motor vehicles, 1994. 
2 Rhys G D, Heavy commercial vehicles: The survival of a small firm, 1972 
3 Szwarc, Paul. Researching Customer Satisfaction and Loyalty: How to find Out What People Really Think 
³ Claes Fornell. A National Satisfaction Barometer: The Swedish Experience 
& Crains Detroit.com January 3, 2006 
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Genom att marknadsefterfrågan plötsligt kan svänga, medverkar detta väsentligt för tillverkare 

som har en stark ställning på marknaden då de kan förlora marknadsandelar på grund av 

missförstånd emellan vad företag anser och kundens verkliga önskemål4. I synnerligen, tider som 

dessa då energibristen är stor effektueras att företagen måste vara kreativa i sin utveckling för att 

kunna forska fram produkter som tillgodoser morgondagens förutsättningar5.  

 

Scania och Volvo är några av världens största tillverkare av lastbilar. Dessa företag har under en 

längre period lyckats etablera en profil som pålitliga6 lastbilstillverkare. Detta sker när man 

prioriterar reliabilitet och duglighet. På så sätt har de lyckats profilera sig som tillverkare som har 

kundens tillfredsställelse och relation som främsta fokus.  

 

Genom att företagen valt att satsa reliabiliteten och dugligheten så har de lyckats knyta upp 

kunder som nästan enbart vill arbeta med ett visst fabrikats produkter. 

 

Det är därför viktigt att betona är att det inte är enbart slutkunden som avgör inköpet av 

produkten lastbil, utan även användaren, dvs. lastbilschaufförer vilka kommer att använda sig av 

transportmedlet. Detta är en betydande faktor att ta i beaktning då de som konsumenter 

(lastbilschaufförer) vill förbruka något de trivs med. Detta är något som åkerier möjligen tar 

hänsyn till när de väljer att köpa in en viss modell från ett visst fabrikat7. 

 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

De flesta branscher är utsatta för tung konkurrens. Det gör att företagen i de olika branscherna 

ställs inför nya utmaningar när det sker oväntade förändringar i omgivningen. Detta medverkar 

problem att avgöra om kunden någonsin kommer att komma tillbaka pga. framtida utbud. Det 

som syftas med framtida utbud är produkter som ska lanseras i framtiden. Utbudet är tvunget att 

förbättras genom t ex lastbilsmotor med högre kvalité där kvalité anses vara dess prestanda samt 

                                                 
4 Mannering Fred & Winston Clifford, Brand loyalty and decline of American automobile firms, 1991 
5 http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/our+companies/volvotrucks, 2006  
6 http://www.lulea.se/progress/1.99/repo52.htm 
7 Rhys G D, Heavy commercial vehicles: The survival of a small firm, 1972 
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livslängd, duglighet och reliabilitet, för att frambringa konsumenternas önskemål. Längre 

livslängd på produkten kan vara ett behov. Eftersom omgivningen ständigt förändras nödgas även 

att företagets produkter förändras så att man kan tillmötesgå kundens framtida önskemål. Pris 

innebär ibland köp där den favoriserade produkten ej kan inhandlas för dess höga kostnad. När 

man sedan granskar elementen vilka påverkar kundtillfredsställelsen8, kan man identifiera ifall 

dessa konsumenter återkommer i framtiden och blir lojala. Dålig bemötande vid en 

serviceavdelning kan innebära avslutningen på det lojalitetsskapande vilket byggts upp under 

flera år emellan konsument samt producent. Många motiv kan härledas, men vilka är de 

avgörande faktorerna?  

 

För att ytterligare kunna öka kundernas belåtenhet ska man få kunden att känna sig mer delaktig 

inom utvecklingsprocessen. Det bidrar att lättare att skapa bättre kundrelation, vilket i sin tur 

skapar indirekt mervärde. Relationen må ur en moralisk synvinkel frambringa ett värde där 

kunden apprecierar produkten för dess utveckling samt historia, aktning. 

 

 

För att kunna besvara huvudfrågan har det åstadkommits en frågeställning där huvudfrågan 

besvaras med att indela den i mindre delfrågor: 

 

• Vilka element anses påverka kundtillfredsställelsen bland åkeriägare samt yrkesförare? 

• Tillmötesgår producenterna konsumenternas önskemål? 

• Har vissa komponenter större påverkan än andra och följaktligen varför? 

 

Enligt de vetenskapliga artiklar vilka har begagnats till denna uppsats frambringades fyra 

komponenter vilka utövar viss verkan av intresse för lastbilschaufförer samt åkeriägare. 

 

                                                 
8 Szwarc, Paul. Researching Customer Satisfaction and Loyalty: How to find Out What People Really Think 
³ Claes Fornell. A National Satisfaction Barometer: The Swedish Experience 
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         Figur 1. Modell av lojalitetsskapande 

 

De fyra elementen prisförmån, kvalité, service samt aktning ansågs vara relevanta. Nedan i 

kapitel 3 framkommer en fördjupning inom varje element samt dess uppbyggnad av 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att verifiera ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning var 

grundpelarna i åkeriägare samt lastbilschaufförer viktigaste preferenser vid val av lastbil samt om 

det fanns fler element vilka var betydelsefulla.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Målpopulationen var den population vi idealt ville undersöka vilket var de registrerade 

lastbilarna inom Sveriges gränser. Med tanke på den begränsade tidsperioden, budget samt 

svårigheten att finna en lista över de registrerade lastbilarna, begränsades undersökningen till 

områden nära Stockholm samt mötesplatser emellan sträckan Stockholm och Göteborg. Sträckan 

emellan Stockholm och Göteborg hade möjlighet att ha varit en sträcka vilka vissa problem 

endast uppkom medan problem samt klagomål vilka uppstått vid andra sträckor ej framkommer i 

denna studie. Lastbilschaufförer vilka utför sitt yrke inom denna sträcka må dessutom besitta en 
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viss kultur vilket kan vara annorlunda än chaufförer vilka bedriver chaufförsyrket geografiskt sätt 

på andra områden. 

Om det historiskt sett funnits någon skillnad emellan Scania och Volvo de senaste 15 åren var 

dessutom av intresse då historiskt förflutet avslöjar en del om aktningen man har för fabrikatet. 

Först och främst verifierades ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning var relevanta 

komponenter. Avgränsningen påverkar i sådana fall möjligheten till att frambringa om fler 

komponenter är väsentliga för konsumenterna. Därmed skapades frågor vilka var kvalitativa så 

att respondenterna ej var tvungna att besvara bland ett visst antal svar, utan helt enkelt bemöta 

frågorna med egna förslag. Avgränsningen på komponenterna beslutades samt verifierades med 

teorier vilka erhållits via vetenskapliga artiklar m.m. När intervjuerna genomfördes anmärktes 

relevansen av komponenterna vilka bidrog med en uppdelning av frågor för lastbilschaufförer 

samt åkeriägare då komponenternas betydelse varierade 

 

En urvalsundersökning genomfördes på åkerier runt om i Sverige där åkerier både i storstäder 

samt landsbygder utgjorde avgränsningen. 

 

1.5.1 Kritisk granskning av avgränsning 

 

När en urvalsundersökning utförs förloras intresset av att få en redovisning av resultaten i små 

segment av populationen. Om man gör ett urval är risken stor att personer i vissa segment (ex 

norrländska lastbilschaufförer) inte alls kommer med i urvalet eller att man erhåller ett fåtal 

personer i dessa och att slumpen därmed får ett alltför stort inflytande9. Ett urval skulle t ex 

kunna medföra att de olika värderingar samt åsikter som gäller vid skilda geografiska positioner 

inte kommer fram i undersökningen. Som det påpekats ovan medförde tidsbristen en stor 

avgränsning där chaufförer vilka bedriver verksamhet inom Stockholm samt emellan Stockholm 

och Göteborg var de enda vilka intervjuades. Detta medförde stor brist på individer vilka erhållit 

erfarenhet av att bedriva verksamhet utom dessa gränser vilka kan ge en skev bild av de 

komponenter vilka ansågs vara i främsta rummet bland lastbilschaufförer samt åkeriägare.

                                                 
9 Dahmström Karin. (2000) (Tredje upplagan). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. 
Sid 57. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs val av metod och efter det kritisk granskning ur val av metod. 

Intervjustudien specificeras med vilka man ska intervjua samt hur datainsamlingen gestaltat sig. 

Därefter förklaras det lite kort om den kvantitativa och kvalitativa information som erhållits samt 

en beskrivning om validitet och reliabilitet. Slutligen anges modellen vilket anskaffats genom 

teorierna beskrivna i kapitel 3 vilka ska verifieras gentemot resultaten ifrån intervjuerna 

 

2.1 Val av metod 

 

Besöksintervjuer valdes då de respondenter som efterlystes fanns ute på fältet. Telefonintervjuer 

avvisades eftersom man oftast inte får svar i detalj i jämförelse med väl genomförda 

besöksintervjuer10. 

 

Besöksintervjuer tar lång tid att utföra, men samtidigt är det nödvändigt eftersom det 

anbelangade sig att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet. Svarsfrekvensen på öppna 

frågor, dvs. frågor där det inte fanns några svarsalternativ att välja bland, utan svaren skulle vara 

med egna synpunkter.  Av den orsaken blev svaren troligen bredare vid besöksintervjuer än vid 

andra tillvägagångssätt. Den stora fördelen med besöksintervjuer är att man kan ställa både 

relativt sett fler och krångligare frågor än vid t ex vid en postenkät. 

Det som anmärktes var respondenternas motvilja att bli intervjuade både via telefon samt 

besöksintervjuer. Sannolikheten att få svar var större då besöksintervjuer utfördes. Orsaken kan 

ha varit närvarandet bland chaufförer eller då man på plats visat frågorna för att uppenbara dess 

enkelhet samt anonymitet. Enligt Karin (2000), rent psykologiskt vill man troligen ”vara till lags” 

när ”någon har gjort sig besvär” och sökt upp personen i fråga. 

I och med att faktorer skulle verifieras samt att mer utförliga och nyanserade svar hade möjlighet 

att tillkomma samt premieras, var en stor del av frågorna varit öppna. 

Besöksintervjuerna genomfördes vid åkeri besök inom Stockholm eller via direkt kontakt med 

lastbilsförare vid någon av rastplatserna längs E4. 

                                                 
10 Dahmström Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Sid 71 
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2.1.1 Kritisk granskning av metod 

 

När besöksintervjuer fastställdes som den mest förlitliga samt den metod vilka gav mer 

detaljerade svar, högre validitet, innebar det inte att metoden ej innehöll mätfel. 

Mätfel kan, med en grov uppdelning orsakas av: 

 

Mätinstrument – Frågeformuläret bör ha hög validitet, dvs. mäta det avsedda. Alltför omfattande 

formulär samt dåligt utformade och otestade frågor renderar mätfel. Krångliga frågor hade 

möjlighet att vara då respondenten gav avvikande svar från det sanna värdet. Vid frågor där svar 

inom serviceavdelningen erhölls uppfattades service olikt bland chaufförerna. Service ansågs av 

vissa som antalet fel inom ett antal år medan andra ansåg att service var storleken på felet inom 

en komponent. Vid intervjuerna var det tvunget att specificeras för att komma i besittning av 

högre relevans. 

 

Mätmetoden – Vid tidpunkten då intervjuerna utfördes var det en fördel att det exempelvis fanns 

någon disponibel då problem kunde uppstå eller öka motivationen för att svara samt replikera 

utförligt. När intervjuerna påbörjades befann sig en viss osäkerhet då man ensam skulle intervjua 

individer vilket förbättrades med att två intervjuare tillsammans intervjuade en respondent. 

 

Intervjuaren – risken för ”intervjuareffekt” hade möjlighet att ha bidragit med mindre 

sanningsenliga svar. Kvaliteten gynnas om speciella anonymitetsåtgärder vidtas. Tonfall, 

språkbrytning samt klädsel kan dessutom ha medverkat med att respondenten uppfattade att man 

bör ha ”acceptabla” åsikter och värderingar, prestigebias. 

Klädseln bestod ej av ”förfinad” variant som t ex kostym för att ej avvika för mycket ifrån 

respondenterna. 

 

Respondenten – Kan avsiktligt svara fel eftersom denne inte var insatt i svaret till frågan. 

Grupptryck kan även ha medfört att vissa aktiviteter överdrivs, till exempel antal år man varit 
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verksam som lastbilschaufför. Minnesfel kan uppstå då den tillfrågade kunde ha uppgivit fel i 

lastbil för tre år sedan när det egentligen var för tio år sedan. Man hade möjlighet att minska 

minnesfelen om man uppmanade respondenten ta fram almanackor, körjournaler för att få 

noggrannare svar, ”aided recall”11. 

För att minska grupptrycken intervjuades majoriteten utav lastbilschaufförerna när de ej var 

ackumulerade med andra chaufförer. Majoriteten av chaufförerna var dessutom ej i sällskap med 

andra chaufförer de bekante då de intervjuades på plats endast var där för att lämna varor och 

sedan fortsätta dess uppdrag. 

 

2.2 Intervjustudier 

 

Lastbilar har en central roll i att överföra varor till andra geografiska platser. Lastbilarnas fördel 

gentemot båt, bil, flyg är att den är smidig, kan leverera en stor del samt att den inte är dyr i drift. 

Historiskt sett har lastbilens evolution varit markant det senaste århundradet. I början av 1900-

talet hade inte lastbilarna något tak samt att genomsnittshastigheten låg på ungefär 10/km per 

timme. Kundernas begärelse var låg på denna tid samt att kommunikationen för att upplysa sig 

om andra lastbilsföretag var dålig. Med tiden har kundernas begärelse förändrats och 

specificerats. Globaliseringen har frambringat större konkurrens bland företagen. Utländska 

företag har positionerat sig på den svenska. Idag består konkurrensen av flera faktorer förutom 

pris och kvalité. Därför har en del företag inlett med att "nischa" sina produkter, vilket bidrar 

med att de markerar sin produkt med något som konkurrenterna inte tillhandahåller. 

  

Olikheten för hur Scania och Volvo, två stora lastbilsföretag i världen skapar 

kundtillfredsställelse på en marknad där det råder stor konkurrens, figurerades genom 

intervjustudier. Respondenterna till intervjufrågorna var två grupper vilka ansågs relevanta då de 

reflekterar lastbilssektorn. De grupper som valdes var: 

  

• Åkeriägare (de som köper eventuellt nyttjar produkten) 

• Chaufförer (de som begagnar möjligen köper produkten) 

                                                 
11 Dahmström Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Sid 265 
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Intervjuerna påbörjades med yrkesförare vilka påträffades inom Stockholms gränser. Med störst 

sannolikhet påträffades lastbilschaufförer i åkerier då de avlastade eller placerade varor vilka 

skulle transporteras vidare. Intervjuerna inom Stockholm var med en majoritet av lastbilar vilka 

klassas in bland mindre samt mellan storlekar.  

De större lastbilarna var det stort intresse att intervjua då dessa innehöll komponenter såsom 

säng, kylskåp m.m. Dess tidsperiod då de färdas långvarigare renderar en erfarenhet inom de fyra 

komponenter. Dessa var av väsentlighet då de kunde verifiera ifall chaufförer vilka färdas långa 

sträckor ansåg komponenterna till modellen vara väsentliga eller om det fanns nya element vilka 

var relevanta.  

Bland yrkesförarna utfrågade inom Stockholm rekommenderade dem en färd till Jönköping vars 

geografiska position utmynnar i en position där långdistansförare emellan Stockholm och 

Göteborg var tvungna att ta en paus på 45 minuter.  

När intervjuerna med yrkesförarna vilka var verksamma med små samt normal storlek på 

lastbilarna var utförda, genomfördes en resa till Jönköping där intervjuer med yrkesförare 

verksamma med större lastbilar realiserades. 

 

2.2.1 Bortfallsfel 

 

Det totala bortfallet var svårt att kontrollera. Eftersom det på förhand inte insågs hur många som 

skulle vara med i studien, Så var det inte lätt att i efterhand veta om någon respondent inte svarat. 

Det partiella bortfallet har olika förklaringar. Bland yrkesförare var det ca 25 procents chans att 

den tillfrågade ville besvara intervjufrågorna, även om anonymitetsskyddande åtgärder 

implementerades. Därefter kan respondenter vid utfrågningen vägrat svara då frågan uppfattas 

som känslig och integritetskränkande. Även om ingen av de som accepterade att bli intervjuade 

vägrade att svara på några frågor, kan de frågor vilka besvarats med ett ”vet ej” inneburit känsligt 

samt integritetskränkande. Konsekvensen av bortfallet kan bli en snedvridning av resultatet. 

För att minimera bortfallet genomfördes en provundersökning bland yrkesförare inom 

Stockholm. Frågor vilka ansågs diffusa samt för personliga ändrades vilka genererade den 

slutgiltiga intervjumallen uppdelad i frågor åkeriägare samt lastbilschaufförer (se bilaga 1). 
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2.3 Datainsamling 

 

Insamling av data förekom med intervjuer av ovanstående parter. Anledningen till insamlingen 

av intervjustudier disponerade två motiv.  

 

1. Sekundär data var otillräcklig inom lastbilsbranschen. De resultat som erhållits via 

intervjuer var då primär data. För att få hög validitet samt reliabilitet fick respondenterna 

information om att anonymitetsskyddande åtgärder vidtogs. Mätfel minskade då känsliga 

frågor besvarades på ett så ett så sanningsenligt sätt som möjligt, intervjuareffekt12. 

 

2. Resultaten som förvärvades vid olika geografiska områden runtom i Sverige under en viss 

tidsperiod var betydelsefull, eftersom vi hade för avsikt att bedöma ifall begreppet 

kundtillfredsställelse uppfattade olikheter beroende på lastbilens storlek. 

 

2.3.1 Indelning av lastbilschaufförer 

 

Inom lastbilsbranschen indelades lastbilars storlek i tre grupper. Den första gruppen består av 

lastbilar vars körsträcka är inom städer eller byar, det vill säga den minsta lastbilsmodellen. Den 

andra gruppen består av lastbilar vars körsträcka eller frakt är mellan närstående städer eller byar. 

Den tredje och sista gruppen består av lastbilar där körsträckan är mellan städer, byar eller länder 

vars distans motsvarar längre sträckor eller större frakttransferering.   

 

2.3.2 Indelning av data 

 

Det finns två olika slags data man kan använda sig av vilka redovisas nedan. 

2.3.2.1 Primär data 

Primär data är sådan information som inte förr blivit samlad och sammanfattat. Det är sådan 

information som måste vara hämtas från de/den egna forskaren/forskarna. 

                                                 
12 Karin Dahmström (2000). (3:e upplagan). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Sid 
264 
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2.3.2.2 Sekundär data 

Det som inspekterades var att verifiera ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning. Dessa 

ansågs vara de signifikantaste element för en konsument inom lastbilsbranschen enligt figur 1. 

Undersökningar som utfördes av lastbilsfabrikanterna skulle vara till stor hjälp för att kunna 

jämföra samt vägleda denna undersökning. Både Volvo samt Scania grundade dess brist på 

assistans med att utlämna information genom ursäkter där det ansågs vara konfidentiell 

underrättelse vilket efterfrågades samt tidsbrist inom verksamheten. 

Teorier och äldre associerbara undersökningar vars användning utnyttjats för att verifiera samt ge 

en inblick i hur kundtillfredsställelse påverkas samt definieras, var data som erhållits ifrån 

läroböcker, artiklar samt Internet. 

 

2.4 Kvantitativ, kvalitativ forskning 

 

Undersökningen bestod av intervjuer som uträttades mot flera olika grupper. Intervjuerna med 

respondenterna innehöll öppna intervjufrågor. I denna del begagnades kvalitativ data då det 

baserades mer på att förstå informationen istället för att mäta den. Frågorna var öppna då det 

skulle verifieras ifall komponenterna i modellen var relevanta samt att fastställa ifall det fanns 

fler element vilka var betydelsefulla för lastbilschaufförer samt åkeriägare När det sedan 

övergick till frågor där respondenten responderade med betygsättning, var användandet av både 

kvalitativ samt kvantitativ forskning aktuell. Under Intervjun besvarades de kvantitativa frågorna 

genom att betygsätta lastbilsmärke samt funktion utifrån en graderingsskala (1-10). På så sätt 

kunde det verifieras ifall aktning kunde sammankopplas med vad man ansett om både Scania 

samt Volvo de senaste femton åren. Det kan däremot vinklas in ifall utvecklingen inom Scania 

samt Volvo varit positiv enligt chaufförer samt åkeriägare med dess betygsättning. 

 

2.5 Validitet & Reliabilitet 

 

När forskare granskar är det viktigt att man beaktar två grundtankar. Det ena är validitet, som 

handlar om att mäta vad som är relevant i sammanhanget. Det andra är reliabilitet vilket avser att 
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man mäter på ett tillförlitligt sätt13. Något som är viktigt att ta tänka på är att man ska försöka 

eftersträva att ha både hög validitet och reliabilitet då det finns en relation mellan dessa två, 

vilket gör att man inte kan ta hänsyn till endast ett av dem. Validiteten var problematisk att 

verifiera då det ej utförts flertalet studier inom Sverige samt internationellt inom 

lastbilsbranschen. De komponenter vilka ansågs vara relevanta var hämtade ifrån studier man 

gjort inom t ex telefonbranschen. Detta kunde ha bidragit att de element vilka tagits med i 

modellen ej uppnått till det resultat den var avsedd till. 

 

 

 

2.5.1 Validitet 

 

Validitet handlar om att mäta det man verkligen vill mäta, närmare bestämt trovärdighet. 

Begreppet utnyttjas i olika sammanhang för att undersöka tillförlitligheten. Om en rapport har låg 

validitet har den inte kommit till det resultat den var avsedd till. Det finns två typer av validitet. 

Det ena som är intern validitet samt det andra som är extern validitet. Exempel: ”En forskare som 

vill mäta längden på X antal människor, men istället väger dem kommer få resultat med låg 

validitet. Validiteten säger dock inget om vågen och dess exakthet, varför forskaren i det här 

exemplet antagligen får korrekt information om populationens vikt”14

 

2.5.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet kan enklast förklaras som tillförlitlighet. Om man hade för avsikt att utföra två 

liknande studier på samma vis så ska resultatet bli den samma oavsett vem som utför studien15. 

För att öka reliabiliteten kunde man ha använt andra förfaranden. Ett exempel hade mäktat vara 

användning av teknisk utrustning som bandspelare. Något annat som skulle ha kunna öka 

reliabiliteten var sättet man undersökte eller utförde intervjuerna på. Metoden man utnyttjat 

                                                 
13 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm (2002-03-13) 
14 http://susning.nu/Validitet (2004-02-10) 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet 
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variera resultatet beroende på hur man inriktat frågorna, samt hur bra man var på att observera16 

samt tolka resultaten. 

Reliabiliteten stegrades genom att fler än en individ utförde intervjuer på geografiskt sätt olika 

områden. Som det nämnts inom denna uppsats var de första intervjuerna ej acceptabla pga. dess 

okunnighet bland de som intervjuade samt anmärkning av att frågorna var tvungna att indelas 

inom två grupper, lastbilschaufförer samt åkeriägare. Efter ett antal intervjuer formulerades 

frågorna samt att erfarenhet erhållits för att höja respondentens kvalité på frågorna samt tolka 

resultaten. 

Då urvalspopulationen var väldigt negativa till att besvara frågor poängterades anonymitet samt 

att frågorna uppvisades innan intervjun började så att de ej skulle bli överraskade av personliga 

frågor. Dessutom besvarades det mer av respondenter då majoriteten ej intervjuades i närheten av 

andra personer vilka kan påverka respondentens svar. På så sätt erhölls svar vilka var närmre 

sanningen. 

 

 

2.6 Modell 

 

Värdeenheten med denna modell var att bekräfta dess slagkraft kundtillfredsställelse samt dess 

inriktningar (prisförmån, kvalité, service samt aktning) vilka ansågs vara viktigast för en 

konsument inom lastbilsbranschen enligt de teorier som berörts. Majoriteten av teorierna 

beträffande uppbyggnad av lojalitet baseras på någon slags kundtillfredsställelse. Enligt 

skribenterna till teorierna är tillfredsställelse den mest signifikanta beståndsdelen när man skapar 

kundlojalitet. När de blir tillräckligt tillfredsställda förblir de lojala och utför nästa inköp vid 

samma företag. Bland artiklar vilka studerats påpekas synnerligen pris, kvalité samt service som 

viktiga komponenter oberoende vilken bransch det fokuseras i. Aktning däremot ansågs enligt 

författarna till denna uppsats vara väsentligt med tanke på myterna med en Scanialastbil. ”Har du 

kört med en Scania så kommer du aldrig att byta till något annat.” Innebär denna favorisering ett 

moraliskt värde? Vad är det hos en Scanialastbil som framför denna häpenhet? 

                                                 
16 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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Ändamålet var att fokusera på de befintliga konsumenter vilket haft en någorlunda lång period av 

erfarenhet med en Scania och/eller en Volvo. Att inrikta sig dessutom på nya kunder befrämjade 

ingen slutsats som skulle undersökas. Nya kunder har inte anskaffat sig den erfarenheten för att 

värdera fabrikatet samt skapa en lojalitet. 

 

Slutligen verifierades det om den fortsatta lojaliteten bland inköpen inom lastbilar hade en stark 

korrelation till de fyra komponenter i modellen, hur mycket de influerar var och en. Samt om det 

fanns andra komponenter som ansågs påverka kundtillfredsställelsen samt lojaliteten. Detta 

verifierades/falsifierades med intervjufrågorna där chaufförer samt åkeriägare bekräftade till 

exempel val av lastbilsmärke, återköp av lastbil samt orsak.  

 

 

 
         Figur 1. Modell av lojalitetsskapande 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion angående de teorier vilka beträffar samt utvecklar 

uttrycket kundtillfredsställelse. Först och främst förklaras relationsmarknadsföring, 

transaktionsspecifik samt kumulativ tillfredställelse. Därefter tillkommer en mer specificerad 

beskrivning av produktens kvalité vilket sedan fortsätter med en redogörelse av service samt 

vilka faktorer en konsument anser förnimma dålig service. En redogörelse angående värde 

fastställer de fyra moment vilka anses påverka kundtillfredsställelsen samt kundlojaliteten enligt 

modellen som framställts. Slutligen skildras ett flertal teorier beträffande kundlojalitet. 

 

3.2 Relationsmarknadsföring 

 

”Marknadsföring innebär att etablera, upprätthålla och befrämja relationer med kunder och 

andra intressenter, på ett lönsamt sätt, så att de involverade parterna uppnår sina mål. Detta 

uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av löften.”  17

 

Grönroos som citerats ovan definierar en marknadsföring som är associerad med den nordiska 

skolans tänkande. Det som skiljer den med den massmarknadsföringens 4 - modell (pris, plats, 

produkt och påverkan) är att den betonar större del på interaktion, långsiktighet och goda 

kundrelationer18.  

Det som Blomqvist beskriver relationsmarknadsföring med är att man måste minska 

kundomsättningen för att stärka de befintliga kundrelationerna genom att erbjuda ett högt 

kundupplevt värde samt att detta bedrivs inom tjänsteföretag.  

Men är vi inte inne i en period då den relationsbaserade marknadsföringen framtvingats även i 

produktionsföretag pga. faktorer som större konkurrens till exempel? Om ett företag äger hela 

kedjan från då själva produkten sätts ihop tills att produkten överges till konsumenten, 

uppkommer det inte en djupare relation emellan företag samt kund? 

 

                                                 
17 Grönroos, Christian (1990): Service management and Marketing, Lexington, MA, Lexington Books. 
18 Gummesson, Christian (1987): The New Marketing – Developing Long-term Interactive Relationships, Long 
Range Planning, Vol.20, No.4. 
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Figur 2. CFI Groups synsätt19

 

Bilden ovan exemplifierar vad CFI Group baserar sin modell inom sambandet mellan arbetsmiljö 

samt lönsamhet. ”Värde” är ett exempel på en beståndsdel vilket kan kombineras både som tjänst 

samt produkt. Värde för en konsument kan till exempel vara god service som erhålls vid 

reparation av lastbil eller så kan det vara ett värde man anses erhålla för dess utveckling samt 

historiska erfarenhet. 

 

 

3.3 Transaktionsspecifik och Kumulativ tillfredsställelse 

 

Innan resultaten från undersökningen ger sig tillkänna är det väldigt viktigt att frambringa vad 

som menas med ”kundtillfredsställelse”. Med åren har definitionerna förändrats samt 

”tillspetsats” mer och mer. Transaktionsspecifik samt kumulativ tillfredsställelse20 kan beskrivas 

enligt följande. 

 

3.3.1 Transaktionsspecifik 

 

Det transaktionsspecifika perspektivet beskriver kunden som en konsument vars bestämmelser är 

utvärderade då köpet görs. Inga framtida eller historiska händelser ändrar eller påverkar 

konsumentens val. 

 

                                                 
19 http://www.cfigroup.se/service.htm 
20 Boulding, Richard Staelin, Ajay Kalra and Valerie Zeithaml (1993), “A Dynamic Process Model of Service 
Quality: From Expectations to Behavioral Intentions, “Journal of Marketing Research, 30 (February), 7-27. 
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3.3.2 Kumulativ 

 

Med det kumulativa perspektivet framhåller konsumenten den omständliga utvärderingen baserad 

på erfarenheterna av köpet från historisk samt framtida data. Företaget i sig krävs då mer på de 

indikatorer som den framspeglar från sin historik samt hur de vill associeras i framtiden. Det blir 

en mer social sammanhållning mellan företagen och dess kunder. 

 

 

3.4 Specificering av kvalité 

 

Flertalet decennium har man ansett att pris och kvalité var de principiella faktorerna till 

kundernas slutgiltiga val. Kvalitén på produkten kan definieras på två primära dimensioner21: 

 

Duglighet – Gör produkten eller tjänsten det som man förväntar sig att produkten skall utföra? 

 

Reliabilitet – Hur länge utsträcker produkten utan att några defekter uppkommer? 

 

De olika dimensionerna som beskrivs innebär att konsumenter kan se tillfredsställelse på 

annorlunda vis beroende på flera faktorer. Först och främst kräver konsumenten erfarenhet av 

produkten för att avgöra hur belåtna de är med den22. Sedan är belåtenhet beroende av värde23 

där värde uppfattas som förhållandet mellan begreppet kvalité och pris eller den nytta som erhålls 

relativt till kostnaden24. 

Inom den heterogena marknaden förhåller sig konsumenters preferenser olikt just på grund av 

pris samt kvalité. 

 

 

                                                 
21 Juran, JM (1988), Jurans Quality Control Handbook 
22 Eugene W. Anderson; Claes Fornell; Donald , Journal of Marketing 
23 Kotler, Philip, Broadening the Concept of Marketing 
24 Dodds, William B, Effects of price, brand and store information on buyers, products evaluations 
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Figur 3. Heterogeneous customer preferences25

 

 

3.5 Faktorer som påverkar kundtillfredsställelse 

 

Pris samt kvalité är bara ett par faktorer som influerar kundens välbehag. Attrahering av blivande 

kunder åstadkoms dessutom genom att de till exempel erbjuder mer information om sina varor 

eller tjänster. Sådan information får kunden att känna sig mindre riskbenägen vid inköp26. Andra 

faktorer som påverkar det slutgiltiga köpet är exempelvis tid samt produktspecificiering27. 

 

3.5.1 Tid 

 

Det finns ett uttryck som påstår att ”Tid är pengar” vilket överensstämmer till en viss del. 

Kostnad i tid kan till exempel vara hur tiden för reparation av komponent, tiden det tar innan 

transaktionen slutförs, kostnaden för restiden till försäljningsplatsen m.m. 

 

3.5.2 Produktspecificiering 

 

I och med att konkurrensen mellan företagen i denna bransch blivit kraftigare på grund av 

globaliseringen, har företag valt att ”nischa” sina produkter. Det gör att företag kan möta 

kundernas begärelse i högre grad, det vill säga associera dem mer med produkten/tjänsten för att 

tillfredsställa större andel klienter i företaget. 

 

                                                 
25 Claes Fornell. A National Satisfaction Barometer: The Swedish Experience 
26 Cooper, M.B.,C. Droge and P.J. Daugherty (1991). “How buyers and operational personnel evaluate service”, 
Industrial Marketing Management, 20(1) pp81-85 
27 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
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3.6 Service 

 

I termerna att ha kunder, visar forskning att servicekvalité28, relationskvalité29 och generell 

servicetillfredsställelse30 kan förbättra konsumentens intentioner att stanna hos ett företag. Vilka 

handlingar inom service som är de avgörande orsakerna till kundens beslut att byta produkt 

emellan företag är en betydelsefull diskussionsfråga för företagen. 

 
Figur 4. Granskning över hur man behandlar klagomål 

 

Stephen S m.fl. uppger i modellen ovan de strategier företag använder sig  för att besluta samt 

lära sig av servicemisslyckanden. På så sätt ökar reliabiliteten för verksamheten sett ifrån 

konsumenternas synvinkel31. Klagomål är information vilka kan användas för att korrigera 

problem med uppbyggnaden av service samt leverans vilka gör det med troligt att utförandet blir 

uträttad vid första ockasionen32. 

 

Om korrigeringen inom servicen inte är acceptabel enligt konsumenten, kan ett byte till dess 

konkurrenter uppstå. Susan M Keaveney framställer motiven till byte från producent till en annan 

med figur 5 nedan. Kategorierna samt underkategorierna ska därpå diskuteras. 

                                                 
28 Boulding, William, Ajay Kalra, Richard Staelin and Valarie A. Zeithaml (1993), “A Dynamic Process Modell of 
Service Quality; From Expectations to Behavioral Intentions,” Journal of Marketing Research, 30 (February), 7-27. 
29 Crosby, Lawrence A., Kenneth R. Evans, and Deborah Cowles (1990), “Relationship Quality in Services Selling: 
An interpersonal Influence Perspective,” Journal of Marketing, 54 (July) 68-81. 
30 Cronin, Joseph J., Jr and Steven A. Taylor, (1992), “Measuring Service Quality: A Reexamination and 
Extension,” Journal of Marketing, 56 (July), 55-68 
31 Hart, Cristopher W.L., James L. Heskett, and W. Earl Sasser Jr. (1990), “The profitable art of Service Recovery,” 
Harvard Business Review, 68 (July/August), 148-56 
32 Lovelock, Cristopher H. (1994), Product Plus. New York: McGraw-Hill. 
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                Figur 5. Kunders orsak vid byten av service 

3.6.1 Pricing - Prissättning 

 

Prissättning inkluderar alla kritiska uppföranden som involveras med pris som avgift för service, 

marknadsföringspris, m.m. 

Underkategorierna framhäver orsaker där konsumenter byter service. De inkluderade är högt pris, 

prishöjning, pris där konsumenter anser sig bli orättvist behandlade eller lurade och slutligen pris 

vilket är vilseledande (om det anmärkts att tiden för service ska vara tre timmar samt utgöra en 

kostnad på 400kr, uppenbarar det sedan bli 7 timmar för service med en totalkostnad på 1200kr). 
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3.6.2 Inconvinience – Obekvämlighet 

 

Obekvämlighet inbegriper kritiska incidenter där konsumenten känner besvär där servicen utgörs, 

antalet timmar för reparation, väntetiden för att få service samt väntetiden beträffande 

förordnande. 

 

3.6.3 Core Service Failures – Fysisk Servicemisslyckande 

 

Inom denna kategori inberäknas de misstag eller missöden eller tekniska problem med servicen. 

Bland dessa misslyckanden medräknas misstag, felaktighet vid fakturering och service där man 

förutom att ge den service som krävts, dessutom förstör/skadar konsumentens produkt 

 

3.6.4 Service Encounter Failures – Motgång till följd av Sammandrabbning inom Service 

 

Definitionen av denna kategori är då växelverkan uppstår mellan konsumenten samt de anställda 

av servicefirman. Att uppvisa omsorg, oartighet, som tillgänglighet och okunnighet är enligt 

Keaveney faktorer som får konsumenter att byta till någon annan vilket tillhandahåller service. 

 

3.6.5 Response to Service Failure – Gensvar av Servicemisslyckande 

 

Gensvar av misslyckande inkluderar skifte av service där konsumenten ej anger 

servicemisslyckande som orsak, men där serviceförsörjaren ej handlat situationen på ett lämpligt 

sätt. 

Motsträviga svar, gå om intet vid respons och vid motsträviga svar ge helt klart negativa svar är 

de underkategorier som inberäknas i denna del. 

 

 

 

3.6.6 Competition – Konkurrens 
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Konkurrenter inkluderas då konsumenten anser att servicen är bättre hos en medtävlare. Byten till 

konkurrenter kan bero enligt Keaveney av mer personlighet, högre reliabilitet eller högre kvalité 

av service. Många konsumenter kan ersätta fabrikat även om priset skulle visa sig vara högre. 

 

3.6.7 Ethical Problems – Etiska Problem 

 

Etiska problem kategoriserar illegala, omoraliska, osäkra, osund eller andra beteende som 

avviker markant ifrån sociala normer. 

Fyra kategorier av oetiska handlingssätt är: förljugen uppförande, skrämmande beteende, osäker 

eller osund praxis och konflikter av intresse. 

Ta betalt för ej utförd arbete, bli skrämd då reparatören antyder hur man vågar köra i en bil där 

det är nödvändigt med underhåll är några exempel på etiska problem. 

 

3.6.8 Involuntary Switching – Ofrivillig Byte 

 

Ibland uppstår byten av serviceavdelning omedvetenhet. Den som erbjöd service kan geografiskt 

ha placerats på annat territorium där konsumenten ej anser sträckan vara acceptabel. 

Försäkringsföretag kan ha flyttat eller en annan tredje aktör vilka påverkar både konsument samt 

producent. 

 

3.7 Service Quality and Value 

 

Det argumenteras att tillfredsställelse är karakteriserad av överraskningen som konsumenten 

upplever efter ett köp och att denna överraskning eventuellt förblir en effekt mot en mindre 

negativ/positiv attityd emot produkten33. Följaktligen kan tillfredsställelse betraktas som den 

faktor vilket påverkar konsumentens värdering av kvalité på service, syfte till köp och 

beteende34. 

                                                 
33 Oliver. (1981), “measurement and Evaluation of Satisfaction Processes in Retail Settings,” Journal of retailing, 57 
(Fall), 25-48. 
34 LaBarbera, Priscilla A. And David Mazursky (1983), “A Longitudinal Assessment of Consumer 
Satisfaction/Dissatisfaction: The Dynamic Aspect of the Cognitive Pocess,” Journal of Marketing Research, 20 (4), 
393-404. 
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Kundtillfredsställelse eller missnöjdhet är en funktion av O-bekräftelsen som uppstår genom 

avvikelsen mellan tidigare förväntan och aktuell förväntan35. 

 
Figur 6. Konsumenters bedömning av servicekvalité samt värde36

 

”Service Value” är den viktiga punkten i figur 6 då ”service quality” beskrevs ovan. 

Av tidigare forskningar utförda från Zeithaml (1988), föreslås det att uppfattade värdet är 

konsumentens generella värdering av produktens nytta baserad på vad som erhållits och vad som 

                                                 
35 Oliver, Richard L. (1980), “A Cognitive Modell of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decicions,” 
Journal of Marketing Research, 42 (4), 460-469. 
36 Ruth N. Bolton; James H. Drew, “A Multistage Model of Customers´ Assessments of Service Quality and Value,” 
The Journal of Consumer Research, Vol. 17, No. 4. (Mar.,1991), pp.375-384 
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förutsatts. Konsumentens värdering av serviceaktning förutsätts influera avsikt för köp och 

handlande37. 

En konsuments värdering beror på uppoffringar (både monetära samt icke monetära faktorer 

associerade med användandet av produkten). De teoretiska uppoffringar som åstadkommit 

kundens karaktär, är illustrerad med brutna linjer i figur 6. 

 

3.8 Kundlojalitet 

 

Hårdare konkurrens framförs av nya element. E-mail och Internet är två faktorer vars effekter fått 

produkter att nå kunder de aldrig kunnat propagera för. Konsumenter kan idag få information 

mycket smidigare än förr samt uppdatera sig inför vad som är aktuellt för just en produkt. 

Kunderna har märkt hur självständiga de kan vara. Det har fått dem att inse hur lätt det är t ex att 

förflytta sina affärer från ena företaget till det andra vilket på så sätt bekommer företagen att 

förbättra sina produkter gentemot konkurrenterna. 

 

Pga. globaliseringen har konkurrens mellan företagen hårdnat, vilket bidragit med förbättrade 

varor för ett lägre pris38.  

 

 

 

 

 

 

 

Prissänkningar är inte den enda faktorn som spelar roll, utan kundtillfredsställelse samt 

kundlojalitet har stor del i kundens slutgiltiga beslut. Undersökningar från Reichheld (1993) samt 

McCarthy (1997) påvisar att företagen som resonerade under 1980-talet med prissänkningar då 

man befarat via undersökningar att kunder var mindre belåtna med produkten åstadkom ett 

                                                 
37 Ruth N. Bolton; James H. Drew, “A Multistage Model of Customers´ Assessments of Service Quality and Value,” 
The Journal of Consumer Research, Vol. 17, No. 4. (Mar.,1991), pp.375-384 
38 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=71 
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misstag. Dessa tillvägagångssätt fick inga direkta positiva reaktioner, utan effekterna var i sig 

detsamma. Produkten hade ju inte förbättrats, vars följder fick företagen att förlora fler kunder. 

Lojaliteten emot företagen vilade inte på priset vilket företagen förmodade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kundnöjdhet i Sverige enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) 1989-2005 

 

 

Men vad är det som kunden rekognoserar vara viktigt för att slutföra köpet? 

Beroende på vad produkten ska begagnas förändras de specificerade kraven. Inom lastbilar kan 

till exempel ljudnivån, designen på flaket samt bromsarna vara relevant för kunden. Det kan 

också vara faktorer som inte har med lastbilen i sig att göra, utan det kan vara andra 

omständigheter exempelvis hur kunden vill profilera sig. 
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4. Modell 
 

I detta kapitel presenteras modellen. Modellen är uppbyggt på de teorier vilka förevisades i 

kapitel 3. Majoriteten av de teorier som beskriver hur man konstruerar lojalitet för kunder 

gentemot företagen baseras i grunden på kundtillfredsställelsen. Som det framkommit skapar en 

angenämt nöjd kunds lojalitet, ett fortsatt inköp av företagets produkt/tjänst i framtiden. Det som 

ska beskrivas nedan är hur Scania och Volvo frambringar detta lojalitetsskapande ur kundens 

perspektivgenom att associera teorierna beskrivna i kapitel 3 samt vad som märkbart alstrar 

negativa impulser. Nedan argumenteras för att kundtillfredsställelse enligt lastbilskunder skapas 

genom prisförmån, kvalité, service samt aktning. 

 

4.1 Prisförmån 

 

Fler företag begagnar sig med prisförmåner då en kund till exempel varit trogen under en lång 

period eller köpt en del av samma produkt eller tjänst under en och samma tidsperiod. 

Finansieringserbjudanden kan även förekomma för att skapa gynnsammare förutsättningar åt 

kunden. Banklån kan elimineras samt att företaget i sig kan erbjuda en mer förmånlig ränta eller 

betalningsuppsättning än vad en privat eller statlig bank har att offerera. Prisförmåner är ett sätt 

att binda upp en kund ekonomiskt vars förbindelser förstärks för att förhindra en övergång till 

konkurrenter. 

 

4.2 Kvalité 

 

Duglighet samt reliabilitet är två argument som påpekas åter då det hänger samman i stor 

omfattning med prisförmån vilket beskrivits ovan. Beroende på lastbilsmotorns kraft samt 

lastbilens ergonomi förväntas en viss förmåga. Indelningen som gjorts i kapitel två inom lastbilar, 

förutsätts viss förslitning beroende på långa eller korta distanser samt lands- eller stadskörning. 

Reliabiliteten fordras bland de tyngre lastbilar genom längre körsträckor samt att mängden frakt 

ökar då dess motorstyrka möjliggör tyngre belastning. Med mindre lastbilar mäter man mer dess 

duglighet samt lätta hanterbarhet i en storstad och ej med större lastbilar, reliabiliteten genom 
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antal gånger den måste in på service. Erfarenhet med en lastbil kan vara en faktor till nästa inköp 

av lastbil. Först och främst krävs det erfarenhet från konsumentens sida av en produkt för att 

avgöra hur belåtna de är med den39. Sedan är belåtenhet beroende av värde40 där värde uppfattas 

som förhållandet mellan begreppet kvalité och pris eller den nytta som erhålls relativt till 

kostnaden41. 

 

4.3 Service 

 

Förutom att produkten ska vara duglig samt reliabel krävs det ansvar då tillförlitligheten för 

fabrikatet sjunker då den konsumerats under en lång period eller till exempel uppkommit med 

symptom på fel vid tillverkningen. Reicheld (1993) samt McCarthys (1997) undersökning 

påvisade att en prissänkning som var orsaken till en höjd kundlojalitet. Vad var det för orsak som 

kunderna erfordrade? Fler krav framförs idag på producenterna där andelen teorier samt dess 

tyngd påvisar att service är en grundpelare till åkeriägarna samt lastbilschaufförer. Även här kan 

service fungera som ett räckverk för att förhindra dess kunder en överflyttning till konkurrenter. 

 

4.4 Aktning 

 

Den historiska informationen ger ett företag ett visst värde. Associering frambringas beroende 

hur dess utvärdering är bland omgivningen. Ett namn byggs upp baserad på erfarenheter från 

både producenter samt konsumenter under dess kumulativa tillfredsställelse42.  

Förknippning som specialproduktion43 där produkten i sig är unik gentemot konkurrenterna, 

påvisar ett moraliskt värde som konsumenterna apprecierar med stort värde. För att vara en 

Scania- eller en Volvo-kund, behövs det möjligtvis något extra vilket på inga villkor är i stånd att 

beskrivas med föremål, emellertid kundens psykiska beslut. 

 

                                                 
39 Eugene W. Anderson; Claes Fornell; Donald , Journal of Marketing 
40 Kotler, Philip, Broadening the Concept of Marketing 
41 Dodds, William B, Effects of price, brand and store information on buyers, products evaluations 
42 Boulding, Richard Staelin, Ajay Kalra and Valerie Zeithaml (1993), “A Dynamic Process Model of Service 
43 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
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4.5 Kundtillfredsställelse 

 

Kundtillfredsställelse kan fördelas inom flera valörer som välbehag inom varje sektor. Produkten 

är obligatorisk att överskrida den förväntade förnöjelsen för att kunden ska bli nöjd med den 

köpta produkten. För nöjda kunder bidrar med återköp, samt att de relaterar andra om den goda 

erfarenheten de haft med produkten44. 

 

En kund vars nöjdhet underskrider dess förväntningar förekommer en missnöjd konsument vars 

konsekvenser kan bidra med konträra effekter där kunden kan sprida en negativ marknadsföring 

åt firman vilket producerat fabrikatet/tjänsten. 

 

Relationen för befintliga konsumenter ökar desto mer tillfredställda kunderna är45. När relationen 

ökar bidrar detta förmodligen med att konsumenterna använder fabrikatets produkter även i 

framtiden eller så länge fabrikatet erbjuder de produkter användaren värderar högt. 

 

4.6 Kundlojalitet 

 

Kundlojalitet är det slutgiltiga momentet i den modell som utformats. De faktorer vilka beskrivits 

ovan i detta kapitel är avgörande för hur kundlojaliteten utformas där kundtillfredsställelsen 

påverkas av prisförmåner, kvalité, service samt aktning enligt uppsatsskribenterna. Beroende på 

hur väl dessa fyra komponenter sammanfogas åstadkommer man en viss nivå på nöjdhet hos 

kunden som i slutändan resulterar i en kundlojalitet. 

 

4.7 Summering av modell 

 

Lastbilsfabrikaten konstruerar kundtillfredsställelse genom parametrarna prisförmån, kvalité, 

service samt aktning enligt modellen i figur 1. Kundtillfredsställelse leder till kundlojalitet. 

Tillfredsställelse är en viktig faktor då konsumenten kan bli en återgående kund samt att 

                                                 
44 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
 
45 Szwarc, Paul. Researching Customer Satisfaction and Loyalty: How to find Out What People Really Think. 
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rekommendationer ifrån konsumenten kan överlämnas till andra kunder. Modellen beskriver hur 

belåtenhet skapas av befintliga konsumenter. Ändamålet var inte att diskutera hur man 

tillhandahåller nya kunder då det är omöjligt att veta lojaliteten ifrån eventuella konsumenter. 

 

4.8 Kritik av modell 

Modellen skapades utav de böcker, vetenskapliga artiklar samt Internet-baserade källor vilka 

upphämtades under uppsatsperioden. Bland källorna var inga studier utförda i kretsen av 

lastbilsfabrikat. Studierna var exempelvis utförda inom telefonisektorn, bland konsumenters 

tillfredsställelse gentemot service inom köpcentrum m.m. Parametrarna vilka utnyttjades till 

denna modell, överensstämde möjligen ej med vad lastbilskonsumenter verifierar såsom 

betydelsefulla parametrar för dess belåtenhet. De komponenter vilka intogs till modellen 

resulterade sig vara väsentliga, men vissa med större relevans. Intervjufrågorna var tvungna att 

förändras då det detekterades viss annorlunda erhållning av svar och information bland 

chaufförer samt åkeriägare. Kapitel 6 påvisar vilka nya element som inlagts samt betydelsen för 

varje komponent enligt chaufförer och åkeriägare. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer det presenteras orsaken till val av frågor samt resultatet ifrån vad som 

erhållits av intervjustudierna. Efter att det förklarats val av frågor fortgår ett klarläggande om 

åkeriägarnas verksamhet vilket sedan utmynnar med intervjufrågorna specificerade till 

åkeriägare samt lastbilschaufförer. Indelningen bland lastbilschaufförerna är beroende på vart 

de geografiskt intervjuades samt lastbilsstorlek. 

 

5.1 Val av intervjufrågor 

 

När intervjufrågorna framfördes till åkeriägare samt yrkesförare, upptäcktes frågor vilka ej kunde 

besvaras av både åkeriägare och lastbilschaufförer. En uppdelning av frågorna uträttades, där 

åkeriägarna fick en del specifika frågor medan yrkesförarna erhöll andra. Val av lastbilsmärke 

var enligt chaufförerna åkeriägarens val. Därför förfrågades chaufförerna om vilket fabrikat de 

personligen skulle välja om de hade den möjligheten. 

 

Det som var av intresse från åkeriägarna samt chaufförerna, var att verifiera om prisförmån, 

kvalité, service samt aktning var relevanta vid köp samt val av lastbil. Samtidigt var det av 

intresse att se om det fanns andra faktorer som påverkar valet av lastbil. 

 

Erfarenhet var då en fördel bland åkeriägare samt chaufförer då det uppfattade värdet var 

konsumentens generella värdering av produktens nytta baserad på vad som förvärvats och vad 

som förutsatts46. 

 

Hur duglig samt reliabel kvalitén var för en lastbil ansågs enligt respondenterna, benämns med 

frågor där respondenterna angav fördelar samt nackdelar med produkten. 

Svar där byten utförts var av intresse då kritiska orsaker kan framhävas från de fyra element som 

beskrivs i figur 1. Som det beskrevs i figur 5 fanns det bland serviceavdelningen en massa motiv 

                                                 
46 Zeithaml, Valarie A. (1988), ”Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means End Model and 
Synthesis of Evidence,” Journal of Marketing, 52 (3), 2-22. 
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till byte. Med frågor där service framhölls, avsågs svar med grunder till fel inom 

serviceavdelningen. Relationsmarknadsföringen påvisas dessutom i hur väl till exempel 

serviceavdelningarna finns tillhands runtom i Sverige för chaufförer verksamma inom Sveriges 

gränser. 

Bland de sista frågorna i intervjuerna med både åkeriägare samt lastbilschaufförer, tillades de 

kvantitativa frågorna. Respondenterna skulle med dessa frågor betygsätta det lastbilsmärke de 

varit verksamma med för att framhäva om det funnits en skillnad emellan Scania och Volvo de 

senaste åren enligt respondenterna samt för att påvisa om det finns en beläggning för Scanias 

anseende. 

 

 

5.2 Intervjufrågor - Åkeriägare Y 

 

Åkeriägare Y har varit verksam under 24 år med sin verksamhet. Dess centrala punkt ligger i 

Stockholms förort vari varje lastbilschaufför har den lastbil de var verksamma med i närheten av 

sin bostad. Dess storlek notifieras med den mängd lastbilar som omsätts i åkeriet samt antalet 

lastbilschaufförer. Åkeriägaren Y som personligen var chef över de chaufförer som var 

verksamma inom åkeriet, har velat vara anonym i denna. Företaget har varit verksamt med 

Mercedes, Volvo samt Scania lastbilar, men består flottan endast av Scania-lastbilar av 2006 års 

modell. Val av märke på lastbilen är helt och hållet åkeriägarens beslut enligt åkeriägare Y. 

Komponenter som sedan köps till lastbilar däremot är något som åkeriägaren samt chauffören 

kommer överens om. 

Leveranser sker inom Sveriges gränser samt större delen av Väst-Europa. Frågorna som 

utformats till åkeriägare framfördes utan några komplikationer.  

Under årens gång har åkeriägaren Y varit verksam med olika märken inom lastbilar, men 

favoriserat Scania bland variationen. Anledningarna till valet av Scania var många men precisa.  

 

 

 

5.2.1 Prisförmån och kvalité 

 

Sidan 37 av 71 



Vid inköp av lastbilar var priset en väldigt relevant faktor då åkeriet startades under 80-talet. 

Startkapital var den bekymmersamma faktorn och man fick prioritera lastbilsmärken där man fick 

större andel lastbilar för mindre summor. 

 

Vid större inköp erbjuds paketpris enligt åkeriägare Y, vilket resulterat i köp av ett företag åt 

gången för att minimera kostnaderna. Kostnaderna skjuter även upp då extra komponenter ska 

installeras. De som fått ta del av extra komponenter är de chaufförer som varit med sedan starten 

av åkeriet. Extra komponenter till alla de anställda var ekonomiskt omöjligt då priset ökar ifrån 

exempelvis 950 000 kr till 2 500 000 kr  

 

I och med tiden samt erfarenheten beslutade man att fortsätta endast med Scania-lastbilar. En 

orsak var dess problemfrihet samt livslängd. Driftkostnaderna enligt åkeriägare Y var lägst hos 

Scania. "Startpriset för en Scania-lastbil är dyrare än någon annan, men den tid då lastbilen är ur 

funktion är en större kostnad för företaget" sades det av åkeriägare Y.  

 

5.2.2 Service och aktning 

 

Servicen hos Scania har varit helt perfekt enligt person Y. Scania fungerar med ett system kallad 

”A-jour” vars intentioner är att förmedla hjälp samt service 24 timmar om dagen alla dagar om 

året enligt åkeriägare Y. Dess nätverk runtom i Sverige verkar vara bra då person Y ifråga sade 

att ett telefonsamtal till Scania indikerar åt dem vart de har den närmsta serviceavdelningen vilket 

alltid för individens delaktighet samt dess chaufförer varit inom en acceptabel sträcka. Service 

samt tid för reparation har alltid varit betryggande samt att inga kommunikationsproblem har 

uppstått. 

 

Åkeriägare Y betraktar Scanias anseende som ett ”mer lastbil” än både konkurrenterna Volvo och 

Mercedes. Indikationen på specialiseringen inom lastbilar anser person Y vara den största faktorn 

till Scanias resultat. Volvo samt Mercedes är företag vars inriktning inte endast var lastbilar, utan 

också personbilar. Företagen har dessutom ett förflutet då de var nära att lägga ner verksamheten 

inom lastbilar enligt person Y. ”Jag får mer lastbil för pengarna” var ett argument vars åkeriägare 

Y framtonade ett par gånger. 
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5.2.3 Kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

 

Den största orsaken till att åkeriets val av Scania beror enligt åkeriägare Y på kvalitén samt 

servicen. Nuförtiden är inte prisförmånerna eller aktning den relevanta biten. Det som oroar 

åkeriägare Y var oftast antalet gånger lastbilen var ur funktion samt tidsperioden för 

reparationerna. Genom att inte kunna leverera de varor åkeriet har i uppdrag, förloras det utöver 

en stor summa pengar även förtroendet av kunden att kunna distribuera varor. 

Erfarnheten har dessutom spelat en stor roll för åkeriägare Y. Efter flera års arbetsutförande med 

Scania anser person Y att personligen har han samt chaufförerna inom åkeriet anpassat sig vid 

Scanias ergonomi. 

 

 

5.3 Intervjufrågor – Åkeriägare Z 

 

Åkeriägare Z har varit verksam under 22 år med sin verksamhet. Åkeriägaren Z som personligen 

är chef över de chaufförer som var verksamma inom åkeriet, har velat vara anonym i denna 

intervju samt att inte deklarera vad för varor som transporteras. Förutom att Z var åkeriägare 

utför individen arbetstagande såsom yrkeschaufförer. Åkeriet bestod endast av Scania-lastbilar. 

Åkeriägare Z har förr i tiden varit verksam med Volvolastbilar. Val av märke på lastbilen var 

åkeriägarens beslut enligt åkeriägare Z. Komponenter till lastbilar som chaufförer önskar kan 

åkeriägaren erbjuda att betala en procentandel beroende på hur signifikant komponenten var. 

Leveranser sker endast inom Sveriges gränser, med undantag för vissa speciella leveranser till 

utlandet. 

Frågorna som vi utformat till åkeriägare framfördes även med denna individ utan några 

komplikationer. 

 

5.3.1 Prisförmån och kvalité 

 

Under de 22 åren som åkeriägaren Z varit verksam har åkeriet använt sig av olika lastbilsmärken 

under 1984-1990. Sedan dess har åkeriet varit troget Scania. Valet av Scania gentemot de andra 
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konkurrenterna är konceptet samt kvalitén då den anses vara den med starkast motor samt 

livslängden gentemot konkurrenterna. Prisförmåner förväntar sig åkeriägare Z vid inköp av flera 

lastbilar. Dock anses det ej vara en avgörande faktor vid val av lastbilsmärke. En kombination 

mellan Scanias motor samt Volvos arkitekturiska förarplats var något som premierades.  

 

Vid intresse av extra komponenter till lastbilen var chaufförerna personligen betvingade att 

betala. Däremot assisterade åkeriägaren Z med viss procentandel av priset beroende på behovet 

för chauffören. Ett exempel som åkeriägare Z nämnde var en chaufför vilka hade bekymmer med 

ryggen. Vid inköp av komponenter köpte chauffören ifråga en behagligare sits som åkeriägare Z 

bekostade. Ett annat exempel är inköp av fler strålkastare till de med nedsatt syn.  

 

5.3.2 Service och aktning 

 

Service samt reparations tid har varit helt problemfri. Småfel som uppstått bland Scania skiljer 

sig inte mycket emellan Scania samt Volvo enligt åkeriägare Z. Däremot tiden den tar för att 

reparera samt hur väl reparationen utfördes var orsaker till varför en lojalitet till Scania skapades 

och inte gentemot Volvo. 

 

Åkeriägare Z var väldigt intresserad av amerikanska lastbilar. I Sverige går de inte att registrera 

majoriteten av de tyngsta/största amerikanska lastbilar då de överstiger den maximala längden 

(18 meter) samt att föroreningen är markant högre än europeiska lastbilar. En annan orsak till val 

av Scania var enligt åkeriägare Z just för Scanias storlek. Det var (enligt åkeriägare Z) den största 

lastbilen man kan erhålla inom Europa med den kraftigaste motorn. 

 

5.3.3 Kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

 

Den största orsaken till åkeriets val av Scania anses vara kvalitén samt servicen. Likaväl som hos 

åkeriägare Y är prisförmån mindre relevant men respekten för en Scania mycket större då person 

Z värdesätter motorstyrkan samt storleken. 

 

Antalet tillfällen lastbilen var ur funktion samt tidsperioden för reparationerna var i samma grad 

Sidan 40 av 71 



relevant för person Z. En kombination mellan Scanias motor samt Volvos arkitekturiska 

förarplats var något som premierades. Mellan 1984 och 1990 var Volvo ett av de märken som var 

inom dennes verksamhet. Ergonomin för Volvo var orsaken till dess inköp. Slutligen befarades 

att servicen samt tiden för reparation var för kostsam. 

 

 

5.4 Intervjufrågor – Åkeriägare X 

 

Åkeriägare X har varit verksam under 20 år med sin verksamhet. Dess centrala punkt ligger i 

Stockholms förort vari varje lastbilschaufför som kör med större lastbilar personligen får 

bestämma om lastbilen skall lämnas vid åkeriet eller någon annanstans vid arbetsdagens slut. De 

som kör med de mindre lastbilarna ska vid dagens slut, om inte förhinder uppstått, överlämnas till 

åkeriet. Åkeriägaren X som personligen var chef över de chaufförer som var verksamma inom 

åkeriet, har även han valt att vara anonym i denna undersökning. Företaget har varit verksamt 

med både Scania- samt Volvolastbilar. Idag består lastbilsflottan mestadels av Volvolastbilar. 

Val av märke på lastbilen var helt och hållet åkeriägarens beslut enligt åkeriägare Z. 

Komponenter som sedan köps till lastbilar däremot var något som åkeriägaren bestämmer samt 

beroende på vem chauffören var och dess avstånd för transportering. 

Majoriteten av transporterna försiggick inom Sveriges gränser. Men det fanns vissa fraktningar 

som sträckte sig över Sveriges gränser, där större lastbilar nyttjades. 

 

Frågorna som utformats till åkeriägare framfördes utan några komplikationer.  

 

20 år inom detta yrke har medfört variation mellan märken på lastbilar. Slutligen har åkeriägare 

favoriserat Volvo. 

 

5.4.1 Prisförmån och kvalité 

 

En lastbils livslängd är ungefär 10 år om man sköter den någorlunda bra. Åkeriägare startade sin 

verksamhet med endast Scania-lastbilar, men bestämde sig vid nästa byte att fluktuera till Volvo. 

Idag är åkeriägare X en trogen Volvokund vars ambitioner är att fortsätta med Volvo inom sin 
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verksamhet. 

Priset var det skillnad på mellan Volvo samt Scania då man handlar flera på en och samma gång 

enligt åkeriägare X. Dock så var det inte enbart priset vilket var relevant för åkeriägare X, utan 

det som främst motiverade köpet av Volvo var dess personbilskänsla som åkeriägare X ansåg 

saknas hos Scania. Dess elektronik var däremot mer problematik. I och med färder som bidrar 

med mycket smuts samt fuktighet, betraktade X elektroniken för ”överambitiös”. Inte för att 

Scania har mindre elektronik, men evolutionen inom lastbilen beskådas negativ med en sådan 

simpel funktion där man ska bedriva en verksamhet där varor transporteras. 

 

5.4.2 Service och aktning 

 

Åkeriägare X ansåg att servicen emellan Scania samt Volvo uppfattade olikheter. Servicen 

utomlands var detsamma för Scania samt Volvo, förutom priset där åkeriägare X förtretade sig på 

skillnaden. Scania tar ut ett pris för service samt reparation beroende på vilket land man utför 

dessa tjänster. 

 

Enligt åkeriägare X har en viss relation till Volvo stadgats. Förutom att äga Volvolastbilar, 

innehar han därutöver Volvo personbilar. Designen för Volvon var dess värde samt dess kvalité 

vilket inga komplikationer har inträffat både bland lastbilar samt personbilar enligt X. 

 

 

5.4.3 Kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

 

Den största orsaken till åkeriets val av Volvo samt den fortsatta kundlojalitet ansåg åkeriägare X 

bero på lastbilarnas design som apprecierar upp Volvon gentemot Scania. Service, prisförmån 

och kvalité ansåg åkeriägare X att det ej fanns någon större skillnad på mellan Volvo och Scania. 

Det är snarare den känslosamma, arkitekturiska biten som överträffat åkeriägare X belåtenhet hos 

Volvo. 
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5.5 Intervjufrågor – Lastbilschaufförer 

 

5.5.1 Indelning 

 

Indelningen inom lastbilar som beskrevs i kapitel två utförs även i detta kapitel. Grupp ett samt 

grupp två av lastbilar vilka är de fordon vilka ej färdas långa sträckor samt transporterar tung last, 

var majoriteten av de intervjuer som utfördes inom Stockholm. Den tredje gruppen vars består av 

större lastbilar vilka förflyttar voluminösare gods samt färdas längre sträckor, var ett problem att 

intervjua inom Stockholm på grund av bristen både på chaufförer samt deras brist på tid. 

Efter tips från andra chaufförer rekommenderade de att intervjua chaufförer söder om Jönköping 

vid Ödeshög kallad ”stolpen”. Ödeshög ligger geografiskt ungefär 4,5 timmar från både 

Stockholm samt Göteborg. Enligt lag får chaufförer får färdas maximalt 4,5 timmar. Därefter var 

det obligatoriskt att återhämta sig ca 45 minuter. ”Stolpen” var en välkänd position för tyngre 

lastbilar. En tur ner till ”stolpen” ansågs idealisk. Nedan beskrivs resultaten av intervjuerna. 

 

 

5.6 Intervjufrågor – ”stolpen” 

 

Lastbilschaufförerna som intervjuades var både de som färdades med Scania- eller 

Volvolastbilar. Alla som intervjuades var män men nationaliteterna varierade samt mängden år 

de varit verksamma som lastbilschaufförer. 

 

Modellerna på lastbilarna varierade samt att varje lastbil verkade ”lite” anpassad efter eget tycke 

samt smak. 

 

Orsaken till val av märke på lastbilen benämndes att det inte var någonting de kunde bestämma 

över vid själva inköpet. 

Nackdelar samt fördelar bland Scania samt Volvo var många vilka ska redovisas nedan. 
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5.6.1 Prisförmån och kvalité 

 

Prisförmåner var ett samtalsämne vilka chaufförer ej hade information av. Majoriteten var inte 

med och beslutade vilka lastbilar som skulle köpas in. De som väl var med och beslutade med 

åkeriägaren var personer som varit väl associerad till åkeriägaren ifråga. Komponenter var en 

självklarhet för att kunna ackommodera sig till lastbilen enligt majoriteten. Vid komponentinköp 

fanns det olika avtal emellan chaufför samt åkeriägare där den mest utmärkande formen var 

delbetalning mellan båda parterna. 

 

Elfte frågan utfärdad till chaufförerna utmynnade i en kvalité samt aktningssvar. Inom kvalité var 

svaren följande. Majoriteten av chaufförerna verksamma med en Scanialastbil för tillfället 

responderade med argumentet ”mer lastbil” samt ”säkrare lastbil”. Alla förutom en som 

tillhandahåller Scania ville ej byta till något annat märke. Denna person som var intresserad att 

genomföra ett byte föredrog en Mercedes. 

 

Majoriteten av Volvochaufförer ansåg kvalitén med en Volvo var jämlikes med en Scania. 

Däremot var det fler vilka personligen ansåg sig kunna byta till en Scania (fem personer). 

Orsaken för dessa fem var bland annat ”mer lastbil” samt en orsak vilket vi ska informera om 

under service och aktning rubriken. 

 

5.6.2 Service och aktning 

 

I och med intervjuerna med både åkeriägare samt chaufförer indikeras service som ett av de 

främsta element inom producentföretaget. Att ha en egen verkstad var en dyr kostnad enligt 

chaufförerna. Minoriteten av de tillfrågade disponerar över ett åkeri med en egen verkstad. Bland 

chaufförer verksamma med en Scanialastbil för tidpunkten samt Volvochaufförer vilka varit 

verksamma med en Scanialastbil för i tiden vid frågställningen, var det en person som indikerade 

på dålig service. Individen bedriver fortfarande Scania för tillfället då åkeriägaren bestämt att 

fortsätta med dess fabrikat. 
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Inom Volvo samt Scaniachaufförer vilka har opererat med en Volvo förr i tiden, fanns det 

klagomål på tiden för reparation. Perioden då denna problematik tillkom var för det mesta ett 

tiotal år bakåt än närvarande tid. 

 

Bland Volvochaufförerna fanns det fem individer vilka kunde tänka sig byta till Scania. Dessa 

fem hade samma orsak vilket var ”mer lastbil”. Beskrivningen ”mer lastbil” skildrades med att 

Scania gav en bild av att specialisera sig på lastbilar då de som Volvo eller Mercedes har en 

ytterligare verksamhet inom andra områden. Andra motivet var dess motor vars anses vara 

starkare samt företagets historia. 

 

 

5.6.3 Kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

 

Den största orsaken till chaufförernas val av Scania samt Volvo beror på åkeriägarens beslut. 

Flertalet av chaufförerna hade inga kommentarer inom avdelningen prisförmåner, men mer 

sofistikerade svar inom service, kvalité samt aktning. 

 

Ett område som bekantats i modellen i figur 1, är den arkitekturiska delen. Småfel som sades via 

intervjuerna utgör fel inom ergonomin. Några exempel på dessa var backspeglar, elektronikens 

svårighetsgrad, komfort på sittplatserna etc. Märkbart var att majoriteten av chaufförerna 

verksamma med en Scanialastbil framförde klagomål inom ergonomi medan chaufförer 

verksamma med en Volvolastbil ej framlade så pass mycket som Scaniachaufförer.  

 

 

 
 
5.7 Intervjufrågor –Inom Stockholms gränser 

 

Lastbilschaufförerna som intervjuades bestod av dem som antingen färdades med Scania- eller 

Volvolastbilar. Alla som intervjuades var män men nationaliteterna varierade samt mängden år 

de varit verksamma som lastbilschaufförer. 
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Storleken på lastbilarna varierade då variationen inom de mindre storlekarna av lastbilarna är 

större. Orsaken till val av märke på lastbilen benämndes att det inte var något de kunde bestämma 

över vid själva inköpet. 

Nackdelar samt fördelar bland Scania samt Volvo var många, men signifikanta fel. Majoriteten 

uttryckte småfel vilka skall redovisas nedan. 

 

5.7.1 Prisförmån och kvalité 

 

Pris samt prisförmåner var teman där kunskapen inte var bekant. Chaufförerna var anställda 

varvid de inte var med och beslutade vilka lastbilsmärken som köps in till åkeriet. 

 

Komponenter till lastbilar var ej aktuellt bland majoriteten. Chaufförerna personifierar sig mindre 

med lastbilarna då de vid arbetsdagens slut återlämnas hos åkeriet samt att vid arbetsdagens 

början får de slumpmässigt en viss frakt samt lastbil. 

 

Kvalitén bland de mindre storleksmässiga lastbilarna ansågs vara bra, men med större andel 

småfel. I detta fall ansågs småfel vara till exempel ergonomiska fel både bland Scania samt 

Volvo. För små backspeglar samt dess synvinkel var fel som ständigt repeterades. 

 

Skillnaden mellan Scania samt Volvo inom kvalité bland chaufförer var inte stor. Nackdelen med 

en Scanialastbil var dess storlek. Den minsta lastbilen inom Scaniautbudet ansågs vara för stor 

och frambringar klumpighet i stadskörning. 

 

Svaren på frågan om de personligen fick välja lastbil besvarades av majoriteten. De ansåg att det 

fanns en viss specialitet till varje lastbilsmärke. Mercedes däremot utmärkte sig. Hälften av de 

tillfrågade ansåg att Mercedes kvalité uppenbarats. Nackdelen däremot var emellertid dess 

begränsning på service runtom i Sveriges gränser, enligt chaufförerna. 

 

5.7.2 Service och aktning 

 

Majoriteten av de chaufförer vilka intervjuades kunde ej bekräfta ifall servicen bland Scania samt 
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Volvo var acceptabel då åkerierna på egen hand hade hantverkslokal där service utgjordes. Bland 

dem som ej hade en egen verkstad i sitt åkeri var det ingen förutom en person som klagade på 

Scanias Service. Dess tid för reparation ansågs vara för utdragen. 

 

Bland chaufförerna ansågs Scanias storlek på den minsta lastbilen som ett uttryck att Scania 

bygger kraftiga lastbilar. Majoriteten ansåg personligen att det gjorde detsamma vilket 

lastbilsmärke man skulle köra med i framtiden. Mercedes fick däremot positiva betyg från 

yrkesförare då de av egen erfarenhet eller via snöbollsmetoden erhållit information om dess 

kvalité samt prestanda. Dess negativa punkt, som bland de större lastbilarna inom Mercesdes var 

dess begränsning på service geografiskt. 

 

5.7.3 Kundtillfredsställelse och kundlojalitet 

 

Valet av lastbilsmärke var helt åkeriägarens beslut. Kundtillfredsställelsen bland chaufförerna var 

acceptabel då inga indikerade fel med dess lastbil vilka var signifikanta. Då chaufförerna ej 

kunde ackommodera sig med just en lastbil på grund av åkeriernas bestämmelser, var 

sannolikheten mindre enligt chaufförerna att de skulle kunna finna fel bland lastbilarna. 

 

Lojaliteten för ett visst lastbilsmärke verkar enligt chaufförerna vara mindre än de chaufförerna 

med större lastbilar. Dess orsaker ska diskuteras nedan i kapitel 6. 

 

5.8 Resultat från de kvantitativa intervjufrågorna både med åkeriägare samt 

lastbilschaufförer 

 

Minitab v14 har använts för att få fram relevant data som genomsnitt, median, samt 

standardavvikelse.  

 

Skildrande statistik: Scania 15 år sedan  

Variable                   N  N*   Mean    StDev  Minimum     Q1    Median     Q3   Maximum 

Scania 15 år sedan  17  15     6,412    1,121      4,000      6,000    6,000     7,000   8,000 
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 Skildrande statistik: Scania nutiden  

Variable                   N  N*  Mean     StDev  Minimum     Q1     Median     Q3    Maximum 

Scania nutiden        32   0     8,219     1,263      4,000       8,000    8,000     9,000   10,000 

 

 

5.8.1 Förklaring av variabler 

 

5.8.1.1 N, N* 

Bokstaven N vars syns ovan bland statistiken ifrån intervjuerna står för andelen intervjuade. Som 

det skildras för ”Scania nutid” var det 32 respondenter. Sedan förekommer ett N med en stjärna 

(*). Detta är antalet bortfall bland respondenterna. Statistiken vilket skildrar ”Scania 15 år sedan” 

hade 15 bortfall. Respondenterna skulle betygsätta Scanialastbilen för 15 år. Bortfallen i denna 

fråga var dem vilka inte var verksamma med en Scanialastbil eller ej verksam som yrkesförare 15 

år sedan 

 

5.8.1.2 Mean – Genomsnitt 

Med genomsnitt definieras vad resultaten av de utförda intervjuerna fastslog för medelbetyg vid 

bedömandet. 

 

5.8.1.3 Median, Q1, Q3  

 

Medianen kan definieras som det variabelvärde ”som delar materialet mitt itu”. Hälften av 

observationerna ska ligga till vänster om medianen och hälften till höger. 

Q1 (första kvartil) och Q3 (tredje kvartil) definieras som de variabelvärden vilka delar materialet 

i fjärdedelar: ¼ av observationerna ligger till vänster om Q1 och ¾ är utsträckt till vänster om 

Q3. 
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5.8.1.4 StDev - Standardavvikelsen 

 

Standardavvikelsen visar den genomsnittliga avvikelsen mellan observationerna och 

medelvärdet47. Den viktigaste användningen av standardavvikelsen för beskrivande statistik är att 

den är ett mått för att jämföra variationen (spridningen) i olika material. 

 

5.8.1.5 Minimum – Maximum 

 
Indikerar minsta samt högsta betygsättning vid intervjuerna. ”Scania nutid” erhåller den minsta 

betygsättningen fyra samt tio som den högsta betygsättningen. Betygsättningen kunde vara 

emellan ett till tio.  

 

Från intervjufrågorna existerade det frågor där chaufförer samt åkeriägare betygsatte det 

lastbilsmärke de varit verksamma med. Betygsättningen var på en skala från ett till tio där 

betyget ska vara för vad man ansåg för femton år sedan om en Scanialastbil eller en Volvolastbil 

beroende på vilken man hade erfarenhet av. 

 

Ovan framställs de kvantitativa resultaten som utvunnits från intervjuerna med chaufförer samt 

åkeriägare för Scanialastbilar. Betygsättningen ifrån chaufförerna indikerar att den förbättrats än 

vad de var för femton år sedan. Resultaten i sig inom ett företag är ej relevanta då de kan spegla 

evolutionen under de senaste femton år. Uppmärksamheten ska poängteras om skillnad uppstår 

mellan betygsättningen emellan Volvo samt Scania. Nedan åberopas Volvos resultat.  

 

Med statistikprogrammet Minitab v14, har ett genomsnitt för chaufförer samt åkeriägares 

betygsättning illustrerats. En viss skillnad uppmärksammar betygsättningen för Scania samt 

Volvo för femton år sedan. Medan genomsnittet 6,412 är Scanias resultat, är Volvos genomsnitt 

5,500. Denna skillnad ska besvaras mer djupgående i kapitel 6. 

Däremot är betygsättningen för både Scania samt Volvo i nutid (intervjuerna verkställdes mellan 

april-maj 2006) approximativt. 
                                                 
47 Dahmström Karin. (2000). (3:e upplagan) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Sid 
46 
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Skildrande statistik: Volvo 15 år sedan  

Variable                    N  N*  Mean  StDev  Minimum     Q1    Median     Q3     Maximum 

Volvo 15 år sedan    14  17   5,500    1,160    3,000        5,000   5,500     6,250    7,000 

 

Skildrande statistik: Volvo nutiden  

Variable                    N  N*   Mean  StDev  Minimum    Q1    Median     Q3      Maximum 

Volvo nutiden           31  0      8,113  0,834    6,000        8,000   8,000     8,500     10,000 

 

 

5.9 Sammanfattning av intervjuer 

 

Redovisat resultat ifrån respondenterna ska nedan beskrivas med en matris för överskådlighetens 

skull. Andel lastbilar, vilket återfinns på den horisontella axeln indikerar antal lastbilar vilka 

återfanns i åkeriet. De tre åkerierna vilka representerades i denna studie bestod av många 

lastbilar. Gentemot andra åkerier vilka besöktes men där åkeriägare ej ville intervjuas, framhölls 

dessa tre åkerier där respons fick utav åkeriägare såsom stora åkerier. 1X står för en normal 

storlek av ett åkeri, 0.1X för mindre samt 10X för större åkerier.  

På den vertikala axeln återfås elementet relevans. Denna faktor påvisar hur essentiell varje 

beståndsdel varit för respektive åkeriägare. 

Såsom det överblickas kan det resoneras att de tre åkeriägarna vilka intervjuades ansåg att kvalité 

på produkten samt service var relevanta. Prisförmån var relevant när deras verksamheter startade. 

Med erfarenhet samt större pengakapital har parametrarnas betydelse förändrats. Åkeriägare Z 

skildrar sig ifrån de andra genom att värdera Scanialastbil moralisk, dvs. mer aktning. 

Bland chaufförerna vilka intervjuades var det svårt att positionera dem i matrisen. Ergonomi 

kommer in i bilden vilket ej skildras i matrisen. Aktning var mer relevant bland chaufförer 

verksamma med Scanialastbilar. Bland chaufförer verksamma med Volvolastbil var det fler vilka 

kunde tänka sig byta till Scania än motsatsen. Dessa svar resolverar svårt att placera i en matris. 

De kvantitativa resultaten indikerade att chaufförer verksamma med Scania gav ett högre betyg 

till Scania för femton år sedan än vad Volvochaufförer gav för betyg till Volvo för femton år 

sedan. 
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Figur 8. Matris av intervjuer med åkeriägare 

6. Analys 
 

I detta kapitel analyseras vad man förvärvat ifrån intervjustudierna. De resultat vi erhållit 

kompareras med den modell som beskrivits med figur1. Sedan ska det uppvisas enligt senaste rön 

vars gjordes med intervjustudierna. Varje åkeriägare samt chaufförer analyseras gentemot 

modellen och slutförs med en sammanfattning. 

 

6.1 Prisförmån 

 

Definitionen prisförmån i den modell som beskrevs i kapitel fyra framförde denna faktor som en 

viktig komponent för åkeriägare samt chaufförer beträffande val av lastbilsmärke. För åkeriägare 

Y var prisförmåner en relevant faktor vid starten av verksamheten eftersom starkapitalet var 

begränsad samt att man som hade erfarenhet av varumärken bland lastbilar. 

 

Med tiden då kunskap utvunnits med lastbilar, har prisförmåners relevans framför faktorer som 
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service avtagit. Det som nämns bland åkeriägare Y är prisförmåner då komponenter köps till 

lastbilarna. Endast en del av chaufförerna fick del av extra komponenter då priset överstiger 

markant vilket bidrar med stora summor. Enligt oss existerar prisförmåner, men de är som så 

relevanta för åkeriägaren. Inköp av komponenter uppfattas mer betydelsefulla för åkeriägaren då 

dess chaufförer blir mer tillfredsställda på denna avdelning. 

 

Prisförmåner för åkeriägare Z verkar som vara relevant vid inköp, men inköp av extra 

komponenter anses vara väsentlig beroende på chaufförens behov. Som det sagts ovan med 

åkeriägare Y kan priset öka oerhört. Prisförmåner erbjuds både vid inköp av lastbil samt dess 

komponenter, men anses inte här heller vara den avgörande faktorn vid val av lastbilsmärke. 

Vid inköp av flera lastbilar fanns det prisskillnader emellan Volvo samt Scania enligt åkeriägare 

X. Prisförmåner förväntas vid inköp av lastbilar samt komponenter till dess lastbilar. Men samma 

svar returnerades där prisförmåner var inte den avgörande faktorn till det avgörande beslutet av 

lastbilsmärke. 

 

Chaufförers åsikter angående prisförmåner var minimala då de som har behörighet enligt 

åkeriägare att besluta lastbilsmärke. När det sedan var inköp för komponenter varierade 

inflytandet bland chaufförer beroende på flera faktorer som närhet till åkeriägare, handikapp 

m.m.  

 

6.1.2 Summering 

 

Bland de tre åkeriägare som intervjuades konstaterades att prisförmåner ska vara en självklarhet 

vid större inköp. Hur relevant det sedan är vid avgörandet av lastbilsmärke är väldigt lågt. 

Reichheld (1993) samt McCarthy (1997) antydan om att prissänkningar ej är den avgörande 

faktorn kan verifieras med åkeriägarnas resonemang. Förbättring inom andra parametrar kan vara 

upphöjningen av tillfredsställelse. 

Figur 1 vars faktorer vi ansåg skulle spela en stor roll i valet av lastbilsmärke, visar hur 

prisförmån har en del att göra med det slutgiltiga beslutet. 

Transaktionsspecifik var ej relevant för åkeriägarna då deras inköp av lastbilar fastslogs med den 
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erfarenhet de utvunnit, dvs. en kumulativ tillfredsställelse48. 

 

 

6.2 Kvalité 

 

En av de faktorer som ansågs vara viktiga för att höja kundtillfredsställelsen enligt modellen var 

kvalité. Med kvalité antyds lastbilens livslängd, antalet reparationer etc. För att en slutgiltig 

överenskommelse ska vara emellan producent samt konsument, måste vissa kriterier uppnås hos 

producenten, vilka vi anser att ett kriterium var kvalité. 

 

Åkeriägare Y bedrev Scanialastbilar på grund av erfarenhetsmässiga orsaker som problemfrihet 

samt livslängd, reliabilitet. När lastbilen var ur funktion innebar det en dyr kostnad för åkeriet. 

Driftkostnader ansågs lägre hos Scania gentemot konkurrenterna. 

 

Livslängden vilket notifieras längre än hos konkurrenterna enligt åkeriägare Z var en positiv 

fördel hos Scania. Även här indikeras dessutom motorstyrkan gentemot konkurrenterna då den 

ansågs vara starkare. 

 

Volvo-åkaren X framfördes kvalitén som acceptabel, men som den givande faktorn till Volvo 

som dess val av lastbil då kvalitén inte verkade skilja sig avsevärt emellan en Volvo- eller en 

Scanialastbil enligt åkeriägare X. Motivet till dess köp av Volvo var dess personbilskänsla, 

produktspecificiering49. 

 

Chaufförerna lade fram många svar. Inom de mindre lastbilarna ansågs Scanias minsta lastbilar 

lite klumpiga för användning inom Stockholms gränser. Bland de större lastbilarna 

kommenterades Scanias motor vara kvalitetsmässigt bättre än en Volvo av chaufförer verksamma 

med Volvo och Scanialastbil. ”Mer motor” i en Scanialastbil var argument vars tillades bland 

chaufförer verksamma med större lastbilar. Dugligheten kan på så sätt kanske anses vara större 

                                                 
48 Boulding, Richard Staelin, Ajay Kalra and Valerie Zeithaml (1993), “A Dynamic Process Model of Service 
Quality: From Expectations to Behavioral Intentions, “Journal of Marketing Research, 30 (February), 7-27. 
49 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
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bland lastbilschaufförer verksamma med Scania då de möjligtvis underlättar större 

transporteringar då man har ”mer motor”. 

 

6.2.1 Summering 

 

Bland åkeriägare Y samt Z framfördes samma argument, dvs. livslängden.  Dimensionerna50 

vilka omnämndes i kapitel 3.4, verifierar Y samt Z grunder. Reliabiliteten kan sammankopplas 

med livslängden. Åkeriägaren X uttalade sig emellertid om dess personbils lika känsla som dess 

motiv till köp. Kvalitén ansågs vara densamma. Senare i kapitel 6 ska det diskuteras om 

ergonomi. 

Bland chaufförerna framkom argumentet kvalitetsmässigt bättre motor hos Scania än hos Volvo. 

Både åkeriägare samt chaufförer uppgav motorstyrkan hos Scania som en orsak. Detta påvisar att 

förhållandet mellan kvalité samt nytta värderats relativt till kostnaden51.  

Emellertid kan man med dessa orsaker som erhållits från både chaufförer samt åkeriägare 

bekräfta betydelsen kvalité framhäver hos yrkesförare samt åkeriägare. 

 

 

 

6.3 Service 

 

Service ansågs vara relevant för att vara med i figur 1. Majoriteten av teorierna bygger på hur 

viktig service är för att skapa nöjda samt lojala kunder. Ett exempel är där fabrikanter av lastbilar 

använder service i kombination med lättillgänglighet. Uppstår det några komplikationer för 

chauffören. Genom att ha företrädare över hela Sverige kan servicen utföras på plats och 

förhindra förseningar för chauffören med leveransen. 

 

Varje åkeri samt majoriteten av chaufförerna har påpekat hur viktigt det är med god service samt 

hur mycket som påverkar kundtillfredsställelsen samt kundlojaliteten. 

 

                                                 
50 Juran, JM (1988), Jurans Quality Control Handbook 
51 Dodds, William B, Effects of price, brand and store information on buyers, products evaluations 
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Åkeriägare Y deklarerade Scanias ”A-jour” service som helt perfekt (Service Quality and Value). 

Ett samtal till Scania förmedlade sedan i vilken riktning närmsta Serviceavdelning fanns vilket 

var nära för åkeriägare Y samt dess chaufförer ständigt. 

 

Bytet av inköp från Volvo till Scania var på grund av dess service enligt åkeriägare Z. Tiden för 

reparation (Inconvinience) samt hur väl de utförde reparationerna (Core Service Failure) var 

orsaker till att lojaliteten gentemot Volvo förlorats samt att en lojalitet, som än bibehålls idag, är 

med Scania. 

 

Åkeriägare X, vilken haft erfarenhet både med Scania samt Volvo, antydde att servicen mellan 

dem var likartade. Däremot var skillnaden större i pris när man är utomlands (Unfair Pricing). 

Enligt Åkeriägare X har Volvo samma pris för service vart man än är medan Scania fastställer ett 

pris beroende på vilket land befinner sig i. Detta var ett element som X fann besvärlig. 

 

Chaufförer ansåg service vara en viktig beståndsdel. Klagomål fanns för en Scanialastbil medan 

det indikeras klagomål på tiden för reparation (Inconvinience) för Volvo. Missnöjena har 

däremot funnits förr. Den senaste tidsperioden har ingen kritik uppkommit. 

 

Majoriteten av chaufförerna vilka var verksamma med av mindre lastbilar kunde som verifiera 

servicen hos Scania eller Volvo då de förfogade över en egen verkstad. En yrkesförare emellertid 

klagade på Scanias service då tiden för reparation var orsaken. 

 

6.3.1 Summering 

 

Huvudparten av åkeriägare samt chaufförer framhåller service som nummer ett i modellen. När 

modellen utgjordes framkom inte denna faktor som relevant. Bland intervjuerna har det framlagts 

hur viktig service är samt dess närhet vart man än befinner sig geografiskt (Location/Hours). En 

lastbil som är ur drift innebär en stor förlust för åkeriet både i termer av pengar samt förtroende 

gentemot konsumenten vars produkter man levererar. Keaveneys modell (figur 5) vilket 

demonstrerar flera orsaker som påverkar byte av producent har påvisats. Långsiktighet och goda 
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kundrelationer52 har dessutom inom service framställts som betydelsefulla då flera yrkesförare 

indikerat samt nedvärderat Volvos service förr i tiden. Dessa chaufförer bedriver emellertid 

arbetsutföranden med Scanialastbilar nuförtiden (juni 2006). 

 

 

6.4 Aktning 

 

Bland de fyra faktorer som genererar kundtillfredsställelse i modellen, är aktning ett av dem. 

Bland produkter brukar det slutgiltiga köpet bero på dess aktning till fabrikationen inom vissa 

branscher som bilmarknaden då den historiska delen har ett visst värde för konsumenten, 

konsumentens generella värdering av produktens nytta baserad på vad som erhållits och vad som 

förutsatts (Zeithaml 1988). Aktningen kan bero på historisk förflutet hos producenten eller 

möjligen en moralisk medverkande kraft. Att klargöra vad aktning står för var en problematik då 

skribenterna har en tolkning medan chaufförer samt åkeriägare uppfattar det annorlunda. När 

respondenterna besvarade kvalitativa frågor som orsak till val av lastbil samt vad de valt för 

lastbilsmärke om de förvärvade befogenheten att avgöra, var därstädes respondenterna 

överlämnade svar med viss aktning. Detta var hur respondenterna besvarade angående aktning. 

 

För åkeriägare Y var betoningen att majoriteten av Scanias produktion var inom 

lastbilsbranschen väldigt givande. Denna impuls gav ett anseende av Scania som ”mer lastbil” 

enligt Y. 

Intresset för Scania enligt Z var mer belägen hos storleken. Aktning kan associeras med storlek 

på lastbilen, produktspecificiering53. Denna aktning refererades mest till amerikanska lastbilar då 

de storleksmässigt är större än Scania eller Volvolastbilar. 

Åkeriägare X val av lastbil berodde på dess ergonomi. En viss passion till Volvo har stadgats 

dessutom då person X förvaltar Volvo som personbil. Ergonomi anses inte bland aktning vilket 

ska beskrivas i kapitel 6.5 samt 6.6. 

Chaufförer ansåg sig kunna byta till Scania från Volvo av samma resonemang som åkeriägare Y, 

                                                 
52 Gummesson, Christian (1987): The New Marketing – Developing Long-term Interactive Relationships, Long 
Range Planning, Vol.20, No.4. 
53 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
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”mer lastbil”. Specialiseringen ses positiv då man som investerar stora summor i projekt som 

involverar lastbilar. 

Ett flertal chaufförer ansåg att Scania lämnar ett avtryck på sin produkt genom att den minsta 

lastbilen är större än konkurrenternas minsta lastbil. 

 

6.4.1 Summering 

 

Scanias skiljer sig från dess konkurrenter då verksamhetens kärnföretag är lastbilar. Volvo samt 

Mercedes producerar personbilar vilket utgör en stor del av dess verksamhet. Även om det inte är 

en påverkande faktor uppfattas det av chaufförerna som negativt. Detta poängteras dessutom 

genom uttryck där chaufförerna nämner historik hos Volvo då de var nära att gå i konkurs under 

80-talet samt att Scanias historia utsträcker sig sedan 1891. Zeithaml (1988) föreslog att det 

uppfattade värdet var konsumentens generella värdering av produktens nytta baserad på vad som 

erhållits och vad som förutsatts. ”Service Value”, beskriven av Ruth N. Bolton m.fl. indikerar att 

en konsuments värdering beror på uppoffringar. Värderingen vilka inneburit för åkeriägarna är 

dess högre pris vilket spenderas för en Scanialastbil istället för en Volvolastbil 

 

 

 

6.5 Andra faktorer 

 

Andra faktorer har identifierats under intervjustudierna. Åkeriägare Z, X samt en stor del av 

chaufförerna betraktade ergonomin hos en Volvolastbil som en fördel gentemot Scanialastbilar. 

De ergonomiska felen var till exempel sittplatserna och backspeglar. En variant av en 

Scaniamotor med Volvos ergonomi uppmuntrades. Produktspecificiering54 kan antydas med 

Volvos bemärkelse inom ergonomi. 

 

 

6.6 Sammanfattning av analys 

 
                                                 
54 Kotler, Philip. Marketing Management, 11. ed. 
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För att sammanfatta analysen, kan det bekräftas att vissa faktorer vilka ansågs vara relevanta, 

lämpade sig inte markant samt att nya beståndsdelar var väldigt väsentliga för 

kundtillfredsställelsen samt kundlojaliteten. Prisförmåner var en parameter som apterade sig väl 

till åkerier samt chaufförer för att höja kundtillfredsställelsen. 

 

Kvalitén samt aktning var element som kopplades ihop väldigt mycket. Bland dem vilka föredrog 

Scania fanns det individer vilka markerade motorstyrkan som dess orsak till val, medan andra 

betonade den historia Scania haft med sin motor. Bland dessa två element fanns det fler olikheter 

mellan Scania Samt Volvo som indikerades. 

 

Betydelsen för service var klar och mycket större än vad som förväntats av modellen. Bland 

åkeriägarna var det den viktigaste beståndsdel samt av majoriteten ifrån chaufförerna.  

Nya element påhittades med intervjuerna vilket var ergonomi. Bland chaufförer verksamma med 

Scanialastbilar föredrog ett antal ergonomin ifrån Volvo. Bland dem som var verksamma med 

Volvolastbilar var det flera som påpekade ergonomin hos Volvo som en viktig ingrediens för att 

slutgiltigt bekräfta sitt val. 

Som det bekräftades med intervjuerna, var modellen som signifikant för åkeriägare samt 

lastbilschaufförer. Modellen har förändrats för att ge en bättre bild av åkeri samt chaufförers 

påverkan av kundtillfredsställelse samt kundlojalitet. Storleken på de olika elementen indikerar 

dess signifikans som de intervjuade ansåg generellt. 
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Figur 9. Modell av lojalitetsskapande (förfinad)  
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7. Kritisk Granskning 
 

I detta kapitel ska resultatet kritisk granskas då det beskrivits i kapitel X att mätfel kan uppstå 

med besöksintervjuer. Validiteten samt reliabiliteten ska förbindas med hänsyn till om det svarats 

på de frågeställningar som fanns. 

 

7.1 Validitet 

 

En bra undersökning karakteriseras av hög validitet, dvs. att man idealt med sina frågor eller 

observationer mäter det man faktiskt vill mäta. Vid planeringen av vad som skulle undersökas 

erfordrades dessutom att man fastställde hur de erhållna resultaten skulle redovisas. I denna 

undersökning valdes det att respondenterna skulle besvara mer kvalitativt då det undersöktes om 

det fanns någon skillnad emellan Scania samt Volvo inom lastbilar samt för att verifiera faktorer 

som ansågs vara viktiga. Frågorna var utformade på så vis att de var lätta att förstå för 

respondenten. I och med att majoriteten var öppna frågor framförde detta svar vilka avskiljde sig 

från det som misstänktas vara faktorer vilka indikerades på figur 1, samt att respondenterna 

uppfattade inte obligatorium att bevara på ett visst antal begränsade repliker. 

 

Att åkeriägare inte fanns tillgänglig då man intervjuade chaufförer anser vi vara en fördel för att 

undgå åsikter och värderingar som åkeriägaren anser vara ”acceptabla” (prestigebias). 

Ensamhet vid intervjun, dvs. intervjua en chaufför eller åkeriägare ensam så att ingen annan 

påverkar respondentens svar utnyttjades för att höja validiteten. 

Däremot var intervjurespondenterna väldigt tidspressade eller negativt inställda att besvara på 

frågeformuläret. Kravet för att kunna intervjua respondenten var att ständigt påminna om de 

anonymitetsskyddande åtgärderna som brukas. Tidspressen kan ha framfört sämre kvalité på de 

besvarade frågorna samt avvikande svar från det sanna värdet vilket minskar validiteten. 

Frågorna vilka var kvantitativa vars uppgift var att se om det fanns någon skillnad i hur 

betygsättningen var mellan Scania och Volvo har väldigt låg validitet. Den enda skillnaden var 

betygsättningen för femton år sedan. Denna skillnad ansågs kunna åberopa det moraliska värdet, 
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dvs. en viss aktning till Scania som fick ett högre snittbetyg. Det kan däremot dessutom innebära 

att Scania-lastbilen var kvalitetsmässigt bättre i till exempel service, prisförmån eller kvalité 

vilka respondenterna ansågs ge ett bättre snittbetyg. Volvo var kanske inte så utvecklade för 

femton år sedan. Det bör betonas att Volvolastbilar var under 80-talet nära att lägga ner 

verksamheten. 

 

 

7.2 Reliabilitet 

 

Undersökningen måste bygga på ett representativt urval så att inte tillfälligheter påverkar 

resultatet55. Om man någorlunda lyckas eliminera slumpfaktorn, om flera undersökare som 

använder samma metod kommer till samma resultat vilket i detta fall var tre, då har 

undersökningen hög reliabilitet. 

Reliabiliteten kan anses vara förhållandevis hög av den orsaken att intervjurespondenterna var 

tillfrågade av flera mätinstrument. Ett specifikt frågeformulär för åkeriägare samt ett specifikt 

frågeformulär för lastbilschaufförer. Variationen reducerades dessutom genom att intervjua fler 

individer56 (sammanlagt 63 individer) vilket höjer reliabiliteten. 

Majoriteten av respondenterna bestod av individer med lång erfarenhet inom lastbilsbranschen 

vilka kunde besvara frågor med hög kvalité om det analyserade materian. Mönster kunde 

konstateras då flera svar var densamma, vilket stärker reliabiliteten. 

Bland de intervjuade var däremot ett antal som så erfarna med lastbilar vilka ändå angav svar på 

frågorna. Individen utan lång erfarenhet kan ha haft åsikter vilka de fått kännedom om och inte 

vilka man personligen genomgått. 

Åkeriägarna var tre till antalet av dem som intervjuades. Dess slutsats att pris samt prisförmåner 

som är så relevanta för det slutgiltiga valet av lastbilsmärke kan som tillämpas ifall majoriteten 

av Sveriges åkeriägare har samma uppfattning då fler åkeriägare hade bekräftat responsen samt 

höjt reliabiliteten. 

 

                                                 
55 Thurén Torsten. (2003) (första upplagan), Vetenskapsteori för nybörjare 
56 David S. Moore. (2001) (fifth edition), Statistics – Concept and Controversies.  
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7.3 Källkritik 

 

Källor vilka använts är en större del av vetenskapliga artiklar, Internetkällor samt böcker. 

Teorierna vilka tillämpades är en majoritet av forskar från USA. Keaveneys teori angående 

”Customer Switching Beavior in Service Industries” är utförd bland verksamheter runtom i USA. 

Kulturen i USA kan frambringa svar vilka är annorlunda än de som frambringas i Sverige. 

Detsamma gäller de andra teorier vilka antyder ett visst samband. 

Vissa teorier är genomförda inom telefonsektorn som t ex ”Customer Value”. Valör inom denna 

sektor har möjlighet att innebära något helt annorlunda för en individ verksam med en lastbil. 

Framställningen till hur konsumenten anses frambringa valör för produkten kan på så sätt vara 

annorlunda emellan båda dessa branscher. 
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8. Slutsats 
 

Slutledning redovisas nedan som en summering av analysen. Syftet med avhandlingen var att 

verifiera vad konsumenter av lastbilar ansåg höja kundtillfredsställelsen samt skapar lojalitet. 

Efter analysen förfinades figur 1, modellen, till vad det anses vara en mer lämplig modell för 

konsumenter av lastbilar. 

 

Syftet med denna studie var att verifiera ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning var 

grundpelarna i åkeriägare samt lastbilschaufförer viktigaste preferenser vid val av lastbil 

samt om det fanns fler element vilka var betydelsefulla.  

 

Claes Fornell framsteg inom forskningen av kundtillfredsställelse har öppnat betraktelsesätten för 

vilka komponenter som påverkar kunders motivation att slutföra köp av varor/tjänster. 

Arbetsmiljö samt lönsamhet vilka är start samt slutändan av Claes Fornells modell påvisar vilka 

faktorer som påverkar att försäljningen förbättras samt försämras. 

 

Claes Fornells modell innebär studier inom producenten samt en längre tidsperiod vilka ej var 

tillgängliga till denna uppsats. Fördjupningen förekom med konsumenterna vilka verifierade 

modellens grundpelare samt om fler element var av intresse. 

 

Medvetna om att inte kunna dra någon generell slutsats av denna studie inom 

kundtillfredsställelse, kan det avhämtas något inom lastbilssektorn generellt. 

Det som detekterades i studien var att majoriteten av respondenterna var överens om hur viktig 

kundtillfredsställelse samt lojalitet är inom lastbilsbranschen. Vissa faktorer påverkar 

kundtillfredsställelsen mer än andra. Vid skapandet av tillfredsställelse samt lojalitetsskapande, 

var parametern service den mest betydelsefulla. För att lastbilsfabrikatet ska överleva är det 

viktigt att ha en stark konkurrerande service då många företag erbjuder liknande service. Via 

intervjuerna indikerades det att Volvos service var förr sämre än Scanias. Vilket antydde på att 

byte genomfördes till Scania. 
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Åkeriägarna omnämnde service vara en viktig faktor då erfarenhet förvärvats, men poängterar att 

andra faktorer även spelar en mindre roll i processen. 

 

Ergonomi var en viktig beståndsdel för konsumenterna vilket varit en avgörande faktor dessutom 

vid val av fabrikat. Volvo indikerades vara producenten vilket sammanfördes med att ha en 

känsla av personbil. Det kan ifrågasättas ifall Volvo endast har turen med sig eller om ergonomin 

för lastbilen varit en specialisering där forskning samt stora investeringar införts för denna 

komponent. 

 

När intervjuerna genomfördes uppmärksammades att prisförmån var en faktor vilket inte var lika 

relevant som kvalité och aktning på produkten samt service. Den förfinade modellen indikerar 

detta genom dess storlek gentemot de andra faktorerna. 

Ifrågasättning varför Scania inte anpassat samt förbättrat ergonomin gentemot Volvo är av 

intresse. En orsak kan vara att Scania som funnit ett sådant behov. Om Scania förändrar 

ergonomin på produkten, ökar kundtillfredsställelsen, kundlojaliteten samt försäljningen? Skulle 

en kopiering av Volvos ergonomi genomföras eller produceras en oprövad modell på ergonomin? 
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9. Förslag för vidare forskning 
 

Presentation av förslag för vidare forskning framhävs nedan. Förslagen är baserade på det som 

verifierats/falsifierats samt förvärvats från analysen. 

 

Då det har skapats en förfinad modell med fem parametrar, vore ett förslag att fortsätta 

forskningen genom att specialisera samt koncentrera sig på just en parameter, t ex varför Scania 

som förändrar sin ergonomi samt hur den skulle omskapas. 

 

Forskningen utfördes inom lastbilsbranschen. Ett förslag för vidare forskning skulle kunna vara 

att implementera den förfinade modellen inom en annan bransch. Charterbolag vore en intressant 

bransch då dessa bolag arbetar mycket med prisförmåner, service samt kvalité. 

Det som undersöktes var vad konsumenter ansåg höja kundtillfredsställelsen samt lojaliteten. Det 

vore intressant att verifiera vad producenter samt servicebolag anser höja kundtillfredsställelsen 

samt lojalitet. 
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Intervjuer  

 

Personliga intervjuer med tre anonyma åkeriägare. 

Personliga intervjuer med 60 anonyma lastbilschaufförer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

 

Frågor till åkeriägare 

 

1. Hur länge har du varit verksam som åkeriägare/lastbilschaufför? 

2. Har du alltid kört samma lastbilsmärke? Om inte, vilka har du bytt emellan och varför? 

3. Hur kommer det sig att du valt just detta lastbilsmärke? 

4. Nämn fördelarna med fabrikatet du kör. 

5. Nämn nackdelarna med fabrikatet du kör. 

6. I framtiden när du/ni skall nyinvestera i nya lastbilar, skulle det vara ngt krav från dig att 

du kör ngt speciellt fabrikat? Om ja, i så fall varför? 

7. Har priset varit en relevant faktor för val  märke inom lastbilsföretagen? 

8. Anser du att servicen varit bra samt uträttats inom acceptabel tid hos fabrikatet? 

9. Anser du informationen varit bra när du väl vill informera dig om en lastbil? 

10. Vad skulle du ge lastbilsföretaget som du varit verksam med för betyg från ett till tio för 

15 år sedan? 

11. Samma fråga men 10 år 

12. Samma fråga men 5 år 

13. Samma fråga men nutiden. 

 

 

Frågor till lastbilschaufförer 

 

1. Hur länge har du varit verksam som lastbilschaufför? 

2. Har du alltid kört samma lastbilsmärke? Om inte, vilka har du bytt emellan och varför? 

3. Hur kommer det sig att du valt just detta lastbilsmärke? 

4. Har möjligheten att köpa/bli erbjuden komponent till lastbilen du är verksam med 

förekommit? 

5. Nämn fördelarna med fabrikatet du kör. 
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6. Nämn nackdelarna med fabrikatet du kör. 

7. Anser du att servicen varit bra samt uträttats inom acceptabel tid hos fabrikatet? 

8. Vad skulle du ge lastbilsföretaget som du varit verksam med för betyg från ett till tio för 

15 år sedan? 

9. Samma fråga men 10 år 

10. Samma fråga men 5 år 

11. Samma fråga men nutiden. 

12. Om du personligen fick välja, vilket lastbilsmärke skulle du föredra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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Bilder ifrån åkerier 

 

 
 
    Åkerier inom Stockholms gränser 
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