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Abstract 
 
Titel: Tillfredsställelse och lojalitet från ett kundperspektiv 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Thomas Blomqvist och Per Nilsson 
 
Handledare: Lars-Torsten Eriksson 
 
Datum: Januari 2010 
 
Syfte: Det övergripande syftet med vår uppsats är att beskriva vårt fallstudieföretags 
(Alfas) kunder utifrån hur tillfredsställda och lojala de är. Vi vill även finna svar på 
om det finns specifika kännetecken hos kunder med hög grad av tillfredsställelse 
och lojalitet. 
 
Metod: Vi har använt både sekundär- och primärdata i uppsatsen. Vi startade med 
en litteraturstudie för att söka kunskap inom området kundtillfredsställelse och 
lojalitet. Därefter genomförde vi en förstudie genom att intervjua tre av Alfas 
medarbetare och slutligen gjorde vi en kvantitativ enkätundersökning på Alfas 
kunder. Resultatet från undersökningen analyserades sedan och jämfördes mot 
aktuell teori inom kundtillfredsställelse och lojalitet. 
 
Resultat & slutsats: Resultaten tyder på att Alfa lyckats förhållandevis väl med att 
uppfylla kundernas förväntningar i sin tjänsteleverans. Vi kan dock konstatera stora 
skillnader i utfallet mellan de tre affärsområdena när det gäller andelen positiva 
omdömen. Den högsta kundupplevda kvaliteten återfinns inom de tre områden som 
är viktigast för kunderna. Men när det gäller förmågan att dokumentera utförda 
uppdrag, skriva väldefinierade offerter samt att återkoppla vid oförutsedda 
händelser, finns det en förbättringspotential. De av Alfas kunder som är mycket 
tillfredsställda tenderar att vara betydligt mer lojala än övriga kunder. De av Alfas 
kunder som är mycket tillfredsställda och mycket lojala (Apostlarna) har en 
väsentligt positivare upplevelse av företagets tjänstekvalitet och dessutom en 
betydligt högre share-of-wallet än övriga kunder.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att mer i detalj kunna analysera 
eventuella samband mellan lönsamhet och en hög grad av tillfredsställelse och/eller 
lojalitet. Ett annat område för fortsatt forskning är att via en kvalitativ ansats studera 
likheter och olikheter mellan affärsområdenas arbetssätt mot kunderna och ställa det 
mot den kundupplevda kvaliteten.  
 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats beskriver tillfredställelse och lojalitet i ett 
kundperspektiv för ett tjänsteföretag. Den visar även på att graden av 
kundtillfredsställelse påverkar lojaliteten samt att de kunder som uppvisar en hög 
grad av tillfredsställelse och lojalitet särskiljer sig mot övriga kunder gällande 
upplevd tjänstekvalitet och share-of-wallet. 
 
Nyckelord:  Kundtillfredsställelse, Kundlojalitet, Kundnöjdhet, Tjänstekvalitet 
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Title: Satisfaction and loyalty from a customer viewpoint 
 
Level: Final assignment for Master degree in Business Administration 
 
Authors: Thomas Blomqvist and Per Nilsson 
 
Supervisor: Lars-Torsten Eriksson 
 
Date: Januari 2010 
 
 
Purpose: The overall purpose of our paper is to describe Alfas customers based on 
the level of satisfaction and loyalty. We also want to find out if there are specific 
characteristics of customers with a high degree of satisfaction and loyalty. 
 
Method: We have used both secondary and primary data in the paper. We started 
with a review of relevant literature to seek knowledge in the field of customer 
satisfaction and customer loyalty. Thereafter we conducted a prestudy by 
interviewing three of Alfas employees, and finally we conducted a quantitative 
survey on Alfas customers. The results were analyzed and compared against current 
theory of customer satisfaction and customer loyalty 
 
Results & conclusion: The results suggest that Alfa is successful in meeting 
customer expectations in service delivery, even if we can confirm differences in 
outcome between the three businessareas. The highest customer perceived quality 
are found in the three areas that are most important to customers. But we can also  
identify areas of improvement when it comes to documentation of assignments, well 
defined quotations and giving information in the case of unforeseen events. Those of 
Alfas customers that are very satisfied tend to be far more loyal than other 
customers. Those of Alfas customers that are very satisfied and very loyal 
(Apostles) have a much more positive perception of the company's service quality 
and also a significantly higher share-of-wallet than other customers.  
 
Proposal for further research: It would be interesting to analyze correlations 
between profitability and a high degree of customer satisfaction and/or loyalty. 
Another area for further research could be using a qualitative approach to study the 
similarities and differences between the three business areas approach to customers 
and analyze that against the customers perceived servicequality.  
 
The contribution of this paper: This paper describes satisfaction and loyalty from 
a customer perspective in a service company. It also shows that the level of 
customer satisfaction impact loyalty, and that customers who shows a high degree of  
satisfaction and loyalty differentiates themeself compared to other existing 
customers when it comes to perceived service quality and share-of-wallet.  
 
Keywords: Customersatisfaction, Customerloyalty, Loyalty, Servicequality. 
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Förord 
 
Magisteruppsatsen skrevs under hösten 2009 och omfattar 15 poäng inom ämnet 
företagsekonomi på Högskolan i Gävle. Genom arbetet med uppsatsen har vi fått en 
djupare kunskap om kundtillfredsställelse och kundlojalitet. En kunskap vi kommer 
att ha med oss på vår fortsatta resa in i framtiden.  
 
Vi vill tacka alla de personer som på olika sätt hjälpt till och bidragit i vårt arbete 
med uppsatsen.  
 
Ett särskilt tack till: 
Företaget Alfa - för att ni ställt upp och engagerat er trots ständig tidsbrist. 
Alla kunder - för att ni tog er tid att besvara vår enkät. 
Vår handledare Lars-Torsten Eriksson - som gett oss snabb och relevant feed-back 
under resans gång.  
 
 
 
 
Stockholm 2010-01-05 
 
 
 
 
 
Per Nilsson    Thomas Blomqvist 
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1. Inledning 
 
Här ger vi en bakgrund till problemdiskussionen som i sin tur mynnar ut i uppsatsens 
problemformulering och frågeställningar. Med utgångspunkt i våra frågeställningar 
fastställer vi sedan uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 

1.1  Bakgrund 
Marknadsföring kan sägas vara en ideologi vars grundidé är hur ett företag bör planera 
och bedriva sin verksamhet. Grundidén kallas för marknadsföringskonceptet och 
härstammar från 1950-talets USA och marknadsföring mot konsumenter. Den går ut på 
att företagen identifierar kundernas behov och sedan anpassar verksamheten därefter.1 
Ett arbete som innebar att företagen på ett transaktionsorienterat sätt arbetade med de 
fyra P:na (Pris, Produkt, Plats, Påverkan) eftersom produkterna var standardiserade och 
konsumenterna betraktades som homogena grupper med likartade behov.2 
Transaktionsmarknadsföring anses fungera bäst på tillväxtmarknader och produkter. Det 
är dock möjligt att marknadsföra annat än produkter, det kan handla om tjänster, 
tillställningar/föreställningar, upplevelser, personer, platser, egendom, organisationer, 
information och idéer.3 Lika viktig som den externa marknadsföringen mot potentiella 
och befintliga kunder är den interna marknadsföringen, som syftar till att säkerställa den 
egna organisationens beredskap och vilja att leverera det som företaget lovar sina kunder 
i den externa marknadsföringen. Bägge delarna måste synkroniseras och gå i takt så att 
den egna organisationen klarar av att leverera det som kunderna utlovats.4 
 
Relationsmarknadsföring (RM) är ett begrepp som växte fram under 1980-talet och har  
sin utgångspunkt i relationen mellan säljare och köpare. Till skillnad mot  
transaktionsmarknadsföring bygger relationsmarknadsföring på mer långsiktiga 
relationer mellan företag och kunderna. Genom samarbete och interaktion med kunderna 
utvecklas produkten/tjänsten för att passa kundernas behovsbild. RM är lämpligt vid 
mogna marknader när företaget konkurrerar med utvidgade erbjudanden.5 Enligt Evert 
Gummesson är RM ”marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum”6. En av orsakerna till att de flesta företag i dag arbetar med RM är insikten om 
att det är mer lönsamt att sälja till existerande kunder än att sälja till nya kunder.7 En 
annan orsak är den ständigt växande tjänstemarknaden, där kunden ofta själv är delaktig i 
tjänsteleveransen och där relationen därför spelar en väsentlig roll.8 Ett faktum som gör 
det extra viktigt för ett tjänsteföretag att bygga upp och utveckla sina kundrelationer.9 
Företagen bör vara lyhörda mot sina kunder i sin strävan att bygga långsiktiga relationer. 
Men det inte alltid är självklart att kunden vill ha en långsiktig relation eller 
överhuvudtaget någon relation med sin leverantör.10  
 
                                                
1 Söderlund M, Den nöjda kunden, Liber Ekonomi, 1997, s18 

2 Blomqvist, R, Dahl, J, Haeger, T, [1993] Relationsmarknadsföring: Strategi och metod i servicekonkurrens, IHM Förlag AB, s18 

3 Kotler P, Keller K, Marketing Management 12e, Pearson Prentice Hall, ,2006, s8-9 

4 Kotler P, Keller K, Marketing Management 12e, Pearson Prentice Hall, ,2006, s20 

5 Gummesson, E, [1995], Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber-Hermods, s25  
6 Gummesson, E, [1995], Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber-Hermods, s25  
7 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, 2002, s46-47 

8 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, 2002, s46-47 

9 Javalgi R,Moberg C, Serviceloyalty: implications for service provider, The journal of services marketing, Vol 11 No3, 1997 MCB University Press, s165-  

  179  

10 Söderlund M, (2001) Den lojala kunden, Liber Ekonomi, s18 
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Att skapa värde för sina kunder har blivit alltmer centralt i den tuffa konkurrens som 
råder på snart sagt de flesta marknader. Det har högst väsentligt påverkat synen på 
kunden som i industrialismen var en mottagare av produkten, till att betrakta kunden som 
en medproducent.11  Företag idag är snabba med att kopiera produkter och lösningar av 
olika slag. Därför har många företag insett vikten av att bli riktigt duktiga på att tillföra 
mervärde på olika sätt. Ett sätt att bli riktigt konkurrenskraftig och skapa lojala kunder är 
att erbjuda mervärden som består av olika tjänster som kopplas till ett erbjudande.12 Det 
kan exempelvis vara i form av rådgivning, utbildning, support, skräddarsydda leveranser 
etc.13 Företagen kommunicerar sina mervärden bl.a. genom att ge sina kunder och 
potentiella kunder olika typer av kund- och varumärkeslöften. Ett vanligt förekommande 
sätt att göra det är i form av ett varumärkes mantra, som består av en kort fras ofta 
tillsammans med företagsnamnet.14 Några exempel är, 
• Microsoft - Your potential our passion 
• Ericsson - Taking you forward 
• SAAB - Move your mind.  
• Avis - We try harder 
 
Andra sätt att kommunicera sitt mervärde är genom olika typer av kundlöften, som 
exempelvis företaget Selecta gör. I deras strävan att bli bättre på allt de gör har de uttalat 
fyra löften. ”Allt vi gör och levererar skall vara fräscht, proffsigt, njutningsfullt och 
genomsyrat av omtanke”15. Dessa varumärkes mantran och kundlöften ges till 
marknaden med syftet att snabbt skapa igenkänning och särskiljning. 
 
Ett företags nöjda kunder sprider ett gott rykte och ger positiv word-of-mouth, medan 
besvikna kunder ger negativ word-of-mouth och därigenom ger företaget ett dåligt 
rykte.16 Med tanke på att de flesta nya kunder till ett tjänsteföretag blir kunder p.g.a. att 
de blivit rekommenderade av någon de har förtroende för, gör det mer eller mindre 
nödvändigt för företaget att lyckas skapa nöjda kunder. Men det är mer komplicerat än 
så, då kundernas värdering av ett företags erbjudande och tjänstekvalitet varierar över 
tiden allt eftersom relationen med företaget mognar.17 Beroende på om man är en 
befintlig eller ny kund skiljer sig uppfattningen om tjänstekvalitet åt.18 Vilket är en 
intressant utmaning för företaget att tänka på i sin långsiktiga kundbearbetning. 

1.2  Problemdiskussion 
Ett företag kan ha ett offensivt eller defensivt förhållningssätt till sin marknad. 
Kännetecken för ett offensivt förhållningssätt är att företaget försöker attrahera nya 
kunder t.ex. genom olika typer av erbjudanden eller genom andra åtgärder som syftar till 
att öka sin marknadsandel. Det defensiva förhållningssättet innebär att företaget försöker 
behålla redan befintliga kunder genom att bygga upp bytesbarriärer som försvårar för 
kunderna att byta leverantör, eller genom att bygga kundtillfredsställelse. Byggandet av 
                                                
11 Norman R, När kartan förändrar affärslandskapet, Liber Ekonomi, 2001, s40 

12 Osarenkhoe A, (2006) Customer-centric strategy: a longitudinal study of implementation of a customer relationship management  solution, Technology 

Marketing, Vol 1, No.2, s118 

13 Grönroos C, Service Management – Ledning Strategi Marknadsföring i Tjänstekonkurrens, ISL Förlag, 1992, s3-4 

14 Keller K L,Strategic Brand Management third edition, Pearson Prentice Hall, 2008, s39 

15 Selectas hemsida: http://www.selecta.se/Om-oss/Vara-loften/ 09-07-12 

16 Arnerup-Cooper B, Edvardsson B, (1998) Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, Studentlitteratur, 1998, s23 

17 Zeithaml, V.A., Berry, L.L. & Parasuraman, A. Communicating and Control Processes in the Delivery of Service Quality, Journal of Marketing, Vol 52 

(April), pp.35-48. 

18 Tracey S, Dagger and Jillian C. Sweeney, (2007) Service Quality Attribute Weights :How Do Novice and Longer-term Customers Construct Service 

Quality Perceptions?, Journal of Service Research;10;22, SAGE Publications 
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kundtillfredsställelse och därigenom kundlojalitet är passande när den aktuella 
marknaden kännetecknas av hög konkurrens och relativ låg ökning av efterfrågan.19  
 
Allt fler företag har de senaste 10-20 åren ökat fokuseringen på att få sina kunder 
tillfredsställda och lojala. Något som blir naturligt när befolkningstillväxten minskar, 
produkterna blir allt mer lika varandra och konkurrensen ökar.20 Kostnaden för att få en 
ny kund anses vida överstiga kostnaderna för att tillfredsställa en befintlig kund.21 Något 
som ökat företagens drivkraft och intresse att behålla och utveckla sina befintliga 
kunder.22 En annan drivkraft är att en hög andel lojala kunder anses leda till ökad 
lönsamhet för företaget. De bakomliggande faktorerna är bl.a. att en lojal kund är 
benägen att köpa mer över tiden, är billigare att betjäna för företaget, ger 
rekommendationer till vänner och bekanta samt tål ett högre pris.23 Men det räcker inte 
med att kunderna bara är nöjda, de måste vara mycket nöjda för att bli lojala.24 
Sannolikheten för att en mycket nöjd kund ska handla igen är upp till sex gånger större 
jämfört med en kund som ”bara” är nöjd.25 Det är för de flesta företag en utmaning att 
skapa rätt förutsättningar för att kunna följa kundstockens tillfredsställelse och lojalitet 
på ett systematiskt sätt över tiden. Men det är nödvändigt för att kontinuerligt kunna 
lyssna av kunderna och arbeta med att säkerställa en så hög tillfredsställelse och lojalitet 
som möjligt. För att lyckas med att skapa lojala kunder är det viktigt att tillfredsställa 
kundernas behov.26  
 
Företaget i vår fallstudie är ett renodlat IT-konsult företag (i fortsättningen benämnt Alfa 
p.g.a. anonymitetskrav) som upplever att konkurrenssituationen har hårdnat väsentligt de 
senaste åren. Man möter fler konkurrenter på marknaden, kunderna pressar priserna i 
högre grad än förr och uppdragen är i allt större utsträckning av kostnadsreducerings 
karaktär. Företaget har som policy att varje konsult i slutet av sitt uppdrag skall låta 
kunden fylla i en utvärdering. Detta efterföljs sporadiskt och resultatet används inte för 
något incitaments program eller liknande. De har inte utfört någon form av 
kundunderökning på övergripande nivå och företagsledningen ser nu ett behov av att få 
bättre insikt om vad kunderna egentligen tycker om dem. Man vill veta hur 
tillfredsställda kunderna är och hur de upplever företagets tjänstekvalitet. Målsättningen 
är att utifrån resultatet vidta förbättringsåtgärder som syftar till att bibehålla eller öka 
kundernas tillfredsställelse och lojalitet. 

1.3 Problemformulering 
Med ovanstående problemdiskussion som utgångspunkt vill vi finna svar på följande 
frågeställningar;  
• Hur upplever kunderna företagets tjänstekvalitet? 

• skillnader beroende på vilka tjänster som kunden köper? 
• finns det områden som brister? 

• Hur tillfredsställda är företagets kunder?  
• hur många är mycket tillfredsställda? 

                                                
19 Söderlund M, Den nöjda kunden, Liber Ekonomi, 1997, s28 

20 Söderlund M, Den lojala kunden, Liber Ekonomi,  2001, s10-11 

21 Kotler P, Keller K, Marketing Management 12e, Pearson Prentice Hall, ,2006, s156 

22 Heskett L, Jones T, Loveman G, Sasser JR, Schelesing L, Putting the Service-Profit Chain to work, Harvard Business Review Juny-August 2008, s121 

23 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s148 

24 Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s91 

25 Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s91 

26 Heskett L, Jones T, Loveman G, Sasser JR, Schelesing L, Putting the Service-Profit Chain to work, Harvard Business Review Juny-August 2008, s121 
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• Hur lojala är företagets kunder?  
• Hur många är mycket lojala? 

• Tenderar mycket tillfredsställda kunder att vara mer lojala än övriga? 
• Finns det några specifika kännetecken för de mycket lojala och mycket tillfredsställda 

kunderna och i så fall vilka är dessa? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att beskriva Alfas kundstock utifrån hur tillfredsställda och 
lojala deras kunder är. Vi vill även finna svar på om det finns specifika kännetecken hos 
kunder med hög grad av tillfredsställelse och lojalitet, och i så fall beskriva dessa 
kännetecken. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är författad i 8 kapitel enligt nedanstående struktur,  
 
Kapitel 1, Inledning 
I inledningen ges en bakgrund och en problemformulering med tillhörande 
frågeställningar samt uppsatsens syfte. 
Kapitel 2, Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilka metoder vi valt och varför. 
Kapitel 3, Teori 
Här presenteras de teorier och modeller som vi anser vara relevanta för vår 
problemformulering. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes där vi tar avstamp för vår 
undersökning. 
Kapitel 4, Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen utgör en plattform och avstamp gällande den fortsatta 
strukturen för vårt arbete med uppsatsen. 
Kapitel 5, Empiri 
I kapitlet redogörs kort för vårt fallstudieföretag och resultaten av förundersökningen 
samt kundundersökningen 
Kapitel 5, Analys 
Här kopplar vi relevanta delar av resultaten mot teoribildningen inom tjänstekvalitet, 
kundtillfredsställelse och kundlojalitet. 
Kapitel 7, Slutsatser 
I kapitlet svarar vi på våra frågeställningar, ger förslag till fortsatt forskning samt gör 
egna reflektioner. 
Kapitel 8, Källförteckning 
Här presenteras samtliga våra källor i uppsatsen. 

1.6 Avgränsningar 
I vår uppsats avgränsar vi oss från: 
• andra företag än företaget ”Alfa” och affärsområdena Projektledning och 

Management (PL&M), Telekommunikation(TK), Datateknik(DT) 
• att undersöka andra delar än Alfas tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och 

kundlojalitet. 
• alla andra kunder än Alfas befintliga kunder som genererat intäkter de senaste 18 

månaderna. 
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2.  Metod 
Här beskriver vi våra ansatser, förhållningssätt och vilka metodval vi gjort och varför.  
Vi beskriver även hur vi samlat in de data som ligger till underlag för resultat- 
redovisningen och vår analys. 

2.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen kan delas upp och beskrivas med utgångspunkt i två 
begreppsområden, induktion/deduktion samt kvantitativa/kvalitativa metoder.27 
Forskningsarbetet skiljer sig åt beroende på om man tar empirin(induktivt angreppssätt) 
eller befintliga teorier(ett deduktivt angreppssätt) som utgångspunkt i sitt arbete 28. I de 
fall forskningsarbetet har ett induktivt angreppssätt följer forskaren upptäckandets väg. 
Då studeras forskningsobjektet utan att först ha förankrats i en tidigare vedertagen teori 
och forskaren formar sedan själv en teori utifrån den information som framkommit.29 
Om forskningsarbetet däremot grundar sig på ett deduktivt angreppssätt följer forskaren 
bevisandets väg. Det innebär att han utgår från allmänna principer och befintliga teorier 
för att kunna dra slutsatser om enskilda företeelser.30 Således har en redan befintlig 
teori bestämt vilken information som ska insamlas, tolkas och relateras till befintlig 
teori.31  
 
Vi valde ett deduktivt angreppssätt i arbetet med vår uppsats genom att nyttja befintliga 
teorier kring tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet som utgångspunkt. 
På så sätt nyttjade vi befintlig teoribildning för att bygga upp vår kunskap kring de olika 
områdena. Den kunskapen nyttjade vi sedan genom hela vårt arbete med uppsatsen för 
att uppnå vårt övergripande syfte, nämligen att beskriva Alfas kundstock utifrån hur 
tillfredsställda och lojala deras kunder är. De befintliga teorierna låg till grund när vi 
intervjuade vårt fallstudieföretag och utformade vår frågeenkät. De låg även till grund 
för vår analys där vi gick igenom resultaten från undersökningen och kopplade tillbaka 
dem till de befintliga teorierna.  
 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod handlar om hur undersökningsdata 
analyseras. Kvantitativa metoder kännetecknas av att det insamlade materialet uttrycks i 
sifferform och analyseras med någon form av matematiska eller statistiska metoder.32  
En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar således främst siffror med fokus på 
mängd, antal och frekvens av kvantifierbara variabler som kan analyseras objektivt.33   
Insamling sker i form av enkäter, data från arkivmaterial och intervjuer. Resultaten 
redovisas i form av tabeller, diagram och olika typer av grafer.34 En kvantitativ 
undersökning passar ofta bra när vi vill förstå konkreta och icke känslomässiga 
fenomen.35 I kvalitativa undersökningar samlas data in (ofta via intervjuer eller 
observationer) som inte meningsfullt kan kvantifieras utan analyseras med hjälp av 
”mjuka” analysmetoder.36 En undersökning av kvalitativ karaktär består främst av ord, 

                                                
27 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s81 

28 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s83 

29 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1991, s20-22 

30 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s81 

31 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1991, s20-22 

32 Lekvall P, Wahlbin C, Information för marknadsföringsbeslut, IHM Publishing, 2001, s210 

33 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s67 

34 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s120 

35 Seymour D T, Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, IHM Förlag AB, 1992 

36 Trost J, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 2005, s7 
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text, symboler och handlingar där fokus ligger på den underliggande meningen. En 
kvalitativ intervju utmärks bland annat av att det ställs enkla och raka frågor som 
genererar komplexa och innehållsrika svar. Därför blir sammanhanget och att förstå 
helheten viktigare än varje enskild del.37 Redovisning sker oftast i form av citat, 
fallbeskrivningar eller berättelser.38 Syftet med projektet eller arbetet avgör vilken 
metod man väljer att använda i det enskilda fallet.39  
 
Initialt valde vi att starta med en kvalitativ ansats när vi intervjuade tre personer på 
företaget Alfa. Vi valde att genomföra intervjuerna i ett explorativt syfte för att lära oss 
och förstå mer om Alfas specifika situation och på så sätt underlätta genomförandet av 
vår kvantitativa studie. En kvantitativ ansats hade i detta läge, inte varit meningsfull då 
vi inte hade tillräcklig insikt i relevanta frågeställningar. Vårt val grundade sig främst 
på styrkan i att kunna ställa följdfrågor och borra på djupet för att skapa insikter och 
förståelse. Med resultaten från våra intervjuer och relevant teori formade vi sedan vår 
frågeenkät som låg till grund för vår kvantitativa undersökning. Vi valde här en 
kvantitativ ansats eftersom vi önskade att samla in kvantifierbar data avseende 
kundernas uppfattning om Alfas tjänstekvalitet, deras tillfredsställelse- och lojalitet. 
Genom att nyttja ett sådant angreppssätt möjliggjorde vi en databearbetning och analys 
av resultaten där vi korstabulerade olika frågeställningar och gjorde nedbrytningar på 
intressanta variabler. Detta gällde även den bakgrundsdata vi fått från Alfa gällande  
omsättning och lönsamhet. Att nyttja en kvalitativ metod för att ta fram kvantifierbar 
data av sådan typ hade inte varit praktiskt eller realistiskt.   

2.2 Informationssökning 
Vid sökning och insamling av information bör man förhålla sig till och göra en 
avvägning mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet. När tidsramarna är begränsade, 
vilket är fallet vid skrivandet av en D-uppsats, rekommenderas att först noga tänka 
igenom och plocka fram sin egen kunskap, nyttja arkiv som man känner till, ta fram 
relevanta kursböcker och annan relevant litteratur samt fråga insatta personer man 
känner.40 Med litteratur menas i forskningssammanhang bl.a. böcker, artiklar, rapporter, 
uppsatser, essäer, etc.41 En fyrstegsstrategi för effektiv informationssökning på Internet 
innebär att i första steget analysera ämnet för att finna en startpunkt. Finns det några 
specifika benämningar, ord, utländska begrepp inom det valda ämnet? Steg två innebär 
en ganska bred testsökning av valda begrepp på olika sökmotorer på Internet men kan 
även innefatta aktiviteter som att rådfråga bibliotekarier. Steg tre är att utifrån vad som 
framkommer i steg 2 göra mer förfinade sökningar genom att precisera begreppen och 
anpassa sökningarna efter vad som framkommit i tidigare steg. Det fjärde och sista 
steget innebär att lämna de sökmetoder som inte fungerar.42 
 
När vi hade kommit fram till syftet med vår uppsats och mejslat ut vår 
problemformulering startade vi arbetet med att hitta relevant information att bygga upp 
vår teoretiska referensram på. Som utgångspunkt började vi med den litteratur vi 
kommit i kontakt med under våra studier samt den samlade kunskapen vi själva har 
inom området. Sedan har vi sökt brett på olika sökmotorer som google, google scholar, 

                                                
37 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s67 

38 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s120 

39 Trost J, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 2005, s7 

40 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, 8:e upplagan, Liber AB, 2006, s87 

41 Ejvegård.R, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, 2003, s45 

42 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, 8:e upplagan, Liber AB, 2006, s89-90 
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BUBL, Bized, EconBiz och uppsatser.se. Vi har fortlöpande upprättat en förteckning 
över de artiklar och böcker vi funnit trovärdiga och relevanta. I nästa steg har vi för att 
få tag i de artiklar och den litteratur vi velat, nyttjat Högskolan i Gävles databaser som 
Academic Search Elite, affärsdata, Artikelsök, Econlit, JSTOR, Emerald, SAGE, 
LIBRIS och HIG bibliotekets tidskrifts- och artikelförteckning. De sökord vi använt är, 
Tjänstemarknadsföring, Service Marketing, Kundtillfredsställelse, Customer 
Satisfaction, Kundvärde, Customer Value,  Relationsmarknadsföring, Lojalitet, Loyalty, 
Kundnöjdhet, Customer satisfaction, Tjänster, Services, Kvalitet, Tjänstekvalitet, 
Service Quality, Tjänsteutveckling, Tjänsteekonomi, Kvalitetsmätning samt namn på 
olika författare inom relevant litteratur. Datakällors information bör uppfylla tre krav. 
De ska vara valida för den information som sökes, äkta (ej förvanskade) samt 
tillgängliga.43 Vi har under hela vår informationssökningsfas gjort vårt yppersta för att 
förhålla oss kritiska till den information vi sökt fram och använt oss av i vår uppsats. 
Varje använd källa har vi granskat och ställt oss frågorna, verkar källan giltig för vårt 
syfte med uppsatsen, är källan äkta och finns den tillgänglig. Dessutom har vi 
reflekterat kring om det är andra som använt informationen i sin forskning och kring 
vem författaren/författarna är. 

2.3 Undersökningsansats 
Undersökningsansatsen kan sägas vara det avstamp undersökaren tar när en 
undersökning skall genomföras. Ansatsen avgör vilken typ av undersökning som 
kommer att utföras samt vilken sorts resultat som möjliggörs.44 En del 
problemställningar kan kräva en förundersökning. En förundersökning görs om det 
krävs speciell kunskap som inte kan hämtas från informationssökningen och 
litteraturgenomgången. Det kan t.ex. handla om att utföra intervjuer för att skapa 
underlag till en frågeenkät.45 Det finns fyra generella varianter av 
undersökningsansatser; tvärsnitts-, longitudinell- experimentell- och fallstudie ansats. 
De delas in efter en tidsdimension (återkommande eller Ad hoc) och en analytisk 
dimension (bredd eller djup).46 En tvärsnittsansats är bred, oftast ytlig och utförs som 
en Ad-hoc undersökning. Den nyttjas när man har ett beskrivande syfte och vill 
kvantifiera saker och ting som exempelvis hur många, hur ofta etc. 
Datainsamlingsmetoden kan bestå av strukturerade enkäter, strukturerade 
telefonintervjuer, personliga intervjuer eller strukturerade observationer.47  
Longitudinell ansats nyttjas om man vill studera ett problem över tiden och är bred 
och i de flesta fall ytlig i sin karaktär. Vanligast är att denna typ av ansats har en 
kvantitativ karaktär och resultaten redogörs i form av statistiska generaliseringar. 
Insamlingsmetoderna är desamma som i fallet med en tvärsnittsansats.48 Experimentell 
ansats är en beteckning på en undersökningsuppläggning där man studerar några 
enstaka variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler. 
Experiment kan utföras på många olika sätt och man utgår ofta från en hypotes där det 
anges vilka oberoende variabler som kan komma att påverka den beroende variabeln. 
Därför är denna typ av ansats lämplig när syftet är av förklarande karaktär och man 
vill finna kausala orsakssamband.49  En fallstudie är en studie där man mer på djupet 

                                                
43 Hultén P, Hultman J, Eriksson L-T, Kritiskt tänkande, Liber AB, 2007, s83 

44 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s69-70 

45 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1991, s48 

46 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s75 

47 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s76 

48 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s77 

49 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1991, s44-45 
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studerar ett fåtal fall, antingen vid ett tillfälle eller över tiden, och som bygger på både 
kvalitativa och kvantitativa sekundär- och primärdata. Det medför att det inte är 
möjligt att göra statistiska generaliseringar utifrån en fallstudie.50 Ett fall kan vara en 
individ, ett företag, en bransch eller en situation. Man kan också välja att studera fler 
än ett fall, t ex två organisationer.51 Denna typ av studier kräver tillgång utförlig data 
om det som utredaren undersöker.52 Vi valde att genomföra en fallstudie av Ad hoc 
karaktär på Alfa, eftersom vi avsåg att avgränsa oss till att på djupet beskriva 
kundernas uppfattning om Alfas tjänstekvalitet, deras tillfredsställelse och lojalitet. Vi 
ville också ha möjlighet att kvantifiera resultatet för att kunna genomföra en 
meningsfull analys och därigenom besvara våra frågeställningar. Informationen 
inhämtades genom att samla in primärdata dels via en kvalitativ förstudie på Alfas 
medarbetare och dels via en kvantitativ kundundersökning.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
Data kan delas in i två typer, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata avser redan 
producerad information som befintlig statistik och tidigare gjorda undersökningar.53 
Sekundärdata har samlats in med ett annat syfte än för den specifika undersökningen 
och kan delas upp i intern sekundärdata och extern sekundärdata. Intern sekundärdata 
finns inom en organisation och kan bestå av försäljningssiffror, lönsamhetssiffror och 
kundinformation. Extern sekundärdata kan röra sig om olika publicerade källor hos 
myndigheter eller tidningar men också olika typer av marknadsundersökningar.54 Några 
fördelar är att insamlandet är kostnads- och tidseffektivt och att det finns många källor. 
Nackdelar är att data är inaktuellt och att det inte passar in i undersökningens syfte.55 
Primärdata är den data som samlas in med olika typer av fältundersökningar, för det 
specifika undersökningsändamålet och som styrs av det underliggande syftet. Insamling 
av primärdata kan ske med hjälp av frågeenkäter, intervjuer, observationer och 
experiment.56 Fördelar med primärdata är att informationen är anpassad till 
undersökningsproblemet och att informationen är aktuell. Nackdelar är att det är relativt 
tidskrävande och dyrt samt att det kräver kompetens hos genomföraren. 57 Vi har arbetat 
med att samla in både sekundärdata och primärdata. Sekundärdata bestod av 
information vi samlade in från Alfas ekonomisystem. Informationen innehöll uppgifter 
om kundernas namn, adresser, telefonnummer, e-post, samt företagens omsättning och 
lönsamhet. Information som är helt nödvändig för att vi skulle kunna genomföra vår 
enkätundersökning men också för att i ett senare skede skulle kunna genomföra en 
analys som gav oss svaren på uppställda frågeformuleringar. Primärdata samlades in 
dels via vår förundersökning samt via enkätundersökning av Alfas kunder.  
  
Det finns ett antal olika sätt att samla in data för att besvara syftet och 
frågeställningarna i en undersökning. Exempel är dagböcker, attitydformulär, 
observationer, fokusgrupper samt intervjuer och enkäter.58  Intervjuer och frågeenkäter 
är bägge tekniker för att samla information som baserar sig på frågor. Intervjuer ger en 

                                                
50 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s79 

51 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s131 

52 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s131 

53 Lekvall P, Wahlbin C, Information för marknadsföringsbeslut, IHM Publishing, 2001, s257 

54 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s88 

55 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s102 

56 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur,  2001, s103-104 

57 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur,  2001, s105 
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direktkontakt mellan intervjuaren och den intervjuade och kan utföras antingen som en 
personlig intervju eller en telefonintervju. En intervju kan ha en hög eller en låg 
standardiseringsgrad. En hög standardiseringsgrad innebär att många av frågorna är 
formulerade på förhand, en standardiseringsgrad innebär exempelvis att enbart 
frågeområden är fastställda i förväg. Alltefter hur intervjun fortskrider formuleras 
frågorna för att kartlägga och borra djupare i tidigare svar.59 Fördelar med intervjuer är 
att de ger en kontrollerad intervjusituation, de kan användas för komplicerade frågor 
och det går att ställa följdfrågor och fördjupa frågeställningar. Nackdelar är att det är 
förenat med höga kostnader, det kan förekomma intervjuareffekter d.v.s. intervjuaren 
och den intervjuade kan påverka varandra samt att känsliga frågor kan vara svåra p.g.a. 
utebliven anonymitet.60 
 
Vi startade insamlingen av primärdata genom att göra en förundersökning som utfördes 
via personliga intervjuer med tre av Alfas affärsområdeschefer. Syftet med 
förundersökningen var att skapa förståelse och insikter om vad personerna vi 
intervjuade hade för uppfattningar om företagets tjänstekvalitet, om kundernas 
tillfredsställelse eller otillfredsställelse samt företagets styrkor och svagheter. Vi var 
alltid två personer vid intervjuerna en som ställde frågor och en som antecknade. 
Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide, se Bilaga A, med låg 
standardiseringsgrad där vi definierat ett antal områden som vi ville veta mer om. 
Skälet till detta var att vi inte ville styra respondenterna för mycket då det var viktigt för 
oss att få dem att berätta och beskriva så mycket som möjligt. Allt eftersom intervjun 
fortskred ställde vi följdfrågor för att finna ut så mycket information som möjligt. I 
direkt anslutning efter varje intervju gick vi igenom våra gemensamma intryck och 
förtydligade våra anteckningar från intervjuerna. 
 
En vanlig kvantitativ datainsamlingsmetod är att samla in data via frågeenkäter. En 
frågeenkät består av ett formulär som innehåller frågor med övervägande fasta 
svarsalternativ som respondenten själv fyller i. Med fasta svar finns det möjlighet att 
statistiskt bearbeta intervjusvaren där bl.a. svarsfrekvensen och bortfallets storlek alltid 
bör fastställas.61 Frågorna är ofta slutna i sin karaktär och respondenten får kryssa i 
förutbestämda svarsalternativ.62 Det finns fyra olika typer av skalor som kan sägas vara 
fyra olika sätt att med hjälp av frågor avbilda egenskaper på. Det är nominalskala, 
ordinalskala, intervallskala och kvotskala.63 Nominalskalan ger information om att en 
viss individ har eller inte har en egenskap. Exempel kan vara kön, utbildning, 
sysselsättning, typ av boende etc. Ordinalskalan innebär en skala där värdena går att 
rangordna från det lägsta till det högsta men säger inget om avståndet mellan de olika 
värdena, ett exempel kan vara svarsalternativ som Alltid-Ofta-Sällan-Aldrig. 
Intervallskalan innebär att avståndet mellan skalvärdena är väldefinierade och lika stora 
men saknar nollpunkt. Exempel på variabler kan vara temperatur och handelsbalans. 
Kvotskala är en skala som utöver intervallsskalans egenskaper även har en naturlig 
nollpunkt. Exempel på variabler som mäts är inkomst, ålder, omsättning.64 Fördelar 
med enkäter är att man kan ställa känsliga frågor (om man garanterar anonymitet), man 
kan visa bilder och skalor och man har en låg kostnad per respondent. Nackdelar är att 

                                                
59 Ejlertsson G, Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, 2005, s7  

60 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s98 

61 Ejvegård.R, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, 2003, s54 

62 Christensen L, Engdahl N, Grääs C, Haglund L, Marknadsundersökning- en handbok, Studentlitteratur, 2001, s103 

63 Söderlund M, Mätningar och mått – i marknadsundersökarens värld, Liber AB, 2005,s89 

64 Söderlund M, Mätningar och mått – i marknadsundersökarens värld, Liber AB, 2005,s89-96 
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insamlingen tar lång tid, svarsfrekvensen blir ofta låg och kontrollen över 
intervjusituationen är svag då det är svårt att bilda sig en uppfattning om vem som har 
besvarat enkäten.65 För att på bästa sätt uppfylla uppsatsens syfte och kunna besvara 
våra frågeställningar, utgick vi från befintlig teoribildning och genomförd 
förundersökning när vi konstruerade frågeenkäten. Vi tog hjälp av den attributbaserade 
mätmetoden SERVQUAL och dess vidareutveckling SERVPERF när vi definierade 
frågeattribut som var relevanta för Alfas verksamhet. SERVPERF står för Service 
Performance Only och går ut på att man enbart mäter kundens upplevelse av 
tjänsterna.66 I skapandet av relevanta tjänsteattribut baserade vi vårt resonemang på 
SERVQUAL/SERVPERF´s tjänstekvalitetsdeterminanter som är, 
 
• Pålitlighet & Tillförlitlighet ”Reliability”  
• Lyhördhet & Tjänstvillighet, ”Responsiveness” 
• Tillit & Försäkran, ”Assurance” 
• Inlevelseförmåga & Empati, ”Empathy” 
• Omgivning & Materiella ting ”Tangibles” 
 
Inom var och ett av dessa områden utarbetade vi ett antal tjänsteattribut i form av 
påståenden som kunderna fick svar på med hjälp av en fem-gradig intervall skala 
(Likertskala), där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 5 för ”stämmer helt och hållet”. 
Valet av en likertskala grundade vi på att kunderna skulle kunna gradera svaren på våra 
påståendefrågor på ett sätt som möjliggjorde en meningsfull analys av svaren. Utöver 
dessa frågor bestod den slutgiltiga frågeenkäten av påståendefrågor, attitydfrågor, 
bakgrundsfrågor och en öppen fråga, se Bilaga B.  

2.4.1 Genomförande 
Vi startade vårt arbete med att genomföra en litteraturstudie för att sätta in oss i ämnet. 
Nästa steg var att genomföra en förstudie med syfte att lära oss mer om Alfa som 
företag samt om hur de arbetar med deras olika kunder. Förstudien bestod av intervjuer 
med tre affärsområdeschefer på Alfa och genomfördes enskilt med var och en av dem. 
Intervjuerna bokades i förväg med respektive affärsområdeschef och varade i 60-90 
minuter. Vi var två stycken som intervjuade varje person, den ena förde dialogen och 
ställde frågor och den andre förde anteckningar. Vid själva intervjutillfället var vi noga 
med att försöka undvika de fallgropar som finns vid datainsamling via intervjuer.67 Vi 
lät de intervjuade personerna tala till punkt, vi lyssnade uppmärksamt och försökte så 
gott vi kunde att förhålla oss objektiva till vad de sade. När vi ställde följdfrågor var de 
av karaktären, kan du berätta mer, hur tänker du då, kan du exemplifiera etc. Direkt 
efter varje avslutad intervju analyserade vi vad som kommit fram och renskrev och 
förtydligade våra anteckningar. Affärsområdescheferna fick sedan ta del av 
anteckningarna för att bekräfta att vi tolkat dem rätt vid intervjuerna. Samtliga 
intervjuer utfördes under vecka.44, 2009. Efter att vi hade genomfört samtliga 
interjuver, sammanställde vi resultatet, se rubrik 4.2 Resultatredovisning av intervjuer. 
 
Nästa steg var att skapa vår frågeenkät som vi baserade på relevant teori inom området 
och den insikt och kunskap vi fått från vår förstudie. När vi hade utvecklat enkäten till 
en första version, provade vi den på två konsulter hos Alfa och två av deras kunder. Vi 
stämde också av enkäten med vår handledare. Avstämningarna ledde fram till 
                                                
65 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 2006, s99 

66 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s96 

67 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Rapportboken, Liber AB, 2008, s39 
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justeringar i form av omformuleringar av vissa frågor samt tillägg av en öppen fråga på 
slutet i frågeenkäten. Vi genomförde en totalundersökning omfattande 192 kunder till 
Alfa. Urvalskriterierna var att kunden skulle ha genererat intäkter de senaste under 
perioden 2007-2009 (senaste 18 månaderna). I urvalsfilen från Alfa framgick även 
information kundernas omsättning och lönsamhet, uppdelade i tre klasser för respektive 
område. Frågenkäten skickades ut postalt den 17:e november 2009 och vi bad om svar 
senast den 1:a december 2009. Utskicket innehöll förutom frågeenkäten, ett frankerat 
svarskuvert och ett kort introduktionsbrev, se bilaga B. Det innebar att respondenterna 
hade två veckor på sig att besvara enkäten. Innan utskicket bad vi en av Alfas 
Affärsområdeschefer att maila samtliga ingående kunder i undersökningen. Syftet var 
att informera berörda kunder om den kommande undersökningen och på så sätt skapa 
en förberedelse hos kunderna och bädda för en så hög svarsfrekvens som möjligt. Det 
skickades ut två påminnelser per e-post till kunderna. Den första påminnelsen skickades 
ut en vecka efter det att vi skickat frågeenkäten och den andra skickade vi tre dagar 
innan svarstiden gick ut. 

2.4.2 Sammanställning av data 
Den kvantitativa enkätundersökningen genererade en stor mängd data. Svaren från 
respondenterna matades in manuellt i ett MS Excel dokument. Nästa steg var att 
överföra hela datamängden till ett statistikprogram(SPSS). Där sorterade vi data och 
satte namn på de olika variablerna så att det stämde överens med strukturen i vår 
frågeenkät. Sedan skapade vi ett flertal tabeller och korstabeller som vi använde i vår 
analysfas. I tabellerna redovisas de olika frågorna med den procentuella fördelningen av 
varje skalsteg i den femgradiga svarsskalan, en gruppering av den procentuella 
fördelningen samt medelvärde. I Grupperingen står skalstegen fem för ett positivt svar, 
tre till fyra för ett neutralt svar och ett till två för ett negativt svar. I korstabellerna har vi 
korsat frågorna dels mot olika bakgrundvariabler men även mot varandra för att kunna 
analysera resultatet på ett bra sätt. Utifrån syftet med vår uppsats har vi sedan plockat ut 
de mest relevanta resultaten från tabellerna i SPSS och sammanställt i både tabell-och 
grafikform i MS Excel.  

2.4.3 Urval, svarsfrekvens och bortfall  
Urvalet av kunderna som ingick i undersökningen baserade sig på information från 
Alfas ekonomisystem. Kriterierna för urvalet var att kunden skulle ha genererat intäkter 
under de senaste 18 månaderna. Det var sammantaget 192 kunder som uppfyllde dessa 
kriterier och som sedan ingick vår undersökning. Svarsfrekvensen blev 43,75% (84 
svar/192 utskick) vilket får betraktas som relativt lågt. Det kan finnas många olika 
förklaringar till att svarsfrekvensen blev 44%. En förklaring kan vara att vi inte 
arbetade med någon form av belöningssystem för de svarande respondenterna. Vid 
användandet av belöningssystem får man dock vara aktsam så att belöningen inte 
snedvrider bortfallet.68 Belöningssystem vid B2B (företag - företag) undersökningar är 
inte så vanligt förekommande som vid B2C (företag - konsument) undersökningar. En 
annan orsak kan vara att respondenterna ansåg att frågeenkäten innehöll för många 
frågor och tog för lång tid att fylla i. Den viktigaste åtgärden för att begränsa bortfallet i 
framförallt enkätundersökningar är att ha ett klart och redigt och inte alltför omfattande 
frågeformulär.69 Frågeenkäten innehöll tre A-4 sidor med frågor och beräknades ta 
                                                
68 Ejlertsson G, Enkäten i praktiken -en handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, 2005, s43  
69 Lekvall P, Wahlbin C, Information för marknadsföringsbeslut, IHM Publishing, 2001, s 235 
70 Bell E, Bryman A, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, Liber, s562 
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cirka fem minuter att fylla i. Vi försökte hela tiden under konstruktionen av 
frågeenkäten att minimera antalet frågor som vi ansåg att vi behövde för att kunna svara 
på våra frågeställningar. En annan anledning kan möjligen vara att kunderna ansåg det 
omständigt att fylla i en postal frågeenkät. Vi kunde konstatera att de inkomna svaren 
fördelade sig mellan de olika affärsområdena och antalet år som kund, på ett sätt som 
speglade urvalet väl. Fördelningen mellan svaren avseende de olika affärsområdena 
blev, 
 
Tabell 1, Affärsområden, fördelning enkätsvar - urval 

 Inkomna svar 
 

Urval 

Projektledning & 
Management 

13% 16% 

Telekommunikation 59% 53% 
Datateknik 29% 32% 

 
Fördelningen mellan antalet år som kund blev, 
Tabell 2, Antal år som kund, fördelning enkätsvar - Urval 

 Inkomna svar 
 

Urval 

Upp till 1 år     21% 22% 
1-3 år  14% 16% 
Längre än 3 år   61% 62% 
Tveksam, vet ej 4%  

2.4.4 Anonymitet 
En forskare har ett ansvar att i möjligaste mån minimera riskerna för skada avseende de 
respondenter som deltar i en undersökning. Market Research Society skriver i sitt Code 
of Conduct ”forskaren måste vidtaga varje skälig försiktighetsåtgärd för att säkerställa 
att respondenterna på intet vis direkt skadas eller påverkas negativt som en följd av 
deras delaktighet i ett forskningsprojekt avseende marknadsföring”70. Det är oftast 
lättare att anonymisera enskilda individer, data och resultat i en kvantitativ 
undersökning än i kvalitativa undersökningar. I en enkätundersökning är det viktigt att 
det klart framgår till respondenterna att de garanteras anonymitet.71 I en kvalitativ 
undersökning kan man använda sig av t.ex. pseudonymer, för att minska risken för att 
det går att identifiera företaget i undersökningen. Men det kan trots det vara möjligt för 
personer som har god kunskap om fallstudieföretaget att identifiera företaget utifrån 
detaljer så som företagets storlek, placering eller annat.72 
 
Alfa hade som ett grundläggande krav att vi inte fick avslöja eller göra det möjligt att 
avslöja företagets riktiga identitet genom innehållet i vår uppsats. Deras krav bottnade i 
den tuffa konkurrenssituation som finns på deras marknad och det faktum att de 
lämnade detaljerade uppgifter till oss avseende deras kunder. Respondenternas 
anonymitet kommer sig av vår önskan att de skulle våga och vilja ge ärliga svar på vår 
frågeenkät. För att kunna hantera dessa utmaningar har vi anonymiserat företaget och 
kallar det för Alfa. Gällande respondenternas anonymitet har vi i vår analys rensat bort 
namn och företagsnamn så att Alfa inte kan identifiera någon enskild kund i vår 
resultatredovisning eller analys. Vi har även makulerat de dokument där enskilda 
kunders svar går att identifiera. 

                                                
 

71 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, Att utreda forska och rapportera, 2006, Liber, s103 
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2.5 Metodproblem  
I en undersökning bör två begrepp beaktas som kan påverka noggrannheten av en 
undersökning. Forskaren måste veta att han undersöker det som han avser att 
undersöka, det vill säga att validiteten är hög. Men samtidigt måste forskaren också veta 
att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att reliabiliteten är 
hög. Båda dessa begrepp står i ett visst förhållande till varandra, vilket gör att forskaren 
bör fokusera på bägge begreppen.73 
Tre tumregler lyder74, 
• Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
• Låg reliabilitet ger låg validitet. 
• Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig val. 

2.5.1 Validitet 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta. 
Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en 
mätmetod är valid eller inte. Det medför att bedömningen av validiteten görs på relativt 
subjektiva grunder. När en sådan bedömning görs kan validitetsbegreppet delas upp i 
fem olika områden.75  
 
• Direkt upplevd validitet 
 Om ett antal insiktsfulla personer bedömer frågorna i ett formulär som vettiga med 

hänsyn till syftet, är det rimligt att tro att frågorna har ett visst mått av validitet.  
• Begreppsvaliditet 
 När mätresultaten stämmer med teorin, säger man att mätmetoden har en god 

begreppsvaliditet. 
• Prediktiv validitet 
 Om frågorna/undersökningen har en god förmåga att förutsäga produktens 

framgång på marknaden när den lanseras har den en god prediktiv validitet.  
• Samtidig validitet 
 Om man kan konstatera att mätresultatet ger en korrekt indikation på det 

undersökningen avser att belysa talar man om samtidig validitet i undersökningen. 
• Innehållsvaliditet 
 När man använder ett batteri med frågor (ex. vid en image undersökning) och dessa 

frågor innehållsmässigt innefattar alla väsentliga dimensioner av imagebegreppet 
och inte tar upp saker som ligger utanför begreppet, då kan det anses att frågorna 
har god innehållsvaliditet. 

 
Vi startade med att utföra en förundersökning, med syftet att inhämta kunskap om 
Alfa och deras kunder, som låg till grund för konstruktionen av frågeenkäten.  När vi 
utförde våra intervjuer i förundersökningen var vi alltid två personer som intervjuade, 
en som ledde intervjun och en som antecknade vad som sades. Direkt efter varje 
slutförd intervju gjorde vi en avstämning oss emellan om vad som sagts, förda 
anteckningar och hur vi uppfattat respondenten i olika frågeställningar. 
Intervjupersonerna fick sedan ta del av våra anteckningar för att stämma av om vi 
uppfattat dem korrekt. Några smärre korrigeringar gjordes i intervjuanteckningarna. 
Intervjuerna gav oss en god förståelse och uppfattning om Alfas specifika situation 
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74 Patel R, Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1991, s85 
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samt om olika begrepp, benämningar och företeelser som används inom IT-
konsultbranschen. Vid konstruktionen av frågeenkäten har vår ambition varit att 
använda ett klart och enkelt språk samt i möjligaste mån undvika komplicerade 
begrepp och benämningar. Vi utgick från mätinstrumentet SERVPERF vid 
frågekonstruktionen samt från relevant teoribildning avseende kundtillfredsställelse 
och kundlojalitet. Vi har under vårt konstruktionsarbete ställt oss frågorna, stämmer 
detta med vårt syfte? stämmer det med vår problemformulering? om vi ställer dessa 
frågor, får vi de svar vi är ute efter? Har vi missat något? Vi valde att stämma av den 
direkt upplevda validiteten i tre steg. Till att börja med gick vi igenom vårt första 
utkast till frågeenkät med två av Alfas konsulter samt två av deras kunder. Syftet var 
att fånga deras uppfattning om utformning och innehåll samt bilda oss en  
uppfattning om hur lång tid det tog att fylla i. Genomgången ledde till smärre 
justeringar och omformuleringar av vissa frågor i enkäten. Vi stämde även av 
frågeenkäten med vår handledare. Sammantaget gav dessa avstämningar oss uppslag 
till justeringar och förändringar som höjde den upplevda validiteten. 
Innehållsvaliditeten anser vi vara godtagbar eftersom vi utgick från vedertagna 
teorier när vi konstruerade frågeställningarna. Det anser vi borgar för att frågorna är 
relevanta och belyser de områden vi avsåg att belysa med vår uppsats. 

2.5.2 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge pålitliga och stabila utslag, d.v.s 
skulle andra undersökare, under förutsättning att de använt ett likadant angreppssätt, 
komma fram till samma resultat.76 Reliabilitet är mätmetodens förmåga att motstå 
inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen. Låg reliabilitet är generellt en 
följd av att mätmetoden inte definierats tillräckligt stringent. Ju klarare och tydligare 
frågorna är och ju mer man lyckats standardisera hela mätprocessen desto större är 
sannolikheten att man får en godtagbar reliabilitet. Låg reliabilitet kan exempelvis 
komma sig av nedanstående faktorer,77 
 
• Rena slumpfaktorer 

Kan handla om att respondenten gissat eller tröttnat och fyllt i formuläret på 
måfå. 

• Frågeformulärets utformning  
Exempelvis otillräckligt utrymme för svar för respondenter som har en 
utrymmeskrävande handstil. 

• Oklarheter eller svårigheter i mätinstrumenten 
Det kan vara saker som vissa respondenter klarar och andra inte, eller frågor 
som lämnar utrymme för skilda tolkningar. 

• Skillnader i föränderliga egenskaper 
Olika egenskaper hos individen som kan påverka mätvärden, t.ex. hälsa, 
trötthet, motivation, stress.  

Vid resultatsammanställningen av inkomna svar kunde vi konstatera att vår mätmetod 
givit oss en godtagbar reliabilitet. Vi håller det för mycket sannolikt att andra 
studenter/forskare skulle komma fram till samma resultat som vårat om de använt sig av 
samma angreppssätt. Själva utformningen ansåg vi var tydlig och klar med gott om 
utrymme för t.ex. svar på den öppna frågan. Risken för oklarheter och svårigheter anser 
vi var minimal vilket bekräftas av att ingen respondent missade att fylla i någon fråga 
och det var bara på fråga fyra, sex och åtta som någon respondent fyllde i ”Tveksam, 
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vet ej”. I analysfasen konstaterade vi att vi med största sannolikhet erhållit en godtagbar 
validitet. Vi anser att det beror på att vi utförde en förundersökning samt att vi utgick 
från mätinstrumentet SERVPERF och relevant teori, när vi konstruerade vår frågeenkät. 
Men också det faktum att vi stämt av frågeenkäten i flera led. Vi konstaterade att vi 
med hjälp av resultaten och efterföljande analys kunde besvara våra frågeställningar 
och därigenom uppfylla syftet med vår uppsats. 

3. Teori 

3.1 Tillfredsställelse och lojalitet i ett sammanhang 

3.1.1 The Service Profit Chain 
I The Service Profit Chain (SPC), som utvecklats efter omfattande analyser av 
framgångsrika tjänsteorganisationer, antas att det finns samband mellan lönsamhet, 
kundlojalitet, kundtillfredsställelse, erbjudandets värde och de anställda i form av 
(kompetens, lojalitet, tillfredsställelse och produktivitet).78 Lönsamhet och tillväxt antas 
primärt stimuleras av kundlojalitet. Lojalitet anses vara ett direkt resultat av 
kundtillfredsställelse som i sin tur påverkas av vilket värde som levereras till kunden. 
Värde skapas av tillfredsställda, lojala och produktiva anställda. De anställdas 
tillfredsställelse kommer sig av högklassig support och interna förutsättningar som  
möjliggör att leverera resultat och värde till kunderna.79 
 

 
 
Figur 1, The Service Profit Chain, Källa: Heskett J L, Jones T O, Loveman G W, Sasser W E Jr, Schlesinger 
L A, (1994), Putting the Service Profit Chain to Work, Harvard Business Review,s166 
 
Antagande 1: Kundlojalitet driver lönsamhet och tillväxt.  Kundlojalitet är en viktigare 
påverkansfaktor för lönsamheten än att vara nummer ett eller nummer två i sin bransch. 
80 Anledningen till att företagen bör ta kundlojalitet på allvar är att en minskning med 
kundavhoppen med så pass lite som 5% förbättrar vinsten mellan 25% – 85% beroende 
på bransch.81 Undersökningar visar att det kan vara så pass få kunder som 10% av 
kundstocken som står för i det närmaste 100% av ett företags lönsamhet. Det betyder att 
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om det inte finns en möjlighet att vända de övriga 90% till att bli lönsamma så bör 
företaget inte heller sträva efter att få dessa lojala.82    
Antagande 2: Kundtillfredsställelse driver kundlojalitet.  Företaget Xerox hade länge en 
målsättning att försöka få 100% nöjda eller mycket nöjda kunder(betyg fyra eller fem 
på en femgradig skala). Men efter en analys av resultaten i början på 90-talet fann de att 
sannolikheten för att deras mycket tillfredsställda kunder (betyg fem) skulle köpa av 
dem inom den närmsta 18 månadersperioden sex gånger större jämfört med deras 
kunder som bara var tillfredsställda (betyg fyra). Det har medfört att Xerox nu har som 
målsättning att skapa 100% mycket nöjda kunder.83 Ett annat exempel är företaget 
AT&T där hela 90% av de  kunder som ansåg företagets övergripande nivå på 
tjänstkvaliteten var ”excellent” , även var positiva till att köpa igen. Av de kunder som 
tyckte att nivån var ”good”, ”fair” eller ”poor” var det 60%, 17%, respektive 0% som 
var positiva till att handla igen.84      
Antagande 3: Värde driver kundtillfredsställelse. Dagens kunder köper ett resultat mer 
än en produkt eller tjänst. Det är viktigt för ett företag att förstå hur värde uppfattas från 
kundens perspektiv. Värde kan definieras som85, 
 
Värde =      Resultatet för kunden + Processkvaliteten  

         Pris + Förvärvskostnad 
 
Vad som är det egentliga resultatet av tjänsten för kunden är en viktig utgångspunkt. 
Det sätt på vilken tjänsten levereras är ofta lika viktigt för kunden som själva resultatet 
och dessutom är tjänste/processkvaliteten relativ och bedöms olika från kund till 
kund86. Priset är inte bara priset för själva tjänsten utan inkluderar även själva förvärvs-
kostnaden för kunden. För de tjänsteföretag som kan öka bekvämligheten och 
därigenom sänka förvärvskostnaden öppnas möjligheter till en mer värde baserad 
prissättning.87 Vissa forskare hävdar att just värdet kan vara en mer relevant indikator 
på framtida beteenden än tillfredsställelse.88    
Antagande 4: De anställdas produktivitet driver värde.  Ett exempel är flygbolaget 
Southwest Airlines i U.S.A. som lyckats bli det flygbolag som är mest punktligt, har det 
lägsta antalet kundklagomål och minst antal skadat bagage per 1000 passagerare. De 
har genom sitt arbetssätt lyckat skapa mervärde för kunderna och sammantaget nyttjar 
sin flygplansflotta och personal mer effektivt jämfört med konkurrenterna och kan på så 
sätt dessutom erbjuda priser som är 60-70% lägre än sina konkurrenter. 89 
Antagande 5: Anställdas lojalitet driver produktivitet.  Traditionella mått på kostnader 
gällande personalomsättningen baseras enbart på rekryterings- och utbildnings- 
kostnader. I de flesta tjänsteföretag är den verkliga kostnaden minskad produktivitet 
och minskad kundtillfredsställelse. 90 
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Antagande 6: Medarbetartillfredsställelse driver lojalitet.  Undersökningar visar att det 
är upp till tre gånger mer sannolikt att en missnöjd medarbetare slutar på företaget än en 
som är nöjd. Dessutom finns ett samband med låg personalomsättning och hög 
kundtillfredsställelse. 91  
Antagande 7: Intern kvalitet driver Medarbetartillfredsställelse. Den interna kvaliteten 
på en arbetsplats är det som bidrar mest till de anställdas tillfredsställelse. Intern 
kvalitet mäts med hjälp av medarbetarnas inställning till deras arbeten, kollegor och 
företaget.92   

3.1.2 Svenskt Kvalitets Index 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att hantera information om kunders 
förväntningar, upplevda kvalitet och värdering av olika företags varor och tjänster.93 
För varje bransch skapas ett branschindex utifrån de företagsspecifika indexen. 
Mätningar har gjorts sedan 1989 och arbetet drivs av ett eget institut European 
Performance Satisfaction Index (EPSI) som ansvarar för jämförande mätningar i cirka 
20 länder. Utveckling av systemet/modellen sker vid Institutet för Kvalitetsutveckling  
och Handelshögskolan i Stockholm. SKI-modellen innehåller tre huvuddelar; Kvalitet 
(Quality) - Nöjdhet (Satisfaction) - Resultat (Performance) och kan illustreras enligt 
nedanstående bild, 

 

Figur 2, Svenskt Kvalitetsindex – Instrumentet för kunddrivet strategiarbete, Källa: 
http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/files/broschyr.pdf_091011 

Variabeln Image är utgångspunkten i modellanalysen. De tre variablerna 
Kundförväntningar, Upplevd kvalitet (Produkt) och Upplevd kvalitet (Service) 
betraktas tillsammans med Upplevt värde (Prisvärdhet) som drivande för Kundnöjdhet 
som i sin  tur bestämmer graden av Lojalitet. Lojalitet anses i modellen uttrycka såväl 
sannolikheten att fortsätta som kund samt i vilken utsträckning man avser att öka eller 
minska omfattningen (inköpen) i kundrelationen. Variabeln klagomål (och hur dessa 
behandlas) förmodas påverka lojaliteten vid given nöjdhet (eller missnöje). Men 
klagomålsvariabeln ingår inte i modellskattningen utan används som en 
förklaringsvariabel för att förklara skillnader mellan olika kundgrupper. Modellen har 
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legat till grund för utvecklingen avseende kundbeteende i olika branscher. 
Själva frågeformuläret, som besvaras av företagets nuvarande kunder, har drygt 30 
modellfrågor och ett 10-tal bakgrundsfrågor. Mätskalan är i alla modellfrågor 1 - 10, 
där 1 betyder "instämmer inte alls" eller "inte alls nöjd" och 10 "instämmer helt" eller 
"helt nöjd". Frågeområden kring de olika delarna är;  

Image: Består av 4 frågor om hur man bedömer att folk i allmänhet ser på  
leverantören/företaget. Det gäller delaspekter som: pålitlighet; kundservice; prisvärdhet,  
professionalism och kompetens. 
Kundförväntningar: Innehåller 5 frågor om respondentens förväntningar på leverantören 
(med särskild referens till det senaste årets erfarenheter). Det gäller delaspeketer som: 
produktportfölj, personlig service; säkerhet och korrekthet och tilläggstjänster.  
Produktkvalitet: Minst 3 frågor kring bl.a. produktinnehåll; säkerhet och teknisk 
funktion.  
Servicekvalitet: Minst 3 frågor kring bl.a. personlig service och tillgänglighet.  
Prisvärde (valuta för pengarna): Minst 5 frågor kring värdet av bl.a. produkt(er);  service 
och råd; tillgängligheten; säkerhet och trygghet samt tilläggsfunktioner som erbjuds.  
Kundnöjdhet: Här används alltid 3 fasta frågor som tar sikte på: nöjdhet allmänt sett, 
nöjdhet i relation till förväntningarna och nöjd i relation till en ideal leverantör.  
Lojalitet: Här används minst 2 frågor som fokuserar på: hur troligt är det att du väljer 
samma leverantör när du nästa gång tar ställning till framtida "relation", hur 
kommenterar du din nuvarande leverantör till vänner och bekanta samt i vad mån 
rekommenderar du denna.   

Svaren bearbetas efter granskning med hjälp av en statistisk analysmodell (Partial Least 
Squares) för att erhålla ett index av de 7 aspekterna samt styrkan i orsakssambanden (vad 
som förklarar faktiskt erhållna värden för kundnöjdhet respektive lojalitet. Resultat 
redovisas på en skala 0 - 100, där 0 innebär att alla respondenter svarar 1 på samtliga 
frågeattribut 100 att alla svarar 10. 

3.2 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse betraktas ofta som ett vidare och mer generellt begrepp medan 
tjänstekvalitet är mer konkret och fokuserar på olika dimensioner av en tjänst. 
Därigenom kan man säga att kundens uppfattning om tjänstekvaliteten blir en 
komponent av kundtillfredsställelsen.94 Kundtillfredsställelse kan sägas vara resultatet 
av kundens utvärdering och bedömning av huruvida en produkt/tjänst möter dennes 
behov och förväntningar. Kundtillfredsställelse är dynamisk, varierar och påverkas av 
en mängd faktorer. Kundens upplevelser av tjänsten/produkten över tiden, både 
positiva och negativa, påverkar kundens sammanlagda tillfredsställelse eller 
otillfredsställelse.95 Graden av tillfredsställelse hos ett företags kunder är en bra 
indikator på kvalitetsnivån på företagets produkter och tjänster och avgörande för 
vilka områden företaget bör satsa på.96 Men att höja graden av tillfredsställelse från 
neutral till tillfredsställd, från tillfredsställd till mycket tillfredsställd, handlar inte bara 
om att förbättra leveransen av samma produkt eller tjänst.97  
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3.2.1 Påverkansfaktorer 
Det finns ett flertal olika saker som påverkar kundernas tillfredsställelse. Några 
exempel är,  
 
Kvalitet och egenskaper Tillfredsställelsen med en produkt eller tjänst påverkas 
markant av kundens utvärdering och uppfattning av produktens/tjänstens egenskaper. 
Vilka egenskaper som är viktiga varierar från bransch till bransch och därför bör 
företaget fastställa vilka som är viktiga i deras specifika situation. Kunderna som köper 
en tjänst ställer ofta olika egenskaper mot varandra och utvärderar dem olika beroende 
på vilken tjänst det är frågan om samt hur kritisk tjänsten är för kunden.98  
Pris, Priset på företagets erbjudande bör upplevas som rimligt ur ett pris/prestanda 
perspektiv för att kunden ska bli tillfredsställd. Saker som omotiverade prishöjningar 
över tiden, orimliga prissättningar som får kunden att känna sig lurad eller stora 
avvikelser mellan ett utlovat pris jämför med den slutgiltiga fakturan skapar missnöjda 
kunder.99 
Kundens sinnesstämning, Kundens sinnesstämning kan också påverka deras uppfattning 
om tillfredsställelse med produkter och tjänster. Om kunden är i en positiv 
sinnesstämning är sannolikheten stor att man blir tillfredsställd med den aktuella 
tjänsten/produkten. Det motsatta gäller när en kund är i en negativ sinnesstämning och 
då i större utsträckning inte upplever tillfredsställelse utan ser alla brister.100 
Orsaker till misslyckande och positiva överraskningar, I de fall det inträffar incidenter, 
som gör att en tjänst uppfattas betydligt bättre eller sämre än förväntningarna, påverkas 
tillfredsställelsen. Kunder tenderar att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till 
antingen ett misslyckande eller en positiv överraskning innan de beslutar sig för om de 
är tillfredsställda eller inte. I de flest fall när det gäller tjänster så tar kunderna själva ett 
visst ansvar för det som inträffat.101  
Uppfattning om rättvisa och rimlighet, Tillfredsställelsen påverkas även av kundens 
uppfattning om rättvisa och rimlighet. De jämför sig ofta med andra kunder och ställer 
sig frågor som, har jag blivit rättvist och rimligt behandlad jämfört med andra kunder? 
Fick andra kunder bättre pris? Blev jag behandlad på ett sätt som jag förväntade mig? 
Uppfattad rättvisa är central och viktig särskilt i service recovery situationer(när 
företaget försöker återställa en tjänst till det normala när något gått fel).102 
Andra kunder, vänner och kollegor, Andra individers uppfattning påverkar 
tillfredsställelsen i allra högsta grad. I privatlivet påverkas t.ex. tillfredsställelsen med 
en semesterresa även av vad andra familjemedlemmar tycker. Detsamma gäller även i 
arbetslivet där t.ex. acceptansen och tillfredsställelsen av en ny programvara påverkas 
av hur andra kollegor tycker att det fungerar.103   
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3.2.1.1 Upplevd tjänstekvalitet  
En mängd olika faktorer spelar in och påverkar när kunden bildar sig en uppfattning 
och utvärderar tjänstekvaliteten, några exempel är; kundens behov, vilka 
utgångspunkter och värderingsgrunder kunden har, tidigare erfarenheter av den aktuella 
tjänsten eller konkurrerande tjänster och tjänsteleverantörer, information från andra som 
kunden har förtroende för, t.ex. vänner och bekanta samt information via massmedia.104 
Kundens förväntningar på tjänsten i samband med köp och kundens upplevelse av 
tjänsten då den konsumeras påverkar kundens uppfattning och på sikt även kundens 
beteende.105 Den upplevda tjänstekvaliteten kan definieras som kundens besvikelse eller 
nöjdhet efter jämförandet av dennes förväntningar och dennes upplevelse av en produkt 
eller tjänst.106 När det kommer till bedömning av tjänstekvalitet baseras kundens 
upplevelse på två dimensioner: en teknisk (vad kunden får) och en funktionsmässig (hur 
kunden får det). 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3, Konsumentens upplevelse av en tjänsts kvalitet, källa: Grönroos C, Marknadsföring i tjänsteföretag, 
Liber Ekonomi, 1987, s 18. 
 
Den tekniska kvaliteten handlar om produkter som innefattas i tjänstepaketet, 
produkter, datorsystem, tekniska lösningar, kompetens hos personalen. Den 
funktionella kvaliteten utgår bl.a. från personalens beteende, attityder och parametrar 
som tjänstvillighet, öppettider och kundkontakter. Under förutsättning att den tekniska 
kvaliteten på olika företags erbjudande (inom samma bransch) uppfattas likvärdiga, blir 
den funktionella kvaliteten en viktig konkurrensfaktor.108  
 
Den funktionella kvalitetsdimensionen är svårare att utvärdera på ett objektivt sätt och 
uppfattas ofta som subjektiv. Företagets image har en betydande roll i de flesta 
tjänsteföretag. I sådana fall där företaget har en stark image, kommer mindre misstag att 
förlåtas men om det uppstår misstag ofta, kommer företagets image att skadas.109  Den 
förväntade kvaliteten påverkas av företagets marknadskommunikation i form av 
aktiviteter som kontrolleras av företaget. Imagen och Word-of-mouth däremot, kan 
företaget bara kontrollera indirekt. Även kundens behovsbild påverkar den förväntade 
kvaliteten.110 Differensen mellan den förväntade tjänsten och den upplevda tjänsten är 
kundens upplevda tjänstekvalitet. Om differensen är negativt lyckas inte företaget att 
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uppfylla kundernas förväntningar, om det däremot är positivt överträffas 
förväntningarna.111 

3.2.1.2 Tjänstekvalitetsdeterminanter 
Företagets tjänster och produkter bör uppfylla önskemålen från sina utpekade 
målgrupper för att överleva och vara konkurrenskraftig. För att på riktigt förstå vad 
kunderna grundar sin bedömning av tjänstekvaliteten på måste behoven och 
förväntningarna undersökas noggrant och tas med i tjänsteutvecklingen. Det mest 
omskrivna mätinstrumentet är SERVQUAL112 som till en början bestod av 10 olika 
determinanter men som senare reducerades till fem.113 Kunderna grundar och 
organiserar sin bedömning utifrån de fem tjänstekvalitetsdeterminanterna som är,114  
 
Pålitlighet & Tillförlitlighet ”Reliability” :Tjänsteföretaget tillhandahåller en korrekt 
tjänst vid första försäljningstillfället, inga misstag sker och företaget levererar det som 
utlovats vid den tidpunkt man kommit överens om. 
Lyhördhet & Tjänstvillighet, ”Responsiveness”: Tjänsteföretagets personal visar sig 
villiga att hjälpa kunderna, är mottagliga för kundernas önskemål, informerar kunderna 
om när tjänsterna kommer att utföras och ger snabb service. 
Tillit & Försäkran, ”Assurance”: Personalen agerar på ett betryggande sätt som får 
kunderna att känna förtroende och att de kan lita på företaget. Personalen är 
tillmötesgående och har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna besvara 
kundernas frågor. 
Inlevelseförmåga & Empati, ”Empathy”: Tjänsteföretaget förstår kundernas problem 
och handlar med deras bästa för ögonen, man behandlar alla kunder som individer och 
ger personlig service och har bekväma öppettider. 
Omgivning & Materiella ting ”Tangibles”: Hur tilltalande upplever kunderna 
företagets lokaler, utrustning, broschyrer samt personalens fysiska uppenbarelse. 
 
Enligt utförda undersökningar fördelar sig kundernas viktning av de olika 
determinanterna enligt följande115, 
Determinant   Vikt 
Pålitlighet & Tillförlitlighet 30% 
Lyhördhet & Tjänstvillighet 25% 
Tillit & Försäkran  20% 
Inlevelseförmåga & Empati 16%  
Omgivning & Materiella ting 10% 
 
SERVQUAL Mätmetoden innebär att företaget definierar ett antal frågeattribut som 
beskriver egenskaperna hos en tjänstedeterminant och därefter får kunderna betygsätta 
attributen, dels utifrån deras förväntningar på en idealtjänst och dels utifrån deras 
upplevelser av tjänsten hos det undersökta företaget. Vid mätningar av upplevd  
tjänstekvalitet är det viktigt att anpassa frågeattributen efter företagets specifika 
situationen.116 Om kunderna ska uppfatta tjänstekvaliteten som god krävs att 
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upplevelsen motsvarar eller överträffar förväntningarna något.117 Det finns olika 
uppfattningar om vilken sorts förväntningar de verkliga erfarenheterna av en given 
tjänst bör jämföras med. I den första versionen av SERVQUAL fick kunder frågan vad 
de förväntade sig av den tjänst de konsumerat och följaktligen avsåg mätningarna av 
förväntningarna respektive erfarenheterna samma tjänst. Mätmetoden ändrades sedan så 
att kunderna istället fick frågan vad de förväntade sig av en exceptionell eller 
enastående tjänst av samma typ som den de själva konsumerat. Det kan konstateras att 
det finns olika sorters förväntningar som kan mätas.118 Kritik har riktats mot att 
kvalitetsattributen i SERVQUAL är generella och därför skulle kunna användas för alla 
tjänsteverksamheter. Många forskare är kritiska till detta och hävdar att så inte är 
fallet.119 Det har även riktats kritik mot mätinstrument som utgår från att jämföra 
förväntningar och erfarenheter avseende ett antal attribut. Detta beror på de 
validitetsproblem som är förknippade med mätning av förväntningarna. 120. Därför har 
ett alternativt sätt att mäta servicekvaliteten som enbart tar hänsyn till den upplevda 
kvaliteten utvecklats. SERVPERF står för Service Performance Only och går ut på att 
man enbart mäter kundens upplevelse av tjänsterna. I en undersökning inom 
restaurangbranschen framkom att det tycks finnas en poäng i att inte göra några 
jämförelser alls när man mäter upplevd tjänstekvalitet. Resultaten visade på att genom 
att enbart mäta erfarenheter/ upplevelser av en lämplig uppsättning tjänsteattribut kan få 
en god uppfattning av den upplevda kvaliteten.121 Senare års forskning visar att bägge 
metoderna är i princip lika giltiga och valida att använda vid mätning av tjänstekvalitet, 
dock med skillnaden att vid användandet av SERVQUAL så bör större hänsyn tas till 
det specifika sammanhanget och omgivningen för mätningen.122 

3.2.1.3 Service Recovery  
Begreppet Service Recovery innebär att tjänsteföretaget har valt strategin att hantera fel 
och problem på ett serviceinriktat sätt, eftersom det är först då tjänsteföretagets 
engagemang för kvalitet sätts på prov. När fel eller problem uppstår får det 
konsekvensen att den planerade tjänsteprocessen inte skapar ett värde för kunden, den 
avsedda kvalitetsnivån uppnås inte.123 Orsaken är inte alltid att tjänsteföretaget brustit, 
men oavsett detta blir det tjänsteföretagets uppgift att lösa problemet på ett sätt som gör 
kunden nöjd. Om företaget misslyckas kommer kunden att bli missnöjd vilket i 
förlängningen kan leda till att kunden lämnar företaget. Kundens uppfattning om 
kvaliteten på relationen med företaget kommer att sjunka om kunden upplever att 
uppkomna problem inte tas om hand tillräckligt snabbt eller att han blir bemött på ett 
otrevligt sätt.124 
 
Traditionell klagomålshantering innebär att kunden som upplevt ett fel formellt klagar 
hos företaget. Företaget gör därefter en bedömning av klagomålet och hanterar det i en 
form av administrativ process.125 Klagomålshanteringen syftar ofta till att företaget vill 
slippa kompensera kunden och fokuserar på att hålla nere sina kostnader till varje 
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pris.126 Ett företag med en Service Recovery strategi sätter istället den externa 
effektiviteten i fokus för att försöka ”återställa” en kund som blivit drabbad av ett 
servicemisslyckande. De bakomliggande orsakerna är inte det primära till att börja med, 
utan det är istället att försöka lösa kundens problem. Inom Service Recovery prioriteras 
kundrelationen först och främst vid uppkomna felsituationer. Man anser att det är 
mycket viktigare att försöka behålla och om möjligt stärka relationen med kunderna än 
att kortsiktigt hålla ner kostnaderna.127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4,  Service Recovery Strategies, Bitner M J, Gremler D D, Zeithaml V A, Service Markrting, Integrating 
Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006 

 
 

Ett företags service recovery strategi innefattar många delar som framgår av Figur 4. 
Det är viktigt att förhålla sig till alla delar, men hanteringen inom dessa områden 
variera mellan olika typer av företag. Hanteringen av Service Recovery processen kan 
antingen förstärkta eller försvaga kundrelationen.128 En kund vill känna att företaget 
behandlar dem rättvist när problem uppstår.129 Den kundupplevda rättvisan omfattar 
bl.a. själva resultatet av klagomålet, men även processen som företaget tillämpar som 
kan innefatta interna regler för hanteringen, tidsperspektiv på hanteringen, processer 
och liknande. Men också  interaktionen mellan kunden och företagets medarbetare som 
hanterar situationen.130 Det är viktigt och centralt att medarbetarna i företaget har frihet 
att agera självständigt och spontant, inom givna ramar.131 En viktig aspekt är att bara 
cirka fem procent av de kunder som inte är nöjda klagar till ledning eller 
huvudkontoret. Övriga 95 procent klagar antingen till det lokala försäljningsstället, hos 
en anställd eller klagar inte alls utan återkommer helt enkelt inte.132 Av den anledningen 
bör företaget på ett strukturerat sätt kontinuerligt kommunicera med sina kunder för att 
fånga upp deras uppfattning om företagets prestationer. 

3.2.1.4  Sanningens ögonblick 
I ett tjänsteföretag sker det kontinuerligt olika slags möten eller sanningens ögonblick 
mellan kunden och tjänsteföretaget. Det finns tre generella typer av servicemöten; 
indirekta möten, möten per telefon och personliga möten. Ofta ingår det en blandning 
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av dessa sätt i relationen mellan kunden och företaget.133 Att hämta ut pengar från en 
bankomat, köpa biljetter vid en biljettautomat eller beställa något från en webbsajt på 
Internet är exempel på indirekta möten. I det indirekta mötet är det kvaliteten på 
biljettautomaten, de tekniska processerna och systemen som ligger till grund för 
kundens bedömning.134 Transaktioner i form av telefonkontakt är vanlig för 
kundtjänster och support- funktioner. Här spelar saker som kunskap, tonläge på rösten 
och effektivitet en grundläggande roll för kundens bedömning. Personliga möten sker 
varje gång kunden träffar någon representant från företaget som säljare, tekniker, 
administrativ personal etc. Här har både språk, kroppsspråk, klädsel och kreativitet 
betydelse för kundens uppfattning.135 Beroende på vilken typ av företag det är frågan 
om så finns det alltså ett antal olika servicemöten som påverkar kundens bedömning av 
företaget och om kunden blir tillfredsställd eller otillfredsställd.  

3.2.1.5 Word-of-mouth 
Nöjda kunder som tidigt köper företagets tjänster och produkter spelar en mycket viktig 
roll när det gäller att promota framtida försäljning genom positiv word-of-mouth. När 
en kund lämnar företaget till förmån för ett annat, förlorar företaget givetvis framtida 
intäkter men har ändå fördel av dessa kunders positiva inställning och påverkan till 
framtida erbjudande inom samma kategori. Men om en kund helt lämnar den specifika 
tjänste eller produktkategorin tidigt i produkt/tjänstelivscykel påverkar företagets 
lönsamhet negativt på två sätt. Dels genom tappet av framtida intäkter och dels genom 
att dessa kunder inte längre ger ett positivt word-of-mouth till andra potentiella 
kunder.136 Kunder som förvärvas tidigt i ett företags erbjudande livscykel 
(produkt/tjänst) har en betydande påverkan på framtida kundförvärv genom deras 
påverkan av potentiella kunder. Inom området Internetbanks tjänster är värdet av en 
kund som förvärvats år 1 80% högre än samma kund år 4. Det kommer sig av att det 
initialt bara finns en liten mängd kunder som kan påverka framtida kunder genom 
positivt word-of-mouth och genom andra sociala effekter. Ju längre tiden går desto fler 
kunder nyttjar tjänsterna och den indirekta effekten av en förlorad kund minskar 
eftersom det blir allt färre potentiella kunder kvar att påverka.137  Lojala kunder tvekar 
inte att rekommendera företaget till andra, eller som Jeff Benzon grundaren till 
Amazon.com utryckte det i samband med sitt beslut att avveckla sin 50 miljoner dollar  
budget för TV reklam, ”Word-of-mouth  is very powerful”.138  En viktigt sak att hålla i 
minnet är att själva drivkrafterna för Word-of-mouth skiljer sig åt beroende på vilken 
bransch man studerar.139 
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3.2.2 Graden av tillfredsställelse 

3.2.2.1 Tillfredsställd eller mycket tillfredsställd 
En intressant insikt är den om vilka av företagets kunder som är enbart tillfredsställda 
och vilka som är mycket tillfredsställda. De bägge kundgrupperna kräver olika åtgärder 
från företaget för att säkerställa en god relation. Det blir därför mycket viktigt att när 
man redovisar resultat från undersökningar av kundtillfredsställelse och lojalitet, 
särskilja de kunder som uppger sig vara mycket nöjda och de kunder som uppger sig 
vara enbart nöjda.140 Vanligen slås dess två grupper ihop och accepteras som ett bra 
resultat. Fokus blir vanligen därefter att försöka höja ettorna och tvåorna till högre 
bedömningar.141 Men företaget kan då gå miste om viktig information som är högst 
väsentlig för att bygga långvariga och lönsamma kundrelationer.142  
 

 
Figur 5, Relation mellan kundtillfredsställelse och Lojalitet på en konkurrensutsatt marknad, Källa:  Heskett J 
L, Sasser W E Jr, Schlesinger L A, (1997), How leading companies link profit and growth to loyalty, 
satisfaction and value, New York: The Free Press, s83 
 
Figuren visar sambandet mellan graden av tillfredsställelse och lojaliteten på en 
konkurrensutsatt marknad. Lojaliteten ökar markant om kunden är mycket 
tillfredsställd. Men även företagets omgivning spelar en betydande roll i 
sammanhanget. Beroende på hur företagets eller organisationens marknads- och 
konkurrenssituation är beskaffad ser relationen mellan tillfredsställelse och lojalitet ut 
på olika sätt.143  
 

 
Figur 6, How the Competitive Environment Affects the Satisfaction-Loyalty Relationship, Källa: Jones O.T, 
Sasser E.W, (1995), Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, s91 
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På marknader med monopol, oligopol eller med höga byteskostnader för kunderna är 
kunderna lojala oavsett hur missnöjda de är. Men om marknadssituationen förändras 
p.g.a. avreglering, ny teknologi eller en ny konkurrent, kan ”kurvan” ändra form (till 
den som gäller på en konkurrensutsatt marknad, se ”Automobiles”) på förvånansvärt 
kort tid. På marknader med konkurrens och där kunderna har ett val så ökar lojaliteten i 
takt med att kundtillfredsställelsen ökar. Men det positiva sambandet mellan 
kundfredsställelsen på varor och tjänster och kunders vilja att fortsätta en relation är 
normalt inte linjärt. Det är bara de kunder som uppger sig vara mycket nöjda som visar 
en stark benägenhet till upprepade köp och positiv word-of-mouth kommunikation.144 
Inom bilbranschen så medför en liten minskning från mycket nöjd ett stort tapp i 
lojalitet. Detta gäller för de marknader som kännetecknas av hög konkurrens, låga 
byteskostnader och många substitut.145  
  
Relationen mellan kundtillfredsställelse och viljan till upprepade köp och positiv word-
of-mouth, visar tydligt att i de flesta fall inte räcker med kunder som är neutrala eller 
bara nöjda. Det finns en betydande likgiltighetszon som tvingar företaget att göra 
kunderna mycket nöjda för att säkerställa att kunderna ska återkomma samt 
rekommendera företaget. Det blir därigenom viktigt att överraska kunderna på ett sådant 
sätt att deras upplevelse blir tillräckligt stark och tillfredsställande.146 
 

 
Figur 7, Sambandet mellan kundtillfredsställelse och upprepade köp, Källa: Kart C W, Johnson M D, (1999), 
Growing the trust relationship, Marketing Management, American Marketing Association, s9 

 
Men man ska inte heller glömma bort att de kunder som är mycket missnöjda kan 
förväntas sprida negativ word-of-mouth, vilket tenderar till att skrämma bort nya 
potentiella kunder.147 

3.2.2.2  Hur höja graden av kundtillfredsställelsen 
För att lyckas med att höja kundtillfredsställelsen steg för steg till dess att majoriteten 
av kunderna är mycket tillfredsställda krävs att företaget förstår vad kunderna tycker 
och kan vidta rätt åtgärder.148 
Det första steget är att göra mätningar av kundtillfredsställelse och lojalitet till en  
prioriterad åtgärd. Mätningen måste vara objektiv och utföras över tiden för att fånga 
värdefulla trender och tendenser. Den bör innehålla möjligheter till jämförelser mellan 
olika kontor, produkter, affärsområden etc. för att företaget ska kunna optimera sina 
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begränsade resurser. Mätningen bör fånga information på en sådan nivå att det ger 
möjlighet till att skräddarsy sina åtgärder för att höja kundnöjdheten.  Det andra steget 
är att visualisera kundernas svar på ett sätt som tydligt visar hur pass tillfredsställda de 
är. En intressant frågeställning är; Kommer sig kundernas lojalitet från faktorer som 
härrör sig till falsk lojalitet eller kommer den från det faktiska värde som företaget 
skapar genom sina tjänster och produkter. Det tredje steget är att besluta vilka strategier 
som ska vidtas för att höja kundtillfredsställelsen.149  
 
En missnöjd kund har sannolikt problem med själva värdet av företagets baserbjudande  
d.v.s. den grundläggande funktionalitet som kunden förväntar sig att alla företag i 
branschen kan leverera. Dessa grundläggande funktioner förändras över tiden i takt med 
konkurrens och nya teknologier och är en stor utmaning att hantera för de flesta företag. 
Det krävs därför en kontinuerlig översyn av hur väl företagets baserbjudande uppfyller 
de krav och behov den tänkta målgruppen har.150   
En neutral kund är troligen nöjd med företagets bastjänst, men vill gärna ha tillgång till 
flertalet tilläggstjänster som underlättar och effektiviserar användandet av tjänsten. För 
att förhindra att dessa kunder blir missnöjda vid eventuella problem måste företaget se 
till att ha en väl utarbetad och fungerande service recovery process. De flesta 
framgångsrika företag med mycket tillfredsställda kunder värderar just service recovery 
processen som en av de viktigaste påverkansfaktorer för att nå en hög 
kundtillfredsställelse. Detta är särskilt viktigt i branscher som kännetecknas komplexa 
tjänster och produkter och när vissa centrala processer ligger utanför företagets kontroll. 
151  En mycket nöjd kund anser att företaget överträffar dennes förväntningar gällande 
preferenser, värderingar, behov och problem. För att förstå hur man ska gå tillväga för 
att tillfredsställa dessa kunder krävs stor lyhördhet och förmåga att omsätta vad 
kunderna säger till tjänster och produkter.152   
 

3.3 Kundlojalitet 
Lojalitet är ett begrepp som har många olika innerbörder vilket gör de svårdefinierat. 
Det finns dock några gemensamma nämnare och en sådan nämnare är att lojalitet utgår 
från en aktör/individ med någon slags vilja. En andra nämnare är att lojalitet förutsätter 
någon typ av objekt som individens vilja riktar sig till och en tredje att lojalitet avser ett 
förhållande över tiden. Förhållandet kan delas upp i två ”världar” den fysiska och den 
mentala. Den fysiska världen speglar individens faktiska beteende i förhållandet till 
objektet. Den mentala handlar om individens attityder och intentioner till objektet.153 En 
sammanfattande definition skulle då kunna vara att lojalitet handlar om individens 
viljebaserade förhållande över tiden (i den fysiska och den mentala världen) till ett visst 
objekt.154 
 
Det optimala, men inte helt lättåtkomliga, måttet på lojalitet är graden av inköp inom 
det specifika området/kategorin, som brukar benämnas ”share of wallet”.155 När man 
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nyttjar ”share of wallet” begrepp bör man sätta det i ett tidsperspektiv, d.v.s. avser 
måttet ögonblicksbilden på hur det ser ut just nu eller speglar måttet en tidsperiod. 
 
Lojalitet handlar om företagets framtida överlevnad, att säkra framtida intäkter. Aaker 
uttrycker det som ”Perhaps the most important asset of many firms is the loyalty of the 
customers base”156.  Grönroos menar att “Det är viktigt att ge kunden ett bra upplevt 
värde, eftersom ett bra värde har positiv inverkan på kundlojaliteten, vilket i sin tur 
genom sänkta relationskostnader och möjlighet till högre pris ökar kundens bidrag till 
företagets resultat”157.  Detta påverkar företagets intresse och behov av att kunna mäta 
och följa utvecklingen av företagets kundlojalitet samt att förstå hur man kan påverka 
den. Att bygga och utveckla kundlojalitet är en affärsstrategi, inte bara en 
marknadsföringsaktivitet. Alla affärsverksamheter bör sträva åt att driva kundlojalitet 
och maximera andelen av kunden.158 
 
Objekten för lojalitet kan variera och en kund/individ kan vara lojal till ett eller flera 
objekt. Exempel på objekt är varumärken, en viss butik, ett visst företag, en specifik 
medarbetare hos leverantören etc. Men det kan även vara lojalitet gentemot andra 
kunder som valt samma leverantör, vilket skapar en känsla av tillhörighet och en 
gemenskap med de andra kunderna.159 Ett starkt varumärke kan i många fall vara ett 
företags största tillgång. En av förklaringarna är att ett starkt varumärke kopplar 
samman och binder ihop kunderna med företaget och på så sätt skapar lojala och trogna 
kunder. Ett exempel på ett starkt varumärke är Coca-Cola, som anses vara bland de 
högst värderade varumärkena.160 En stark bekräftelse på varumärkeslojaliteten är när 
varumärkets kunder är villiga att investera tid, energi, pengar eller andra resurser i 
varumärket förutom att köpa varumärket. Det kan ske genom att kunderna ansluter sig 
till klubbar associerade med varumärket, eller på annat sätt känner tillhörighet med 
andra användare av varumärket.161 Varumärken i traditionell mening betraktas som 
något som den säljande parten skapar, vilket inte riktigt stämmer när man talar om 
tjänster.162 
 
Om man betraktar hela företaget och dess omvärld finner man att lojalitet även används 
kopplat mot olika intressenter. Exempelvis medarbetare eftersom lojala medarbetare 
bidrar till att skapa lojala kunder163. Medarbetarna står för kompetensen, servicen och 
bärare av företagets kultur. Saker som ligger till grund för kundens upplevelse och det 
som i sin tur kan skapa lojalitet.164 Redan vid rekrytering av personal är det viktigt att 
beakta individens syn på hur kundnöjdhet skapas.165 Även från ett ägar- och 
investerarperspektiv är det intressant att tala om lojalitet. Lojala investerare/ägare beter 
sig som partners, de skapar en stabilitet och minska företagets kostnader för kapital och 
säkrar att likvida medel återinvesteras i företaget. Något som skapar förutsättningar för 
att utveckla företaget vidare.166 Ett företag som har tagit fasta på detta är Nike, vars 
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företagsledning insåg att man inte skulle kunna genomföra sin strategi och uppnå 
uppsatta mål om man inte hade en stabil ägarstruktur i botten. Nike´s ledning skapade en 
långsiktig plan 1989 för att attrahera investerare som skulle köpa och behålla Nike aktier 
över tiden.167 

3.3.1  Olika lojalitetsbegreppet 
Som redan konstaterats är begreppet lojalitet brett och kan ses från många olika 
perspektiv.  Nedan redogörs för några olika lojalitetsbegreppet, 
 
Tvingad lojalitet, skapas då det kan vara kostsamt och problematiskt att byta från ett 
alternativ till ett annat. Det kan kännas omotiverat för en kund att byta alternativ då det 
alternativ den har redan fungerar och det skulle medföra ökade kostnader för kunden. 
Genom olika avtal kan kunden vara bunden till ett företag under en viss tid vilket 
medför problem genom ett byte. Tvingad lojalitet kan även bero på tidsbrist eller brist 
på andra alternativ.168 
Köpt lojalitet, kan företagen skapa genom olika former av bonussystem och förmåner 
till återkommande kunder. Det kan ske genom t.ex. medlemskap i kundklubbar som 
många företag idag använder sig utav. Företagen använder sig av bonuskort som leder 
till bonuspoäng och rabatter vid återkommande besök, vilket lockar kunden in i ett 
återköpsmönster. Denna lojalitet är lätt vunnen och kan därför lätt gå förlorad eftersom 
lojaliteten är tydligt förknippad med erbjudandet.169 
Praktisk lojalitet, bygger på bekvämlighet och vana. Bekvämligheten är en medveten 
lojalitet som underlättar beslut och köp för kunden medan vana är en omedveten 
lojalitet då kunden alltid gör som den har gjort. Praktisk lojalitet kan även innebära att 
kunden inte öppet visar att den föredrar en viss produkt eller tjänst. Den bekvämlighet 
som kunden vant sig vid kan ersättas av en annan om ett annat företag erbjuder 
ytterligare förenkling av tillvaron.170 
Engagerad lojalitet, bygger på en kunds uppfattning om att en produkt eller tjänst är 
bättre än alla andra. Genom denna lojalitet kan kunden markera sin ståndpunkt genom 
sitt val av produkt eller tjänst. Ett exempel är kunder som väljer att köpa miljömärkta 
produkter. Andra exempel är kunder som köper produkter eller tjänster som är 
förknippade med symboler, image, status samt värderingar och därmed vill ge uttryck 
för sin livsstil. Det medför att en kund kan använda en produkt för att den uttrycker 
kundens personlighet och inte för att den är billigare eller bättre än någon annan.171

 
Sann eller falsk lojalitet, en kunds förhållande till ett objekt kan delas upp i två typer av 
lojalitet: sann långsiktig lojalitet och falsk lojalitet. En mängd olika parametrar kan 
generera falsk lojalitet eller få kunder att verka sant lojala när de inte är det. Det kan 
vara saker som statliga förordningar som motverkar konkurrens, höga byteskostnader 
för att byta från en leverantör till en annan, proprietär teknologi som begränsar 
alternativen och starka lojalitetsprogram. Men närhelst kunderna under sådana 
förhållanden får chansen till fler valmöjligheter agerar de som kunderna på en 
konkurrensutsatt marknad. De kommer endast att stanna kvar om de helt nöjda. Därför 
bör företagen även på sådana marknader sträva efter att leverera ett högt värde till sina 
kunder.172  
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Hyperlojalitet, är ett förhållande mellan kund och företag som har en hög styrka i både 
den mentala dimensionen och beteendedimensionen. När det gäller beteendet innebär det 
att kunden har ett utpräglat repetitivt beteende, d.v.s. återkommer regelbundet till 
företaget för sina inköp. I den mentala dimensionen betyder det att kunden faktiskt 
föredrar företagets produkter och tjänster och i princip inte kan vara utan dessa.173   
Kommitment, och lojalitet är relaterade till varandra som begrepp. Lojalitet kan 
definieras som observerat inköpsbeteende, baserad på ett mer transaktionsorienterat 
perspektiv medan kommitment kan beskrivas som den adaptionsprocess som är resultatet 
av företagets och kundens intentioner att samarbeta samt deras attityd till varandra i detta 
samarbete.174 

3.3.2  Påverkansfaktorer 
Det finns ett flertal olika faktorer eller drivkrafter som gör att en kund blir lojal. Några 
av dessa faktorer och drivkrafter är, 

3.3.2.1 Ny eller erfaren kund 
Kunders kunskapsutveckling över tiden är en parameter att ta hänsyn till, främst för 
företag med erbjudanden som avser kunskapsöverföring på ett sådant sätt att kunden 
själv kan utföra det som leverantören tillhandahåller. En hög lojalitet kan märkligt nog 
under vissa förutsättningar utgöra grunden för att kunden lämnar företaget.175 

3.3.2.2 Kundrelationens längd 
En kund som anlitat samma leverantör under ett antal år vet vad han kan förvänta sig av 
leverantören. Kunden blir därigenom mindre känslig för konkurrenterbjudanden och 
tillfälliga kvalitetsstörningar. Leverantören har oftast en god kännedom om kundens 
förväntningar och har lättare att infria dessa.176 Tjänsteegenskaper som attraherar nya 
kunder skiljer sig åt från de egenskaper som attraherar och får långvariga kunder lojala. 
Det beror på att kundernas övergripande uppfattning avseende tjänstekvaliteten 
ackumuleras och förändras över tiden. Konsekvensen blir att företaget därför inte kan 
behandla nya kunder och långvariga lojala kunder på samma sätt, eftersom deras 
behovsbild skiljer sig åt.177 En viktig aktivitet blir därför att kontinuerligt identifiera 
kundernas förändring i uppfattning av företagets tjänster över tiden. Kundrelationens 
längd (kundens erfarenhet av företaget) kan utgöra en betydelsefull 
segmenteringsvariabel. Att segmentera utifrån kundernas erfarenhet och adressera de 
bägge gruppernas unika behovsbild, möjliggör en optimering av kundrelationerna. 
Företaget kan då utveckla sina kundrelationsstrategier och därmed höja kundernas 
livstidsvärde.178  

3.3.2.3 Kundens bransch 
När man betraktar drivkrafter bakom kundlojalitet bör man beakta att det finns stora 
skillnader på hur servicekvaliteten påverkar lojaliteten beroende på vilken bransch det 
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rör sig om. Därför bör man vara försiktig med att generalisera över branschgränser då 
det bland annat visat sig att i branscher med låga byteskostnader tenderar kunderna att 
vara mindre lojala än i branscher med relativt sett höga byteskostnader.179 För branscher 
med tjänster som innebär en låg kontaktfrekvens mellan säljare och köpare tenderar den 
tekniska kvaliteten att vara viktigare än den funktionella kvaliteten. Medan det motsatta 
gäller för branscher med tjänster som innebär en hög kontaktfrekvens.180 

3.3.2.4 Graden av lojalitet hos kunden 
Lojalitetsgraden är en annan faktor att beakta vid val av strategiska planer för hantering 
av lojalitet och kunder. Det är skillnad i viljan och hur man vill involveras i relationer 
beroende på graden av lojalitet. Kunder med låg grad av lojalitet tenderar att vara mer 
intresserade av promotionerbjudanden jämfört med mycket lojala kunder. Medan 
mycket lojala kunder tenderar att vilja lägga mer resurser på att utveckla sin relation 
med leverantören.181  

3.3.2.5 Tillfredsställelse av högnivåbehov 
Tillfredställelse av kundens behov är själva grunden för att skapa lojalitet. Desto mer  
tillfredsställd kunden är med erbjudandet, desto sannolikare är det att kunden utvecklar 
en starkare lojalitet till erbjudandet. Tillfredsställelse av behov kan delas in i tre nivåer: 
låg-, mellan- och högnivåbehov. På lågnivån återfinns produktattribut, på mellannivån 
finns de önskvärda konsekvenserna av attributen och högnivån omfattar de 
bakomliggande målen som kunden vill uppnå.182 

3.3.2.6 Ansträngning 
Ju mer en kund måste anstränga sig för en viss sak, ju högre är de psykologiska 
kostnaderna. Desto högre de psykologiska kostnaderna är desto mer värdefullt tenderar 
kunden att betrakta det objekt som ansträngningarna riktas mot. Man kan dela upp 
ansträngningarna i olika ansträngningskategorier, nedan redogörs för några olika 
kategorier,183 
Monetär ansträngning, produkten är dyr att köpa eller använda. 
Tid som ansträngning, kunden måste vänta för att få köpa produkten, eller det tar lång 
tid att nyttja produkten. 
Fysisk ansträngning, produkten är jobbig att inhandla eller använda. 
Kognitiv ansträngning, det krävs mycket ansträngning för att begripa produkten.  

3.3.2.7 Påverkan 
Om kundens upplever sig ha möjlighet att påverka tillvaron via ett erbjudande, är det 
troligt att kunden knyter starka band till erbjudandet. Påverkan kan både vara kopplat 
till aktiviteter i den fysiska världen, som exempelvis att förmå en leverantör att 
skräddarsy en produkt. Men det kan även avse mental simulering i en process där 
erbjudandet är delaktigt. Just påverkan är en väsentlig del av individens välbefinnande 
och individens upplevelse av att påverka behöver inte sammanfalla med den verkliga 
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möjligheten att påverka.184 

3.3.2.8 Kund till kund relationer 
Relationen mellan en leverantörs olika kunder kan vara av stor betydelse för kundens 
nöjdhet och därigenom även lojalitet. Områden där detta förhållande är tydligt är till 
exempel restaurangbesök, där kunden påverkas i stor utsträckning av den totala 
stämningen som råder på restaurangen. Om kunden upplever genuin gemenskap med 
andra kunder till leverantören verkar det starkare på kundens lojalitet, än om kunden 
bara upplever en ytlig gemenskap.185 

3.3.3 Effekten av lojalitet 
En fråga man kan ställa är varför en leverantör är intresserad av att skapa lojala kunder. 
Det grundläggande antagandet som ligger bakom de flesta satsningar på ökad 
kundlojalitet är att lojalitet leder till lönsamhet186. Effekterna av längre kundrelationer 
p.g.a. av en hög kundlojalitet är ökad lönsamhet. I en studie utförd av Bain & Company 
visar resultaten att den genomsnittliga vinsten per kund konstant växer under de fem 
första åren av en kundrelation. Generellt framkom att vinsterna ökade, beroende på 
bransch, med mellan 25 och 85 procent när kundavhoppen minskade med 5 procent. 
Orsakerna går att finna i minskade anskaffningskostnader, intäktsökningar, 
kostnadsbesparingar, referenser och prispålägg.187 

 
Figur 8, Lojala kunders lönsamhetseffekt, Källa: Reicheld F F, (1996), The Loyalty Effect. The Hidden 
Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Harvard Business School press.  

 
Anskaffningskostnader: Är de kostnader som uppstår i samband med nyförsäljning och 
marknadsföring. En tumregel är att det kostar mellan fem och sex gånger så mycket att 
fånga en ny kund jämfört med att behålla en befintlig nöjd kund, eller omvänt kostar en 
befintlig kund 15-20% av investeringen för att skaffa en ny kund. Naturligtvis varierar 
dessa siffror mellan branscher och från situation till situation, men är ändå 
intressanta.188 
Grundvinst: I flertalet tjänstebranscher täcker det pris kunden betalar de första året inte 
företagets produktionskostnader, men det finns undantag. Efter några år bör dock den 
ackumulerade grundvinsten täcka de inledande kostnaderna för att värva kunden.189 
Intäktsökningar: Det är vanligt att en trogen kund genererar fler uppdrag åt samma 
tjänsteföretag. Kunden kan köpa flera tjänster av företaget men också mer av samma 
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tjänst vilket medför att allt eftersom relationen utvecklas kommer kunden att bidra till 
ökade vinster.190 
Kostnadsbesparingar: I takt med att relationen utvecklas och företaget och kunden lär 
känna varandra, lär de sig också vilka prestationer som krävs och vilken förväntansgrad 
som är rimlig. Det leder till smidigare processer och mindre fel vilket i sin tur leder till 
minskade kostnader.191 
Referenser: Långvariga och lojala kunder rekommenderar (positivt word-of-mouth) till 
vänner, affärsbekanta och andra. Genom att dessa kunder tar på sig rollen som en 
obetald marknadsförare kan företaget värva nya kunder till en lägre kostnad vilket ökar 
vinsten.192 
Prispålägg: I många tjänstebranscher betalar gamla kunder mer än nya kunder. Orsaken 
till detta är att de långvariga kunderna insett vilket värde tjänsteföretaget erbjuder. 
Genom att köpa tjänsterna från ett företag de känner väl uppnår de betydande 
kostnadsbesparingar.193    
 

3.3.4  Att mäta lojalitet 
Kundlojalitet är som vi beskrivit innan ett vitt begrepp, det återspeglar sig även när man 
vill mäta kundlojalitet. Man kan dela in kundlojaliteten i två tidsperspektiv, det ena är 
historisk lojalitet och avser vad som har hänt. Det andra perspektivet är framtida 
lojalitet som avser vad kunden kommer att göra i framtiden. De två perspektiven är 
intressanta när man ska mäta, då den historiska lojaliteten oftast går att mäta medan den 
framtida lojaliteten är svårare att mäta.194 Det optimala måttet på kundlojalitet anses 
vara andel inköp inom en speciell kategori. Inom restaurangbranschen är det share of 
stomach, inom bilbranschen share of garage och inom klädbranschen share of closet. 
Mått som inte är helt lätta att komma åt ner på kundindividuell nivå. Men det finns 
andra sätt att få fram en bra bild på en kunds lojalitet.195 
 
Återköpsbenägenhet: Det är möjligt att när som helst i kundrelationen fråga kunderna 
om deras benägenhet till återköp. Det är en stark indikator på ett framtida beteende som 
är värdefullt för företaget. Vanligen så överskattas sannolikheten av återköp av kunden 
själv, men överskattningen håller sig vanligen på en konstant nivå. Vilket gör det 
förhållandevis lätt för företaget att beräkna det sanna värdet. Exempelvis så uppger ca: 
60-80% av bilkunder, 90 dagar efter de köpt ett visst bilmärke, att de  kommer att köpa 
samma märke nästa gång också. Men det är bara 35-40% som faktiskt gör det tre till 
fyra år senare.196 Toyota fann att kundernas återköpsbenägenhet ökade från 37% till 
45% vid en positiv säljupplevelse, från 37% till 79% vid en positiv serviceupplevelse 
och från 37% till 91% vid både en positivt sälj- och serviceupplevelse.197  
Primärt beteende: Vanligen har de flesta företag en massa information om kundens 
befintliga beteende. Hur mycket köper kunden för? hur ofta? inom vilka 
produkt/tjänsteområden? hur länge har de varit kund? etc. Men denna typ av 
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information kan vara missledande och bör användas mest i syfte att få en trend över 
tiden.198 
 Sekundärt beteende: Kundrekommendationer är oerhört viktigt för ett företag. I de 
flesta branscher är positiv word-of-mouth en av de viktigaste faktorerna i arbetet med 
att fånga nya kunder.199  
 Ett annat sätt att betrakta kundlojaliteten är att dela upp individens förhållande till 
objektet i en fysisk- och en mental värld. Den fysiska världen speglar individens 
faktiska beteende i förhållandet till objektet. Den mentala handlar om individens 
attityder och intentioner till objektet.200 Med detta perspektiv på lojalitet kan man nyttja 
följande mått, 
 
Den fysiska världen (beteenden) innefattar mått som,201 
• Utsträckning: Hur länge har kunden varit kund hos företaget? 
• Frekvens: Hur ofta handlar kunden? 
• Djup: Köper kunden även andra varor och tjänster av företaget? 
• Andelsmått: Hur stor del av kundens totala beteende, inom en viss produkt/ 

tjänstekategori, allokeras till ett visst objekt? Benämns även som ”Share of wallet”. 
• Retention rate: Hur stor andel av kunderna är kvar under en viss period?  
• Defection rate: Hur många av kunderna väljer en annan leverantör? (under en viss 

tidsperiod) 
• Icke köprelaterat beteende: i vilken utsträckning rekommenderar kunden erbjudandet 

till andra kunder?  
 
Den mentala världen handlar om mått som, 202 
• Intentioner: I vilken utsträckning kan kunden tänka sig att utföra ett beteende i 

framtiden. Det bakomliggande antagandet när man arbetar med intentionsmått är att 
intentionen är ett prediktionsvärde för ett framtida beteende. Men det är långt ifrån 
alltid som en intention ger upphov till ett faktiskt beteende. Exempel på 
intentionsmått är återköpsintention, intentionen att öka inköpen i framtiden samt 
intentionen att sprida ett rykte tillvänner och bekanta (word-of-mouth). I vissa fall 
förekommer frågor kring intentionen om att byta leverantör eller intentionen att 
handla mindre hos en viss leverantör som ett mått på illojalitet.  

• Attityder: attityder till ett objekt.  
• Preferenser: Preferens är en typ av attityd där kunden föredrar ett objekt före ett 

annat. 
• Ansträngning och kommitment: Hur mycket är kunden beredd att anstränga sig för att 

fortsätta att vara kund.  En kund med hög grad av kommitment stannar kvar hos 
leverantören även vid problem på kort sikt. 

 

3.4 Beteende baserat på graden av tillfredsställelse och lojalitet 
Det är inte bara nödvändigt att mäta och förstå kundernas lojalitet och tillfredsställelse 
som en helhet, utan även att försöka förstå deras attityder och beteende ner på 
individuell nivå. Beroende på kundernas individuella beteenden, graden av 
tillfredsställelse (attityd), möjligheten att vidta åtgärder utifrån deras grad av 
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tillfredsställelse eller otillfredsställelse, kommer kunderna att agera på ett av fyra olika 
sätt. Antingen som apostlar, gisslan, legosoldater eller terrorister.203  

3.4.1 Apostlar 
Här finns en perfekt matchning av kundens behovsbild och företagets erbjudande. Inom 
denna kategori återfinns individer som är så pass nöjda att de delar med sig av sina 
positiva erfarenheter till andra. Men det gäller inte bara att lyckas tillfredsställa 
kunderna när allt fungerar som tänkt. Det gäller även att behandla dem extremt väl när 
saker och ting inte går som det är tänkt. Om företaget lyckas med det, d.v.s. har en väl 
genomarbetad servicerecovery process, kommer kundernas förtroende och 
tillfredsställelse att stärkas. Men det förutsätter att företaget får veta när något går fel 
och därför är det oerhört väsentligt att företaget erbjuder flera möjligheter till sina 
kunder att uttrycka sitt missnöje och framföra klagomål.204 

3.4.2 Terrorister 
Här inkluderas de kunder som är mer än missnöjd, ganska missnöjd och neutrala. Här 
återfinns också de kunder som varit mycket nöjda men upplevt problem med företagets 
tjänster och produkter och inte blivit bemött på ett bra sätt. Men om företaget har bra 
insikter om kundernas behov och kan visa snabb uppmärksamhet när enskilda problem 
uppstår, kan de flesta lyftas upp till att bli mycket nöjda. Men ibland har kunderna 
orimliga krav som företaget inte kan eller bör uppfylla. De slukar massor av resurser från 
företaget och kan till och med påverka de anställdas moral och tillfredsställelse negativt. 
Terroristen talar gärna om för andra om deras frustration med företaget. Olyckligt nog är 
terroristen mer benägen och ihärdig att tala om sitt missnöje än vad apostlarna är om sin 
tillfredsställelse.205 

3.4.3 Legosoldater 
Är en kategori av kunder som är svårhanterlig för företaget. Kunden kan vara mycket 
nöjd men inte det minsta lojal. Det medför att de ofta är dyra att värva och snabba att 
lämna företaget. De jagar lägsta pris, gör impulsköp, följer trender och söker förändring 
för sakens skull. Resursmässigt tar de i princip lika mycket resurser från företaget att 
försöka få dem nöjda som för Apostlarna, men de blir inte kvar som kunder tillräckligt 
länge för att hinna bli lönsamma.206 Det finns undersökningar som visar på att så många 
som 60-80% av de kunder som påstår sig vara nöjda/tillfredsställda ändå byter 
leverantör. Två bakomliggande anledningar antas vara att kundens behov förändras men 
erbjudandet förblir oförändrat, eller att kundens behov är oförändrade men företagets 
erbjudande förändras.207 

3.4.4 Gisslan 
Som gisslan sitter kunden fast och har ofta upplevt stora problem med företagets tjänster 
och produkter. Ofta förekommer denna kategori på monopol/oligopol marknader där 
företaget inte ser någon anledning att försöka hjälpa kunderna. Men det finns två skäl till 
varför de bör bry sig. För det första, om det sker en förändring av marknadssituationen 
kommer kunderna att ta första bästa tillfälle att byta leverantör. För det andra, denna 
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kategori är väldigt dyr och svår att hantera. De tar ofta varje tillfälle i akt för att klaga 
och kräva specialbehandling. Något som kan undergräva personalens moral och i 
längden vara mycket resurskrävande.208  
Anledningen till att de inte byter kan hänföras till olika typer av barriärer. 
Informationsbarriärer, innebär att kunden har begränsad kunskap om alternativ på  
marknaden. Det kan bl.a. bero på att kunden inte orkar eller vill engagera sig av olika 
skäl.209 
Marknadsstrukturella barriärer, medför att marknadens struktur innebär att det bara 
finns ett begränsat antal alternativ. Exempel är monopol, geografiska avstånd eller att 
kunden helt enkelt uppfattar alla alternativ som dåliga och att denne måste välja det 
minst dåliga.210 
Budgetbarriärer, kundernas budget sätter gränsen för möjliga alternativ eller upplever 
sitt önskade val som för dyrt.  
Avtalsbarriärer, befintliga avtal har lång löptid eller är dyra och resurskrävande att 
komma ur. 211 
Sociala barriärer, är faktorer i kundens sociala kontext som styr kundens val. 
Exempelvis när någon agerar ombud för någon annan, som bestämt vilket 
märke/företag som ska användas.212  
Förändringsbarriärer, här handlar det om ett motstånd mot förändringar hos kunderna. 
Det kan bero på att man har en viss vana (ritual) som man inte gärna vill bryta p.g.a.  
bekvämlighet.213 Nedan framgår graden av tillfredsställelse och lojalitet för de olika 
beskrivna kategorierna ovan,   
 
Tabell 3, Individual Customer Satisfaction, Loyalty and Behaviour, Källa: Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied 
Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s97  

 Satisfaction Loyalty Behaviour 
 

Loyalist/Apostle High High Staying and supportive 
Defector/Terrorist Low to medium Low to medium Leaving or having left 

unhappy 
Mercenary High Low to medium Coming and going. Low 

commitment 
Hostage Low to medium High Unable to switch, 

trapped 
 
 
 
Tolkningen av graden av tillfredsställelse omsatt till en femgradig skala är,214 
 
Tabell 4, Betyg kontra grad av tillfredsställelse och lojalitet 

Betyg Tillfredsställelsegrad Lojalitet 
 

5 Mycket tillfredsställd Mycket lojal 
3-4 Tillfredsställd  Byter lätt till en konkurrent 
1-2 Otillfredsställd  Mycket illojal 
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3.5 Varför stanna kvar som kund 
En intressant insikt är att förstå vad som får befintliga kunder att stanna kvar hos 
företaget. Kategorierna kan delas upp i två huvudgrupper, bytesbarriärer och bekräftelse. 

3.5.1 Bytesbarriärer215 
Tid och insats: Tiden att leta efter en ny leverantör, byta leverantör, lära sig den nya 
leverantörens organisation samt att bygga upp nya relationer. 
Alternativ: Vetskapen om alternativa leverantörer, andra leverantörer är inte bättre, 
andra alternativ är sämre 
Emotionella bindningar: Skäms för att berätta för sin nuvarande leverantör att man ska 
byta, rädd för att skada befintliga leverantörens känslor, känner lojalitet mot sin 
nuvarande leverantör. 
Byteskostnader: Det kostar pengar att byta, nuvarande leverantör har kompetensen och 
är bekväm att anlita. Vänner och familj använder nuvarande leverantör. 

3.5.2 Bekräftelse216 
Förtroende: Det har inte inträffat något allvarligt som föranleder ett byte, man är 
familjär med nuvarande leverantör, har en historik tillsammans med nuvarande 
leverantör, har förtroende för nuvarande leverantör, är tillfredsställd med nuvarande 
leverantör. 
Sociala bindningar: Relationer med personalen, är igenkänd av personalen, de förstår  
och är vänliga 
Service Recovery: Kundens klagomål har hanterats väl och uppkomna problem har lösts 
på ett smidigt sätt. 

3.5.3 Skäl att lämna sin leverantör 
Ibland lyckas inte företaget göra kunden tillfredsställd och kunden väljer att byta till en 
annan leverantör. Vilka är de bakomliggande skälen till att en kund byter leverantör blir 
därför en intressant frågeställning. Keaveney har identifierat åtta olika orsakskategorier 
till varför en kund byter leverantör.217  

3.5.4 Pris 
Här inkluderas pris, avgifter, priserbjudanden, rabatter, straffavgifter etc. Kategorin är 
uppdelad i fyra underkategorier; högt pris, prishöjningar, orättvis prissättning och 
vilseledande prissättning. I kategorin högt pris böt kunderna leverantör för att priset 
översteg deras uppfattning om värdet av tjänsten eller konkurrenternas prisnivå för 
liknande tjänster. I kategorin prishöjningar lämnade kunderna företaget på grund av 
prishöjningar som uppfattades som omotiverade av kunden. Den orättvisa 
prissättningen uppfattades så extremt hög i förhållande till vad som ansågs rimligt att 
kunden kände sig lurad. Den vilseledande prissättningen innebar att kundens 
ursprungliga prisuppgift från företaget för en tjänst kraftigt överskreds när den 
slutgiltiga fakturan dök upp.218  
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3.5.5 Obekvämlighet 
I kategorin innefattas alla kritiska händelser där kunden känt sig obekväm eller 
besvärad av exempelvis tjänsteföretagets öppettider, geografiska belägenhet, kötider 
och andra väntetider. Här återfinns tre underkategorier som är, tjänsteleverantörens 
geografiska placering, väntetider för att boka möten samt för långdragen tjänsteleverans 
eller missad leveranstid.219 

3.5.6 Fel i tjänsten 
Delas in i tre undergrupper, misstag, fakturafel och tjänstekatastrofer. Misstag består av 
tillfällen då exempelvis en medarbetare på tjänsteföretaget inte lyckas att utföra tjänsten 
enligt kundens förväntan eller när de förser kunden med felaktig information. Det kan 
även röra sig om allvarliga fel som att dosera medicin på ett felaktigt sätt. 
Fakturaproblem består av rent felaktiga fakturor eller problem med att snabbt rätta upp 
felaktigheter med fakturorna. Servicekatastrofer är de fall tjänsteföretaget inte bara 
misslyckats med att leverera tjänsten i nivå med kundens förväntan utan även orsakat 
kunden eller kundens anhöriga lidande.220 

3.5.7 Brister i tjänstemötet 
Handlar om personliga interaktioner mellan kunden och tjänsteföretaget och härrör sig 
från medarbetarnas beteenden och attityder. Det handlar om saker som att personalen var 
otrevliga, oengagerade, inte lyhörda, eller inkompetenta.221 

3.5.8 Personalens respons vid fel i tjänsten 
Handlar om att företagets medarbetare misslyckades med att hantera situationer när 
saker gick fel i tjänsteleveransen. Denna kategori delas in i tre underkategorier,  
motvillig respons, misslyckad respons och uppenbar negativ respons. Motvillig respons 
innebär att tjänsteleverantörens medarbetare först efter påpekan om ett fel motvilligt går 
med på att rätta till det eller delvis rätta till det. Misslyckad respons är när en kund 
påtalar sitt missnöje att exempelvis medarbetaren ber kunden se sig om efter en annan 
leverantör. Negativ respons är de tillfällen tjänsteföretaget skyller felet på kunden.222 

3.5.9 Konkurrenters erbjudande 
Innefattar de fall kunderna bytt till en ny och bättre leverantör, även om de inte varit 
missnöjda med sin gamla leverantör. Det kan röra sig om att den nya leverantören är mer 
personlig, vänlig, mer pålitlig och levererar en högre kvalitet. Många av kunderna böt till 
en ny tjänsteleverantör trots att denne var dyrare än den föregående.223 

3.5.10 Etiska problem 
Kategorin kan delas in i fyra undergrupper som är oärlighet, aggressivt bemötande, 
osäkerhet/ohälsosamhet och intressekonflikter. Oärlighet är de fall medarbetarna lurar 
kunderna genom att ta betalt för tjänster de ej utfört, eller t.o.m. stjäl från kunderna. 
Aggressivt bemötande kan vara när en säljare är väldigt aggressiv eller när en 
medarbetare målar upp hotbilder för att påverka kunden. Osäkerhet/ohälsosamhet är 
exempelvis när restaurangens inredning är smutsig eller när hotellgästen får nyckeln till 
                                                
219 Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in Services Industries: An Exploratory Study, Journal of Marketing, Vol.59, April 1995, s76 
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ett rum som redan är upptaget. Intressekonflikter är när en kund får vetskapen om att 
medarbetaren på resebyrån bokat resan med det flygbolag som erbjöd honom den 
högsta kommissionen.224 

3.5.11 Incidenter utom påverkan/annat 
Inom denna kategori återfinns orsaker som ligger utanför såväl företagets som kundens 
kontroll. Det kan t.e.x. vara att tjänsteleverantören flyttat sitt kontor eller att kunden 
själv flyttat.  
 
Fördelningen av de olika orsakskategorierna, som leder till ett byte av tjänsteleverantör, 
ser ut enligt nedanstående figur, (observera att den totala procentuella summan 
överstiger 100% då kunderna i 55% av fallen angav mer än en orsak till bytet). 225 
 

 
 
Figur 9, Classification of Service Switching Incidents, Källa:  Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in 
Services Industries: An Exploraty Study, Journal of Marketing, Vol.59, April, s 75 
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4. Teoretisk syntes 
I detta avsnitt knyter vi samman det teoretiska avsnittet och bildar en plattform och  
struktur som utgångspunkt inför det fortsatta arbetet med uppsatsen.   
 
För att på ett bra sätt kunna ta ett avstamp inför det fortsatta arbetet har vi skapat en 
teoretisk syntes. Anledningen är den omfattande och stundtals komplexa 
teoribildningen inom områdena kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Med 
utgångspunkt i nedanstående figur kommer vi att forma och strukturera det fortsatta 
arbetet med uppsatsen för att på bästa sätt uppfylla vårt syfte. Figuren beskriver vad 
som påverkar kundernas uppfattning om kvalitet, tillfredsställelse och till sist lojalitet. 
Vi kommer att avgränsa oss från  produktkvalitet, pris samt situations- och 
personbetingade faktorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10, Kunders uppfattning om kvalitet och tillfredsställelse, Källa: Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, (2006) 
Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, s107. Egen 
bearbetning 
 
Tjänstekvalitetsdeterminanter 
Med utgångspunkt i Alfas nuläge samt SERVQUAL/SERVPERF ramverket kommer vi 
att formulerar relevanta frågeställningar under respektive determinant. Frågeställningar 
som är anpassade till Alfas specifika situation och som fångar kundernas upplevda 
tjänstekvalitet i Alfas erbjudande. 
Kundtillfredsställelse 
För att uppnå en acceptabel reliabilitet kommer vi att från relevant litteratur inom 
området kundtillfredsställelse ställa samman några frågor som adresserar kundernas 
tillfredsställelse.  
Kundlojalitet 
Även inom detta område kommer vi för att uppnå en acceptabel reliabilitet, välja ut 
några frågor kring kundlojalitet, som vi baserar på relevant litteratur inom området. 
Graden av kundtillfredsställelse och kundlojalitet 
För att kunna definiera kunder som är mycket lojala och mycket tillfredsställda 
(Apostlar) kommer vi att utifrån våra frågor fastställa gränsvärden för dessa parametrar. 
För att kvalificera sig som en Apostel måste man ha uppnått ett visst värde på både 
frågorna kring kundtillfredsställelse och på frågorna kring kundlojalitet. 
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5. Empiri 
Här beskriver vi vårt fallstudieföretag och redovisar resultatet från våra intervjuer med 
företaget samt vår kvantitativa undersökning.  

5.1 Företaget Alfa 
Vårt fallstudieföretag Alfa, ett renodlat IT-konsult företag, startades år 2003 och är 
verksamma i Stockholms- och mälardalsregionen. Affärsidén går ut på att hjälpa 
företag och organisationer att effektivisera och förbättra sina verksamheter med hjälp av 
bra IT-lösningar. Det sker genom att de erbjuder konsulter med specialistkompetens 
som en del i olika projekt eller konsulter som tar ett övergripande projektansvar för ett 
specifikt projekt. Företaget är organiserade i tre övergripande affärsområden (AO:n), 
 
• Projektledning & Management (PL&M)   
• Datateknik (DT) 
• Telekommunikation (TK) 
 
Alfa omsatte under verksamhetsåret 2008/2009 (sept-aug) cirka 75 MSEK. Företaget 
upplever att lågkonjunkturen har medfört en tuff prispress och att uppdragens karaktär 
ofta handlar om konsolideringar/kostnadsbesparingar och allt mindre om nyutveckling. 
De har under sina 6 år på marknaden inte utfört någon övergripande kundundersökning 
och företagsledningen ser därför ett behov av att skapa sig en bättre uppfattning om vad 
kunderna egentligen tycker om dem. Man vill veta hur tillfredsställda kunderna är och 
hur de upplever företagets tjänstekvalitet. Målsättningen är att med den vetskapen på en 
operativ nivå kunna arbeta med förbättringsåtgärder som syftar till att bibehålla eller 
öka kundernas tillfredsställelse och lojalitet.226  

5.2 Resultatredovisning av intervjuer  
AO PL&M har 15 anställda och genomför uppdrag inom projektledning (stora 
förändringsprojekt, konsolideringar, utvecklingsprojekt). Konsulterna har en 
genomsnittlig erfarenhet av 20 år från IT-branschen och har arbetat som IT-chefer, 
teknikchefer, utvecklingschefer och i olika linjebefattningar. Genomsnittsåldern är 49år 
och 3 av de 15 anställda är kvinnor. Den största utmaningen är att hitta fler lite längre 
uppdrag som handlar om nyutveckling av kundernas IT-miljöer. 
AO DT har 35 anställda och utför uppdrag inom databashantering och 
systemutveckling. Det kan röra sig om uppdrag inom databasadministration, 
databaskonsolideringar och utveckling (programmering) av nya applikationer. 
Uppdragsformen är oftast så kallad resurskonsulting, d.v.s. kunden hyr in konsulter 
p.g.a. resursbrist, ofta med kort varsel. Konsulterna har en genomsnittlig erfarenhet av 
cirka 10 år från IT-branschen och genomsnittsåldern är 35 år. De har typiskt arbetat på 
olika företag i roller som databasadministratör, programmerare och teknikansvariga. 
Samtliga anställda är män. Den största utmaningen är att kunna hitta och rekrytera rätt 
kompetens men också att finna fler nyutvecklingsuppdrag. 
AO TK har 16 anställda och gör uppdrag som exempelvis upphandlingsstöd, 
projektledning vid implementationer och strategiutredningar. Konsulterna har en 
genomsnittlig erfarenhet av 18 år från IT-branschen och har arbetat som 
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telefoniansvariga, produktchefer, konsulter och strateger. Genomsnittsåldern är 45år 
och 2 av de 16 anställda är kvinnor. Den största utmaningen är att hitta fler större och 
längre förändringsprojekt. 
 
Den löpande kontakten under ett uppdrag utförs primärt av den/de konsulterna som 
jobbar i uppdraget. Beroende på uppdragets karaktär kan det förekomma att 
affärsområdeschefen sitter med i kundens styrgrupp. Vilket innebär att även 
affärsområdeschefen har en löpande kontakt med kunden. Men det vanligaste är att 
konsulten själv hanterar kundrelationen. Mycket beroende på att företaget nästan 
uteslutande har seniora konsulter med en gedigen erfarenhet. I samband med att 
uppdraget avslutas sker i vissa fall en större slutpresentation/slutleverans till kunden. 
Då brukar Företagets VD och affärsområdeschef för berört område delta tillsammans 
med konsulterna. I mindre uppdrag av karaktären resurskonsulting, är det konsulten 
själv som gör en slutavstämning med uppdragsgivaren. Konsulten föreslår oftast 
kunden hur man kan gå vidare, vilket är ett naturligt led i merförsäljningen. Samtliga 
intervjuade affärsområdescheferna har en blandad roll som chef och konsult. 
Försäljningen av företagets tjänster pågår kontinuerligt av samtliga konsulter och chefer 
inom företaget. I botten finns det en modell för intäktsfördelning som uppmuntrar alla i 
företaget att sälja till kunderna. Den renodlade nyförsäljningen till nya kunder utförs 
främst av affärsområdescheferna. Bearbetningen av befintliga kunder sker både av 
konsulter som utför uppdragen hos kunden samt av affärsområdescheferna. Det finns 
ingen renodlad försäljningsfunktion med ett övergripande ansvar för de tre 
affärsområdenas försäljning. Varje affärsområde har sitt eget kostnads- och 
resultatansvar. 
 
Bearbetningen av nya kunder sker i stor utsträckning genom att sälja in den 
kompetensen som företagets konsulter har eller att man besvarar en offertförfrågan. 
Införsäljningen är ofta kopplat till ett visst område där kunden behöver hjälp. Vid 
resurs- eller kompetensbrist hos kunderna erbjuder Alfa konsulter med rätt kompetens. I 
andra fall tar Alfa ett totalansvar för att genomföra ett uppdrag hos kunden. Ofta 
involverar den typen av uppdrag fler än en individ från Alfa och i vissa fall även 
personal från kundföretagen. Exempel på sådana uppdrag är när uppdraget innefattar 
både nyutveckling och implementation av IT-lösningar. 
 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker idag inte på ett strukturerat sätt. Det är upp till den 
enskilde konsulten och i undantagsfall är affärsområdeschefen inblandad. 
Kvalitetsbrister uppmärksammas primärt utifrån att en kund klagar eller inte 
återkommer. Samtidigt konstaterar affärsområdescheferna att Alfa inte har många 
kvalitetsbrister i sina leveranser. Även om de medger att de borde ha ett mer 
genomtänkt förhållningssätt till den löpande kvalitetskontrollen. Alfa har inte heller 
någon strukturerad process för att hantera eventuella kundklagomål. I dagsläget sker det 
mer spontant när kunden framför klagomål i ett pågående uppdrag. För att kunden ska 
vara nöjd, krävs att konsulten har levererat det som kunden förväntar sig. Leveranserna 
till kunderna kan vara av många skilda slag. I den bästa av världar har kunden skapat en 
tydlig kravspecifikation, och håller fast vid den under hela uppdraget. Men i 
verkligheten vet inte alltid kunden vad de själva vill ha, vilket kan vara problematiskt. 
Alfa försöker i sådana fall få kunden att genomföra en förstudie som ligger till grund 
för en tydlig kravspecifikation. En otydlig kravspecifikation leder enligt Alfa ofta till en 
situation där kunden blir mindre nöjd efter genomfört uppdrag. Det är vanligt 
förekommande att kunderna är medproducenter i Alfas uppdrag. Det kan skapa 
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utmaningar för konsulterna, då det inte är ovanlig att man inte är överens i olika frågor 
inom kundens organisation. Då kan det uppstå situationer när kunden är både nöjd och 
missnöjd med samma leverans, vilket är en utmaning att hantera, säger samliga 
affärsområdescheferna. Att skapa en nöjd kund är en utmaning anser de intervjuade. 
Men också det faktum att det finns många indirekta faktorer som påverkar kundens 
totalupplevelse. Saker som kan påverka Alfas leverans är brister i underleverantörers 
produkter/tjänster som ingår i leveransen, förseningar eller andra yttre omständigheter 
som Alfa inte kan förutspå. Faktorer som Alfa inte själva kan styra över men som 
påverkar leveransen och därigenom kundens bedömning av Företaget. Det är svårt att 
lyfta fram enskilda faktorer som är avgörande för att skapa nöjda kunder. En 
grundläggande faktor enligt de intervjuade är kompetensen hos konsulterna. Det är 
enligt dem helt avgörande, utan kompetenta konsulter blir kunderna aldrig nöjda. Även 
förmågan att situationsbasera sitt agerande upplever man som en viktig faktor. 
Företaget har inte idag någon speciell förmån till lojala kunder, förutom att man har 
kunskap om kundens organisation från tidigare uppdrag. Det är vanligt att det är samma 
personer som får uppdrag efter uppdrag hos kunden, under förutsättning att kunden är 
nöjd. Man har en årlig kundaktivitet med sina kunder. Det är en mycket uppskattad 
aktivitet och skapar möjlighet att bygga vidare på sina kundrelationer. Man har 
diskuterat att skapa fler kundaktiviteter men än så länge ligger de bara på 
planeringsstadiet. 

5.3 Resultatredovisning av frågeenkäten 
Nedan redovisar vi svaren från vår kundundersökning. 
Fråga 1a -1d 
Tabell 5, Resultat inom tjänstedeterminanten Omgivning & Materiella ting 
  1a) X´s konsulter 

har alltid vårdad 
klädsel och är  
”hela och rena” 

1b) X´s 
dokumentation av 
utförda uppdrag 
motsvarar mina 
förväntningar? 

1 c) X har 
väldefinierade 
offerter?  

1d) X har tydliga 
fakturor? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar   84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   - 9% 5% 2% 
2   9% 9% 13% 2% 
3  18% 13% 29% 11% 
4  45% 32% 38% 54% 
5 Stämmer helt och hållet   29% 38% 16% 32% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 3,8 3,5 4,1 

 
Fråga 1e -1 h 
Tabell 6, Resultat inom tjänstedeterminanten Pålitlighet & Tillförlitlighet 
  e) X levererar enligt 

överenskommen 
tidplan? 

f) X´s konsulter 
begår få 
misstag? 

g) X´s konsulter 
håller alltid vad 
man lovar? 

h) X´s konsulter är 
punktliga och 
kommer alltid i 
tid? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar   84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   4% - 4% - 
2  4% 4% 7% - 
3  20% 18% 5% 7% 
4  43% 52% 41% 43% 
5 Stämmer helt och hållet   30% 27% 43% 50% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 4 4,1 4,4 
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Fråga 1 i -1 l 
Tabell 7, Resultat inom tjänstedeterminanten Lyhördhet & Tjänstvillighet 
  i) X´s konsulter ställer 

alltid upp 
j) X´s konsulter 
är lyhörda och 
flexibla för dina 
önskemål? 

k) X´s konsulter 
ger alltid klara 
besked om när 
saker och ting 
kommer att ske? 

l) X´s konsulter är 
enkla att 
samarbeta med? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar   84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   2% 9% 9% 9% 
2 7% 4% 5% 5% 
3  20% 13% 14% 4% 
4  32% 43% 43% 30% 
5 Stämmer helt och hållet   39% 32% 29% 52% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4 3,9 3,8 4,1 

 
Fråga 1 m -1 p 
Tabell 8, Resultat inom tjänstedeterminanten Tillit & Försäkran 
  m) X konsulter är 

tillmötesgående för 
dina önskemål? 

n)  X´s konsulter 
upplevs 
trovärdiga och 
pålitliga? 

0) X´s konsulter 
har en hög 
kompetens? 

p) X´s konsulter 
känner till ert 
företags specifika 
förutsättningar? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar   84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   9% 4% - 4% 
2  7% 7% - 7% 
3  11% 13% 18% 18% 
4  36% 36% 46% 32% 
5 Stämmer helt och hållet   38% 41% 36% 39% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,9 4 4,2 4 

 
Fråga 1 q -1 t 
Tabell 9, Resultat inom tjänstedeterminanten Inlevelseförmåga & Empati 
  q) X´s konsulter 

informerar och 
återkopplar om något 
oförutsett inträffar? 

r) X´s konsulter 
agerar alltid med 
ert bästa framför 
ögonen? 

s) X´s konsulter 
hanterar 
uppkomna 
problem på ett 
effektivt sätt? 

t) X´s konsulter är 
tillgängliga? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar    84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   11% 5% 5% 4% 
2  7% 4% 7% 4% 
3  11% 9% 16% 18% 
4  39% 48% 41% 48% 
5 Stämmer helt och hållet   32% 34% 30% 27% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde  3,8 4 3,8 3,9 
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Fråga 1 u – 1 y 
Tabell 10, Resultat tillfredsställelsefråga 1v och 1x & lojalitetsfråga 1u & 1y 
   u) Baserat på din 

erfarenhet skulle du 
gärna rekommendera 
X tillnågon annan, 
med samma 
behovsbild som ert 
företags? 

v) Baserat på 
din erfarenhet, 
anser du att x ´s 
produkter och 
tjänster uppfyller 
ert företags 
behovsbild väl? 

x) baserat på din 
erfarenhet anser 
du att X har stora 
fördelar jämfört 
med andra företag 
i IT-
konsultbranschen? 

 y) om du idag 
skulle välja en IT-
konsult leverantör, 
skulle du välja  X 
igen? 

     Antal intervjuer    84 84 84 84 
Ej svar %     - - - - 
     Antal svar   84 84 84 84 
1 Stämmer inte alls   13% 2% 7% 13% 
2  7% 2% 9% 9% 
3  7% 11% 13% 9% 
4  21% 54% 34% 23% 
5 Stämmer helt och hållet   52% 32% 38% 46% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,9 4,1 3,9 3,8 

 
Tabell 11, Resultat lojalitetsfråga 1z 
z)..ni kommer troligen att 
fortfarande vara kund hos X inom 
2 år? 

  

     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar   84 
1 Stämmer inte alls   13% 
2  2% 
3  14% 
4 21% 
5 Stämmer helt och hållet   50% 
TOTAL %  100 
Medelvärde    3,9 

     
Tabell 12, Resultat tillfredsställelsefråga 2 
Fråga 2 . Baserat på din 
erfarenhet, hur nöjd/tillfredsställd 
är du med x totalt sett ?  

  

     Antal intervjuer    84 
Tveksam, vet ej %    -- 
     Antal svar   84 
1 Mycket missnöjd 4% 
2  11% 
3  13% 
4  38% 
5 Mycket nöjd 36% 
TOTAL %  100 
Medelvärde    3,9 

 
Tabell 13, Resultat typ av konsulttjänster 
Fråga 3. Vilken typ av 
konsulttjänster köper ni av X? 

  

     Antal intervjuer    84 
Tveksam, vet ej %    -- 
     Antal svar  --  84 
PL & Managem. 13% 
Telekommunikation 59% 
Datateknik 29% 
TOTAL %  100 
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Tabell 14, Resultat andel av IT-konsultbudget 
Fråga 4. Ungefär hur stor del av er 
totala IT-konsultbudget för 2009 har ni 
hos X?  
     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar  --  84 
Tveksam vet ej 13% 
 0-25% 4% 
 26-50%  18% 
 51-75% 45% 
 76-100% 21% 
TOTAL %  100 

 
Tabell 15, Resultat antal anställda  
Fråga 5. Hur många anställda är ni 
på ert företag? 

  

     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar   84 
1-249 st 44% 
250-499 47% 
500+ 9% 
Tveksam, vet ej   0% 
TOTAL %  100 

 
Tabell 16, Resultat antal år som kund  
Fråga 6. Hur länge har ni varit 
kund hos X? 

  

     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar   84 
Upp till 1 år     21% 
1-3 år  14% 
Längre än 3 år   61% 
Tveksam, vet ej   4% 
TOTAL %  100 

 
Tabell 17, Resultat roll i företaget  
Fråga 7. Vilken är din roll i 
företaget? 

  

     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar   84 
IT-chef  36% 
Telekomansvarig  16% 
Driftschef   13% 
VD  4% 
Annan, ange vad   32% 
TOTAL %  100 

 
Annan:   
Inköpschef  2st    
Administrativ chef  3st   
Försäljningschef/direktör 5st 
Kontorschef  4st 
Produktansvarig  3st 
Utvecklingschef  4st 
Business Manager 3st 
Marknadschef  3st 
 
Tabell 18, Resultat övriga synpunkter  
Fråga 8. Finns det något, utöver 
det vi redan tagit upp i enkäten, 
som du vill framföra till x? 
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     Antal intervjuer    84 
Ej svar %     - 
     Antal svar   84 
Ja  7% 
Nej  88% 
Vet ej  5% 
TOTAL %  100 

 
1. NN från Alfa är helt suverän, han har björnkoll och är alltid positiv och full av energi. 
2. De borde bli bättre på att följa upp slutförda projekt och på att informera oss när konsulter blir sjuka. 
3. De kan bli bättre på att meddela sig när någon blir sjuk. 
4. De har hög kompetens men saknar emellanåt en helhetssyn 
5. Bättre projektuppföljningar 
6. De behöver lyssna mer på sina kunder och vad vi efterfrågar. De borde bli bättre på att ta ett helhetsansvar även om 
det innebär att de måste ta in underkonsulter. 
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6. Analys 
Här kopplar vi resultatet av enkätundersökningen till lämpliga teorier som vi belyst 
under teoriavsnittet. Vi för ett resonemang som slutligen skall leda  fram till  svar på 
våra frågeställningar och därigenom uppfylla syftet med vår uppsats. 
 
När man redovisar och analyserar resultat från undersökningar av kund- 
tillfredsställelse och lojalitet är det viktigt att särskilja de kunder som uppger sig vara 
mycket nöjda och de kunder som uppger sig vara enbart nöjda.227 Vi har valt att 
genomgående i vår analys dels titta på medelvärdet på inkomna svar och dels på de 
positiva andelarna. De positiva andelarna har vi definierat som de kunder som svarat en 
femma (instämmer helt och hållet/mycket nöjd) på våra olika frågeställningar. Andelen 
neutrala har vi definierat som de kunder som svarat en trea eller fyra och de negativa är 
de som angett en etta eller en tvåa. I samtliga tabeller så anges antalet svar, medelvärde 
och den procentuella fördelningen av svaren ett till fem samt även fördelningen av de 
positiva, neutrala och negativa andelarna. Genomgående i analysarbetet har vi gjort 
korstabuleringar av olika slag för att kunna uppnå tillräckligt djup och kunna besvara 
våra frågeställningar. I fortsättningen benämner vi affärsområde (AO), projektledning 
och management (PL&M), telekommunikation (TK) och datateknik (DT). 

6.1 Tjänstekvalitet 
Vi har i analysen valt att sortera in frågorna rörande tjänstekvalitet under de fem olika 
tjänstekvalitetsdeterminanterna. Det ger oss en bra möjlighet att analysera respektive 
frågeställning samt även kundernas sammantagna uppfattning om de olika 
determinanterna. Kundernas samlade bild av Alfas tjänstekvalitet är en av 
komponenterna som påverkar den totala kundtillfredsställelsen228.  

6.1.1 Omgivning & Materiella ting 
Hur tilltalande upplever kunderna företagets lokaler, utrustning, broschyrer samt 
personalens fysiska uppenbarelse. 
 
Tabell 19, Fråga 1a)-1d) positiva andelar & medelvärde 

 
De sammanslagna kundsvaren inom området visar att 12% är negativa, 60% neutrala 
och 29% positiva. Högsta medelvärdet på 4,1 återfinns på fråga 1d, om Alfa har tydliga 
fakturor. Frågan visar även att endast 4 % negativa samtidigt är 32% är positiva. Detta 
tyder på att Alfa har lyckats bra med att skapa tydliga fakturor enligt kunderna. Fråga 
1c, Alfa har väldefinierade offerter, får ett medelvärde på 3,5 och en negativ andel om 
18% och en positiv andel om 16%. Att andelen positiva är relativt låg bör företaget se 
som en varningssignal. En otydlig offert torde kunna tolkas på flera olika sätt av 

                                                
227 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s146 

228 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006, s107 

Omgivning & Materiella ting 

Andel 
Negativa 

(1-2) 

Andel 
Neutrala 

(3-4) 

Andel 
Positiva 

(5)    
Medel 
värde 

1a) X´s konsulter har alltid vårdad klädsel och är  ”hela och rena” 9 % 63 % 29 % 3,9 
1b) X´s dokumentation av utförda uppdrag motsvarar mina förväntningar? 18 % 45 % 38 % 3,8 
1c) X har väldefinierade offerter?  18 % 66 % 16 % 3,5 
1d) X har tydliga fakturor? 4 % 64 % 32 % 4,1 
 Genomsnitt 12 % 60 % 29 % 3,8 
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kunden. Det ökar sannolikt risken för att kundens förväntningar inte uppfylls vid 
leverans, vilket kunden kan uppleva som ett fel i tjänsten229.  
 
Tabell 20, Medelvärde Fråga 1a) – 1d) korsat mot tjänsteområde  

Fråga 1a)-1d) Total PL&M TK DT 
     Antal svar 84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls  --  4% 7% 3% 5% 
2 ---  8% 4% 6% 14% 
3 ---  18% 32% 11% 24% 
4 ---  42% 32% 38% 53% 
5 Stämmer helt och hållet   29% 25% 41% 5% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   ---  3,8 3,7 4,1 3,4 
Negativa (1-2) 12% 11% 9% 19% 
Neutrala (3-4) 60% 64% 50% 77% 
Positiva (5)    29% 25% 41% 5% 

 
En nerbrytning av frågorna per affärsområde visar att det finns stora skillnader dem 
emellan. Inom AO TK finner vi hela 41% positiva andelar och ett medelvärde på 4,1. 
Det ter sig som ett bra resultat med tanke på att medelvärdet för samtliga affärsområden 
är 3,8 respektive 29%. Samtidigt konstaterar vi att AO DT endast har en 5% positiv 
andel och en 19% negativ andel. Något som tyder på att det finns behov av förbättringar 
inom affärsområdet. 

6.1.2 Pålitlighet & Tillförlitlighet  
Tjänsteföretaget tillhandahåller en korrekt tjänst vid första försäljningstillfället, inga 
misstag sker och företaget levererar det som utlovats vid den tidpunkt man kommit 
överens om. 
 
Tabell 21, Fråga 1e)-1h) positiva andelar & medelvärde 

Pålitlighet & Tillförlitlighet 

Andel 
Negativa 

(1-2) 

Andel 
Neutrala 

(3-4) 

Andel 
Positiva 

(5)    
Medel 
värde 

e) X levererar enligt överenskommen tidplan? 7 % 63 % 30 % 3,9 
f) X´s konsulter begår få misstag? 4 % 70 % 27 % 4,0 
g) X´s konsulter håller alltid vad man lovar? 11 % 46 % 43 % 4,1 
h) X´s konsulter är punktliga och kommer alltid i tid? 0 % 50 % 50 % 4,4 
Genomsnitt 6 % 57 % 38 % 4,1 

 
Inom detta område är Alfa starka utifrån kundernas perspektiv. Medelvärdet ligger på 
4,1 och andelen positiva är 38%, andelen neutrala 57% och andelen negativa bara 6%. 
Fråga 1g, om Alfas konsulter håller vad de lovar, visar på den högsta negativa andelen 
inom området på 11%. En fråga man kan ställa sig är om det finns något samband 
mellan fråga 1g och fråga 1c angående väldefinierade offerter. En hypotes skulle kunna 
vara att otydliga offerter kan skapa en otydlig och eventuellt felaktig förväntan hos 
kunderna om vad konsulterna verkligen kommer att leverera. I värsta fall skulle kunden 
kunna uppleva detta som ett fel i tjänsten, som är den vanligaste orsaken till att en kund 
byter tjänsteleverantör.230 Frågan 1h) angående punktlighet hos konsulterna, visar på 
hela 50% positiva andelar och 50% neutrala andelar, inga negativa andelar. Punktlighet 
handlar i stor utsträckning om sanningens ögonblick och det personliga mötet, som har 
en stor inverkan på kundens helhetsintryck.231 Fråga 1f), om konsulterna begår få 
misstag, visar på en 70% neutral andel och en 27% positiv andel. Den positiva andelen 
                                                
229 Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in Services Industries: An Exploratory Study, Journal of Marketing, Vol.59, April 1995, s76 
230 Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in Services Industries: An Exploratory Study, Journal of Marketing, Vol.59, April 1995, s78 
231 Hogan J E, Lemon K N, Libai B, (2003), What Is the True Value of a Lost Customer?, Journal of Service Research, Volume 5, No.3, February, 196-208, 

SAGE Publications, s205 
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är i våra ögon något låg då hanteringen av fel och problem är ett kritiskt område för ett 
tjänsteföretag. Det är vid dessa situationer som företaget sätts på prov och om inte 
företaget klarar detta på ett tillfredsställande sätt är risken stor att kunden lämnar 
företaget.232 
 
Tabell 22, Medelvärde Fråga 1e) – 1h)  korsat mot tjänsteområde  

Fråga 1e)-1h) Total PL&M TK DT 
     Antal svar 84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   2% 0% 0% 7% 
2  4% 0% 4% 5% 
3  13% 15% 11% 16% 
4 - 45% 43% 43% 49% 
5 Stämmer helt och hållet   38% 43% 42% 25% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4,1 4,3 4,2 3,8 
Negativa (1-2) 6% 0% 4% 11% 
Neutrala (3-4) 57% 57% 54% 64% 
Positiva (5)    38% 43% 42% 25% 

 
Inom området är det AO PL&M som har högst andel positiva med 43%, tätt följt av AO 
TK med 42%. Sen är det ett hopp ner till AO DT som har endast 25% positiva. AO 
PL&M har 0% negativa vilket vi anser är bra, även AO TK har en låg andel negativa på 
endast 4%. 

6.1.3 Lyhördhet & Tjänstvillighet 
Tjänsteföretagets personal visar sig villiga att hjälpa kunderna, är mottagliga för 
kundernas önskemål, informerar kunderna om när tjänsterna kommer att utföras och ger 
snabb service. 
 
Tabell 23, Fråga 1i)-1l) positiva andelar & medelvärde 

Lyhördhet & Tjänstvillighet 

Andel 
Negativa 

(1-2) 

Andel 
Neutrala 

(3-4) 

Andel 
Positiva 

(5)    
Medel 
värde 

i) X´s konsulter ställer alltid upp 9 % 52 % 39 % 4,0 
j) X´s konsulter är lyhörda och flexibla för dina önskemål? 13 % 55 % 32 % 3,9 
k) X´s konsulter ger alltid klara besked om när saker och ting kommer att 
ske? 14 % 57 %  29 % 3,8 
l) X´s konsulter är enkla att samarbeta med? 14 % 34 % 52 % 4,1 
Genomsnitt 13 % 50 % 38 % 4,0 

 
Inom området finner vi ett medelvärde på 4,0 och 38% positiva, 50%  neutrala och 13 
% negativa andelar. Om man betraktar fråga 1l, Alfas konsulter är enkla att samarbeta 
med, ser man att hela 52% av kunderna är positiva till detta. Vilket är betydligt bättre 
än genomsnittet på 38% för området som helhet. Samarbetet med kund är en viktig 
komponent som påverkar kundens upplevelse av tjänsten som i sin tur är delar som 
påverkar kundens tillfredställelse233.  Men samtidigt indikerar svaret på fråga 1k, Alfas 
konsulter ger alltid klara besked om när saker och ting kommer att ske, en annan bild. 
Där hittar vi ett medelvärde på 3,8 samt 29% positiva andelar, vilket ligger nästan 10% 
enheter under snittet på området.  
 
 
 
 
 

                                                
232 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s129-130 
233 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006, s107 
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Tabell 24, Medelvärde Fråga 1i) – 1l)  korsat mot tjänsteområde  
Fråga 1i)-1l) Total PL&M TK DT 
     Antal svar 84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   7% 0% 5% 14% 
2  5% 7% 2% 11% 
3  13% 21% 10% 14% 
4 37% 36% 35% 42% 
5 Stämmer helt och hållet   38% 36% 48% 19% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4,0 4,0 4,2 3,4 
Negativa (1-2) 13% 7% 8% 25% 
Neutrala (3-4) 50% 57% 45% 57% 
Positiva (5)    38% 36% 48% 19% 

 
AO TK har det högsta medelvärdet med 4,2 och högsta andelen positiva med hela 48%. 
Det tyder på att AO TK lyckats bra med att vara lyhörda och tjänstvilliga. Lägsta 
medelvärdet på 3,4 och lägsta andelen positiva på 19% har AO DT. Här återfinns hela 
25% negativa vilket gör att den samlade bilden för affärsområdet är utmanande.   

6.1.4 Tillit & Försäkran 
Personalen agerar på ett betryggande sätt som får kunderna att känna förtroende och att 
de kan lita på företaget. Personalen är tillmötesgående och har den kunskap och 
kompetens som krävs för att kunna besvara kundernas frågor. 
Tabell 25, Fråga 1m)-1p) positiva andelar & medelvärde 

Tillit & Försäkran 

Andel 
Negativa 

(1-2) 

Andel 
Neutrala 

(3-4) 

Andel 
Positiva 

(5)    
Medel 
värde 

m) X konsulter är tillmötesgående för dina önskemål? 16 % 46 % 38 % 3,9 
n)  X´s konsulter upplevs trovärdiga och pålitliga? 11 % 48 % 41 % 4,0 
o) X´s konsulter har en hög kompetens? 0 % 64 % 36 % 4,2 
p) X´s konsulter känner till ert företags specifika förutsättningar? 11 % 50 % 39 % 4,0 
Genomsnitt 10 % 52 % 39 % 4,0 

 
Kundernas uppfattning inom området är 39% positiva, 52% neutrala och 10% negativa 
med ett medelvärde på 4,0. Vilket vi anser är ett bra resultat för Alfa. Kundernas svar 
följer i stort sett samma mönster för samtliga frågor inom området. Fråga 1o) avseende 
konsulternas kompetens visar ett medelvärde på 4,2 samt 0% negativa andelar. Vilket 
tyder på att Alfas konsulter anses kompetenta och håller en god kvalitet i tjänstemötet. 
Något som är mycket betydelsefullt då brister i tjänstemötet är en betydande anledning 
till att kunder byter leverantör234. Det kan exempelvis handla om att konsulterna är 
inkompetenta eller otrevliga. 235 
 
Tabell 26, Medelvärde Fråga 1m) – 1p)  korsat mot tjänsteområde  

Fråga 1m)-1p) Total PL&M TK DT 
     Antal svar 84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls  4% 11% 1% 8% 
2  5% 4% 5% 8% 
3  15% 14% 12% 21% 
4  38% 43% 33% 44% 
5 Stämmer helt och hållet   39% 29% 49% 21% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4,0 3,8 4,3 3,6 
Negativa (1-2) 10% 14% 5% 16% 
Neutrala (3-4) 52% 57% 45% 64% 
Positiva (5)    39% 29% 49% 21% 

 
Även inom detta område är det AO TK som har högst andel positiva med 49% och 
högst medelvärde på 4,3. De bägge andra AO:na har betydligt lägre andel positiva, 29% 
                                                
234 Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in Services Industries: An Exploratory Study, Journal of Marketing, Vol.59, April 1995, s71-82 
235 Keaveney S M, (1995), Customer Switching Behaviour in Services Industries: An Exploratory Study, Journal of Marketing, Vol.59, April 1995, s76 
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för AO PL&M samt 21% för AO DT. Det ter sig därför som om AO TK på ett bättre 
sätt lyckats uppfylla kundernas krav på kompetens samt bygga upp ett gott förtroende. 
En intressant fråga blir därför hur TK konsulterna skulle kunna förmedla sitt arbetssätt 
till övriga AO:n. 

6.1.5 Inlevelseförmåga & Empati 
Tjänsteföretaget förstår kundernas problem och handlar med deras bästa för ögonen, 
man behandlar alla kunder som individer och ger personlig service samt har bekväma 
öppettider. 
 
Tabell 27, Fråga 1q)-1tp) positiva andelar & medelvärde 

Inlevelseförmåga & Empati 

Andel 
Negativa 

(1-2) 

Andel 
Neutrala 

(3-4) 

Andel 
Positiva 

(5)    
Medel 
värde 

q) X´s konsulter informerar och återkopplar om något oförutsett inträffar? 18 % 50 % 32 %  3,8 
r) X´s konsulter agerar alltid med ert bästa framför ögonen? 9 %  57 % 34 % 4,0 
s) X´s konsulter hanterar uppkomna problem på ett effektivt sätt? 13 % 57 % 30 % 3,8 
t) X´s konsulter är tillgängliga? 7 % 66 % 27 % 3,9 
Genomsnitt 12 % 58 % 31 % 3,9 

 
Området följer i stort sett samma trend som inom andra tjänstekvalitetsdeterminanter. 
Medelvärdet är 3,9 och 31% positiva, 58 % neutrala och 12 % negativa andelar. På 
fråga 1q) om Alfas konsulter informerar och återkopplar om något oförutsätt inträffar 
konstaterar vi en 18% negativ andel. Fråga 1s) om en effektiv behandling av uppkomna 
problem får en 13% negativ andel. Något företaget bör ta på allvar eftersom service 
recovery området är ett centralt område för att skapa nöjda kunder.236 Man kan fråga sig 
hur Alfas rutiner ser ut och vilken kompetens konsulterna har för att hantera 
problematiska situationer. 
 
Tabell 28, Medelvärde Fråga 1q) – 1t)  korsat mot tjänsteområde  

Fråga 1q)-1t) Total PL&M TK DT 
     Antal svar 84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   6% 4% 4% 13% 
2  6% 4% 4% 9% 
3  14% 18% 12% 14% 
4  44% 50% 39% 52% 
5 Stämmer helt och hållet   31% 25% 41% 13% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 3,9 4,1 3,4 
Negativa (1-2) 12% 7% 8% 22% 
Neutrala (3-4) 58% 68% 52% 66% 
Positiva (5)    31% 25% 41% 13% 

 
Högst andel positiva har återigen AO TK med en 41% andel, vilket är en hög andel i 
förhållande till övriga AO:n. Även här är det AO DT som avviker på ett negativt sätt. 
De har fått den lägsta andelen positiva 13%, och högst andel negativa 22%. Resultaten 
stärker bilden av att AO DT inte har lyckats med att uppfylla kundernas förväntningar 
och har en del förbättringsarbete framför sig. 

 
 
 
 

                                                
236 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s129 
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6.1.6 Samtliga tjänstekvalitetsdeterminanter 
 
Tabell 29, Medelvärde samtliga tjänstekvalitetsdeterminanter  

  
Andel 

Negativa (1-2) 
Andel 

Neutrala (3-4) 
Andel 

Positiva (5)    
Medel 
värde 

Tangibles 12 % 60 % 29 % 3,8 
Reliability 6 % 57 % 38 % 4,1 
Responsiveness 13 % 50 % 38 % 4,0 
Assurance 10 % 52 % 39 % 4,0 
Empathy 12 % 58 % 31 % 3,9 
Genomsnitt 10 % 55 % 35 % 4,0 

 
En sammanställning av samtliga determinanter visar på ett genomsnittligt medelvärde 
om 4,0 och en positiv andel på i genomsnitt 35%. Den högsta andelen positiva finns 
inom i området Assurance med 39% positiva andelar och ett medelvärde på 4,0. Tätt 
därefter kommer Reliability och Responsiveness som bägge har 38% positiva andelar 
och ett medelvärde på 4,1 respektive 4,0. Lägst ligger Tangibles som har 29% positiva 
andelar och ett medelvärde på 3,8.  
 
Tabell 30, Samtliga frågor 1a)-1t) korsat mot tjänsteområde  
TOTALT         
  Total PL&M TK DT 

Samtliga frågor 1a-1t         
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls 5% 4% 3% 9% 
2  6% 4% 4% 9% 
3  14% 20% 11% 18% 
4  41% 41% 38% 48% 
5 Stämmer helt och hållet   35% 32% 44% 16% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4 4 4 4 
Negativa (1-2) 10% 8% 7% 18% 
Neutrala (3-4) 55% 61% 49% 65% 
Positiva (5)    35% 32% 44% 16% 

 
Utifrån ett AO perspektiv kan vi konstatera att affärsområdet TK har fått högst andel 
positiva med 44% samtidigt som AO DT ligger sämst till med en total positiv andel på 
16%. Studerar man istället den som har fått högst andel negativa, så är det AO DT med  
18% negativa. Det finnas skillnader mellan kundernas upplevda tjänstekvalitet 
beroende på vilken typ av tjänst man köper. Bäst i klassen är AO TK vilket vi anser 
borde kunna fungera som en intressant utgångspunkt i ett kommande förbättringsarbete. 
 
Enligt utförda SERVQUAL undersökningar fördelar sig kundernas viktning av de olika 
tjänstekvalitetsdeterminanterna enligt följande,237 
 
Determinant   Vikt 
1. Pålitlighet & Tillförlitlighet 30% 
2. Lyhördhet & Tjänstvillighet 25% 
3. Tillit & Försäkran  20% 
4. Inlevelseförmåga & Empati 16% 
5. Omgivning & Materiella ting 10% 
 
                                                
237 Bergman B, Klefsjö B, Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s350 
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Det visar sig att de tre viktigaste tjänstedeterminanterna enligt tidigare utförda 
SERVQUAL undersökningar, är desamma som de där Alfa fått högst omdömmen av 
kunder. Vilket tyder på att Alfa´s konsulter lyckas leverera som bäst inom de områden 
som anses viktigast enligt kunderna. 

6.2 Kundtillfredsställelse 
För att kunna fastställa kundtillfredsställelsen hos Alfas kunder har vi valt att ställa tre 
frågor till dem i undersökningen. De tre frågorna handlar om konkurrenskraft,  
behovsuppfyllelse samt övergripande/total nöjdhet med Alfa. Frågorna återfinns i 
nedanstående tabell, 
 
Tabell 31, Tre tillfredsställelsefrågor  
   

1x) baserat på din 
erfarenhet anser du 
att X har stora 
fördelar jämfört med 
andra företag i IT-
konsultbranschen? 

 
1v) Baserat på din 
erfarenhet, anser du 
att x ´s produkter och 
tjänster uppfyller ert 
företags behovsbild 
väl? 

 
Fråga 2) Baserat 
på din 
erfarenhet, hur 
nöjd/tillfredsställd 
är du med x 
totalt sett  
(Mycket nöjd – 
Mycket 
missnöjd) 

 
TOT 

     Antal svar   84 84 84   
1 Stämmer inte alls  7% 2% 4% 4% 
2  9% 2% 11% 7% 
3 13% 11% 13% 12% 
4  34% 54% 38% 42% 
5 Stämmer helt och hållet   38% 32% 36% 35% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,9 4,1 3,9 4 
Negativa (1-2) 16% 4% 14% 11% 
Neutrala (3-4) 46% 64% 50% 53% 
Positiva (5)    38% 32% 36% 35% 

 
På fråga 1x om fördelar gentemot konkurrenter, visar resultaten ett medelvärde på 3,9 
och en positiv andel om 38%.   
 
Tabell 32, Fråga 1x) korsat mot affärsområden 

 Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   7% 14% 6% 6% 
2  9% 14% 3% 19% 
3  13% 14% 12% 13% 
4  34% 29% 27% 50% 
5 Stämmer helt och hållet   38% 29% 52% 13% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,9 3,4 4,2 3,4 
Negativa (1-2) 16% 29% 9% 25% 
Neutrala (3-4) 46% 43% 39% 63% 
Positiva (5)    38% 29% 52% 13% 

 
En nedbrytning visar att AO TK får 52% positiva andelar med ett medelvärde på 4,2 
jämfört med de två andra affärsområdena som har ett medelvärde på 3,4. Både AO 
PL&M och AO DT har betydligt lägre positiva andelar och dessutom högre negativa 
andelar, 29% respektive 25% jämfört med endast 9% för TK. En missnöjd kund har 
sannolikt problem med värdet av den grundläggande funktionalitet som kunden 
förväntar sig att alla företag i branschen kan leverera. En funktionalitet som ändras 
över tiden och därför är en stor utmaning och kräver en kontinuerlig översyn av hur väl 
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företagets baserbjudande uppfyller den tänkta målgruppens behovsbild.238 Det ter sig 
som om kunderna till både AO PL&M samt AO DT inte anser att Alfa är bättre än 
konkurrenterna. Vilket tyder på att Alfas konsulter inom dessa affärsområden inte har 
en tillräckligt god förståelse för kundernas behov, i alla fall inte lika god som 
konsulterna inom AO TK. Kunderna som köper en tjänst ställer ofta olika egenskaper 
mot varandra och utvärderar dem på olika sätt.239 En tänkbar orsak till kundernas syn 
på PL&M och DT är att Alfa helt enkelt inte lyckats särskilja sig mot konkurrenterna, 
dvs tjänsterna anses av kunderna ungefär likvärdiga på annat håll. Det kan innebära en 
stor risk för att det blir priset som styr kundernas val i slutändan, då allt annat anses 
lika. Behovsuppfyllelsen (Fråga 1v) landar på ett medelvärde på 4,1 med en positiv 
andel på 32%. Egenskaperna som är viktiga för kunderna vid utvärderingen av en 
tjänst varierar från bransch till bransch, vilken tjänst det rör sig om samt hur kritisk 
tjänsten är för kunden.240  
 
Tabell 33, Fråga 1v) korsat mot affärsområden 

 Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   2%  3%  
2  2%  3%  
3  11% 29% 3% 19% 
4  54% 43% 45% 75% 
5 Stämmer helt och hållet   32% 29% 45% 6% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    4,1 4 4,3 3,9 
Negativa (1-2) 4%  6%  
Neutrala (3-4) 64% 71% 48% 94% 
Positiva (5)    32% 29% 45% 6% 

 
En nedbrytning på de tre affärsområdena visar att AO DT endast får 6% positiva 
andelar, vilket vi anser vara en varningsklocka som bör tas på allvar. Detta stärks av att 
frågan kring konsulternas kompetens(fråga 1o), endast visar på en 19% positiv andel 
för DT konsulterna. 
 Den övergripande/totala nöjdheten(Fråga 2) fick ett medelvärde på 3,9 och en positiv 
andel om 36%. Kundtillfredsställelsen påverkas av de upplevelser (både positiva och 
negativa), som kunden haft i sin relation med företaget.241 Även här avviker AO DT 
med ett medelvärde om 3,4 och en positiv andel på endast 13%.  
 
Tabell 34, Fråga 2) korsat mot affärsområden 

 Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Mycket missnöjd 4% 14%  6% 
2  11%  9% 19% 
3  13% 29% 6% 19% 
4  38% 14% 39% 44% 
5 Mycket nöjd 36% 43% 45% 13% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 3,7 4,2 3,4 
Negativa (1-2) 14% 14% 9% 25% 
Neutrala (3-4) 50% 43% 45% 63% 
Positiva (5)    36% 43% 45% 13% 

 

                                                
238 Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s96-98 

239 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006, 

s110 

240 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006, 

s110 

241 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Services Marketing, Integrating Customers Focus Across the Firm, 4th edition, Mc Graw-Hill Education, 2006, 

s106 
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Relationen mellan kundtillfredsställelse och viljan till upprepade köp och positiv word-
of-mouth, visar att i de flesta fall måste företagen sträva efter att göra kunderna mycket 
nöjda för att de ska komma tillbaka och sprida positiv word-of-mouth.242 Frågan 
inställer sig då huruvida detta stämmer även för Alfas kunder. Ett sätt att finna ut om 
det faktiskt förhåller sig så är att ta reda på hur pass tillfredsställda kunderna är som 
svarat högsta möjliga betyg på lojalitetsfrågorna samt frågan om 
rekommendationsbenägenhet.  
Därför tittar vi på fördelningen av kundernas tillfredsställelsegrad (svaren på fråga 2, 
från mycket missnöjd - mycket tillfredsställd) och korstabulerar den med våra 3 
lojalitetsfrågor.  
 
Lojalitetsfråga 1u) Baserat på din erfarenhet skulle du gärna rekommendera Alfa till 
någon annan, med samma behovsbild som ert företags? 
 

 
Figur 11, Andel som svarat 5(instämmer helt och hållet) på fråga 1u) utifrån tillfredsställelsegrad 
 
45% av de tillfredsställda och 100% av de mycket tillfredsställda skulle rekommendera 
Alfa till någon annan. Det finns ett tydligt samband mellan graden av tillfredsställelse 
och lojaliteten på en konkurrensutsatt marknad där lojaliteten ökar markant om kunden 
är mycket tillfredsställd243. Detta verkar stämma väl bland Alfas kunder vilket även 
tyder på att de verkar på en väl fungerande marknad. 
 
Lojalitetsfråga 1y) om du idag skulle välja en IT-konsultleverantör, skulle du välja X 
igen? 

 
Figur 12, Andel som svarat 5(instämmer helt och hållet) på fråga 1y) utifrån tillfredsställelsegrad 
 

                                                
242 Grönroos C, Service Management och marknadsföring, Liber AB, 2008, s146 

243 Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s91 
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36% av de tillfredsställda och 95% av de mycket tillfredsställda kunderna angav svaret 
5, instämmer helt och hållet på fråga 1y. Vilket visar att de mycket tillfredsställda 
kunderna i högre utsträckning skulle välja Alfa igen. 
 
Lojalitetsfråga 1 z) ni kommer troligen att fortfarande vara kund hos X inom 2 år? 

 
Figur 13, Andel som svarat 5(instämmer helt och hållet) på fråga 1z) utifrån tillfredsställelsegrad 
 
41% av de tillfredsställda och samtliga av de mycket tillfredsställda instämde helt och 
hållet (betyg 5) på fråga 1z. Sammantaget tyder resultaten på att Alfas mycket 
tillfredsställda kunderna tenderar att vara betydligt lojalare än de kunder som bara är 
tillfredsställda. Ett kännetecken på att Alfa verkar på en marknad med hög konkurrens, 
låga byteskostnader och många substitut.244  

6.3 Kundlojalitet 
För att kunna fastställa lojaliteten hos Alfas kunder har vi valt att ställa tre frågor till 
dem i undersökningen. De tre frågorna handlar om rekommendationsbenägenhet, val 
av leverantör idag samt fortfarande kvar som kund om två år. Frågorna återfinns i 
nedanstående tabell, 
 
Tabell 35, Lojalitetsfrågorna  

  

 
 1u) Baserat på din 
erfarenhet skulle du 
gärna rekommendera 
X till någon annan, 
med samma 
behovsbild som ert 
företags? 

 
1 y) om du idag skulle 
välja en IT-konsult 
leverantör, skulle du 
välja X igen? 

 
1z) ni kommer 
troligen att 
fortfarande vara 
kund hos X inom 
2 år? 

TOT 
     Antal svar   84 84 84   
1 Stämmer inte alls   13% 13% 13% 13% 
2  7% 9% 2% 6% 
3  7% 9% 14% 10% 
4  21% 23% 21% 22% 
5 Stämmer helt och hållet   52% 46% 50% 49% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 3,8 3,9 3,9 
Negativa (1-2) 20% 21% 14% 18% 
Neutrala (3-4) 29% 32% 36% 32% 
Positiva (5)    52% 46% 50% 49% 

 
En intressant insikt är att Alfas kunder visar på en högre lojalitet (49% positiva) än 
tillfredsställelse (35% positiva). Det beror sannolikt på någon form av 

                                                
244 Jones O.T, Sasser E.W, Why Satisfied Customer Defect, Harvard Business Review, PrNr 6368, 1995, s92 
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förändringsbarriär245 hos kunderna, vilket innebär att kunderna har ett motstånd till 
förändringar beroende på inarbetade rutiner som man inte gärna vill bryta p.g.a. av 
bekvämlighet. Något som skulle kunna tyda på att Alfa lyckas väl med att sätta sig in i 
och förstå kundernas verksamhet på ett sätt som underlättar för kunderna. När det 
gäller rekommendationsbenägenheten (Fråga 1u) så kan vi konstatera att medelvärdet 
blev 3,9 med en positiv andel på 52%. Ett utfall som får anses vara bra då det innebär 
att drygt 50% av kunderna kan tänka sig att rekommendera (sprida positivt word-of-
mouth) Alfa till någon annan. En viktig indikator för Alfa då positiv word-of-mouth är 
en av de viktigaste faktorerna i de flesta branscher för att fånga nya kunder.246 Tittar vi 
sedan lite närmare på hur rekommendationsbenägna kunderna är beroende på vilken 
typ av konsulttjänster de köper så finner vi intressanta skillnader, 
 
Tabell 36, Rekommendationsbenägenhet korsat mot affärsområdena 

  Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   13% 29% 6% 19% 
2   7%  6% 13% 
3  7% 14% 6% 6% 
4  21% 14% 21% 25% 
5 Stämmer helt och hållet   52% 43% 61% 38% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde    3,9 3,4 4,2 3,5 
Negativa (1-2) 20% 29% 12% 31% 
Neutrala (3-4) 29% 29% 27% 31% 
Positiva (5)    52% 43% 61% 38% 

 
AO TK sticker ut i positiv bemärkelse med ett medelvärde på 4,2 och en positiv andel 
på 61%. Det tyder på att konsulterna inom detta affärsområde, i större utsträckning,  
lyckats ta kunderna förbi likgiltighetszonen och göra dem mycket nöjda.247 Då 
drivkrafterna för word-of-mouth skiljer sig åt beroende på bransch kan skillnaderna 
delvis bero på att affärsområdets kunder till huvuddelen består av telekomoperatörer. 
 
Fråga 1y) om de skulle välja Alfa igen ger ett medelvärde på 3,8 och en positiv andel 
om 46%. Det innebär att nästan hälften av kunderna skulle välja dem igen om de skulle 
välja en IT-konsult idag, vilket är att beteckna som bra. Just återköpsbenägenheten är  
en stark indikator på ett framtida beteende även om den vanligtvis överskattas av 
kunden själv. Men då överskattningen vanligtvis är konstant är det relativt enkelt för 
företaget att beräkna det sanna värdet.248 Det skulle därför vara intressant för Alfa att 
om 12 månader analysera vilka av de kunder som deltog i denna undersökning som 
fortfarande är kunder. På så sätt skulle de kunna räkna fram en återköpsfaktor bland 
sina kunder.  
 
Tabell 37, Återvalsbenägenhet korsat mot affärsområdena  

 Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   13% 29% 6% 19% 
2  9%  6% 19% 
3  9% 14% 9% 6% 
4  23% 14% 21% 31% 
5 Stämmer helt och hållet   46% 43% 58% 25% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,8 3,4 4,2 3,3 
Negativa (1-2) 21% 29% 12% 38% 
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Neutrala (3-4) 32% 29% 30% 38% 
Positiva (5)    46% 43% 58% 25% 

 
En nedbrytning på de olika tjänsteområdena ger besked om att AO TK får hela 58% 
positiva andelar medan Datateknik bara har 25%. Något som kan vara en viktig insikt 
vid val av kundbearbetningsstrategi. Kunder med låg grad av lojalitet tenderar att vara 
mer intresserade av promotion erbjudanden medan mycket lojala kunder tenderar att 
vilja lägga mer resurser på att utveckla sin relation med leverantören.249  
 
Frågan 1z om kunden tror att de fortfarande kommer att vara kund hos Alfa om två år  
visar ett medelvärde på 3,9 och en positiv andel på 50%, vilket får anses bra. Men 
beroende på bransch så finns det stora skillnader på hur tjänstekvaliteten påverkar 
lojaliteten.250  Då branscher med hög kontaktfrekvens ofta innebär att den funktionella 
kvaliteten är vikigare än den tekniska kvaliteten251, innebär resultatet sannolikt att TK 
konsulterna levererar en högre funktionell kvalitet jämfört med Alfas övriga konsulter. 
 
En nedbrytning på de olika tjänsteområdena visar i stort sett samma mönster.  
 
Tabell 38, Kund om två år korsat mot affärsområdena  

 Total PL&M TK DT 
     Antal svar   84 10 50 24 
1 Stämmer inte alls   13% 14% 6% 25% 
2  2% 14%   
3  14% 14% 15% 13% 
4  21% 14% 18% 31% 
5 Stämmer helt och hållet   50% 43% 61% 31% 
TOTAL %  100 100 100 100 
Medelvärde   3,9 3,6 4,3 3,4 
Negativa (1-2) 14% 29% 6% 25% 
Neutrala (3-4) 36% 29% 33% 44% 
Positiva (5)    50% 43% 61% 31% 

 
Återigen sticker TK kundernas omdömen ut med ett medelvärde på 4,3 medan både 
PL&M (3,6) och DT (3,4) ligger på en betydligt lägre nivå. Detsamma gäller för de 
positiva andelarna där AO TK har 61% , AO PL&M 43% och slutligen AO DT 31%. 
Desto mer tillfredsställd kunden är med erbjudandet, desto sannolikare är det att 
kunden utvecklar en starkare lojalitet till erbjudandet och företaget.252 Något som tyder 
på (och bekräftas i tidigare analys) att konsulterna inom AO TK är bättre än sina 
kollegor inom de andra affärsområdena på att leverera ett tillfredsställande erbjudande 
till kunderna.  
 
Det optimala men svårfångade måttet på lojalitet är graden av inköp inom det specifika 
området/kategorin (share of wallet). Man bör sätta ”share of wallet” begreppet i ett 
tidsperspektiv, d.v.s. avser måttet en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu eller 
speglar det en definierad tidsperiod.253 Vi frågade Alfas kunder om ungefär hur stor del 
av deras IT-konsultbudget de har lagt hos Alfa (fråga 4). Vi är väl medvetna om att 
kunderna sannolikt nyttjar andra typer av IT-konsulter med kompetenser som Alfa inte 
erbjuder. Men vi kom efter diskussion med Alfa fram till att om vi skulle ställa frågan 
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område för område så skulle med största sannolikhet många kunder inte vilja eller 
kunna svara på en sådan detaljerad frågeställning. Något som bekräftades av de 
inkomna svaren på den mer övergripande frågeställningen, då 13% fyllt i tveksam vet 
ej. 
 
Tabell 39, Share of wallet korsat mot affärsområdena 
 Total PL&M TK DT 
 84 10 50 24 
 0-25% 4% - - 13% 
 26-50%  18% 14% 18% 19% 
 51-75% 45% 57% 42% 44% 
 76-100% 21% 14% 30% 6% 
Tveksam vet ej 13% 14% 9% 19% 
TOTAL %  100 100 100 100 

 
Svaren visar att 66% av kunderna lägger över 50% av sin IT konsultbudget på Alfa. 
Det förekommer variationer mellan affärsområdena där exempelvis 30% av TK 
kunderna  lägger mer än 75% av sin budget på Alfa. Motsvarande siffra för DT 
kunderna är endast 6%. Share of wallet måttet är inte helt lätt att komma åt ner på 
kundindividuell nivå254. Det skulle naturligtvis vara intressant för Alfa att kunna bryta 
ner resultatet på kundindividuell nivå, men det låter sig inte göras då vi utlovat 
anonymitet åt kunderna. Ett sätt att kunna göra det är att helt enkelt fråga kunderna i 
nästa undersökning om Alfa kan få ta del av deras individuella svar. 

6.4 Kundtillfredsställelse och Kundlojalitet 
För att kunna mejsla ut de mycket tillfredsställda och mycket lojala kunderna har vi 
valt att slå ihop tre frågor om tillfredsställelse och tre frågor om lojalitet. Kravet för att 
betecknas som mycket tillfredsställd och mycket lojal är att man som kund svarat 
betyg 5 på samtliga sex frågor enligt nedan.  
 
Tillfredsställelsefrågor 
◊ Fråga 1x) baserat på din erfarenhet anser du att X har stora fördelar jämfört med andra företag i IT-

konsultbranschen? 
◊ Fråga 1v) Baserat på din erfarenhet, anser du att x´s  tjänster uppfyller ert företags behovsbild väl? 
◊ Fråga 2) Baserat på din erfarenhet, hur nöjd/tillfredsställd är du med x totalt sett  (Mycket nöjd – mycket 

missnöjd) 
Lojalitetsfrågor 
◊ Fråga 1u) Baserat på din erfarenhet skulle du gärna rekommendera X till någon annan, med samma behovsbild 

som ert företags? 
◊ Fråga 1 y) om du idag skulle välja en IT-konsult leverantör, skulle du välja X igen? 
◊ Fråga 1 z) ni kommer troligen att fortfarande vara kund hos X inom 2 år? 
 
Av de totalt 84 svaren så uppfyller 21% (18st) ovanstående krav och dessa kunder 
kommer vi i fortsättningen att benämna Apostlar. Således var det 79% (66st) som inte 
uppfyllde kraven och de kunderna kallas i fortsättningen för övriga. 
 
Tabell 40, Apostlar   
  Total 
     Antal intervjuer    84 
Apostlar   21% 
Övriga 79% 
TOTAL %  100% 
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När vi sedan tittar närmare på hur Apostlarna bedömer Alfas tjänstekvalitet ser vi något 
intressant. 
 
Tabell 41, Apostlar och övriga kunder korsat mot upplevd tjänstekvalitet   

 Omgivning & 
materiella ting 
 Fråga 1a-1d 

Pålitlighet & 
Tillförlitlighet  
Fråga 1e-1h 

Lyhördhet & 
Tjänstvillighet 

Fråga 1i-1l 

Tillit & Försäkran 
 Fråga 1m-1p 

Inlevelseförmåga 
& Empati 

Fråga 1q-1t 
 Apostl Övriga Apostl

ar 
Övriga Apostl

ar 
Övriga Apostl

ar 
Övriga Apostl

ar 
Övriga 

     Antal svar  18 66 18 66 18 66 18 66 18 66 
1 Stämmer inte 
alls   0% 5% 0% 3% 0% 9% 0% 5% 0% 8% 
2  0% 7% 0% 5% 0% 7% 0% 7% 0% 7% 
3  2% 18% 2% 16% 2% 16% 2% 18% 2% 16% 
4  6% 46% 8% 55% 13% 44% 6% 46% 25% 50% 
5 Stämmer helt 
& hållet   92% 24% 90% 24% 85% 25% 92% 24% 73% 20% 
TOTAL %  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Medelvärde    4,9 3,8 4,9 3,9 4,8 3,7 4,9 3,8 4,8 3,7 
Negativa (1-2) 0% 12% 0% 7% 0% 16% 0% 12% 0% 15% 
Neutrala (3-4) 9% 64% 10% 70% 15% 59% 9% 64% 27% 66% 
Positiva (5)    92% 24% 90% 24% 85% 25% 92% 24% 73% 20% 

 
Apostlarnas medelvärde ligger på 4,8-4,9 jämfört med de övriga kunderna som ligger 
på 3,7-3,9. De positiva andelarna ligger på mellan 73-92% medan den för övriga 
kunder landar på mellan 20-24%. För Apostlar finns det en perfekt matchning av  
behovsbilden och företagets erbjudande.255 Något som stämmer väl överens i Alfas fall 
då Apostlarnas upplevda tjänstekvalitet är betydligt högre än övriga kunders. Vilket är 
ett bevis för att Alfa lyckats tillfredsställa dessa kunders krav och behovsbild på ett bra 
sätt. Inom kategorin Apostlar finns kunder som är så pass nöjda att de delar med sig av 
sina positiva erfarenheter till andra.256 En viktig parameter för Alfa då de flesta nya 
kunder (70-80 %) till ett tjänsteföretag blir kunder eftersom de blivit rekommenderade 
av en person de har stort förtroende för.257  
 
Tabell 42, Apostlar och övriga kunder korsat mot antal år som kund 
 Total Apostlar Övriga 

     Antal svar   84 18 66 
Upp till 1 år     21% 8% 25% 
1-3 år  14% 17% 14% 
Längre än 3 år   61% 67% 59% 
Tveksam, vet ej   4% 8% 2% 
TOTAL %  100 100 100 

 
Huvuddelen av Alfas kunder (61%) har varit kund i mer än tre år. När det gäller 
Apostlarna så finner vi att 67% har varit kund i mer än tre år, 17% i ett till tre år och 
8% i upp till ett år. En kund som anlitat samma leverantör över ett antal år blir mindre 
känslig för konkurrenterbjudanden samtidigt som leverantören med sin kunskap om 
kunden lättare kan uppfylla dennes förväntningar258. Huvuddelen (67%) av Apostlarna 
har varit kund i mer än tre år, vilket bara är en något större andel än de övriga 
kunderna (59%). En viktig parameter att tänka på i detta sammanhang är att 
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tjänsteegenskaper som attraherar nya kunder skiljer sig åt från sådana som attraherar 
och får långvariga kunder lojala.259  
 
Andelen av Apostlarnas IT-konsultbudget hos Alfa särskiljer sig markant mot de 
övriga kundernas. 
 
Tabell 43, Apostlar och övriga kunder korsat mot share-of-wallet 
  Total Apostlar Övriga 
     Antal svar   84 18 66 
Tveksam vet ej 13% - 16% 
 0-25% 4% - 5% 
 26-50%  18% - 23% 
 51-75% 45% 25% 50% 
 76-100% 21% 75% 7% 
TOTAL %  100 100 100 

 
Hela 75% av Apostlarna lägger 76-100% av sin IT-konsultbudget under år 2009 hos 
Alfa jämfört med 7% för de övriga kunderna. Det är vanligt att en trogen kund 
genererar fler uppdrag åt samma tjänsteföretag, vilket medför att allt eftersom 
relationen utvecklas bidrar kunden till ökade vinster260. Så verkar fallet vara bland 
Apostlarna då 67% har varit kunder till Alfa i mer än tre år och dessutom har en hög 
share-of-wallet.  
 
Tabell 44, Apostlar och övriga kunder korsat mot omsättning och lönsamhet 
    0-249 250-749 750+    
  Total tkr tkr tkr Låg Mellan Hög 
     Antal intervjuer    84 33 32 20 2 69 14 
Apostlar   21% 18% 14% 38% - 20% 33% 
Övriga 79% 82% 86% 62% 100% 80% 67% 
TOTAL %  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Vi kan konstatera att när det gäller kundernas omsättning så tenderar det att finnas en 
förhållandevis större andel Apostlar i spannet +750 tkr jämfört med spannen 0-249 tkr 
och 250-749 tkr. Vanligtvis genererar en trogen kund fler uppdrag till samma 
tjänsteföretag. Det medför att allt eftersom relationen utvecklas kommer kunden 
sannolikt att omsätta mer261. Förhållandet mellan Apostlarna och övriga kunder 
förändras i takt med att omsättning ökar. Andelen Apostlar minskar från 18% till 14% 
när omsättningen ökar från spannet 0-249tkr till 250-749tkr. När sedan omsättningen 
ökar från spannet 250-749tkr till +750 tkr ökar istället andelen Apostlar till 38%.  
 
När det kommer till lönsamhet så fick vi inte en så detaljerad information från Alfa 
som utlovats. Vi kan se att andelen Apostlar går från 0% (låg lönsamhet) till 20% 
(mellan lönsamhet) för att slutligen nå 33% (hög lönsamhet). Även när de gäller 
lönsamheten så ser vi ett mönster att andelen Apostlar ökar desto högre lönsamhet. 
Men totalt sett så omsätter inte Apostlarna mer eller är lönsammare än de övriga 
kunderna.   
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7. Slutsatser  
I våra slutsatser besvarar vi våra frågeställningar och resonerar kring resultatet. Vi ger 
också förslag till fortsatt forskning och avslutar med våra egna reflektioner om vår 
uppsats.  
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva Alfas kundstock utifrån hur tillfredsställda och 
lojala deras kunder är. Vi vill även finna svar på om det finns specifika kännetecken 
hos kunder med hög grad av tillfredsställelse och lojalitet, och i så fall beskriva dessa 
kännetecken. Vi ställde följande frågor i vår problemformulering, 
 
• Hur upplever kunderna företagets tjänstekvalitet? 

• skillnader beroende på vilka tjänster som kunden köper? 
• finns det områden som brister? 

• Hur tillfredsställda är företagets kunder?  
• hur många är mycket tillfredsställda? 

• Hur lojala är företagets kunder?  
• Hur många är mycket lojala? 

• Tenderar mycket tillfredsställda kunder att vara mer lojala än övriga? 
• Finns det några specifika kännetecken för de mycket lojala och mycket tillfredsställda 

kunderna och i så fall vilka är dessa? 

7.1 Svar på våra frågeställningar 
Hur upplever kunderna Alfas tjänstekvalitet? 
Kundernas upplevelse av Alfas tjänstekvalitet inom de olika tjänstekvalitets- 
determinanterna visar på följande genomsnittliga medelvärde och positiva andelar, 
 
Tabell 45, Kundupplevd tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitets- 
determinant 

Genomsnittligt 
Medelvärde 

Positiva  
andelar 

Omgivning & Materiella ting 3,8 29% 
Pålitlighet & Tillförlitlighet 4,1 38% 
Lyhördhet & Tjänstvillighet 4,0 38% 
Tillit & Försäkran 4,0 39% 
Inlevelseförmåga & Empati 3,9 31% 

 
Ett utfall som tyder på att Alfa lyckats förhållandevis väl med att i sin tjänsteleverans 
uppfylla kundernas förväntningar. Dessutom uppvisar företaget den högsta 
kundupplevda kvaliteten inom de tre områden som är viktigast för kunderna.    
 
Finns det områden som brister? 
De tre enskilda tjänstekvalitetsfrågor som uppvisar högsta negativa andelarna är 
frågorna som handlar om Alfas dokumentation av utförda uppdrag, väldefinierade 
offerter samt återkoppling vid oförutsedda händelser. Samtliga fick 18% negativa 
andelar (betyg 1-2).  
 
Finns det skillnader beroende på vilka tjänster som kunden köper? 
Det finns stora skillnader mellan affärsområdena avseende kundernas upplevelse av 
tjänstekvaliteten när det kommer till de positiva andelarna.  
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Tabell 46 , Kundupplevd tjänstekvalitet 

Affärsområde Genomsnittligt 
Medelvärde 

Positiva  
andelar 

AO TK 4 44% 
AO PL&M 4 32% 
AO DT 4 16% 

 
AO TK har hela 44% positiva andelar och AO PL&M har 32% medan AO DT endast 
har 16%.  
 
Hur tillfredsställda är företagets kunder samt hur många är mycket tillfredsställda? 
Kundernas svar på våra tre tillfredsställelsefrågor avseende konkurrensfördelar, 
behovsuppfyllelse samt övergripande nöjdhet visar ett genomsnittligt medelvärdet 4,0.  
Den genomsnittliga negativa andelen är 11%, den genomsnittliga neutrala andelen 
53% och den positiva andelen (mycket tillfredsställd) är 35%. 
 
Tenderar mycket tillfredsställda kunder att vara mer lojala än övriga? 
De av Alfas kunder som är mycket tillfredsställda tenderar att vara betydligt mer lojala 
än övriga kunder. Av dessa kunder är det hela 95-100% som har svarat en femma på 
samtliga tre lojalitetsfrågor. Det kan jämföras med de kunder som enbart är 
tillfredsställda där endast 36-45% har svarat en femma på samtliga lojalitetsfrågor. 
   
Hur lojala är företagets kunder samt hur många är mycket lojala? 
Det genomsnittliga medelvärdet på våra tre lojalitetsfrågor är 3,9. Den genomsnittliga 
negativa andelen är 18%, den genomsnittliga neutrala andelen är 32% och den 
genomsnittliga positiva andelen är 49%. 
 
Finns det några specifika kännetecken för de mycket lojala och mycket tillfredsställda 
kunderna? och i så fall vilka är dessa? 
Vi fann att de mycket tillfredsställda och mycket lojala kundernas(Apostlarna) 
bedömning av tjänstekvaliteten avviker från de övriga kundernas. Deras medelvärde 
ligger på 4,8-4,9 jämfört med de övriga kunderna som ligger på 3,7-3,9. De positiva 
andelarna ligger på mellan 73-92% medan den för övriga kunder landar på mellan 20-
24%. Vi kan konstatera att Apostlarna särskiljer sig genom att redovisa en högre 
upplevt tjänstekvalitet än de övriga kunderna. Ett annat område som särskiljer sig är 
Apostlarnas share-of wallet. Apostlarna har en betydligt högre share-of-wallet än 
övriga kunder. Hela 75% av Apostlarna lägger så mycket som 76-100% av sin IT-
konsultbudget hos Alfa. Hos de övriga kunderna är det endast 7% som lägger 76-100% 
hos Alfa. När det gäller omsättning och lönsamhet så ökar andelen Apostlar med ökad 
omsättning och lönsamhet. Men andelen övriga kunder är betydligt högre i samtliga 
omsättnings och lönsamhetsintervall.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I arbetet med vår uppsats har vi kommit fram till några områden vi anser vara 
intressanta för fortsatt forskning. Det vore intressant att mer i detalj kunna analysera 
eventuella samband mellan lönsamhet och en hög grad av tillfredsställelse och/eller 
lojalitet. Ett annat område för fortsatt forskning är att via en kvalitativ ansats studera 
likheter och olikheter mellan affärsområdenas arbetssätt mot kunderna och ställa det 
mot den kundupplevda kvaliteten. Vi tycker även att det skulle vara intressant att finna 
svar på varför så få av Alfas kunder köper tjänster från fler än ett AO. Samt även vad 
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Alfa skulle kunna vidta för typ av åtgärder för att öka korsförsäljningen. På grund av 
att vi valde en fallstudieansats så kan vi inte dra några långtgående generella slutsatser 
utifrån vår studie. Därför vore det intressant att genomföra motsvarande studie på ett 
annat tjänsteföretag inom samma bransch, för att kunna studera om det finns 
gemensamma nämnare mellan företagen. Men även studera de skillnader som kan 
finnas och analysera bakomliggande faktorer för dessa skillnader. Vilket även skulle 
kunna ge ett branschperspektiv på området, vilket föder frågan, hur ter sig andra 
branscher i förhållande till den vi studerat. Som vi många gånger under vår uppsats har 
konstaterat föder ett svar många nya frågor. 

7.3 Egna reflektioner 
Vi har under vårt arbete med uppsatsen fått en bredare och djupare förståelse för 
begreppen lojalitet och kundtillfredsställelse. Alltmedan arbetet med uppsatsen 
fortskridit har vi blivit varse om hur komplext och mångfaceterat området är. Något vi 
konstaterat gäller i flertalet studier och artiklar vi kommit i kontakt med. En utmaning 
anser vi har varit att omvandla den trots allt rikliga teoribildningen inom området till 
konkreta och operationaliserbara mått. Analysfasen har varit krävande och lärorik mest 
p.g.a. arbetet med att på ett tydligt sätt sammanställa och förmedla intressanta insikter 
från undersökningen. Vi underskattade grovt tidsåtgången för att sammanställa och 
analysera insamlat data, vilket lett till många sena kvällar. Vi har också diskuterat om i 
vilken utsträckning längden på vårt frågeformulär påverkat svarsfrekvens negativt. 
Samtidigt måste man se till att få in tillräckligt med information för att kunna uppfylla 
syftet med uppsatsen. En fundering som vuxit sig starkare i slutet av vårt uppsatsarbete 
är om vi möjligen var för ambitiösa när vi formulerade våra frågeställningar och syftet 
med uppsatsen.  
 
En svarsfrekvens på 44% i en kundundersökning är inte speciellt hög, vår förhoppning 
hade varit att komma upp i minst 60%. Men trots att Alfa skickade ut ett 
förvarningsmail samt våra två påminnelser, nådde vi inte till 60%. Vi anser dock att 
resultatet är giltigt för att uppfylla syftet med uppsatsen. Vi har i bortfallsanalysen 
konstaterat att de inkomna svaren väl speglar kundernas fördelning mellan de olika 
affärsområdena samt hur länge kunden varit kund. Huruvida resultatet av vår 
enkätundersökning är bra eller dåligt är inte helt lätt att besvara. Resultaten från en 
enskild undersökning kan vara svårt att sätta i ett sammanhang och det är ofta 
intressantare att jämföra flera olika resultat mot varandra än själva nivån på resultaten 
från en enda mätning.262 En sådan jämförelse kan ge en bra indikation på trender över 
tiden. Därför anser vi att Alfa skulle få ut än mer av en ny undersökning med samma 
upplägg om cirka 1 år. Men redan utifrån resultaten från vår undersökning 
rekommenderar vi Alfa att, 
 
• arbeta mer mellan affärsområdena för att lära av varandra och skapa  
    förutsättningar för korsförsäljning. 
• skapa en enhetlig och tydlig offertstruktur. 
• upprätta tydliga återkopplingsrutiner/policys när något oförutsett inträffar. 
• skapa gemensamma regler för hur ett uppdrag skall dokumenteras. 
 

                                                
262 Söderlund M,  (1997) Den nöjda kunden, Liber Ekonomi, s50 
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Vi har enligt vår mening inte lyckats få fram tillräckligt detaljerad sekundärdata från 
Alfa. Om vi idag skulle genomföra uppsatsen på nytt skulle vi säkerställa 
detaljeringsgraden på sekundärdata från det aktuella fallstudieföretaget, innan vi lade 
ner för mycket tid på att komma igång med undersökningen. En annan sak som vi lärt 
oss är att inte gapa över för mycket. En hårdare och snävare avgränsning skulle ha varit 
på sin plats i början. Det understryker vikten av att verkligen jobba igenom problem 
PM:et flera gånger samt att planera och försöka förutse samtliga steg i arbetet innan 
man kör igång. 
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             Bilaga A, Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide  
 
Intervjuguiden använde vi som ett stöd vid våra intervjuer. Vår önskan var att öka 
förståelsen för hur Alfa tänkte och agerade inom relevanta områden kopplade till våra 
frågeställningar. Målsättningen var att få intervjupersonerna att berätta och beskriva 
fritt om sin syn på området. Vi använde frågor med låg standardiseringsgrad, och 
följde upp med detaljfrågor utifrån de svar vi fick. Tack vare detta sätt fick vi fram 
mycket relevant information som vi använde vid utvecklingen av vår frågeenkät. De 
intervjuade kontaktades per telefon och tid bokades för intervju på Alfas kontor. Vår 
intervjuguide såg ut enligt nedan,  
  
Inledning 
Öppna intervjun med att förklara syfte och mål med intervjuerna och vår uppsats, 
  - avstämning av ungefärlig tidsåtgång på ca: 1 timme 
  - intervjuerna är konfidentiella men vi för stödanteckningar, som de sedan får   
      konfirmera 
  - kort presentation av Per N och Thomas B 
 
Frågor 
 
Inledningsvis skulle vi vilja att du beskriver ditt affärsområdes verksamhet? 
- Antal anställda? typkunder? konsultprofiler? uppdragskaraktär? utmaningar?   
 
Kan du beskriva hur ni arbetar? 
 
Hur arbetar ni med försäljning av era tjänster idag? 
- Vem säljer? hur går det till (nya respektive befintliga kunder)? övergripande  
    säljansvarig? säljmål? kundansvar(bygga långsiktiga relationer)? 
 
Hur kvalitetssäkrar ni era leveranser/konsulters arbete? 
- Under leverans, slutleverans? vem?  
- Vad/hur avgörs kvaliteten på ett konsultuppdrag? 
 
Följer ni upp uppdragen som ni genomfört? 
- Hur? vem? hur används resultatet?  
 
Vad är det viktigaste för att en kund ska bli nöjd? 
- Hur säkerställer ni att kunden är nöjd eller inte? 
- Vad händer om kunden inte är nöjd? 
- Hur hanterar ni kundklagomål? 
 
Hur skulle du definiera en lojal kund?  
- är det viktigt? vems ansvar att bygga relationer? eventuella förmåner till  
lojala kunder? 
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                        Bilaga B, Frågeenkät 

                                                                                                       	  
	  

Till	  dig	  som	  kund	  hos	  X	  
 
 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som skriver en D-uppsats inom 
ämnet företagsekonomi med fokus på kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Vi 
skulle därför vara mycket tacksamma om vi fick ta 5 minuter av din tid i 
anspråk för att besvara våra frågor. 
 
Resultatet från undersökningen kommer att presenteras för hela företaget och 
är en viktig del i deras arbetet att kontinuerligt anpassa och förbättra sitt 
erbjudande. Det är därför ett bra tillfälle för dig som kund att tala om vad du 
tycker och påverka X´s framtida erbjudande. 
 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
När du besvarat våra frågeställningar lägger du tillbaka formuläret i det 
bifogade frankerade svarskuvertet. Vi behöver ditt svar inom två veckor, så 
svara gärna så snart som möjligt. I det fall frågor uppstår kring frågeformuläret 
så tveka inte att kontakta oss vi e-post,  
 
blomman64@gmail.com 
eller 
p2nilsson@yahoo.se 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Thomas Blomqvist & Per Nilsson 
Ekonomistuderande vid högskolan i Gävle 
 
 
 
 

Tack på förhand för din medverkan ! 
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Fråga 1. Hur pass väl tycker du följande påståenden stämmer in på X ? 
Svara med utgångspunkt från dina erfarenheter av att vara kund till X och ange svaret på en 
skala från 1-5, där 1 betyder STÄMMER INTE ALLS och 5 betyder STÄMMER HELT OCH 
HÅLLET. 

 
 

1 
Stämmer 
inte alls 

2 3 
Varken 

eller 

4 5 
Stämmer 
helt och 

hållet 

Tveksam, 
vet ej 

a) X´s konsulter har alltid vårdad klädsel 
och är  ”hela och rena” 

      

b) X´s dokumentation av utförda uppdrag 
motsvarar mina förväntningar? 

      

c) X har väldefinierade offerter?        

d) X har tydliga fakturor?       

e) X levererar enligt överenskommen 
tidplan? 

      

f) X´s konsulter begår få misstag?       
g) X´s konsulter håller alltid vad man lovar?       
h) X´s konsulter är punktliga och kommer 
alltid i tid? 

      

i) X´s konsulter ställer alltid upp       

j) X´s konsulter är lyhörda och flexibla för 
dina önskemål? 

      

k) X´s konsulter ger alltid klara besked om 
när saker och ting kommer att ske? 

      

l) X´s konsulter är enkla att samarbeta med?       

m) X konsulter är tillmötesgående för dina 
önskemål? 

      

n)  X´s konsulter upplevs trovärdiga och 
pålitliga? 

      

o) X´s konsulter har en hög kompetens?       
p) X´s konsulter känner till ert företags 
specifika förutsättningar? 

      

q) X´s konsulter informerar och återkopplar 
om något oförutsett inträffar? 

      

r) X´s konsulter agerar alltid med ert bästa 
framför ögonen? 

      

s) X´s konsulter hanterar uppkomna 
problem på ett effektivt sätt? 

      

t) X´s konsulter är tillgängliga?       
u)  Baserat på din erfarenhet skulle du 
gärna rekommendera X till någon annan, 
med samma behovsbild som ert företags? 

      

v) Baserat på din erfarenhet, anser du att  
 x ´s tjänster uppfyller ert företags behov 
väl? 
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1 
Stämmer 
inte alls 

2 3 
Varken 

eller 

4 5 
Stämmer 
helt och 

hållet 

Tveksam, 
vet ej 

x) Baserat på din erfarenhet, anser du att X 
har stora fördelar jämfört med andra företag i 
IT-konsultbranschen?   

      

y) Om du idag skulle välja en IT-konsult 
leverantör skulle du välja företaget x igen? 

      

jj) Ni kommer troligen att fortfarande vara kund 
hos X om 2 år? 

      

 
 
 

Fråga 2 . Baserat på din erfarenhet, hur nöjd/tillfredsställd är du med x totalt sett ?  
 
 5. Mycket nöjd 

 4. Nöjd 
 3. Varken eller 

 2. Missnöjd 

 1. Mycket missnöjd 

 0. Tveksam/vet ej 
 
Fråga 3. Vilken typ av konsulttjänster köper ni av x? 
 
 Projektledning och management 

 Telekommunikation 

 Datateknik  

 Tveksam, vet ej 

 
Fråga 4. Ungefär hur stor del av er totala IT-konsultbudget för 2009 har ni hos X? 

 
   0-25% 

 26-50% 

 51-75% 

 76-100% 

 Tveksam/vet ej 
 

Fråga 5. Hur många anställda är ni på ert företag? 
 

 1-249 st 

 250 - 499 st 

 500 eller fler  

 Tveksam, vet ej 
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Fråga 6. Hur länge har ni varit kund hos X? 
 

 Upp till 1 år 

 1-3 år 

 Längre än 3 år 

 Tveksam, vet ej 
 

Fråga 7. Vilken roll har du i företaget? 
 

 IT-chef 

 Telekomansvarig 

 Driftschef  

 VD 

 Annan  

 
Fråga 8. Finns det något, utöver det vi redan tagit upp i enkäten, som du vill framföra till X? Skriv 
ner ditt svar nedan. 
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Bilaga C, Påminnelsemail 
 
 
 
 
 
Hej, 
 
För en tid sedan fick du en frågeenkät beträffande din uppfattning om Alfas 
erbjudande och agerande.  Om du redan har svarat på enkäten kan du bortse från 
denna påminnelse.  
 
Dina synpunkter är viktiga och vår förhoppning är att du vill ta dig ca: 5 minuter till att 
besvara enkäten. Dina svar är mycket värdefulla och uppskattade. 
 
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: 
 
blomman64@gmail.com  
 
eller 
 
 p2nilsson@yahoo.se 
 
 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan och för din tid! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Thomas Blomqvist & Per Nilsson 
Ekonomistuderande vid högskolan i Gävle 
 
   


